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

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  
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สถานะทางกฎหมายของผลติภณัฑจ์ากการแกไ้ขจโีนมพชืผลทางการเกษตรในสหภาพยโุรป 
 
คําแนะนํา 4 ข ัน้ตอนของการยอมรบัขา้วสทีอง 
 
ทมีนกัวจิยัของ ICRISAT ไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพแบบ DOUBLE-DEFENSE เพือ่
ผลติถ ัว่ลสิงปลอดสารอะฟลาท็อกซนิ 
 
ความม ัน่คงดา้นอาหารจําเป็นตอ้งใชพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรมมากขึน้ 
 
ทมีวจิยัดา้นมะเร็งถอดรหสัจโีนมของทเุรยีน 
 

สถานะทางกฎหมายของผลติภณัฑจ์ากการแกไ้ขจโีนมพชืผลทางการเกษตรในสหภาพยโุรป 

รัฐบาลทัว่โลกกําลงัดิน้รนกบัสถานการณ์กํากบัดแูลของสิง่มชีวีติทีม่กีารดดัแปลงพันธกุรรมวา่ควรมกีารควบคมุหรอืไม?่ 
ขอ้ความนีเ้ขยีนขึน้โดย René Custers จาก VIB ในเมอืงแฟลนเดอรส์ ประเทศเบลเยยีม เพือ่มุง่เนน้ไปทีส่ถานการณ์
การกํากบัดแูลสิง่มชีวีติทีไ่ดรั้บการแกไ้ขยนี (genome editing) ภายใตก้รอบระเบยีบขอ้บงัคบัของสหภาพยโุรป 
 
มกีารวเิคราะหข์ัน้ตอนเพือ่สรุปวา่ผลติภัณฑท์างการเกษตรทีไ่ดรั้บการแกไ้ขยนี อาจเกดิขึน้ไดเ้องตามธรรมชาต ิโดย
การผสมพันธุแ์ละ / หรอืการรวมตวักนัตามธรรมชาต ิไมไ่ดเ้ป็นสิง่มชีวีติดดัแปลงพันธกุรรม สิง่เหลา่นีไ้มไ่ดอ้ยูภ่ายใต ้
ขอ้กําหนดของกฎหมายของสหภาพยโุรปและอยูน่อกเหนือขอ้กําหนดของ EU GMO 
 
คําถามทีว่า่ควรจะควบคมุหรอืไม่นัน้เป็นขอ้ทีถ่กเถยีงกนัอยู ่เพราะถอืวา่เป็นเรือ่งยากทีจ่ะควบคมุสิง่เหลา่นีใ้หเ้ป็นไป
ตามกฎระเบยีบทีต่อ้งการ ซึง่ไมต่า่งไปจากวธิกีารปรับปรุงพันธุโ์ดยวธิดีัง่เดมิ วธิกีารดา้นกฎระเบยีบเป็นขอ้อา้งสําหรับ
การปฏบิตัติามหลกัการพืน้ฐานของกฎหมายและชว่ยใหม้คีวามรับผดิชอบตอ่การแกไ้ขยนี 
  
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.emergtoplifesci.org/content/early/2017/09/14/ETLS20170019#sec-11 



คําแนะนํา 4 ข ัน้ตอนของการยอมรบัขา้วสทีอง 

Adrian Dubock จากคณะกรรมการดา้นมนุษยธรรมขา้วสทีองไดเ้สนอขัน้ตอนทีผู่ค้นจะยอมรับขา้วสทีอง ซึง่เป็นพันธุ์
ขา้วทีอ่ดุมไปดว้ยเบตา้แคโรทนี พัฒนาขึน้เพือ่รับมอืกบัการขาดวติามนิเอ  
  
ขัน้ตอนแรก DUBOCK คอืการจัดระเบยีบสาํหรับการประชมุสาธารณะเพือ่ประสานงานการแกไ้ขปัญหาดา้นสขุภาพ
และการยอมรับขา้วสทีอง โดยคนในทกุระดบัชัน้ของรัฐบาลตอ้งมบีทบาทในงานนีด้ว้ยความร่วมกบัภาคเอกชน 
  
เมือ่มกีารจําหน่ายพันธุข์า้วสทีองในทอ้งตลาด เมล็ดพันธุเ์หลา่นีจ้ะไมส่ามารถจําหน่ายใหก้บัเกษตรกรทัง้หมดใน
ประเทศในเวลาเดยีวกนัได ้ดงันัน้จงึเป็นสิง่จําเป็นทีต่อ้งมขีัน้ตอนในการจัดลําดบัความสาํคัญพืน้ทีท่ีม่กีารขาดวติามนิ
เอสงูทีส่ดุ เพือ่ใหก้บัพืน้ทีนั่น้ไดรั้บพันธุข์า้วกอ่น 
  
ขัน้ตอนตอ่ไปคอืการดําเนนิการดา้นการตลาดของผูท้ีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีตา่งๆในขา้วสทีอง เกษตรกรตอ้งไดท้ราบถงึ
ประโยชนข์องพันธุข์า้วในการบรรเทาความหวิโหยและการขาดแคลนอาหารและกําไรของเกษตรกรจะไม่ไดรั้บ
ผลกระทบเมือ่ทําการขายขา้วสทีอง ควรมกีารสง่เสรมิใหผู้บ้รโิภคซือ้ขา้วสทีองเนื่องจากประโยชนท์างโภชนาการที่
ไมส่ามารถหาไดจ้ากขา้วขาวทั่วไป 
  
สดุทา้ยจะตอ้งมกีารจดบนัทกึผลกระทบจากการบรโิภคขา้วสทีอง โดยใชก้ารออกแบบการทดลองและดําเนนิการ
อยา่งระมัดระวงั ผลการวจัิยตอ้งไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารทางวทิยาศาสตรเ์พือ่ใหป้ระเทศอืน่ ๆ ไดรั้บรู ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 
https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-017-0136-2 
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ทมีนกัวจิยัของ ICRISAT ไดใ้ชแ้นวทางการพฒันาเทคโนโลยชีวีภาพแบบ DOUBLE-DEFENSE เพือ่ผลติถ ัว่
ลสิงปลอดสารอะฟลาท็อกซนิ 

ทมีนักวจัิยจากสถาบนัวจัิยพชืกึง่เขตรอ้นระหวา่งประเทศ (ICRISAT) และผูร้่วมวจัิยประสบความสําเร็จในการพัฒนา
ถั่วลสิงปลอดสารอะฟลาท็อกซนิ บทความเกีย่วกบัการศกึษารับการตพีมิพใ์นวารสาร Plant Biotechnology Journal 
 
จากบทความ ทมีวจัิยประสบความสาํเร็จอย่างสงูจากการยับยัง้อะฟลาท็อกซนิในถั่วลสิง โดยการแสดงออกของยนี 
MsDef1 และ MtDef4.2 ทีผ่ลติ defensins เพือ่ตอ่ตา้นเชือ้รา และการยับยัง้ยนี aflM และ aflP ทีเ่กีย่วขอ้งการ
สงัเคราะหส์ารอะฟลาท็อกซนิ  การแสดงออกของยนีทีเ่พิม่มากขึน้ชว่ยเพิม่ความตา้นทานตอ่การตดิเชือ้ Aspergillus 
flavus ในขณะทีก่ารยับยัง้ยนีทําใหเ้กดิการยับยัง้การผลติสารอะฟลาท็อกซนิในขณะตดิเชือ้ ความทนทานตอ่เชือ้รา 
Aspergillus flavus ใน morphotypes ตา่งๆ และปรมิาณสารอะฟลาท็อกซนิทีน่อ้ยลงทําใหถ้ั่วลสิงพันธุต์า่งมี
คณุภาพทีด่ขี ึน้. 
 
ความสาํเร็จมปีระสทิธภิาพในการลดการปนเป้ือนของสารอะฟลาท็อกซนิ ไมเ่พยีงแตใ่นถั่วลสิงเทา่นัน้ แตอ่าจ
นํามาใชก้บัพชืทีส่าํคญั 
อืน่ ๆ ได ้เชน่ขา้วโพด เมล็ดฝ้าย พรกิ อลัมอนด ์และถั่วพสิทาชโิอ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12846/abstract  
http://www.icrisat.org/groundnut-immunity-to-aflatoxin/ 



ความม ัน่คงดา้นอาหารจําเป็นตอ้งใชพ้ชืดดัแปลงพนัธุกรรมมากขึน้ 

กลุม่นักวทิยาศาสตรด์า้นการเกษตรทีไ่ดทํ้าการศกึษาพัฒนาการของเทคโนโลยชีวีภาพในชว่ง 35 ปีทีผ่า่นมาวา่มี
ประสทิธภิาพตอ่การผลติพชืไดห้รอืไม ่ไดข้อ้สรุปวา่การดดัแปลงพันธุกรรมของพชืเป็นสิง่จําเป็น เพือ่หลกีเลีย่ง
ปัญหาการขาดแคลนอาหารในอนาคต 
 
ทมีวจัิยจากสถาบนั Rothamsted ในสหราชอาณาจักร จาก Syngenta Crop Science และ Symmetry Bioanalytics 
ในสหรัฐอเมรกิา กลา่ววา่พชืดดัแปลงพันธกุรรม (GM) ทีต่า้นทานตอ่แมลงศตัรูพชืหรอืตา้นทานตอ่สารกําจัดวชัพชื 
ไดเ้ปลีย่นแปลงการเพาะปลกูถั่วเหลอืง ฝ้าย ขา้วโพดและคาโนลา เทคโนโลยเีหลา่นีช้ว่ยลดตน้ทนุและเพิม่ผลผลติ
ในการเพาะปลกู อยา่งไรก็ตามการขาดความรูจ้ะเป็นอปุสรรคตอ่การปรับปรุงผลผลติโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในการ
ทดสอบสภาพภมูอิากาศตา่งๆ 
 
Matthew Paul นักชวีเคมดีา้นพชืที ่Rothamsted และหัวหนา้ทมีกลา่ววา่ “ความรูเ้กีย่วกบัยนีทีจํ่ากดัผลผลติใน
สภาวะแวดลอ้มจะตอ้งมกีารศกึษามากขึน้” เขายังกลา่วอกีวา่ในขณะนีม้ผีลการวจัิยทีแ่สดงใหเ้ห็นผลแลว้ใน
หอ้งปฏบิตักิาร แตไ่มส่ามารถดําเนนิการในแปลงปลกู นอกจากนี ้Paul ไดก้ลา่ววา่ศกัยภาพของ GM การแกไ้ขจโีนม
และเทคโนโลยทีางเคมทีีเ่กดิขึน้ใหมจํ่าเป็นตอ้งมกีารวจัิยมากขึน้เพือ่ทีนั่กวทิยาศาสตรจ์ะไดรู้เ้กีย่วกบักระบวนการ
และยนีจํานวนมากทีค่วบคมุอตัราผลผลติ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://www.rothamsted.ac.uk/news/food-security-needs-more-gm-crops 
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ทมีวจิยัดา้นมะเร็งถอดรหสัจโีนมของทเุรยีน 

ทมีวจัิยจากสถาบนัวจัิยมะเร็ง Humphrey Oei, ศนูยม์ะเร็งแหง่ชาตสิงิคโปร ์(NCCS) และโรงเรยีนแพทย ์Duke-NUS 
ไดจั้ดทําแผนทีท่างพันธกุรรมของทเุรยีน ซึง่เป็นผลไมเ้ขตรอ้นทีเ่รยีกกนัวา่ "ราชาแหง่ผลไม"้ ของเอเชยี 
 
ทมีวจัิยไดทํ้าการเปรยีบเทยีบพันธกุรรมของทเุรยีนพันธุม์ซูางคงิ ("Mao Shan Wang" ในภาษาจนี) ซึง่เป็นทีรู่จั้กใน
เรือ่งของเนือ้สมัผัสทีอ่อ่นนุ่นและมกีลิน่หอม ถอืวา่เป็นราชาแหง่ราชาในโลกของทเุรยีน จากการศกึษาพบวา่จโีนม
ของทเุรยีนมยีนีประมาณ 46,000 ยนี ซึง่เกอืบจะเป็น 2 เทา่ของจโีนมมนุษย ์ววิฒันาการของทเุรยีนไดถู้กคน้พบ ซึง่
เผยใหเ้ห็นวา่เมือ่ 65 ลา้นปีกอ่นทเุรยีนมคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกบัโกโกท้ีถู่กนํามาใชใ้นการทําช็อคโกแลต  
 
นอกจากนีก้ารวจัิยยังเนน้ถงึเรือ่งกลิน่ของทเุรยีน โดยจากการเปรยีบเทยีบรูปแบบการทํางานของยนีจากสว่นตา่ง ๆ 
ของตน้ทเุรยีนรวมทัง้ใบ รากและผลสกุทําใหท้ราบวา่มยีนีทีเ่รยีกวา่ methionine gamma lyases (MGLs) ทีค่วบคมุ
การผลติสารทีม่กีลิน่ทีเ่รยีกวา่สารประกอบกํามะถันระเหย (VSCs) จากการวเิคราะหพ์บวา่การผลติ VSC เป็นตวัเร่ง
ปฏกิริยิาในผลทเุรยีน ยนืยันการกลา่ววา่กลิน่มทีเุรยีนคลา้ย 'ซลัเฟต' ทมีวจัิยคาดการณ์วา่ทเุรยีนในป่ามคีวามสามารถ
ในการผลติ VSC ในระดบัสงูและมกีลิน่ฉุน อาจเป็นสาเหตดุงึดดูใหส้ตัวม์ากนิและกระจายเมล็ดทเุรยีนไปยังทีอ่ืน่ ๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.tsl.ac.uk/news/tsl-defra-approval-potato-field-trials-2/ 
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