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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  
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นกัวจิยัไดพ้ฒันาขา้วโพดเทคโนชวีภาพเพือ่น าไปผลติสาร Astaxanthin 
 
การศกึษา DNA ของเชือ้ราสาเหตโุรคในกลว้ย ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันากลว้ยใหม้คีวามตา้นทานโรค 
 
Environmental Protection Authority (EPA) ประเทศนวิซแีลนด ์ประกาศวา่ไกลโฟเสตไมไ่ดเ้ป็น 
สารกอ่มะเร็ง 
 
นกัวทิยาศาสตรไ์ดใ้ชเ้ทคนคิ recombineering ในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุเ์ฉพาะแหง่  

นกัวจิยัไดพ้ฒันาขา้วโพดเทคโนชวีภาพเพือ่น าไปผลติสาร Astaxanthin 

Astaxanthin เป็นสารชวีภาพในกลุม่ ketocarotenoid ซึง่เป็นสารสแีดงทีพ่บไดใ้นสตัวจ์ าพวกกุง้และป ูในปัจจบุนัมี
การใช ้Astaxanthin เป็นผลติภัณฑเ์สรมิอาหารส าหรับมนุษย ์Gemma Farre จาก University of Lleida-
Agrotecnio Center ประเทศสเปน และทมีวจิัยทีเ่กดิขึน้จากความร่วมมอืกนัของหลายสถาบนัวจิัยในยโุรปไดร้่วมกนั
พัฒนาขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีส่ามารถสรา้งสาร Astaxanthin ในเมล็ดได ้
 
ทมีวจัิยไดท้ าการถา่ยยนีส าหรับสรา้งเอนไซม ์β-carotene hydroxylase และ β-carotene ketolase เขา้สูข่า้วโพด
ขาว เพือ่ปรับเปลีย่นวถิกีารสงัเคราะหแ์คโรทนีอยดท์ าใหเ้กดิการสรา้ง Astaxanthin ตอ่มาทมีวจิัยไดถ้า่ยยนีสรา้ง 
phytoene synthase เพิม่เตมิเขา้ไปภายหลงัและไดย้ับยัง้การแสดงออกของยนี lycopene ε-cyclase เพือ่เพิม่
ประสทิธภิาพในการผลติ และในขัน้ตอนสดุทา้ยทมีวจัิยไดผ้สมพันธุข์า้วโพดทีส่รา้ง Astaxanthin กบัขา้วโพดทีผ่ลติ
น ้ามันไดส้งู เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการเก็บสะสม Astaxanthin ในเมล็ด 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-016-9943-7 



Environmental Protection Authority (EPA) ประเทศนวิซแีลนด ์ประกาศวา่ไกลโฟเสตไมไ่ดเ้ป็น 
สารกอ่มะเร็ง 

Environmental Protection Authority (EPA) ประเทศนวิซแีลนด ์ไดอ้อกรายงานผลการรวบรวมขอ้มลูวา่ดว้ยเรือ่ง
ไกลโฟเสตและความสามารถในการกอ่มะเร็ง รายงานฉบบันีร้ะบวุา่ไกลโฟเสตไม่ไดเ้ป็นสารกอ่มะเร็งในมนุษยแ์ละไม่
จัดอยูใ่นกลุม่ของสารกอ่มะเร็งหรอืสารกอ่กลายพันธุต์ามกฎหมาย Hazardous Substances and New Organisms 
Act (HSNO) ของประเทศนวิซแีลนด ์โดยขอ้สรุปนีเ้กดิจากการรวบรวมขอ้มลูหลักฐานทีป่รากฏในปัจจบุนัจาก
แหลง่ขอ้มลูทีม่คีวามน่าเชือ่ถอื 
 
ในปี 1993 ส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรัฐ (U.S. EPA) ไดจ้ัดใหไ้กลโฟเสตอยูใ่น Group E carcinogen ซึง่มี
นยิามวา่ “มหีลกัฐานแสดงใหเ้ห็นวา่ไม่กอ่ใหเ้กดิมะเร็งในมนุษย”์ และในปี 2015 องคก์ารวจิัยโรคมะเร็งนานาชาต ิ
(International Agency for Research on Cancer, IARC) ไดจ้ัดใหไ้กลโฟเสตอยูใ่น Group 2A (อาจเป็นสารกอ่
มะเร็งในมนุษย)์ เนือ่งจากไมม่ขีอ้มลูการทดสอบในมนุษยแ์ละมขีอ้มลูการทดสอบในสตัวท์ดลองไมเ่พยีงพอ ทัง้นี้
รายงานลา่สดุจาก EPA ของนวิซแีลนดไ์ดใ้ชข้อ้มลูทีเ่ป็นปัจจบุนัทีส่ดุในการพจิารณาวา่ไกลโฟเสตไมจ่ัดอยูใ่นกลุม่
ของสารกอ่มะเร็ง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.epa.govt.nz/Publications/EPA_glyphosate_review.pdf 
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นักวจิัยจาก University of California Davis ประเทศสหรัฐอเมรกิา และ Wageningen UR ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ได ้
ศกึษา DNA ของเชือ้รา Pseudocercospora fijiensis สาเหตโุรค black Sigatoka ในกลว้ย ซึง่พบการระบาดทัว่โลก 
 
โรค Sigatoka เป็นโรคทีเ่พิง่พบในชว่งปลายศตวรรษทีผ่า่นมา สามารถแบง่ตามลกัษณะอาการและเชือ้ราสาเหตไุด ้
เป็น 3 กลุม่ ไดแ้ก ่yellow Sigatoka (P. musae), eumusae leaf spot (P. eumusae) และ black Sigatoka (P. 
figiensis) โรค Eumusae leaf spot และ black Sigatoka เป็นโรคทีพ่บการระบาดในปัจจบุนั โดยเฉพาะโรค black 
Sigatoka ทีส่รา้งความเสยีหายตอ่การผลติกลว้ยทั่วโลกอย่างรุนแรง ท าใหเ้กษตรกรตอ้งฉดียาก าจัดเชือ้รามากกวา่ 
50 ครัง้ในหนึง่ปีเพือ่ควบคมุการระบาดของโรค 
 
Ioannis Stergiopoulos นักโรคพชืจาก UC Davis และทมีวจิัย ไดท้ าการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมของเชือ้
สาเหตโุรค eumusae leaf spot และ black Sigatoka และน าขอ้มลูทีไ่ดไ้ปเปรยีบเทยีบกบัจโีนมของ เชือ้สาเหตโุรค 
yellow Sigatoka ซึง่ไดม้กีารศกึษากอ่นหนา้นี ้ผลการศกึษาพบวา่เชือ้รากลุม่ Sigatoka นอกจากจะสามารถท าลาย
ระบบภมูคิุม้กนัของพชืไดแ้ลว้ ยังมกีารปรับเปลีย่นเมตาบอลซิมึของตวัเองใหเ้หมาะสมกบัการอยู่อาศยัในกลว้ยทีเ่ป็น
พชือาศยั โดยเชือ้รากลุม่นีส้ามารถผลติเอนไซมเ์พือ่ยอ่ยสลายผนังเซลลข์องพชืและน าน ้าตาลหรอืคารโ์บไฮเดรต
อืน่ๆในเซลลพ์ชืไปใชเ้ป็นแหลง่อาหาร  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ucdavis.edu/news/genome-sequencing-may-help-avert-banana-armageddon 
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การชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุเ์ฉพาะแหง่ (Site-directed mutagenesis, SDM) เป็นวธิกีารหนึง่ทีใ่ชใ้นปรับเปลีย่น
โครงสรา้งและการท างานของโปรตนี สว่นกระบวนการ homologous recombination (HR) เป็นกระบวนการ
แลกเปลีย่นชิน้สว่น DNA เพือ่ซอ่มแซม DNA ทีเ่สยีหาย กลไกนีส้ามารถน ามาใชใ้นการเปลีย่นแปลงพลาสมดิซึง่
เรยีกวธิกีารนีว้า่ recombineering 
 
ทมีวจิัยจาก University of Turku ประเทศฟินแลนด ์น าโดย Ashutosh Trehan ไดน้ าเสนอวธิกีารใหมใ่นการท าให ้
เกดิ SDM ในขัน้ตอนเดยีว และไดเ้รยีกวธิกีารนีว้า่ REPLACR-mutagenesis (Recombineering of Ends of 
linearised PLAsmids after PCR) โดยวธิกีารนีท้ าใหเ้กดิการเชือ่มตอ่กนัของ PCR product กลายเป็นพลาสมดิ
ภายในเซลลข์องแบคทเีรยีและท าใหเ้กดิ recombineering protein 
 
เทคนคิ REPLACR mutagenesis ใชก้ารออกแบบไพรเมอรท์ัง้สองสายใหม้คีวามจ าเพาะกบับรเิวณของเวกเตอรท์ี่
ตอ้งการท าใหเ้กดิการกลายพันธุ ์(ไพรเมอรท์ัง้สองสายมคีวามจ าเพาะกับบรเิวณเดยีวกนั แตม่ทีศิทางตรงขา้มกนั) 
โดยออกแบบใหต้ าแหน่งทีต่อ้งการท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงอยูใ่นไพรเมอร ์เมือ่ผา่นขัน้ตอน PCR จะได ้ PCR 
product ทีเ่ป็นเวกเตอรแ์บบเสน้ตรงทีม่สีว่นปลายทัง้สองเป็นไพรเมอรท์ีม่ลี าดับเบสเหมอืนกนัซึง่รวมถงึต าแหน่งของ
การกลายพันธุ ์จากนัน้จงึท าการถา่ย PCR product นีเ้ขา้สูเ่ซลลข์องแบคทเีรยี ภายในเซลลแ์บคทเีรยีจะเกดิ
กระบวนการ recombination ท าใหเ้วกเตอรท์ีเ่ป็นเสน้ตรงกลบัมาเป็นรูปแบบวงกลมและสามารถท างานไดอ้กีครัง้
โดยมตี าแหน่งของการกลายพันธุต์ามทีต่อ้งการ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/articles/srep19121 
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