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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 23 มีนาคม 2565  

การศึกษาพบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ชี้ให้เห็นว่า  
ประโยชน์ที่ได้สามารถขจัดข้อสงสัยของสาธารณชนต่อส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม 

 

นักวิทยาศาสตร์จากสเปน ได้ท าการวิเคราะห์ความเส่ียงและ
ประโยชน์ (risk-benefit analysis) เพื่อทบทวนผลกระทบของ
ผลิตภณัฑด์ดัแปลงพนัธุกรรม (genetically modified - GM) ที่
มีต่อสุขภาพของมนุษย ์สัตว์ และส่ิงแวดลอ้ม แมจ้ะมีขอ้มูล
เกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวที่จ ากัด ซ่ึงจากหลักฐานทาง
วิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่า จนถึงปัจจุบันน้ี การใช้พืช
ดัดแปลงพันธุกรรมไม่ได้ก่อให้เกิดอันตรายใด ๆ ในทาง

กลบักัน ประโยชน์ที่ได้รับทั้งทางเศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอ้ม และสุขภาพส าหรับประชาชนแลว้นั้น เป็นผลมาจาก
การคา้พืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชย ์

การวิเคราะห์ได้ระบุประโยชน์ของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ที่มีส่วนในการแก้ปัญหาที่เป็นความทา้ทาย
ระดับโลกท่ีก าลงัเผชิญอยู่ในปัจจุบนั เช่น การบรรลุความมัน่คงดา้นอาหารส าหรับประชากรโลกท่ีก าลงัเติบโต 
พืชดัดแปลงพนัธุกรรมช่วยเพ่ิมผลผลิต โดยไม่ตอ้งเปล่ียนที่ดินให้เป็นพ้ืนท่ีเกษตรกรรม ลดการใช้สารป้องกนั
ก าจดัศตัรูพืชและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การวิเคราะห์น้ีแสดงให้เห็นว่า ถา้ไม่ใช้พืชดัดแปลงพนัธุกรรม
ในการเพาะปลูก จะน าไปสู่การเพ่ิมขึ้นของพ้ืนท่ีเพาะปลูกทัว่โลก ส่งผลให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเพ่ิมขึ้น 
ซ่ึงอาจท าให้การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศเลวร้ายลง พืชดดัแปลงพนัธุกรรมยงัมีผลกระทบทางเศรษฐกิจโดย
มีผลผลิตท่ีสูงขึ้น การพฒันาประสิทธิภาพการผลิตและการลดตน้ทุน ส่งผลให้เกิดความได้เปรียบทางเศรษฐกิจ
ทัว่โลก 

อย่างไรก็ตาม การยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมของสาธารณชนยงัคงเป็นความทา้ทาย เน่ืองจากผูบ้ริโภค
ยงัคงสงสัยเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมแม้ว่าจะมีขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ จากการทบทวนผลการส ารวจ
สาธารณะล่าสุดเกี่ยวกบัความเส่ียงและประโยชน์ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม พบว่าความสงสัยเกิดขึ้นจากเหตุ 2 
ปัจจยั ปัจจยัแรก จะเกี่ยวกบัคุณธรรมและการโตแ้ยง้ทางวิทยาศาสตร์ ท่ีช้ีน าว่าอาหารดดัแปลงพนัธุกรรมไม่ได้
ส่งผลให้เกิดประโยชน์ใด ๆ   และปัจจัยที่สอง จะเกี่ยวกับการจัดการกับความกังวลทางอารมณ์โดยใช้ความ
ห่วงใยทางอารมณ์อ่ืน แมจ้ะไม่ได้รับความไวว้างใจจากผูบ้ริโภค แต่ผลการส ารวจสาธารณะช้ีให้เห็นว่ามีการ
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ยอมรับจากสาธารณชนมากขึ้นเกี่ยวกับพนัธุวิศวกรรม ดังนั้นจึงมีขอ้เสนอแนะว่าจ าเป็นต้องมีการให้ความรู้ 
ความเขา้ใจกบัประชากร เพื่อจดัการกบัทศันคติทางคุณธรรมที่มีต่อส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

โดยสรุป การวิเคราะห์พบหลกัฐานว่าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมสามารถช่วยเอาชนะวิกฤตอาหารโลกและ
ปัญหาส่ิงแวดล้อมได้ นอกจากน้ียังสามารถใช้เ ป็นอาหารเสริมและวัคซีนที่กินได้  โดยไม่ต้องพึ่ ง
ภาคอุตสาหกรรมเพ่ือการผลิต ดังนั้น อาหารดัดแปลงพนัธุกรรมจึงตอ้งไดร้ับการปฏิบตัิเหมือนเป็นอาหารแบบ
ดั้งเดิม และความปลอดภยัของอาหารจะตอ้งไดร้ับการจดัล าดบัความส าคญั มากกว่าลกัษณะและคุณสมบตัิของ
การดัดแปลงพนัธุกรรม นักวิจยัยงัเน้นย  ้าว่าการอภิปรายเกี่ยวกบัอาหารดัดแปลงพนัธุกรรม ควรอยู่บนพ้ืนฐาน
ของหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์มากกว่าอารมณ์ และผลประโยชน์ดา้นสุขภาพของผูบ้ริโภคจ าเป็นตอ้งไดร้ับการ
เปิดเผยต่อสาธารณชน เพื่อขจดัความสงสัยเกี่ยวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

(ครับ ในบา้นเราความเช่ือบนพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ยงัสู้ความเช่ือทางอารมณ์ไม่ได)้ 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.mdpi.com/2076-3417/12/6/2861 
 

ทีม UC Davis พัฒนาผกักาดหอมดดัแปลงพนัธุกรรม  
เพื่อปกป้องกระดูกของนักบินอวกาศในเที่ยวบนิอวกาศทีย่าวนาน 

 

นกัวจิยัจาก University of California, Davis (UC Davis) ได้
พฒันาผกักาดหอมดดัแปลงพนัธุกรรม (genetically 
modified (GM) lettuce) ทีใ่ชเ้ป็นยา เพื่อป้องกนัการสูญเสีย
ความหนาแน่นของกระดกูในสภาวะไร้น ้าหนกั ซ่ึงมนุษย์
อวกาศสามารถปลูกและกินพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการน้ี 
ดีกว่าทีจ่ะช่วยป้องกนัมนุษยอ์วกาศจากโรคที่เกดิจาก
เทีย่วบินอวกาศทีย่าวนาน 

เป็นเพราะกระดูกของมนุษยจ์ะตอ้งมีความสมดุลระหว่างการเจริญเติบโตและการสลาย เพื่อตอบสนองต่อ
การบาดเจ็บและการออกก าลงักาย ความสมดุลน้ีจะถูกรบกวนภายใตส้ภาวะไร้น ้าหนกั โดยเอนเอียงไปทางการ
สลายท่ีมากขึ้ น ดังนั้ นนักบินอวกาศจึงสูญเสียมวลกระดูก วิธีรักษา คือ การฉีดฮอร์โมนพาราไทรอยด์ 
(parathyroid hormone - PTH) เป็นประจ า 

นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาของ UC Davis, Kevin Yates ร่วมกับอาจารยท์ี่ปรึกษา ได้พฒันาผกักาดหอม
ดัดแปลงพนัธุกรรม ที่ผลิตฟิวชันโปรตีน (fusion protein) ที่รวม PTH เขา้กับส่วนหน่ึงของโปรตีนแอนติบอดี 
(antibody protein) ของมนุษย ์ฟิวชันโปรตีน ได้รับการดัดแปลงเพื่อให้ไม่มีการเปล่ียนแปลงในกระแสเลือด 
ความสามารถในการปลูกและสกัดยาจะเป็นประโยชน์ต่อนักบินอวกาศในเที่ยวบินอวกาศที่ยาวนาน  เพื่อลด
น ้ าหนักและรับแหล่งยาท่ีสดใหม่ ยาทัว่ไปมกัมีอายุการเก็บรักษาส้ัน ดังนั้นนักบินอวกาศจึงตอ้งการวิธีการเติม
เสบียงของตนระหว่างการเดินทางในอวกาศอนัยาวนาน 
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ทีมวิจยัก าลงัวิเคราะห์ปริมาณยาที่ผกักาดหอมดัดแปลงพนัธุกรรมที่สามารถผลิตได้ ซ่ึงใบจะมีปริมาณ 
PTH มากที่สุด และเวลาท่ีเหมาะสมในการเก็บเกี่ยวใบ 

(ครับ น่าจะเป็นการใชเ้ทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมในการพฒันาพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อผลิตยาที่กินได้) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.ucdavis.edu/curiosity/news/lettuce-could-protect-astronauts-bones-mars-

trip#:~:text=Researchers%20at%20the%20University%20of,Chemical%20Society%20in%20San%20Diego. 
 

เร่งการปรับปรุงพันธุ์ เพือ่ช่วยรักษาอุตสาหกรรมมะม่วงและแมคคาเดเมียของออสเตรเลีย 
 

เพื่อช่วยให้ผูป้ลูกมะม่วงและแมคคาเดเมียมีความเขา้ใจใน
หน้าที่การท างานของยีนต่าง ๆ นักวิจัยของมหาวิทยาลยั
เ ทค โนโลยี ค วี น ส์แลนด์  (Queensland University of 
Technology - QUT) ก าลงัพฒันาเคร่ืองมือใหม่ส าหรับการ
ทดสอบหนา้ท่ีการท างานของยีน เพื่อเร่งการพฒันาพนัธ์ุพืช
ทั้ง 2 ชนิด ให้ตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อความทา้ทาย เช่น 
แมลงศตัรูพืช โรคพืช และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

มะม่วงและแมคคาเดเมียมีสัดส่วนคร่ึงหน่ึงของอุตสาหกรรมพืชสวนของออสเตรเลีย แต่ทั้งคู่ยงัไม่ไดผ่้าน
โครงการปรับปรุงพนัธ์ุระดบัโมเลกุล เพือ่พฒันาพนัธ์ุให้มีความยืดหยุ่นต่อ แมลงศตัรูพืช โรคพืช และผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ Dr. Stephanie Kerr และตั้งใจท่ีจะแกไ้ขปัญหาน้ีดว้ยการพฒันาเทคนิคใหม่ 
ๆ ที่ใชอ้นุภาคนาโน เพื่อชกัจูงการแสดงออกของยีนในการออกดอก และอาจท าให้ระยะเวลาในวยัอ่อนของพืช
ส้ันลง 

เทคนิคแรกจะใช ้'ท่อนาโน' (nanotubes) ที่ออกแบบมาให้มีขนาดเล็กพอที่จะเขา้ไปในเซลล์ของพืช เพื่อ
น าโมเลกุลที่หยุดการแสดงออกของยีนที่ขดัขวางไม่ให้พืชออกดอก เทคนิคที่สองคือ 'บาดแผลระดับไมโคร' 
(micro wounding) หรือการใชเ้ข็มฉีดยาทางผิวหนงัขนาดเล็กเพื่อสร้างรูเล็ก  ๆ  เพื่อให้ Agrobacterium สามารถส่ง
โมเลกุลที่กระตุน้การแสดงออกของยีนเพื่อการออกดอกให้เร็วขึ้น 

ทั้งสองเทคนิคไดร้ับการพิสูจน์แลว้ว่าประสบความส าเร็จเมื่อใชก้บัตน้ไมช้นิดอื่น โดยจะลดช่วงวยัเยาวล์ง
จาก 7 - 20 ปี เหลือเพียงไม่กี่สัปดาห์หรือหลายเดือน หาก  Kerr และคณะประสบความส าเร็จด้วยเทคนิคใหม่น้ี 
พนัธ์ุมะม่วงและแมคคาเดเมียที่สามารถรับมือกบัแมลงศตัรูพืช โรคพืช และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ก็
จะสามารถพฒันาไดใ้นระยะเวลาอนัส้ัน 

(ครับ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งในการพฒันาน่าจะศึกษาเพื่อน ามาใชป้ระโยชน์ในบา้นเรา) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.qut.edu.au/news?id=180398 
 
 
 

https://www.ucdavis.edu/curiosity/news/lettuce-could-protect-astronauts-bones-mars-trip#:~:text=Researchers%20at%20the%20University%20of,Chemical%20Society%20in%20San%20Diego
https://www.ucdavis.edu/curiosity/news/lettuce-could-protect-astronauts-bones-mars-trip#:~:text=Researchers%20at%20the%20University%20of,Chemical%20Society%20in%20San%20Diego
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การวิจัยแสดงให้เห็นถึงผลกระทบทางโภชนาการของการเกษตรปฏิรูปเพื่อฟ้ืนฟดูิน (Regenerative Farming) 
 

มหาวิทยาลัยวอชิงตัน  (University of Washington)  และ
พันธมิตร ได้ท าการศึกษาร่วมกับเกษตรกรโดยใช้แนว
ทางการท าการเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดิน เพื่อวิเคราะห์
ผลกระทบที่มีต่อปริมาณสารอาหารที่มีอยู่ในอาหาร ผล
การศึกษาถูกตีพิมพใ์นวารสาร PeerJ 

การเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดิน จะรวมถึงการไม่ไถ
พรวน การใช้พืชคลุมดิน และการใช้ระบบหมุนเวียนที่

หลากหลายเพื่ออนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อจัดท าเป็นเอกสารในการยืนยนัหรือพิสูจน์
ขอ้เท็จจริง เกี่ยวกบัผลกระทบของการเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดินทีมี่ต่ออาหาร ฟาร์ม 10 แห่งในสหรัฐอเมริกาจึง
ปลูกพืชทดสอบในพ้ืนท่ีหน่ึงเอเคอร์เป็นเวลาห้าปี เปรียบเทียบกบัพืชชนิดเดียวกนัที่ปลูกในฟาร์มใกลเ้คียงโดย
ใชก้ารเกษตรแบบเดิม 

ผลการศึกษาพบว่า พืชที่ได้จากฟาร์มท่ีท าการเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดิน มีคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อ
สุขภาพ มากกว่าพืชชนิดเดียวกันที่ปลูกในฟาร์มที่ท าการเกษตรแบบเดิม ดินท่ีมีสุขภาพดีขึ้นยงัพบเห็นได้ใน
ฟาร์มที่ท าการเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดิน ซ่ึงมี อินทรีย์ว ัตถุและมีวิตามิน แร่ธาตุ  และไฟโตเคมิคอล 
(phytochemicals คือ สารเคมีที่มีฤทธ์ิทางชีวภาพที่พบเฉพาะในพืช) ในระดับท่ีสูงขึ้น ซ่ึงเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของมนุษย ์และมีองคป์ระกอบท่ีเป็นพิษในระดบัท่ีต ่ากว่าในฟาร์มท่ีท าการเกษตรปฏิรูปเพ่ือฟ้ืนฟูดิน เมื่อ
เทียบกบัฟาร์มที่ท าการเกษตรแบบเดิม 

(ครับ เป็นการท าการเกษตรแนวใหม่ท่ีน่าสนใจ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://peerj.com/articles/12848/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 23, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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