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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
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551
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การแกย้นีเพือ่พฒันามะเขอืเทศใหม้คีวามเผ็ด

องคก์ารความปลอดภยัดา้นอาหารของยโุรปประกาศวา่ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม (MON 
89034X1507XMON 88017X59122XDAS-40278-9) และถ ัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรม (A2704-12) 
มคีวามปลอดภยั

การปรบัปรุงขา้วเพือ่ใหม้กีารสงัเคราะหแ์สงทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ

การอนุมตัสิทิธบิตัรเมล็ดพนัธุฝ้์ายดดัแปลงพนัธุกรรมของบรษิทั Monsanto เพือ่กระตุน้อุตสาหกรรมดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพในประเทศอนิเดยี

การแกย้นีเพือ่พฒันามะเขอืเทศใหม้คีวามเผ็ด

ดว้ยการพัฒนาเครือ่งมอืแกไ้ขยนี ทมีวจิัยจากมหาวทิยาลยั Viçosa ในประเทศบราซลิไดท้ าการศกึษาความเป็นไปได ้
ในการสรา้งมะเขอืเทศทีม่รีสเผ็ด โดยผลการศกึษานีไ้ดถ้กูเผยแพร่ลงในวารสาร Trends in Plant Science

เป้าหมายหลกัของการพัฒนามะเขอืเทศทีม่รีสเผ็ดคอืการผลติแคปไซซนิจ านวนมาก ซึง่เป็นสารทตุยิภมูทิีท่ าใหพ้รกิมี
รสเผ็ดและไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่มปีระโยชนต์อ่สขุภาพและการใชง้านในอตุสาหกรรม ทมีวจิัยไดก้ลา่ววา่มแีนว
ทางการแกไ้ขจโีนม 2 จโีนมนัน้มาใชร้่วมกนัเพือ่การสงัเคราะหแ์คปไซซนิในมะเขอืเทศได ้วธิแีรกคอื transcriptional 
activator-like effectors (TALEs) ทีเ่ป็นชดุโปรตนีทีป่ลดปลอ่ยโดยแบคทเีรยี Xanthomonas spp. เมือ่เชือ้เขา้
ท าลายพชือาศยั การรวมตวักนัอยา่งรวดเร็วของยนี TALE ในเวกเตอร ์T-DNA จะเป็นกญุแจทีช่ว่ยควบคมุการ
แสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะห์

แคปไซซนิ การทดลองตอ่ไปจะแสดงถงึระดบัการถอดรหัสสารพันธุกรรมทีเ่พยีงพอตอ่การสงัเคราะหแ์คปไซซนิ
วธิทีีส่องคอืการใชพั้นธวุศิวกรรมเพือ่ทดแทนโปรโมเตอรข์องยนีเป้าหมาย วธิกีารนีไ้ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่มี
ประสทิธภิาพในมะเขอืเทศโดยการใชโ้ปรโมเตอร ์35S ทีม่ยีนี ANT1 แทรกอยูเ่ขา้ไปเป็นตวัถอดรหัสรวมทัง้ควบคมุ
การสรา้งแอนโธไซยานนิ โปรโมเตอรข์องยนีทีไ่มไ่ดใ้ชง้านในกระบวนการสงัเคราะหแ์คปไซซนิอาจถูกแทนทีด่ว้ยโปร
โมเตอรท์ีจ่ าเพาะของมะเขอืเทศเพือ่สรา้งพชื cisgenic ทีม่ยีนีทีก่ าลงัถอดรหัสท างานอยู ่การทดสอบนีจ้ะท าใหท้ราบ
วา่ผลติภัณฑท์ีไ่ดม้คีวามสามารถในการท างานในเชงิชวีเคมแีละมกีารควบคมุปฏกิริยิาในกระบวนการสรา้งสารที่
ตอ้งการ

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่

https://www.cell.com/trends/plant-science/fulltext/S1360-1385(18)30261-9#%20



องคก์ารความปลอดภยัดา้นอาหารของยโุรปประกาศวา่ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม (MON 
89034X1507XMON 88017X59122XDAS-40278-9) และถ ัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธุกรรม (A2704-12) มี
ความปลอดภยั

องคก์ารความปลอดภัยดา้นอาหารของยโุรป (EFSA) ไดเ้ปิดเผยความคดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการประเมนิ
ความปลอดภัยของขา้วโพดดดัแปลงพันธกุรรม (MON 89034X1507XMON 88017X59122XDAS-40278-9) และ
ถั่วเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม (A2704-12) วา่มคีวามปลอดภัย

ขา้วโพดดดัแปลงพันธกุรรมลกัษณะรวมยนี 5 สายพันธุแ์ละลกูผสมร่วมจะถูกน ามาวเิคราะหล์ักษณะทางชวีโมเลกลุ 
การวเิคราะหเ์ชงิเปรยีบเทยีบ (ลกัษณะทางพันธกุรรม ฟีโนไทป์และคณุสมบตัขิององคป์ระกอบ) พษิวทิยา การกอ่
ภมูแิพแ้ละการประเมนิทางโภชนาการ พบวา่ขา้วโพดดดัแปลงพันธกุรรมไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิผลเสยีทัง้ในดา้นอาหารของ
มนุษยแ์ละอาหารสตัว ์สว่นของโภชนาการก็ไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่ปลอดภัยและมคีณุคา่ทางโภชนาการเทยีบเทา่กบั
ขา้วโพดปกติ

ในขณะทีถ่ั่วเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรมตา้นทานตอ่สารก าจัดวชัพชื (A2704-12) ทีถ่กูสง่มาประเมนิเพือ่ตอ่อายุการ
อนุญาต รายงานการตรวจสอบโดยดาศยัขอ้มลูดา้นสิง่แวดลอ้ม การผลติในเชงิพาณชิย ์การคน้หาขอ้มลูและการ
ประเมนิจากเอกสาร การวเิคราะหช์วีสารสนเทศทีท่นัสมัยและศกึษาเพิม่เตมิจากทัง้นักวจัิยภายนอกและภายในบรษัิท
ผูข้อ พบวา่ถั่วเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรมดงักลา่วไมม่อีนัตรายหรอืเปลีย่นแปลงขอ้มลูดา้นความปลอดภัยใดๆ จากการ
วเิคราะหข์อ้มลูดา้นความปลอดภัยทีไ่ดท้ ามาแลว้เชน่กัน

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5521
https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2019.5523

การปรบัปรุงขา้วเพือ่ใหม้กีารสงัเคราะหแ์สงทีด่ขี ึน้กวา่เดมิ

การศกึษานีไ้ดเ้ผยแพร่ในวารสาร Molecular Plant รายงานวา่วธิกีารทางเทคโนโลยชีวีภาพแบบใหม่สามารถสง่เสรมิ
การสงัเคราะหแ์สงในขา้วชว่ยเพิม่ผลผลติของขา้วไดถ้งึ 27% เรยีกวธิกีารนีว้า่ GOC by pass โดยการเสรมิเซลล์
ของพชืดว้ยปรมิาณคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการเกดิ photorespiration พชืทีไ่ดรั้บการดดัแปลงพันธกุรรมจะมสีเีขยีว
และมขีนาดใหญข่ึน้แสดงใหเ้ห็นถงึประสทิธภิาพการสงัเคราะหแ์สงและผลผลติทีเ่พิม่ขึน้ภายใตส้ภาพแปลงปลกู
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในทีท่ีม่แีสงมาก

วธิกีารทางพันธกุรรมทีส่ าคญัในการเพิม่ศักยภาพผลผลติของพชืเนน้ไปทีก่ารสงัเคราะหแ์สง หนึง่ในวธิกีารทีเ่พิม่การ
สงัเคราะหแ์สงคอืการหลกีเลีย่ง photorespiration ซึง่เป็นกระบวนการทีพ่ึง่พาแสงดว้ยการใชอ้อกซเิจนและ
ปลดปลอ่ยคารบ์อนไดออกไซด ์การศกึษาหลายครัง้ทีผ่่านมาสว่นใหญใ่นการหลกีเลีย่งหรอืลดกระบวนการนี้
ด าเนนิการในอาราบโิดซสิ ในการศกึษาครัง้ใหมท่มีวจัิยไดพั้ฒนากลยุทธเ์พือ่เบีย่งเบนคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการ
เกดิ photorespiration ไปเป็นการสงัเคราะหแ์สง ทมีวจัิยไดท้ าการเปลีย่นแปลงโมเลกลุทีเ่รยีกวา่ glycolate ซึง่เป็น
ผลติภัณฑข์องการเกดิ photorespiration ไปเป็นคารบ์อนไดออกไซดด์ว้ยการใชเ้อนไซมข์องขา้ว 3 ชนดิ คอื 
glycolate oxidase, oxidase oxalate และ catalase ในการปรับใช ้GOC by pass ซึง่เป็นชือ่เรยีกตามเอนไซมท์ัง้ 3
ชนดินีล้งในคลอโรพลาสตข์องขา้ว

ผลการศกึษาพบวา่อตัราการเกดิ photorespiration ลดลง 18-31% เมือ่เทยีบกบัพชืปกตแิละอตัราการสงัเคราะห์
แสงเพิม่ขึน้ 15-22% เนือ่งจากความเขม้ขน้ของคารบ์อนไดออกไซดใ์นเซลลท์ีส่งูขึน้จากกระบวนการสงัเคราะหแ์สง 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืทีไ่มไ่ดย้นี  GOC นัน้พชืดดัแปลงพันธกุรรมจะมสีเีขยีวและมขีนาดใหญ่กวา่ โดยมนี ้าหนักแหง้
ในสว่นทีเ่หนอืดนิสงูกวา่ 14-35% นอกจากนีข้นาดของเมล็ดโตขึน้ 100% และมจี านวนตอ่เซลลเ์พิม่ขึน้ 37% ในฤดู
เพาะปลกูในชว่งฤดใูบไมผ้ลผิลผลติเพิม่ขึน้จาก 7% ไปถงึ 27%
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674205218303708?via%3Dihub



การอนุมตัสิทิธบิตัรเมล็ดพนัธุฝ้์ายดดัแปลงพนัธุกรรมของบรษิทั Monsanto เพือ่กระตุน้อุตสาหกรรมดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพในประเทศอนิเดยี

ศาลสงูสดุของอนิเดยีไดอ้นุมัตคิ ารอ้งของบรษัิท Monsanto เกีย่วกบัสทิธบิตัรของเมล็ดฝ้ายดดัแปลงพันธุกรรม ซึง่
กลบัขา้มกบัค าตดัสนิของศาลสงูแหง่เมอืงนวิเดลกีอ่นหนา้นี ้การตดัสนิดงักลา่วไดรั้บการตอบรับเป็นอยา่งดจีาก
บรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกษตรระหวา่งประเทศ เชน่ Bayer, Dupont Pioneer และ Syngenta ในขณะทีเ่กษตรกร
รายใหญใ่นประเทศยังใหก้ารสนับสนุนเนือ่งจากพวกเขาหวงัวา่จะไดรั้บเทคโนโลยใีหม่ๆ  และพชืดดัแปลงพันธกุรรมที่
หลากหลาย

เมล็ดฝ้ายดดัแปลงพันธกุรรมของบรษัิท Monsanto เป็นพชืดดัแปลงพันธกุรรมเพยีงชนดิเดยีวทีไ่ดรั้บการอนุญาตใน
ประเทศอนิเดยีเมือ่ปี 2003 ศาลสงูแหง่เมอืงนวิเดลไีดอ้นุญาตใหม้กีารเพาะปลกูพรอ้มใหม้กีารปรับปรุงสายพันธุใ์หด้ี
ข ึน้ในปี 2006 จงึท าใหอ้นิเดยีเป็นประเทศผูน้ าในการผลติฝ้ายของโลก ค าตดัสนิของศาลสงูไดย้กเลกิลงในปี 2018 
หลงัจากบรษัิทเมล็ดพันธุข์องอนิเดยี Nuziveedu Seeds Ltd (NSL) อา้งวา่บรษัิท Monsanto ไมค่วรไดรั้บอนุญาต
ใหไ้ดรั้บสทิธบิตัรในเมล็ดฝ้ายดดัแปลงพันธกุรรมภายใตพ้ระราชบญัญัตสิทิธบิตัรของประเทศ

M. Ramasami ประธานสภาอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุแ์หง่อนิเดยีไดก้ลา่ววา่การพจิารณาคดขีองศาลสงูสดุจะชว่ย
กระตุน้การลงทนุในอตุสาหกรรมเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศ เชน่ ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยเีมล็ดพันธุแ์ละ
กระบวนการในการผลติฟารม์ ซึง่จะชว่ยใหเ้กษตรกรชาวอนิเดยีสามารถแขง่ขนัในตลาดตา่งประเทศได ้
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https://www.commodityonline.com/commodity-news/monsanto-wins-gm-cotton-seeds-patent-
case/news-now/23946
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