
1 
 

 

สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 30 มีนาคม 2565  

สหราชอาณาจักรเตรียมพร้อมส าหรับการทดสอบภาคสนามข้าวบาร์เล่ย์ดัดแปลงพันธุกรรมและแก้ไขยีน 

 

ศูนย์วิทยาศาสตร์ด้านพืช  (Crop Science Centre)  ซ่ึ ง เ ป็น
พั น ธ มิ ต ร กั บ  University of Cambridge แ ล ะ ส ถ า บั น
พฤกษศาสตร์การ เกษตรแห่งชา ติ  (National Institute of 
Agricultural Botany) จะท าการทดสอบภาคสนามขา้วบาร์เล่ย์
ดดัแปลงพนัธุกรรม (GM) และขา้วบาร์เลยแ์กไ้ขยีน (GEd) โดย
มีวตัถุประสงค์ เพ่ือลดการใชปุ๋้ยสังเคราะห์ (เคมี) เพ่ือส่งเสริม
สุขภาพของดินท่ีดีข้ึน และวิธีการผลิตอาหารอย่างย ัง่ยนืและเท่า

เทียม 
การปลูกมีก าหนดในเดือนเมษายน พ.ศ. 2565 ซ่ึงจะช่วยให้นกัวิทยาศาสตร์ประเมินว่า การปรับปรุงปฏิสัมพนัธ์

ระหว่างพืชกบัเช้ือราในดินท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติ จะช่วยให้พืชดูดซับน ้าพร้อมดว้ยไนโตรเจนและฟอสฟอรัสในดินได้
หรือไม่ ซ่ึงธาตุทั้ง 2 มกัให้พืชโดยใชปุ๋้ยสังเคราะห์ การประเมินน้ีจะเกี่ยวขอ้งกบัขา้วบาร์เลยด์ดัแปลงพนัธุกรรม เพ่ือเพ่ิม
ระดบัการแสดงออกของยีน NSP2 ท่ีช่วยเพ่ิมความสามารถท่ีมีอยู่ในการมีปฎิสัมพนัธ์กับเช้ือราไมคอร์ไรซา นอกจากน้ี
ยงัจะเกี่ยวข้องกับพันธุ์ข้าวบาร์เลย์แก้ไขยีนท่ีสามารถยบัย ั้งการมีปฏิสัมพันธ์กับเช้ือราอาร์บัสคูลาร์ไมคอร์ไรซา 
(arbuscular mycorrhiza) เพ่ือช่วยให้นกัวิทยาศาสตร์ประเมินรูปแบบของการมีปฏิสัมพนัธ์และหาเชิงปริมาณว่าจุลินทรีย์
นั้นสนับสนุนการพฒันาของพืชไดอ้ย่างไร การทดสอบภาคสนามจะประเมินการผลิตขา้วบาร์เลยภ์ายใต้สภาวะท่ีมี
ฟอสเฟตสูงและต ่า ตลอดจนตรวจสอบการป้องกันพืชท่ีอาจเกิดข้ึนจากแมลงศตัรูพืชและโรคพืช ท่ีเป็นผลมาจาก
ความสัมพนัธ์ระหว่างพืชกบัเช้ือราไมคอร์ไรซา 

นักวิทยาศาสตร์เน้นว่าเทคโนโลยีชีวภาพเป็นเคร่ืองมือที่มีคุณค่า เพ่ือให้ทางเลือกส าหรับเกษตรกรทัว่โลก ใน
กรณีน้ี การพฒันาขา้วบาร์เลยท่ี์ลดการพ่ึงพาปุ๋ยสังเคราะห์ จะช่วยให้เกษตรกรในประเทศก าลงัพฒันาลดตน้ทุนการผลติ
และเพ่ิมรายได ้ซ่ึงจะน าไปสู่การเพ่ิมการผลิตอาหาร ในทางกลบักนั การลดการใชปุ๋้ยสังเคราะห์ในประเทศท่ีมีรายไดสู้ง
และปานกลาง จะลดมลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้ม ช่วยรักษาความหลากหลายทางชีวภาพ และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

(ครับ เม่ือไหร่ประเทศไทยจะเร่ิมมีการทดสอบภาคสนามพืชดดัแปลงพนัธุกรรมอีกครั้ งหน่ึง) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.cam.ac.uk/research/news/crop-science-centre-to-conduct-field-trials-of-

genetically-modified-barley-that-could-reduce-need 
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นักวิจัยชาวจีนจ าแนกยนีเพื่อดดัแปลงแอนโธไซยานิน (Anthocyanins) ในพืช 
 

นักวิจัยจากสวนพฤกษชาติเขตร้อนสิบ
สอง ปันน า  (Xishuangbanna Tropical 
Botanical Garden - XTBG) ของสถาบัน
วิทยาศาสตร์จีน (Chinese Academy of 
Sciences -  CAS) ได้ค้นพบยีนส าคัญที่
ควบคุมการสังเคราะห์ทางชีวภาพของ

แอนโธไซยานินและโปรแอนโธไซยานิดิน (proanthocyanins) 
ในการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Experimental Botany นักวิจัยพบว่า MtGSTF7 ซ่ึงเป็นยีน TT19-like 

glutathione S-transferase (GST) ถูกกระตุน้โดยตวัควบคุมการสร้างแอนโธไซยานิน LAP1 ในการสะสมของ
แอนโธไซยานิน ไม่ใช่โปรแอนโธไซยานินในพืชตระกูลถัว่ Medicago truncatula ซ่ึงเป็นพืชตน้แบบ 

นักวิจัยพบว่า MtGSTF7 มีบทบาทส าคัญในการสะสมแอนโธไซยานินใน M. truncatula นอกจากน้ี 
MtGSTF7 ยงัสามารถช่วยพืชกลายพันธ์ุที่ขาดแอนโธไซยานินให้มีชีวิตอยู่รอดได้ นักวิจัยยงัพบว่า LAP1 
สามารถผูกกบัโปรโมเตอร์ MtGSTF7 เพื่อกระตุน้การแสดงออก การแสดงออกนอกเซลล ์(Ectopic expression) 
ของ MtGSTF7 จากการกลายพนัธ์ุของ tt19 สามารถช่วยไม่ให้ขาดแอนโธไซยานินได ้แต่ท าให้โปรแอนโธไซยา
นินบกพร่อง 

(ครับ เป็นเร่ืองการศึกษาเพื่อความเขา้ใจในการท างานของยีนที่ท าหนา้ที่สะสมแอนโธไซยานิน ซ่ึงเป็น
สารตา้นอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์ ช่วยลดอตัราเส่ียงของการเกิดโรคหัวใจและ
เส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยบัยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ชะลอความเส่ือมของดวงตา ช่วยยบัยั้ง
จุลินทรียก์่อโรค (pathogen) อีโคไล (Escherichia coli) ในระบบทางเดินอาหาร ซ่ึงเป็นสาเหตุของโรคทอ้งร่วง
และอาหารเป็นพิษดว้ย) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://english.cas.cn/newsroom/research_news/life/202203/t20220324_302989.shtml  
 

ทีมวิจัยที่น าโดย NTU Singapore ผลิตน ้ามันจากสาหร่ายขนาดเลก็ เพือ่ทดแทนน ้ามันปาล์มทีใ่ช้ท าอาหาร 
 

ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่น าโดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง 
ป ร ะ เ ท ศ สิ ง ค โ ป ร์  ( Nanyang Technological University, 
Singapore - NTU Singapore) ได้พัฒนาวิธีการผลิตและสกัด
น ้ ามันพืชอย่างมีประสิทธิภาพ จากสาหร่ายขนาดเล็กทัว่ไป 
โดยใช้วิธีการที่คน้พบใหม่ ซ่ึงสามารถใช้เป็นทางเลือกที่ดีต่อ
สุขภาพและเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้มมากกว่าใชน้ ้ามนัปาลม์ 



3 
 

น ้ ามันปาล์มเป็นน ้ ามันพืชท่ีได้รับความนิยมมากท่ีสุดในโลก และถูกใช้ในผลิตภัณฑ์อุปโภคบริโภค
ประมาณคร่ึงหน่ึงของผลิตภณัฑท์ั้งหมด อย่างไรก็ตาม การขยายตวัอย่างรวดเร็วของสวนปาลม์น ้ามนั เป็นสาเหตุ
ของการตดัไมท้ าลายป่าจ านวนมากในหลายประเทศ ซ่ึงเป็นการท าลายที่อยู่อาศยัของสัตวป่์าพ้ืนเมืองท่ีใกลสู้ญ
พนัธ์ุ 

ทีม NTU ได้เพ่ิมกรดไพรูวิก (pyruvic acid) ลงในสารละลายที่มีสาหร่ายขนาดเล็กที่มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Chromochloris zofingiensis และน าไปสัมผสักบัแสงอลัตราไวโอเลต เพื่อกระตุน้การสังเคราะห์ดว้ยแสง ทีมงาน
ได้พฒันานวตักรรมการลดตน้ทุนเพ่ือแทนท่ีอาหารเล้ียงสาหร่ายขนาดเล็กที่ใช้กากถัว่เหลืองหมกั ในขณะที่
ปรับปรุงผลผลิตชีวมวลของสาหร่ายขนาดเล็ก หลงัจากผ่านไป 14 วนั สาหร่ายขนาดเล็กจะถูกลา้ง ตากให้แห้ง 
และเติมด้วยเมทานอล เพ่ือสลายพันธะระหว่างน ้ ามันกับโปรตีนจากสาหร่าย จากนั้นจึงสกัดน ้ ามันออกมา 
นวตักรรมน้ีอาจใชเ้ป็นทางเลือกแทนการปลูกปาลม์น ้ามนั 

ทีม NTU ยงัได้พฒันากระบวนการผลิตกรดไพรูวิก ซ่ึงเป็นส่วนผสมของปฏิกิริยาหลกัที่จ าเป็นต่อการ
เพาะเล้ียงสาหร่ายขนาดเล็กเพื่อผลิตน ้ามนั 

(ครับ เป็นการพฒันาเพ่ือใชเ้ป็นทางเลือกในการผลิตน ้ามนัพืชแทนการผลิตน ้ามนัปาลม์) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.ntu.edu.sg/docs/default-source/corporate-ntu/hub-news/scientists-led-by-

ntu-singapore-produce-oils-from-microalgae-that-could-replace-palm-oil-in-food-
production.pdf?sfvrsn=ef60abc6_1 
 

แนวโน้มในการสนทนาที่ดเีกี่ยวกับ GMOs สามารถเหน็ได้จากทั้งส่ือดั้งเดิมและโซเชียลมีเดีย 
 

บทความออนไลน์และส่ิงพิมพม์ากกว่าแสนบทความ และ
บนโซเชียลมีเดียมากกว่าลา้นโพสต์ ได้ถูกน ามาวิเคราะห์
โดยนักวิจัยเพื่อพิจารณาถึงระดับเสียงในการสนทนาที่
เกี่ยวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม (GMOs) ตั้งแต่ปี 2561 
ถึง 2563 ผลการวิจัยพบว่าทั้ งส่ือโซเชียลและส่ือดั้งเดิม 
ก าลงัมุ่งสู่ระดับเสียงของการสนทนาที่ดีมากขึ้นและมีการ
แบ่งขา้งน้อยลงในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร (ag-

biotech) 
การศึกษาน้ีด าเนินการโดยนกัวิจยัชาวสหรัฐฯ เพ่ือประเมินระดับเสียง การเขา้ถึง และความรู้สึกของการ

สนทนาทางโซเชียลมีเดียและส่ือแบบดั้งเดิมเกี่ยวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม ระหว่างเดือนมกราคม 2561 
ถึงธันวาคม 2563 เพื่อช่วยไขขอ้สงสัยว่า การรายงานข่าวของส่ืออาจส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนอย่างไร 
และยงัได้ตรวจสอบว่าส่ือได้ครอบคลุมประเด็นเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมอย่างไร และหากมีการ
เผยแพร่การรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ก่อนหน้าน้ีแบบเดียวกนัในภายหลงั นอกจากน้ียงัพิจารณาดว้ยว่า บริษทับาง
แห่งมีอิทธิพลต่อน ้าเสียงของการสนทนาหรือไม่ บทบาทของ bots (โปรแกรมท่ีรอค าส่ัง) และ cyborgs (คร่ึงคน
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คร่ึงเคร่ือง) ในการสนทนาเป็นอย่างไร ระดับเสียงที่ครอบคลุมเปล่ียนไปอย่างไร และทัศนคติต่อเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีเกิดขึ้นใหม่เป็นอย่างไร 

นกัวิจยัสามารถระบุไดว้่า ส่ือแบบดั้งเดิมมีแนวโน้มเชิงบวกในการรายงานข่าวมากกว่าโซเชียลมีเดียในปี 
2561 และ 2562 แต่หายไปในปี 2563 นอกจากน้ี ยงัสังเกตเห็นแนวโนม้ในทางที่ดีท่ีเพ่ิมขึ้นทั้งในส่ือดั้งเดิมและ
โซเชียลมีเดีย โดยเฉพาะในโซเชียลมีเดีย แนวโนม้ในทางทที่ดีที่สังเกตพบในแอฟริกาอาจเกี่ยวขอ้งกบัเกษตรกร
ที่สามารถเห็นการทดสอบภาคสนามพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ตลอดจนกิจกรรมที่ลดลงโดยนกัเคล่ือนไหวต่อตา้น
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ในพ้ืนท่ีท่ีน าพืชดัดแปลงพันธุกรรมมาเพาะปลูก ส าหรับบทบาทของ  bots 
(โปรแกรมท่ีรอค าส่ัง) และ cyborgs (คร่ึงคนคร่ึงเคร่ือง) นกัวิจยัตั้งขอ้สังเกตว่าอาจมีการใช้ส่ิงเหล่าน้ีโดยเจตนา 
เพื่อท าให้การสนทนาดูเหมือนจะเป็นไปในเชิงลบมากกว่าที่เป็นอยู่ นักวิจยัยงัสังเกตเห็นความโดดเด่นของการ
อภิปรายเกี่ยวกบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมที่ลดลงในหมู่ประชากรท่ีกวา้งขึ้น 

โดยรวมแลว้ นักวิจยัสรุปว่าผลการศึกษาช้ีให้เห็นว่าโซเชียลมีเดียและส่ือดั้งเดิมอาจเอนเอียงไปสู่การ
สนทนาในทางท่ีดีมากกว่าและมีการแบ่งขา้งนอ้ยกว่าท่ีเกี่ยวกบัเทคโนโลยีเกษตร 

(ครับ พอสรุปให้เขา้ใจง่าย ๆ คือ การสนทนาผ่านทั้งส่ือดังเดิมและโซเชียลมีเดียในเร่ืองเกี่ยวกับส่ิงมีชีวิต
ดดัแปลงพนัธุกรรมมีแนวโนน้ไปในทางท่ีดี ไม่ค่อยพบเห็นการสนทนาในเชิงลบ จากกลุ่มคนท่ีถูกตั้งโปรแกรม
ไวแ้ลว้ว่าให้พูดในเชิงลบ (bots and cyborgs) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2022.2051243 
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