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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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นกัวจิยัสรา้งยสีตส์งัเคราะหไ์ดเ้ป็นคร ัง้แรกของโลก 

โครงการความรว่มมอืเพือ่ยกระดบัผลผลติทางการเกษตรในอาฟรกิา 

ความกา้วหนา้ของการปลกูพชืเทคโนชวีภาพในสหรฐัอเมรกิา 

สหรฐัอาหรบัอมิเิรตร ์(UAE) จดัต ัง้ศนูยว์จิยัการเกษตร 

องคก์ารไอซา่เปิดตวัหนงัสอืพ็อคเก็ตเลม่ที ่44 วา่ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

เปรยีบเทยีบการวางไขแ่ละฟกัไขข่องหนอนเจาะขา้วโพดยโูรเปียนในขา้วโพดบทีแีละขา้วโพดพนัธุป์กต ิ
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ทีมนักวิจัยนานาชาติโครงการ Sc2.0 ก าลังท าวิจัยร่วมกันเพื่อการสังเคราะห์จีโนมของยีสต์สายพันธุ ์
Saccharomycess cerevisiae เป็นครัง้แรกของโลก หากงานวจัิยนี้ประสบความส าเร็จจะท าใหนั้กวทิยาศาสตร์
สามารถสรา้งจโีนมของสิง่มชีวีติพวกยูคารโิอตได ้คณะนักวจัิยของมหาวทิยาลัยในสหราชอาณาจักร สหรัฐอเมรกิา 
จนี และอนิเดยี ตา่งแยกกนัสรา้งโครโมโซมของยสีตจ์ านวน 16 ชดุ เพือ่น ามาประกอบเป็นจโีนมทีส่มบรูณ์ 
 
ดร. Jef Boeke ศาสตราจารยด์า้นชวีโมเลกลุและพันธุศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยแพทยศาสตร ์จอหน์ ฮอปกนิส ์ผูซ้ ึง่
ก าลังจะเป็นผูป้ระสานงานโครงการ Sc2.0 กล่าวว่า เมือ่โครงการ Sc2.0 เสร็จสมบูรณ์ จะเปิดโอกาสใหเ้ราไดต้ัง้
ค าถามและเรยีนรูด้า้นชวีวทิยาในมมุมองใหมแ่ละน่าสนใจ 
 
จโีนมของยสีต ์Saccharomyces cerevisiae ไดน้ ามาใชส้ าหรับงานวจัิยนี้เพราะยสีตด์ังกลา่วมยีนี 6000 ยนี จัดว่า
ขนาดเล็กและนักวทิยาศาสตรเ์องก็คุน้เคยกบัยสีตช์นดินี ้ ถา้งานวจัิยนีป้ระสบความส าเร็จ จะท าใหม้ซีอฟแวรเ์กีย่วกับ
ชวีสารสนเทศศาสตร์ในการพัฒนางานวจัิยและท าใหม้กีารพัฒนายสีตส์ังเคราะห์คุณภาพสงู ซึง่สามารถน าไปใช ้

ประโยชนเ์พือ่สรา้งความกา้วหนา้ทางดา้นงานวจิัยในหลายสาขา 
 
อา่นรายละเอยีดของโครงการ Sc2.0 ไดท้ี ่: http://syntheticyeast.org/team/. 
อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ไดท้ี่ : http://www.bbsrc.ac.uk/news/research-technologies/2013/130711-pr-
funding-to-build-worldfirst-synthetic-yeast.aspx. 
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นักวจิัยและผูร้่วมงานกวา่ 60 คนไดร้่วมหารอืกัน ภายใตโ้ครงการ การสนุบสนุนงานวจิัยและพัฒนาพชืยุทธศาสตร์ 
(SARD-SC)ภายใตห้ัวขอ้ "Partners, Possibilities and Prospects" เมือ่วันที ่15 กรกฎาคม 2556 ของการประชมุ  
African Agricultural Science Week in Accra ครัง้ที ่6 ประเทศกานา โดยโครงการ SARD-SC มจีุดมุ่งหมายเพือ่
ยกระดบัผลผลติของขา้วโพด มันส าปะหลงั ขา้วสาล ีและขา้ว ใหเ้พิม่ขึน้ 20 % ในประเทศอาฟรกิาบางประเทศ 
 
เกษตรกรกวา่ลา้นคนจะไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากโครงการ ในขณะทีเ่กษตรกรอกีประมาณหนึง่ลา้นหา้แสนคนจะ
ไดรั้บผลประโยชนท์างออ้มจากโครงการดงักลา่ว โครงการนีไ้ดรั้บทนุสนับสนุนจ านวน 63.24 ลา้นเหรยีญสหรัฐจาก
ธนาคารเพือ่การพัฒนาอาฟรกิา โดย SARD-SC มวีตัถุประสงคเ์พือ่สรา้งองคค์วามรูข้องนวัตกรรมทีผ่่านการทดสอบ
ใหก้บัเกษตรกรในเบนนิ ไอโวรี ่โคสท ์คองโก เอรเิทรี ่เอธโิอเปีย กานา เคนยา เลโซโท มาดากัสการ ์มาล ีมอรทิา
เนยี ไนเจอร ์ไนจเีรยี เซเนกลั เซยีรร์าลโีอน ซดูาน แทนซาเนยี ยกูนัดา แซมเบยีและซมิบบัเว 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.iita.org/2013-press-releases/-
/asset_publisher/CxA7/content/farmers-in-twenty-african-countries-get-new-window-of-opportunity-
to-significantly-increase-yield?redirect=/2013-press-releases/#.UeSnidKOq8A. 
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ส านักงานควบคุมอาหารอาบูเดบี และส านักงานสิง่แวดลอ้มอาบูเดบีในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส ์จัดตัง้ศูนย์วจิัย
การเกษตร Baniyas เพื่อใหเ้กษตรกรในประเทศใชเ้ทคโนโลยลี่าสดุในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร ศูนยว์จัิย
ดังกล่าวจะจัดตัง้ในเมือง Baniyas ซึ่งตัง้อยู่ชานเมืองของเมืองหลวงอาบูเดบี มหาวทิยาลัย Wageningen 
เนเธอร์แลนด ์จะเป็นผูดู้แลศนูยแ์ละชว่ยในดา้นการวจัิยและฝึกอบรมเจา้หนา้ที ่โดยศนูยว์จัิยดังกลา่วจะม ี3 หน่วย
ปฏบิัตกิารขนาดพื้นที ่400 ตารางเมตรต่อหน่วยเป็นระบบเกษตรแบบปิดโดยใชเ้ทคโนโลยสีมัยใหม่ พรอ้มกับ 2 
หน่วยปฏบิตักิารขนาดพืน้ที ่480 ตารางเมตรตอ่หน่วย ส าหรับเทคโนโลยแีบบดัง้เดมิ และอกี 2 หน่วยปฏบิัตกิารเป็น
โรงเรอืนปลกูพชืทดลอง 
อ่านข่าวเพิ่มเตมิไดท้ี ่: http://www.thenational.ae/news/uae-news/research-centre-to-help-abu-dhabi-
farmers-boost-crops. 
 
 
 
  

สหรฐัอาหรบัอมิเิรตส ์(UAE) จดัต ัง้ศนูยว์จิยัการเกษตร 

กรมวจัิยและบรกิารเศรษฐศาสตร์เกษตรของสหรัฐอเมรกิา เปิดตัวขอ้มูลพืชเทคนิคชวีภาพทนทานต่อสารก าจัด
วชัพชืและแมลงศตัรูพชืตัง้แตม่กีารเริม่ใชเ้มือ่ปี 2539 มปีระเด็นส าคญั ดงันี ้ 
 
• ถั่วเหลอืงทนทานตอ่สารก าจัดวชัพชื มพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 17 % ในปี 2540 เพิม่ขึน้เป็น 93 % ในปี 2556 สว่น
ฝ้ายทนทานตอ่สารก าจัดวัชพชื มพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 10 % ในปี 2540 และเพิม่ขึน้เป็น 82 % ในปี 2556 สว่น
ขา้วโพดทนทานตอ่สารก าจัดวชัพชื ซึง่มกีารชะลอตวัในปีทีผ่่านมาและจะเพิม่ขึน้ 85 % ของพืน้ทีป่ลกูขาวโพด
ทัง้หมดภายในปี 2556 

• ขา้วโพดบที ีมพีืน้ทีป่ลกูประมาณ 8 % ในปี 2540 และเพิม่ขึน้เป็น 76 % ในปี 2556 การเพิม่ขึน้ของพืน้ทีป่ลกู
ขา้วโพดบีทีในปีที่ผ่านมาอาจเป็นเพราะการเริ่มใชข้า้วโพดบีทีสายพันธุ์ใหม่ที่ตา้นทานหนอนท าลายราก 
(rootworm)และหนอนเจาะฝักขา้วโพด (earworm) นอกเหนือจากหนอนเจาะขา้วโพดยูโรเปียน (European 
corn borer) 

• ฝ้ายยนีผสม (Stacked-gene cotton) มกีารปลกูมากถงึ 67 % ในปี 2556 คดิเป็นพืน้ทีป่ลูกประมาณ 71 % 
ของพืน้ทีป่ลกูฝ้ายในสหรัฐ 

 
อา่นขา่วตน้ฉบบัไดท้ี ่: http://www.ers.usda.gov/data-products/adoption-of-genetically-engineered-
crops-in-the-us.aspx#.UeT_9I1HLQo. 
 
  

องคก์ารไอซา่เปิดตวัหนงัสอืพ็อคเก็ตเลม่ที ่44 วา่ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องคก์ารไอซา่เปิดตวัหนังสอืพ็อคเก็ตเลม่ที4่4 วา่ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ความหลากหลายทางชวีภาพ มเีนื้อหา
เกีย่วกบัขอ้คดิเห็นเรือ่งเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่การอนุรักษ์ เทคโนโลยชีวีภาพส าหรับการประเมนิความหลากหลาย
ทางพันธกุรรม เทคโนโลยชีวีภาพส าหรับการใชป้ระโยชนจ์ากความหลากหลายทางชวีภาพ 
 
สามารถดาวนโ์หลดหนังสอืพ็อคเก็ตเลม่ที ่44 ไดท้ี ่: 
http://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/44/default.asp. 
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เปรยีบเทยีบการวางไขแ่ละฟกัไขข่องหนอนเจาะขา้วโพดยโูรเปียนในขา้วโพดบทีแีละขา้วโพดพนัธุป์กต ิ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะนักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบันวจัิยแห่งชาตโิปแลนดไ์ดศ้กึษาเกีย่วกับพัฒนาการในการวางไขแ่ละฟักไขต่ัวออ่น
ของหนอนเจาะขา้วโพดยูโรเปียนในขา้วโพดบที ี(MON810) และขา้วโพดพันธุป์กต ิ(DKC3420) ตัง้แต่ปี 2551-
2554 ในเมอืง Gluchow ประเทศโปแลนด ์
จากการศกึษาจ านวนไขใ่นขา้วโพดบทีแีละพันธุป์กต ิพบวา่ ไม่มคีวามแตกตา่งกันอย่างมนัียส าคัญยกเวน้ปี 2554 
ซึง่นักวจัิยสนันษิฐานวา่ อาจเป็นเพราะสภาพอากาศแปรปรวนในชว่งเวลานัน้ ซึง่ท าใหห้นอนเจาะขา้วโพดยูโรเปียน
เพศเมยีไม่วางไข่ นอกจากนี้ยังไม่พบความแตกตา่งของกระบวนการการวางไขแ่ละฟักไข่ในขา้วโพดพันธุบ์ทีแีละ
พันธุ์ปกต ิโดยไข่ชุดแรกและชุดสุดทา้ยจะถูกน าไปวางบนขา้วโพดพันธุ์บทีแีละพันธุ์ปกต ิไข่ทีฟั่กแลว้จะมีการ
เปรยีบเทยีบควบคูก่นัพรอ้มกนับนพชืทัง้ 2 ชนดิ 
 
ดาวนโ์หลดบทความของขา่วนี้ไดท้ี ่: http://goo.gl/DJIcn. 
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