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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                            วันท่ี 7 ตุลาคม 2563 

ผลส ารวจเกษตรกรเวียดนามพบว่าข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม 
ให้ประโยชน์ทางเศรษฐกจิและส่ิงแวดล้อมอย่างมีนัยส าคัญ 

 

การส ารวจเกษตรกรในเวียดนามในปี 2561 - 2562 
พบว่าการปลูกขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรม ช่วยลด
ตน้ทุนการผลิตอย่างมีนัยส าคญั ช่วยเพิ่มรายได้ของ
เกษตรกรและช่วยลดการใช้สารป้องกันก าจดัแมลง
ศตัรู การคน้พบน้ีสนบัสนุนการศึกษาท่ีเสร็จสมบูรณ์
และตีพิมพจ์ านวนนบัไม่ถว้น เก่ียวกบัประโยชน์ของ
พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

การส ารวจด าเนินการผา่นการสัมภาษณ์แบบตวัต่อตวัในกลุ่มเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพดจ านวน 735 รายใน
ภูมิภาคต่าง ๆ ของเวียดนามระหว่างปี 2561 - 2562 โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและ
ส่ิงแวดลอ้มในระดบัฟาร์ม (แปลงปลูก) จากการใชข้า้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีตา้นทานแมลงศตัรูและทนทาน
สารก าจดัวชัพืช . 

ในส่วนของผลกระทบทางเศรษฐกิจ จากผลการศึกษาพบวา่ พนัธุ์ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมให้ผลผลิต
มากกวา่พนัธุ์ขา้วโพดทัว่ไปถึงร้อยละ 30.4 และยงัช่วยใหต้น้ทุนการผลิตก็ลดลงดว้ย ซ่ึงอยูร่ะหวา่ง 26.47 - 31.30 
เหรียญสหรัฐต่อเฮกตาร์ หรือ 4.23 – 5.01 เหรียญสหรัฐต่อไร่ การส ารวจยงัเปิดเผยด้วยว่าส าหรับทุก ๆ 1.00 
เหรียญสหรัฐท่ีเกษตรกรใช้จ่ายไปกบัเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมเม่ือเทียบกบัเมล็ดพนัธุ์ขา้วโพด
ทัว่ไป เกษตรกรจะไดรั้บรายไดพ้ิเศษ 6.84 - 12.55 เหรียญสหรัฐ  

ส าหรับผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้ม ผลการส ารวจช้ีให้เห็นถึงการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูและ
สารก าจดัวชัพืชท่ีลดลงเม่ือปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม ปริมาณเฉล่ียของสารออกฤทธ์ิในการก าจดัวชัพืชท่ี
ใชก้บัพื้นท่ีปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมลดลงร้อยละ 26 เม่ือเทียบกบัค่าเฉล่ียท่ีใชใ้นพื้นท่ีปลูกขา้วโพดพนัธุ์
ทัว่ไป การใชต้วับ่งช้ีความฉลาดทางส่ิงแวดลอ้ม (Environmental Impact Quotient - EIQ) พบว่า ผลกระทบดา้น
ส่ิงแวดลอ้มท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใช้สารก าจดัวชัพืชในขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมลดลงร้อยละ 36 เม่ือเทียบกบั
ค่าท่ีใช้กบัขา้วโพดพนัธุ์ทัว่ไป สุดทา้ยปริมาณสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูโดยเฉล่ีย ท่ีใช้กบัขา้วโพดดดัแปลง
พนัธุกรรมลดลงร้อยละ 78 และเม่ือพิจารณาผลกระทบดา้นส่ิงแวดลอ้มโดยใช้ตวับ่งช้ี EIQ จะพบว่ามีค่าลดลง
ร้อยละ 77 
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(ครับ น่ีเป็นหลกัฐานล่าสุดของประโยชน์ทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดล้อมท่ีเกิดจากการปลูกข้าวโพด
ดดัแปลงพนัธุกรรม เม่ือไหร่เกษตรกรไทยและประเทศไทยจะไดรั้บประโยชน์เช่นน้ีบา้ง) 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2020.1816800 
 

การเกบ็เกีย่วข้าวโพดลูกผสมดัดแปลงพนัธุกรรมช่วยเพิม่ความมั่นใจในผลผลติข้าวโพดของคิวบา 
 

เมลด็พนัธุ์ขา้วโพดลูกผสมดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีพฒันาโดย 
Centro de IngenieríaGenética y Biotecnología (CIGB) ของ
คิวบา ไดรั้บการบนัทึกวา่มีการแสดงออกท่ีดีในระหวา่งการ
เก็บเก่ียวในคิวบาตอนกลาง จากปริมาณผลผลิตท่ีเก็บเก่ียว
ได ้มีความเป็นไปไดท่ี้ประเทศจะลดการน าเขา้ขา้วโพดเพื่อ
ใชเ้ป็นอาหารสัตวใ์นอนาคต 

ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมท่ี เก็บเ ก่ียว  โดย
สหกรณ์ Juan Darias de Yaguajay จากจงัหวดั Sancti Spiritus มีจ านวนระหว่าง 4.6 - 6 ตนัต่อเฮกตาร์ หรือ 0.74 
– 0.96 ตนัต่อไร่ ซ่ึงจะเก็บเก่ียวไดม้ากขึ้นอีกจากพื้นท่ีเดิม 384 เฮกตาร์ หรือ 2,400 ไร่ ในอีกไม่ก่ีสัปดาห์ขา้งหนา้ 
Leonel Diaz Camero ผูแ้ทนประจ าจงัหวดัของกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้มกล่าววา่ ผลผลิต
อาจสูงถึง 9 ตันต่อเฮกตาร์ หรือ 1.44 ตันต่อไร่ ในสภาวะท่ีเหมาะสมกับเทคโนโลยีเคร่ืองจักรกลท่ีแนะน า 
นอกจากน้ีเขายงัอา้งถึงการเก็บเก่ียวว่า เป็นประสบการณ์เชิงบวกท่ีกระทรวงเตรียมท่ีจะจดัหาปัจจยัการผลิตทาง
การเกษตรส าหรับการผลิตเมลด็พนัธุ์ขา้วโพดลูกผสมดดัแปลงพนัธุกรรมในปีหนา้ 

Sancti Spiritus เป็นหน่ึงในพื้นท่ีท่ีรัฐบาลคิวบาระบุ ส าหรับโครงการเพื่อส่งเสริมความมัน่คงดา้นอาหาร
และการศึกษาด้านโภชนาการ พื้นท่ีท่ีปลูกข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมได้รับการตรวจสอบติดตามอย่าง
สม ่าเสมอโดย CIGB ส าหรับการเก็บเก่ียวคร้ังน้ีพวกเขาจ าแนกให้เห็นว่าร้อยละ 96.8 ของพื้นท่ีปลูกขา้วโพด
ลูกผสมดัดแปลงพนัธุกรรมอยู่ในระดับดี ร้อยละ 2.1 อยู่ในระดับปกติ และอยู่ในระดับไม่ดีร้อยละ 1 โดยใช้
เกณฑก์ารก าจดัวชัพืช การปลูกพืชหมุนเวียนท่ีไม่ถูกตอ้ง การขาดสารอาหารและ การเกิดเช้ือราและโรคทั้งหมด
ในการพิจารณา Pillar Telez Rodriguez จากโครงการปรับปรุงพนัธุ์ขา้วโพดระบุว่าเทคโนโลยีลูกผสมช่วยเพิ่ม
ผลผลิตขา้วโพดซ่ึงน าไปสู่ผลผลิตท่ีดีขึ้น ขา้วโพดลูกผสมเป็นพืชท่ีแข็งแรง สุขภาพดีและทนทานกว่าเม่ือเทียบ
กบัขา้วโพดทัว่ไป และเม่ือไดรั้บการปรับปรุงดว้ยวิธีการดดัแปลงพนัธุกรรมจะมีประสิทธิผลมากขึ้นและจดัการ
ไดง้่ายในพื้นท่ีกวา้งใหญ่ 

(ครับ เป็นอีกหน่ึงตวัอย่างของประโยชน์ท่ีไดรั้บจากการปลูกขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศ
คิวบา) 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.cigb.edu.cu/cosecha-de-maiz-hibrido-transgenico-en-sancti-spiritus-
confirma-potencialidades-para-la-alimentacion-animal-en-cuba/ 

 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2020.1816800
https://www.cigb.edu.cu/cosecha-de-maiz-hibrido-transgenico-en-sancti-spiritus-confirma-potencialidades-para-la-alimentacion-animal-en-cuba/
https://www.cigb.edu.cu/cosecha-de-maiz-hibrido-transgenico-en-sancti-spiritus-confirma-potencialidades-para-la-alimentacion-animal-en-cuba/
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นักวิจัยได้ดัดแปลงสารประกอบคล้ายยาท่ีปิดกลไกการเพิ่มจ านวนเช้ือ SARS-CoV-2 
 

นักวิจัยจาก Scripps Research ท่ีน าโดย  Dr. Matthew 
Disney ได้ส ร้ า งส า รปร ะกอบค ล้ า ย ย า  ( drug-like 
compound) ในการศึกษาเซลล์ของมนุษย์ซ่ึงจะจับและ
ท าลายส่ิงท่ีเรียกว่า "frameshifting element (ส่วนท่ีกลาย
พันธ์ุแบบเฟรมชิพท)" ของ coronavirus ท่ีระบาดอย่าง
หนัก เพื่อหยุดการแพร่พนัธ์ุของไวรัส ซ่ึงเป็นอุปกรณ์
คล้ายคลัตช์  (clutch-like device) ท่ีไวรัสต้องใช้ในการ

สร้างส าเนาใหม่ของตวัเองหลงัจากเขา้ท าลายเซลล ์
ดว้ยความร่วมมือกบั Assistant Professor Walter Moss จากมหาวิทยาลยัแห่งรัฐไอโอวา (Iowa State University) 

คณะวิจยัไดว้ิเคราะห์และคาดการณ์โครงสร้างของโมเลกุลท่ีเขา้รหสัโดยจีโนมของไวรัสเพื่อคน้หาช่องโหว่ โดยมุ่งเนน้
ไปท่ีองค์ประกอบ Frameshifting ของไวรัส ส่วนหน่ึงเป็นเพราะมีส่วนท่ีมีรูปทรงก๊ิบ (hairpin-shaped) ท่ีมัน่คง ซ่ึงท า
หนา้ท่ีเหมือนจอยสต๊ิก (joystick) เพื่อควบคุมการสร้างโปรตีน คณะวิจยัคาดการณ์วา่การผกูติดจอยสต๊ิกกบัสารประกอบ
คล้ายยาจะปิดการใช้งานความสามารถในการควบคุม  frameshifting ไวรัสต้องการโปรตีนทั้งหมดเพื่อสร้างส าเนาท่ี
สมบูรณ์ ดงันั้นในทางทฤษฎี การรบกวนชิฟเตอร์ (shifter) และการบิดเบือนโปรตีน แมแ้ต่ตวัใดตวัหน่ึงควรหยุดไวรัส
ไดท้ั้งหมด 

Disney กล่าววา่ จากฐานขอ้มูลของ Dr. Disney เก่ียวกบัหน่วยงานทางเคมีท่ีผกูติด RNA เขาพบสารประกอบ 26 
ชนิด การทดสอบเพิ่มเติมกบัรูปแบบต่าง ๆ ของโครงสร้าง Frameshifting เผยให้เห็น 3 ชนิดท่ีผูกติดไดเ้ป็นอย่างดี การ
ทดสอบท่ีท าในเซลลข์องมนุษยด์ว้ยองคป์ระกอบ frameshifting ของ COVID-19 พบว่า สารประกอบ C5 มีผลท่ีเด่นชดั
ท่ีสุด ในลกัษณะท่ีขึ้นกับขนาดยา และไม่ได้ผูกติด RNA โดยไม่ได้ตั้งใจ ทีมงานได้พฒันาสารประกอบ C5 เพื่อน า
สัญญาณการแก้ไข RNA ท่ีท าให้เซลล์ท าลาย RNA ของไวรัสโดยเฉพาะ ด้วยการเพิ่มโปรแกรมแก้ไข RNA 
"สารประกอบเหล่าน้ีออกแบบมาเพื่อก าจดัไวรัสโดยทัว่ไป" 

(ครับ งานวิจยัเช่นน้ียงัมีอยา่งต่อเน่ือง เพื่อต่อสู้กบัโรคระบาดโควิด 19) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200930-disney-breaking-

covid19-clutch.html 
 

นักวิจัยพฒันาดอกพทูิเนียสีชมพูอมม่วงอ่อน (Pale Purplish-Pink) โดยใช้วิธี CRISPR-Cas9 
 

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลยัฮันยาง (Hanyang University) 
ไดพ้ฒันาดอกพิทูเนียสีชมพูอมม่วงอ่อนโดยใช ้CRISP-Cas9 ซ่ึง
ผลการวิจยัน้ีไดรั้บการเผยแพร่ใน Plant Cell Reports 

ทีมวิจยัไดท้ าใหเ้กิดการกลายพนัธุ์เฉพาะท่ีในพิทูเนียเพื่อ
เปล่ียนสีดอก พนัธุ์พิทูเนียท่ีปลูกในเชิงพาณิชย ์พนัธุ์ 'Madness 
Midnight' เป็นพนัธุ์ท่ีทราบกนัดีว่ามียีนการเขา้รหัส F3H จ านวน 

https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200930-disney-breaking-covid19-clutch.html
https://www.scripps.edu/news-and-events/press-room/2020/20200930-disney-breaking-covid19-clutch.html


4 
 

2 ยีน ดงันั้นพวกเขาจึงออกแบบ guide RNA ท่ีก าหนดเป้าหมาย F3H ทั้ง 2 ยีนพร้อมกนั ส่งผลให้ไดต้น้พืช 67 
ตน้ท่ีพฒันาจากโปรโตพลาสตท่ี์เปล่ียนถ่าย Cas9-RNP จากนั้นคดัเหลือไดส้ายพนัธุ์ท่ีกลายพนัธุ์ 7 สายพนัธุ์ โดย
มีการกลายพนัธุ์ในยีน F3HA หรือ F3HB และ 1 สายพนัธุ์ท่ีมีการกลายพนัธุ์ท่ีสมบูรณ์ท่ีมีการกลายพนัธุ์ในทั้ง 2 
ยีนโดยไม่มีเคร่ืองหมายท่ีใชใ้นการคดัเลือกใด ๆ มีเพียง f3ha และ f3hb เท่านั้นท่ีมีสีของดอกสีชมพูอมม่วงอ่อน 
ท่ีถูกดดัแปลงอยา่งชดัเจน ในขณะท่ีสายพนัธุ์อ่ืน ๆ มีดอกสีม่วง ท่ีคลา้ยกบัพิทูเนียป่า 

(ครับ อีกหน่ึงศกัยภาพของวิธีการท่ีใชใ้นการแกไ้ขยนี เพื่อใหไ้ดสี้ของดอกท่ีแตกต่างจากปกติ) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-020-02593-1 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 7, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-020-02593-1

