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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  
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นกัวทิยาศาสตรจ์นีประเมนิศกัยภาพของยนีทีจ่ะใชเ้ป็นยนีคดัเลอืกส าหรบัการถา่ยยนีในขา้ว 
 
U.S. National Academies ระบุพชืเทคโนชวีภาพไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 
 
WHO และ FAO รว่มกนัประกาศวา่ ไกลโฟเสตไมน่า่จะเป็นสารกอ่มะเร็งในมนุษย ์
 
การคน้พบสเต็มเซลลช์นดิใหมล่า่สดุทีอ่าจชว่ยเพิม่ผลผลติของขา้วโพดและธญัพชืชนดิอืน่ๆ 
 
บทีไีมส่ง่ผลกระทบตอ่แมลงทีเ่ป็นปฏปิกัษก์บัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดในเอเชยี 

นกัวทิยาศาสตรจ์นีประเมนิศกัยภาพของยนีทีจ่ะใชเ้ป็นยนีคดัเลอืกส าหรบัการถา่ยยนีในขา้ว 

ยนี E. coli phosphomannose isomerase (EcPMI) นยิมใชเ้ป็นยนีคดัเลอืกส าหรับกระบวนการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชื โดย
ใชน้ ้าตาลแมนโนสในการคดัเลอืก (mannose selection-based plant transformation) ผลการศกึษาลา่สดุทีไ่ดรั้บ
การตพีมิพใ์นวารสาร Nature Scientific Reports ระบวุา่ ยนี PMI จาก Chlorella ซึง่เป็นสาหร่ายเซลลเ์ดยีวและยนี 
PMI จากขา้ว มแีนวโนม้ทีจ่ะสามารถใชเ้ป็นยนีคดัเลอืกได ้ 
 
ทมีวจิัยจาก Anhui Academy of Agricultural Sciences และ Anhui Agricultural University ประเทศจนี ได ้
ประเมนิศกัยภาพของยนี PMI จากสาหร่าย Chlorella และขา้ว ในระดบัหลอดทดลองโดยเปรยีบเทยีบกบั
ประสทิธภิาพของยนี EcPMI และไดน้ ายนี PMI แตล่ะยนีถกูถา่ยเขา้สู ่binary vector และท าการถา่ยเขา้สูข่า้วโดยใช ้
Agrobacterium ผลการทดลองพบการแสดงออกของยนี PMI ในขา้วทัง้กลุม่ Indica และ Japonica โดยยนี PMI ที่
ถกูน ามาใชใ้นการทดลองนีม้ปีระสทิธภิาพใกลเ้คยีงกบัยนี EcPMI และสามารถตรวจพบยนีเป้าหมายในขา้วทีไ่ดรั้บ
การถา่ยยนีโดยใช ้PMI เป็นยนีคดัเลอืก ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ยนี PMI เหมาะทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นยนีคดัเลอืกใน
การพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพแบบ cisgenesis (การถา่ยยนีภายในสิง่มชีวีติชนดิเดยีวกนั)  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.nature.com/articles/srep25921 



WHO และ FAO รว่มกนัประกาศวา่ ไกลโฟเสตไมน่า่จะเป็นสารกอ่มะเร็งในมนุษย ์

รายงานทีอ่อกประกาศในวนัที ่16 พฤษภาคม 2016 หลงัการประชมุร่วมกนัระหวา่ง Agriculture Organization of 
the United Nations (FAO) Panel of Experts on Pesticide Residues in Food และ Environment and the 
World Health Organization (WHO) ซึง่จัดขึน้ทีส่ านักงานใหญข่อง WHO ณ เมอืงเจนวีา ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์
ผลการประชมุ The joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residues (JMPR) สรุปวา่ การไดรั้บไกลโฟเสตจาก
อาหารไมน่่าจะเป็นสาเหตขุองการเกดิมะเร็งในมนุษย ์โดยไกลโฟเสตไดผ้า่นการทดสอบความเป็นพษิตอ่สาร
พันธกุรรมดว้ยวธิกีารตา่งๆ ในสิง่มชีวีติหลากหลายชนดิ หลกัฐานตา่งๆแสดงใหเ้ห็นวา่การไดรั้บไกลโฟเสตปรมิาณ 
2,000 มลิลกิรัมตอ่น ้าหนักตวัหนึง่กโิลกรัม ผา่นทางการรับประทานซึง่เป็นชอ่งทางทีม่นุษยม์โีอกาสไดรั้บสารนีม้าก
ทีส่ดุ พบวา่ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการเกดิความผดิปกตขิองสารพันธกุรรม โดยผลการศกึษานีไ้ดท้ าการทดลองใน
สตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมชนดิตา่งๆ ทีใ่ชเ้ป็นตน้แบบในการศกึษาการเกดิความผดิปกตขิองสารพันธุกรรมในมนุษย ์
 
Diazinon, glyphosate และ malathion เป็นสารทีถ่กูพจิารณาในวาระการประชมุครัง้นี ้ตามค าแนะน าของทีป่ระชมุ 
JMPR ครัง้ทีผ่า่นมาวา่ ควรมกีารจัดล าดบัความอนัตรายของสารเคมเีหลา่นีใ้หมโ่ดยใชข้อ้มลูการศกึษาทีเ่ป็นปัจจบุนั
มากขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.who.int/foodsafety/areas_work/chemical-risks/jmpr/en/ 

U.S. National Academies ระบุพชืเทคโนชวีภาพไมเ่ป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม 

รายงานเรือ่ง Genetically Engineered Crops: Experiences and Prospects โดย U.S. National Academies of 
Sciences, Engineering, and Medicine ระบวุา่ พชืเทคโนชวีภาพและพชืทีไ่ดรั้บการปรับปรุงพันธุต์ามปกต ิไมม่ี
ความแตกตา่งกนัในแงข่องการกอ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสิง่แวดลอ้ม  
รายงานฉบบันีเ้ป็นการรวบรวมขอ้มลูจากผลการวจัิยเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพในดา้นตา่งๆ โดยทมีนักวทิยาศาสตร์
กวา่ 20 ทมีในชว่งเวลา 2 ปีทีผ่า่นมา และไดร้วบรวมขอ้มลูจากงานวจัิยเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพกวา่ 900 ชิน้ ทีม่ี
การศกึษาตัง้แตปี่ 1996 ซึง่เป็นปีทีเ่ริม่มกีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้  
 

ประเด็นส าคญัในรายงานฉบบันี ้ไดแ้ก ่
   •  ผลการทดสอบในสตัวท์ดลองและการศกึษาองคป์ระกอบทางเคมขีองพชืเทคโนชวีภาพ  
    ไมพ่บความแตกตา่งทีก่อ่ใหเ้กดิความเสีย่งตอ่สขุภาพของมนุษยเ์มือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืปกต ิ
 •  การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีต่า้นทานตอ่แมลงศตัรูพชื ไมไ่ดท้ าใหค้วามหลากหลายทางชวีภาพ 
    ของแมลงในธรรมชาตลิดลง และในบางกรณีพบวา่พชืเทคโนชวีภาพท าใหค้วามหลากหลาย 
    ทางชวีภาพของแมลงเพิม่ขึน้ 
 •  การปลกูพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ท าใหเ้กษตรกรมรีายไดส้งูขึน้ 
 •  การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีต่า้นทานตอ่แมลงศตัรูพชืมผีลดตีอ่สขุภาพของมนุษย ์โดยลดปรมิาณ 
    การใชส้ารเคมกี าจัดแมลงลง 
 •  พชืเทคโนชวีภาพทีก่ าลงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาวจัิย ถกูพัฒนาขึน้เพือ่สง่เสรมิสขุภาพของ 
    มนุษย ์เชน่ เพิม่ปรมิาณเบตา้แคโรทนี ซึง่ชว่ยป้องกนัโรคตาบอดและการเสยีชวีติทีม่สีาเหต ุ
    มาจากการขาดวติามนิเอ ในประเทศก าลงัพัฒนา 
 
โดยคณะนักวจิัยทีไ่ดร้่วมกนัเขยีนรายงานฉบบันี ้ไดส้รา้งเว็บไซตท์ีเ่ปิดโอกาสใหป้ระชาชนทั่วไปไดเ้ขา้ถงึขอ้มลู
เกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพโดยละเอยีด และสามารถร่วมแสดงความคดิเห็นได ้
การศกึษาครัง้นีไ้ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณโดย Burroughs Wellcome Fund, Gordon and Betty Moore 
Foundation, New Venture Fund และ U.S. Department of Agriculture ร่วมกบั National Academy of 
Sciences 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www8.nationalacademies.org/onpinews/newsitem.aspx?RecordID=23395 
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การคน้พบสเต็มเซลลช์นดิใหมล่า่สดุทีอ่าจชว่ยเพิม่ผลผลติของขา้วโพดและธญัพชืชนดิอืน่ๆ 

นักชวีวทิยาจาก Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ไดค้น้พบปัจจัยส าคญัทีส่ามารถอธบิายไดว้า่พชืสามารถ
เพิม่ปรมิาณสเต็มเซลลไ์ดอ้ยา่งไร การคน้พบนีเ้กีย่วขอ้งกบัวถิกีารสง่สญัญาณจากใบเริม่เกดิ (primordia) ไปยัง
เนือ้เยือ่เจรญิสว่นปลาย (meristem) ซึง่เป็นบรเิวณทีม่สีเต็มเซลลอ์ยู ่
 
ทมีวจิัยน าโดย ศาสตราจารย ์David Jackson ไดค้น้พบ “สญัญาณการหยดุจากใบ” (braking signals from the 
leaves) ในเซลลท์ีอ่ยูใ่ตส้ว่นของเนือ้เยือ่เจรญิ โดยตัง้ชือ่โปรตนีตวัรับ หรอื receptor ทีพ่บวา่ FEA3 และไดต้ัง้ชือ่
โปรตนีทีท่ าปฏกิริยิากบัตวัรับนีว้า่ FCP1 ทมีวจิัยของ Jackson ไดค้น้พบโปรตนีเหลา่นีใ้นระหวา่งการศกึษาขา้วโพดที่
มคีวามผดิปกตขิองโปรตนี FEA3 
 
ผลการศกึษาพบวา่เมือ่โปรตนีตวัรับ FEA3 บนเซลลเ์นือ้เยือ้เจรญิไมท่ างาน ท าใหไ้มส่ามารถตรวจจับ FCP1 ได ้เมือ่
ไมไ่ดรั้บสญัญาณใหห้ยดุการเพิม่จ านวน สเต็มเซลลบ์รเิวณเนือ้เยือ้เจรญิจงึแบง่เซลลเ์พิม่ขึน้เป็นจ านวนมาก การที่
พชืสรา้งสเต็มเซลลเ์ป็นจ านวนมากจะน าไปสูก่ารสรา้งเมล็ดใหมข่ึน้มามากขึน้ ซึง่พชืไมส่ามารถรองรับการสรา้งเมล็ด
พันธุจ์ านวนมากๆไดเ้นื่องจากมทีรัพยากรทีจ่ ากดั จงึตอ้งมกีารววิฒันาการระบบการสง่สญัญาณนีข้ ึน้เพือ่ควบคมุ
ปรมิาณเมล็ดใหเ้หมาะสมกบัทรัพยากรทีพ่ชืมอียู่ 
 
ทมีวจิัยไดท้ดลองปลกูขา้วโพดทีม่ยีนี FEA3 ทีส่ามารถแสดงออกไดน้อ้ยกวา่ปกต ิโดยมกีจิกรรมของโปรตนีตวัรับ 
FEA3 เพยีงเล็กนอ้ยเทา่นัน้  ผลปรากฏวา่ขา้วโพดชนดินีต้อบสนองตอ่สญัญาณทีส่ัง่ใหห้ยดุสรา้งสเต็มเซลลน์อ้ยลง
และเกดิการสรา้งสเต็มเซลลม์ากขึน้ น าไปสูก่ารสรา้งเมล็ดมากขึน้กวา่พันธุป์กตถิงึ 50 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.cshl.edu/news-and-features/discovery-of-new-stem-cell-pathway-indicates-route-to-much-

higher-yields-in-maize-staple-crops.html 
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บทีไีมส่ง่ผลกระทบตอ่แมลงทีเ่ป็นปฏปิกัษก์บัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดในเอเชยี 

นักวจิัยจาก Chinese Academy of Agricultural Science และ China Agriculture University ไดท้ าการทดสอบผล
ของขา้วโพดบที ีทีส่ามารถสรา้งโปรตนี Cry1Ac ตอ่ Macrocentrus cingulum ซึง่เป็นแมลงปฏปัิกษ์ทีเ่ขา้ท าลาย
หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดในเอเชยี (M. cingulum จะวางไขบ่นตวัหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด และตวัออ่นทีฟั่กจากไข่
นัน้จะกลายเป็นปรสติในหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด) 
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ ความสามารถในการเป็นปฏปัิกษ์ น ้าหนักของตวัออ่น และจ านวนตวัออ่นบนหนอน
เจาะล าตน้ขา้วโพด ลดลงอยา่งมนัียส าคญัเมือ่ M. cingulum ไปวางไขบ่นหนอนทีไ่ดรั้บโปรตนี Cry1Ac บรสิทุธิ ์
ในขณะทีต่ารางชพี (life-table) ของ M. cingulum ในสภาพแปลงปลกูไมไ่ดรั้บผลกระทบอย่างมนัียส าคัญทางสถติ ิ
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ผลกระทบของ Cry1Ac ทีเ่กดิขึน้กบัตวัออ่นของ M. cingulum ในระดบัหอ้งปฏบิตักิาร
เป็นผลเนือ่งมาจากหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดออ่นแอลงจากผลของบที ีท าใหไ้มเ่หมาะสมตอ่การเจรญิเตบิโตของตัว
ออ่นของ M. cingulum ในทางกลบักนัการใหโ้ปรตนี Cry1Ac กบั M. cingulum ตวัเต็มวยัโดยตรง พบวา่ตารางชพี
ของ M. cingulum ทีไ่ดรั้บและไมไ่ดรั้บโปรตนี Cry1Ac ไมม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญ ผลการทดลองแสดงให ้
เห็นวา่ Cry1Ac ทีค่วามเขม้ขน้ในระดบัแปลงปลกูไมม่ผีลกระทบตอ่ M. cingulum 
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