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Crop Biotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละ
ขา่วสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืและพลงังานชวีภาพจากท ัว่โลกทีต่พีมิพเ์ป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/  โดย
ฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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นกัวทิยาศาสตรจ์ากสหรฐัฯและองักฤษรว่มกนัออกแบบพชืแหง่อนาคต 

นกัวจิยัคน้พบ Jumping gene ทีเ่ป็นประโยชน ์

นกัวจิยัสรา้งพชืทีส่ามารถผลติปุ๋ ยไดด้ว้ยตวัเอง 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรแหง่สหภาพอนิเดยีหนุนพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่ความม ัน่คงดา้นอาหาร 

มาเลเซยีพฒันาขา้วทนรอ้น 

นกัวทิยาศาสตรจ์ากสหรฐัฯและองักฤษรว่มกนัออกแบบพชืแหง่อนาคต 

นักวจัิยสีค่ณะจากอเมรกิาและอังกฤษไดรั้บทนุวจัิยมากกวา่12 ลา้นเหรยีญสหรัฐ เพือ่เปลีย่นแปลงวธิกีารปลกูพชืใน
ปัจจบุนัโดยออกแบบพชืใหป้ลกูโดยไมต่อ้งลงทนุมาก และไมต่อ้งใชปุ้๋ ยเคมทีีจ่ะสรา้งมลภาวะ 
 
The National Science Foundation (NSF) ในสหรัฐฯ และ สถาบันวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพและจุลชวีวทิยาของ
อังกฤษ (BBSRC) ไดรั้บเงนิวจิัยในแนวคดิ “Ideas Lab”  เนน้แนวความคดิการปฏวิัตกิารใชไ้นโตรเจนตอ่ความ
ตอ้งการอาหารของโลกทีเ่พิม่ขึน้ ในปี ค.ศ. 2015 ความตอ้งการใชไ้นโตรเจนเพื่อรองรับการผลติอาหารโลกเพิม่
มากกว่า 190.4 ลา้นตัน ภาคเกษตรตอ้งการปุ๋ ยเคมทีีผ่ลติจากภาคอุตสาหกรรมทีม่ปีรมิาณไนโตรเจนสงูเพื่อใหไ้ด ้
ผลผลติด ีแตใ่นทางปฏบิัตติอ้งแลกกับราคาปุ๋ ยทีส่งูและใชพ้ลังงานจากฟอสซลิปรมิาณมาก นอกจากนี้ยังท าใหเ้กดิ
ปัญหาตอ่สิง่แวดลอ้ม การพังทลายของดนิ การชะลา้งของเสยีลงสูแ่มน่ ้าเกดิปัญหาตอ่น ้าจดืและชายฝ่ัง 
 
John Wingfield ผูช้ว่ยผูอ้ านวยการดา้นจุลชวีวทิยา NSF กลา่ววา่ “ความเชือ่ใจในการใชปุ้๋ ยไนโตรเจนสงัเคราะห์
เพื่อการผลติพืชอาหาร และผลกระทบต่อสภาวะแวดลอ้มหลายดา้นเป็นสิง่ทีไ่ดรั้บความสนใจนอ้ย โชคดทีียั่งมี
นักวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามมุง่มั่นทีจ่ะแทนทีปุ่๋ ยไนโตรเจนสงัเคราะหด์ว้ยไนโตรเจนจากชัน้บรรยากาศทีม่มีากมาย”  
 



Ideas Lab 4 โครงการ ไดแ้ก ่
•Nitroplast: ใชแ้สงในการเกดิปฏกิริยิา มสีว่นทีใ่ชต้รงึไนโตรเจนทีไ่ดจ้ากการสงัเคราะห ์
•Oxygen-tolerant nitrogenaise 
•Engineering synthetic symbiosis ระหวา่งพชืและแบคทเีรยีสง่ไนโตรเจนใหก้บัพชื 
•การออกแบบเซลลท์ีม่คีวามสามารถในการตรงึไนโตรเจนในกระบวนการสงัเคราะหแ์สงทีใ่ชอ้อกซเิจน 
 
รายละเอยีดเพิม่เตมิของโครงการสามารถตดิตามไดจ้าก NSF news ที ่ 
http://www.nsf.gov/news/news_summ.jsp?cntn_id=128878. 

นกัวจิยัคน้พบ Jumping gene ทีเ่ป็นประโยชน ์

นักพันธศุาสตรม์หาวทิยาลยัคาลฟิอรเ์นยี รเิวอรไ์ซด ์(UCR) ไดค้น้พบ transposon ทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ตน้พชืเอง 
transposon หรอื jumping gene เป็นสว่นของดเีอ็นเอทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณและเคลือ่นยา้ยไปในบรเิวณตา่งๆของ
จโีนมของสิง่มชีวีติ 
 
นักวจิัยไดค้น้พบ COPIA-R7 transposon จากการศกึษาอราบดิอปซสิ ซึง่แทรกเขา้ไปอยูก่บัยนีตา้นทานโรค RPP7 
สง่เสรมิระบบภมูคิุม้กนัของพชืตอ่เชือ้ราทีเ่ป็นสาเหตหุลักในการกอ่โรคกบัพชื 
 
รองศาสตราจารยท์อมมัส อลุเก็ม จาก UCR และนักวจิัยหลกัของโครงการ กลา่ววา่ “เราแสดงใหเ้ห็นถงึตวัอยา่ง
ใหมข่องการสอดแทรก transposon  ทีม่ปีระโยชนต์อ่เจา้บา้น และเปิดเผยกลไกที ่transposon ชว่ยใหเ้กดิ
ประโยชนต์อ่พชื”  
การวจิัยไดต้พีมิพแ์ลว้ใน Proceeding of the National Academy of Science ที:่ 
http://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1312545110.abstract. 
 
ตดิตามรายละเอยีดไดจ้าก UCR news release ที ่: http://ucrtoday.ucr.edu/16990. 

นกัวจิยัสรา้งพชืทีส่ามารถผลติปุ๋ ยไดด้ว้ยตวัเอง 

นักชวีวทิยามหาวทิยาลยัวอชงิตนั น าโดย Himadri Pakrasi ก าลงัวจิัยเพือ่จะสรา้งเครือ่งตรงึไนโตรเจนขนาดจิว๋
ใหก้บัเซลลส์งัเคราะหแ์สง โครงการนีเ้กดิจากความร่วมมอืระหวา่งกองทนุวทิยาศาสตรแ์หง่ชาต ิกบัสถาบนัวจัิย
เทคโนโลยชีวีภาพและชวีวทิยาแหง่องักฤษ ในชือ่ “Ideas Lab”  ทมีงานวจัิยวางแผนพัฒนาเครือ่งมอืสงัเคราะห์
ทางชวีวทิยา ทีเ่ป็นระบบตรงึไนโตรเจนจาก cyanobacterium (เป็นแบคทเีรยีสเีขยีวซึง่เดมิจัดเป็นสาหร่ายชนดิ
หนึง่) สปีชสีห์นึง่ไปสูอ่กีสปีชสีห์นึง่ซึง่ไม่สามารถตรงึไนโตรเจนได ้
 
Pakrasi กลา่ววา่ “ทีส่ดุสิง่ทีเ่ราตอ้งการคอื การน าเครือ่งมอืตรงึไนโตรเจนทีผ่า่นการพัฒนามาอยา่งสมบรูณ์ ใส่

ใหก้บัพชื เนือ่งจากพชืตอ้งการพลงังานในการตรงึไนโตรเจน เราตอ้งการใสม่ันในคลอโรพลาสตข์องพชื เพราะเป็น
แหลง่ผลติและเก็บพลงังาน” เป้าหมายโดยรวมคอืการเปลีย่นพชืตา่งๆใหส้ามารถตรงึไนโตรเจนได ้ไมเ่ฉพาะแตพ่ชื
ตระกลูถั่วเทา่นัน้ 
 
ตดิตามรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่:http://news.wustl.edu/news/Pages/25585.aspx. 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรแหง่สหภาพอนิเดยีหนุนพชืดดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่ความม ัน่คง
ดา้นอาหาร 

Sharad Pawar รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรอนิเดยี ไดแ้สดงความกงัวลตอ่พรบ.ความมั่นคงดา้นอาหาร วา่
มาตรการทีร่วดเร็วในการอนุมัตพิชืดดัแปลงพันธกุรรม จ าเป็นตอ้งด าเนนิการพรอ้มๆกันในการเพิม่ผลผลติทาง
การเกษตร ในการใหส้มัภาษณ์แก ่Indian Express  Pawar วา่สิง่ทีเ่ขากงัวลมากทีส่ดุคอืสิง่จงูในทีเ่กษตรกรไดรั้บ
จะถกูตดัลดลงเพือ่ชดเชยภาระเงนิอดุหนุนทีเ่พิม่ขึน้จากพรบ. ฉบบันี ้ในทางกลบักนัท าใหอ้นิเดยีตอ้งมกีารน าเขา้
สนิคา้จากตา่งประเทศมากขึน้ เขากลา่วเสรมิวา่ “เราไมม่ทีางเลอืกอืน่แตต่อ้งผลติเพิม่ขึน้”  เขายังเรยีกรอ้งใหม้กีาร
ผอ่นปรนการควบคมุการทดสอบพชืดดัแปลงพันธุกรรมในสภาพแปลง เคยสง่ผลใหอ้นิเดยีเปลีย่นจากประเทศผู ้
น าเขา้ฝ้ายเป็นประเทศผูส้ง่ออกทีใ่หญท่ีส่ดุเป็นล าดบัทีส่องของโลกดว้ยการปลกูฝ้าย Bt 
 
Sharad Pawar กลา่ววา่ “ มพีชืดดัแปลงพันธกุรรมพันธุด์จี านวนมากทีนั่กวทิยาศาสตรไ์ดท้ าการพัฒนาขึน้ แต่
ไมไ่ดรั้บอนุญาตใหท้ าการทดสอบในสภาพแปลง  เราจงึควรใหค้วามสนใจตอ่เกษตรกรผูผ้ลติไมใ่ชเ่อ็นจโีอทีม่ไีม่กี่
คน” 
 
ตดิตามบทสมัภาษณ์เรือ่งเต็มไดท้ี:่  http://www.indianexpress.com/news/boost-gm-crops-to-meet-food-
security-demand-sharad-pawar/1160098/0. 
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สถาบนัวจัิยและพัฒนาการเกษตรประเทศมาเลเซยี (MARDI) ไดท้ าการปลอ่ยพันธุข์า้วทนรอ้นชือ่วา่ “MRIA 1” ซึง่
เป็นพันธุข์า้วทีไ่มต่อ้งการน ้ามากและสามารถทีจ่ะปลกูนอกฤดไูด ้การพัฒนาเกดิขึน้จากความร่วมมอืกบัสถาบนัวจิัย
ขา้วนานาชาต ิ(IRRI) MRIA 1 มอีายเุก็บเกีย่วที ่90 วนั และมคีวามตา้นทานตอ่โรคหลายชนดิ 
 
Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรของมาเลเซยี ประธานในการปลอ่ยขา้วสายพันธุ์
ใหม ่กลา่ววา่ “ ขา้วพันธุน์ีจ้ะชว่ยเพิม่การผลติขา้วของชาตแิละปรับตวัตอ่สภาวะการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ 
แตล่ะปีประเทศมาเลเซยีน าเขา้ขา้วอย่างนอ้ยรอ้ยละ 30 จากประเทศเพือ่นบา้นเชน่ ไทย และ เวยีดนาม  
 
ตดิตาม MARDI's news ใน  Bahasa ไดท้ี:่  http://www.mardi.gov.my/documents/10138/daf551e7-ef3d-
41cb-800a-cde088e32be6. 
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