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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                       วันท่ี 22 กรกฎาคม 2563 

ผู้เช่ียวชาญอธิบายว่าผลกระทบของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมได้ก่อให้เกดิ Halo Effect 
 

จาก  https://th.wikipedia.org/wiki/กระบวนการคิ ด เ ชิ ง
เ ทิ ดทู น  ได้ ให้ ค ว ามหมายของ  Halo effect ว่ า เ ป็ น
กระบวนการคิดเชิงล า เ อียง (Cognitive bias) ท่ี เ กิดขึ้ น
เม่ือสัญชาน (การรับรู้) ของบุคลิกภาพหน่ึงก่อตวัขึ้นจาก
อิทธิพลของอีกบุคลิกภาพเดิมบุคลิกภาพหน่ึงตามขั้นตอน
ของกระบวนการการตีความหมาย ในกรณีของพืชดดัแปลง
พนัธุกรรมท่ีอา้งถึงในเร่ืองน้ี ไดก่้อให้เกิด Halo Effect นั่น

คือ การคิดวา่ไดส่้งผลกระทบท่ีดีต่อพืชปกติ เน้ือหาโดยสรุปของเร่ืองมีดงัน้ี  

Graham Brookes นกัเศรษฐศาสตร์การเกษตรของ PG Economics เป็นผูเ้ช่ียวชาญท่ีโดดเด่นคนล่าสุดใน
ซีร่ีส์ ISAAA Webinar (การสัมมนาผ่านเว็บ) ซ่ึงเป็นการบรรยายมุ่งเน้นไปท่ีรายงานล่าสุดของ PG Economics 
เก่ียวกบัผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทัว่โลกในช่วง 23 ปีท่ีผา่นมา 

Brookes กล่าวว่า "เทคโนโลยีพืชดดัแปลงพนัธุกรรมยงัคงมีส่วนช่วยท่ีส าคญั ต่อการลดผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดล้อมของการเกษตร และการจัดหาอาหารระดับโลกในแนวทางท่ีย ัง่ยืน นอกจากน้ียงัช่วยยกระดับ
เกษตรกรรายย่อยท่ียากจนทรัพยากรรวมทั้งครอบครัวในประเทศก าลงัพฒันา” และ “รายไดร้วมท่ีเพิ่มขึ้นของ
เกษตรกรท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมสูงเกือบถึง 19 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2561 และการปลูกพืชดดัแปลง
พนัธุกรรมยงัช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงได ้23 พนัลา้นกิโลกรัม ซ่ึงเท่ากบัการเอารถยนตอ์อก
จากถนนจ านวน 15.3 ลา้นคนั” 

Brookes เนน้ถึงผลกระทบของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีเร่ิมตน้จากการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใน
พื้นท่ีเฉพาะ จนถึงการยอมรับอย่างกวา้งขวาง ว่า ไม่เพียงแต่ช่วยเกษตรกรท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมแลว้ แต่
ยงัช่วยเกษตรกรท่ีปลูกพืชพนัธุ์ปกติด้วยเช่นกัน ซ่ึงก่อให้เกิด "halo effect" โดยอ้างถึงกรณีของมะละกอท่ี
ตา้นทานต่อไวรัสในฮาวายเป็นตวัอยา่ง ดว้ยการกล่าววา่การยอมรับอย่างกวา้งขวางในการปลูกมะละกอดดัแปลง
พนัธุกรรม จะช่วยลดผลกระทบของไวรัสอย่างมีนัยส าคญั ส่งผลให้ผูป้ลูกมะละกอท่ีไม่ใช่มะละกอดดัแปลง
พนัธุกรรมยงัสามารถปลูกต่อไปได ้โดยไดรั้บประโยชน์จากการลดปริมาณเช้ือไวรัสในพื้นท่ีโดยรอบ ซ่ึงจะช่วย
รักษาอุตสาหกรรมมะละกอของฮาวาย 
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การสัมมนาผ่านเว็บใน Zoom ในคร้ังน้ี มีผูล้งทะเบียนจ านวน 1,936 รายทัว่โลก มีการสตรีมพร้อมกนั
บน YouTube และ Facebook Live และรวมผูช้มทัว่โลกจ านวน 3,372 คน 

(ครับ น่ีคือประโยชน์ท่ีไดรั้บจริง ๆ จากการปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม) 
ดู บั น ทึ ก ก า ร สั ม ม น า ผ่ า น เ ว็ บ ไ ด้ ใ ห ม่ บ น ช่ อ ง  YouTube ข อ ง  ISAAA 

(https://www.youtube.com/watch?v=QzqbXNdFw_A) และ รายงานส าหรับการออกข่าวมีให้อ่านไดใ้น Science 
Speaks (http://www.isaaa.org/blog/) 
 

เร่ิมทดลองวัคซีน COVID-19 ในมนุษย์ เป็นวัคซีนท่ีได้มาจากเทคโนโลยีด้านพืช 
 

Medicago ประกาศว่า บริษัท ได้ให้ว ัคซีนเข็มแรกเพื่อ
ป้องกัน COVID-19 ในอาสาสมัครมนุษย์ ซ่ึงคาดว่าจะมี
ผลลพัธ์ออกมาเร็วท่ีสุดในเดือนตุลาคมของปีน้ี 

บริษัท ท่ีตั้ งอยู่ใน  Quebec City สามารถพัฒนา
วคัซีนท่ีมีคุณภาพในการป้องกันได้ในเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ 
โดยใช้เทคโนโลยีจากพืช ท่ีจะสร้างผลิตภณัฑ์ด้วยอนุภาค
คล้ายไวรัส (VLP) แทนท่ีจะเป็นผลิตภัณฑ์จากสัตว์หรือ

ไวรัสมีชีวิต VLPs จะเลียนแบบรูปร่างของไวรัสและท าให้ร่างกายมนุษยส์ามารถจดจ าพวกมนัได้ ดงันั้นจึงสร้าง
การตอบสนองทางภูมิคุม้กนัในลกัษณะท่ีไม่ติดเช้ือ 

การทดลองทางคลินิกระยะท่ี 1 เป็นการทดลองแบบอ าพราง (blinded study - คือการทดลองท่ีปิดขอ้มูล
เก่ียวกบัการทดลองท่ีอาจจะท าใหเ้กิดความเอนเอียงในผลการทดลอง ไม่ใหผู้ท้  าการทดลอง หรือผูรั้บการทดลอง 
หรือทั้งสองฝ่าย รับรู้ จนกระทัง่การทดลองไดจ้บเสร็จส้ินลงแลว้) โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการทดลองท่ีมีสุขภาพดีจ านวน 
180 คน เพื่อท าการประเมินอตัราการฉีดวคัซีน 3 ขนาด คือ 3.75, 7.5 และ 15 ไมโครกรัม ขนาดยาอาจจะให้กบั
อาสาสมัครเพียงอย่างเดียว หรืออาจเสริมสารประกอบอ่ืนท่ีช่วยเร่งการตอบสนองใน prime-boost regimen 
สารประกอบอ่ืนน้ีถือว่ามีความส าคญัในช่วงการระบาดใหญ่  เน่ืองจากจะช่วยเพิ่มการตอบสนองของระบบ
ภูมิคุม้กัน และลดปริมาณของแอนติเจนท่ีจ าเป็นต่อยา วิธีการน้ีช่วยให้สามารถผลิตวคัซีนได้มากขึ้น ท าให้
สามารถเพิ่มการป้องกนัไดใ้นจ านวนคนท่ีมากท่ีสุด 

การทดลองในระยะท่ี 2/3 คาดวา่จะเร่ิมไดใ้นเดือนตุลาคม 2563 
(ครับ เร่ิมมีความหวงัแลว้ครับท่ีจะป้องกนัการระบาดใหญ่ของ COVID 19) 
อ่านเพิ่ม เ ติมได้ท่ี  https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-begins-phase-i-clinical-trials-

for-its-covid-19-vaccine-candidate/ 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QzqbXNdFw_A
https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-begins-phase-i-clinical-trials-for-its-covid-19-vaccine-candidate/
https://www.medicago.com/en/newsroom/medicago-begins-phase-i-clinical-trials-for-its-covid-19-vaccine-candidate/
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นักวิจัยหันไปใช้การแก้ไขจีโนม CRISPR เพ่ือสร้างมันส าปะหลงัปลอดไซยาไนด์ 
 

มนัส าปะหลงัเป็นพืชท่ีส าคญัท่ีสุดชนิดหน่ึงของโลก แป้งจาก
หัวมันน้ีใช้ในการท าไข่มุกเหนียวในชาไข่มุก  พุดด้ิงมัน
ส าปะหลัง  และพบได้ในผลิตภัณฑ์ปราศจากกลู เตนท่ี
หลากหลาย Jessica Lyons นักวิจัยหลักของโครงการแก้ไข
จีโนมมันส าปะหลัง ท่ี  Innovative Genomics Institute (IGI) 
กล่าวว่า ประชาชนราวหน่ึงพนัลา้นคนทัว่โลกตอ้งพึ่งพามนั
ส าปะหลงัเป็นแหล่งแคลอร่ี ท่ีรวมถึงร้อยละ 40 ของชาวแอฟริ

กนั อย่างไรก็ตามมนัส าปะหลงัมาพร้อมกบัปัญหาท่ีมีอยู่ในตวั คือ ไซยาไนด์ และทีมวิจยัจาก IGI ก าลงัท างาน
กบัมนัส าปะหลงัปราศจากไซยาไนดโ์ดยใชเ้ทคโนโลยกีารแกไ้ขจีโนม CRISPR 

เพื่อพฒันามนัส าปะหลงัท่ีปราศจากไซยาไนด์ นกัวิจยัท่ี IGI ร่วมกบั Danforth Plant Science Center ได้
ใชก้ารแกไ้ขจีโนม CRISPR ในการสกดักั้นการผลิตไซยาไนด์ เส้นทางการสังเคราะห์ทางชีวภาพของไซยาไนด์
ในมนัส าปะหลงัเป็นท่ีเขา้ใจกันดีแลว้ และน่ีเองท่ีท าให้ทีมนักวิจยัได้มีแผนท่ีน าทางส าหรับการแก้ไขจีโนม 
นอกจากน้ีนักวิจยัคนอ่ืน ๆ ได้แสดงให้เห็นว่ามีความเป็นไปได้ท่ีจะเขา้ไปยุ่ง เก่ียวกับเส้นทางน้ีโดยใช้ RNA 
interference (RNAi) และสามารถลดระดบัไซยาไนด ์

Lyons กล่าวว่า "การแก้ไขจีโนมนั้ นท าได้เรียบร้อยกว่า RNAi แก้ไขได้อย่างสมบูรณ์และท าการ
เปล่ียนแปลงจีโนมท่ีมีทั้งความเสถียรและสามารถถ่ายทอดทางพนัธุกรรม" ในทางทฤษฎีแลว้เทคนิคท่ีใชใ้นการ
ผสมพนัธุ์แบบดั้งเดิมนั้นสามารถก าจดัไซยาไนด์ได ้แต่ก็ยงัไม่เกิดขึ้นในระยะเวลากว่า 7 พนัปีของการเพาะปลูก 
มนัส าปะหลงันั้นปลูกจากท่อนพนัธุ์ ซ่ึงเป็นความทา้ทายของการปรับปรุงพนัธุ์ในลกัษณะท่ีไม่ตอ้งการ เพราะ
เป็นขยายพนัธุ์ของพืชแม่ Lyons กล่าวเสริมว่า "CRISPR นั้นท าไดเ้ร็วกว่าการผสมพนัธุ์แบบทัว่ไปและมีความ
แม่นย  ามาก" 

(ครับ เป็นการแสดงใหเ้ห็นถึงศกัยภาพของเทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://innovativegenomics.org/news/crispr-cyanide-free-cassava/ 

 

ISAAA เปิดตัวการเข้าถึงทรัพยากรในการแก้ไขจีโนม (Genome Editing) 
 

ISAAA ได้ติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขจีโนม 
และการน าไปใชใ้นดา้นอาหารและการเกษตร บทความ
ในวารสารท่ีมีการตรวจสอบโดยผู ้เ ช่ียวชาญ จะถูก
ตีพิมพท์ุกสัปดาห์ใน Crop Biotech Update และสรุปไว้
ใ นท รัพย าก รก า รแก้ ไ ข จี โนม  (Genome Editing 
Resource) ท่ีเปิดไวใ้ห้สาธารณะชนได้มีโอกาศเขา้ถึง 

https://innovativegenomics.org/news/crispr-cyanide-free-cassava/
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โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อกระตุน้การโตเ้ถียงท่ีมีขอ้มูลและการตดัสินใจเก่ียวกบัเทคโนโลยี 
การแก้ไขจีโนม เป็นหน่ึงในเทคนิคใหม่ท่ีใช้ในการปรับปรุงพนัธุ์ ท่ีช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ

ปรับปรุงลกัษณะของส่ิงมีชีวิต รวมถึงพืช สัตวแ์ละแบคทีเรีย เทคโนโลยีท่ีใช้ส าหรับการแกไ้ขจีโนม ท างาน
เหมือนกบักรรไกร ตดั DNA ในต าแหน่งเฉพาะจากนั้นลบออก เพิ่มเขา้หรือแทนท่ี DNA ท่ีถูกตดั เทคโนโลยีท่ี
ใชม้ากท่ีสุดในการแกไ้ขจีโนม คือ clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)- CRISPR 
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัโปรตีน 9 (Cas9), transcription activator-like effector nucleases (TALENs), zinc-finger nucleases 
(ZFNs) และ homing endonucleases หรือ meganucleases 

ส าหรับนักวิจยัท่ีตอ้งการเผยแพร่ผลการวิจยัใน  Crop Biotech Update กรุณาส่งบทสรุปของผลการวิจยั
ไปท่ี knowledge.center@isaaa.org 

(ครับ ก็เป็นอีกแหล่งหน่ึงของขอ้มูลข่าวสารท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขยีน ท่ีสาธาระชนทัว่ไปสามารถเขา้ไป
เรียนรู้ได)้ 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp July 22, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

mailto:knowledge.center@isaaa.org

