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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  
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รายงานการศกึษาพบวา่พชืเทคโนชวีภาพสามารถชว่ยรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพ 
ทางการเกษตร 
 
นกัวจิยัดดัแปลงจโีนมพชืโดยใช ้CRISPR/CAS 
 
APEC เร ิม่มกีารหารอืในดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรและการสือ่ดา้นวทิยาศาสตร ์
 
สมาคมผูเ้ล ีย้งปศสุตัวใ์นตรุกเีรยีกรอ้งใหม้กีารอนุมตักิารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 38 สายพนัธุ ์(traits) 
 
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีล่ดข ัน้ตอนในการผลติอาหารสตัว ์
 
การสรา้งแบคทเีรยีใหเ้ป็นเครือ่งมอืในการตรวจวนิจิฉยัโรค 

รายงานการศกึษาพบวา่พชืเทคโนชวีภาพสามารถชว่ยรกัษาความหลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตร 

ในชว่งปฏวิัตทิางการเกษตร เกษตรกรไดน้ าพันธุพ์ชืเพยีงไม่กีส่ายพันธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงูมาปลกูแทนพชืพันธุด์ัง้เดมิ
ท าใหค้วามหลากหลายทางชวีภาพลดลง เหตุการณ์นี้ท าใหเ้กดิความกังวลว่าการใชพ้ืชเทคโนชวีภาพจะท าให ้
เกดิผลกระทบตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพอยา่งรุนแรง รายงานการศกึษาลา่สดุโดย Vijesh Krishna  และคณะ
นักวจิัยจาก University of Goettingen ประเทศเยอรมนี แสดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยกีารตัดตอ่ยนีชว่ยรักษาความ
หลากหลายทางชวีภาพทางการเกษตรได ้เนื่องจากยนีทีเ่ป็นเป้าหมายในการท าใหเ้กดิลักษณะทีต่อ้งการสามารถ
ถ่ายเขา้สูพ่ชืไดห้ลากหลายชนิด ทมีนักวจัิยไดท้ าการวจัิยในกรณีศกึษาทั่วไป คอื กรณีของฝ้ายบทีใีนอนิเดยี ผล
การศกึษาพบวา่ความหลากหลายทางชวีภาพของฝ้ายในอนิเดยีลดลงในชว่งแรกทีม่กีารน าฝ้ายบทีเีขา้มา แตเ่มือ่มี
การอนุญาตใหม้กีารใชพ้ืชเทคโนชวีภาพและจากการแขง่ขันของตลาดเมล็ดพันธุท์ีส่งูขึน้ ท าใหใ้นปัจจุบันความ
หลากหลายทางชวีภาพของฝ้ายในอนิเดยีทีม่กีารใชฝ้้ายบทีสีงูถงึ 95 เปอรเ์ซ็นตก์ลับมาอยู่ในระดับเดยีวกันกับชว่ง
กอ่นการใชฝ้้ายบที ี
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://erae.oxfordjournals.org/content/early/2015/06/04/erae.jbv012.short?rss=1 



นกัวจิยัดดัแปลงจโีนมพชืโดยใช ้CRISPR/CAS 

ทมีนักวจิัยจาก University of Georgia ไดใ้ช ้CRISPR/CAS (clustered regularly interspaced short 
palindromic repeats/CRISPR-associated) ซึง่เป็นเครือ่งมอืใหม่ในการดัดแปลงยนี ทีส่ามารถดัดแปลงจโีนมพชื
ไดเ้ป็นครัง้แรก คณะนักวจิัยสามารถลดความเขม้ขน้ของสารโพลเิมอรข์องพชืสองชนิดทีพ่บไดท้ั่วไปในธรรมชาติ
คอื ลกินินและแทนนิน โดยการท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีทีจ่ าเพาะใน Porpulus ซึง่มสีมาชกิในสกุลนี้ เชน่ 
ปอปลาร ์เอวเปม และ cottonwood โดยตน้ Porpulus ทีไ่ดผ้า่นการดดัแปลงนีม้ปีรมิาณลกินนิลดลง 20 เปอรเ์ซ็นต์
และปรมิาณแทนนนิลดลง 50 เปอรเ์ซ็นต ์เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตน้ปกต ิ 
 
“CRISPR เป็นเทคโนโลยทีีค่อ่นขา้งใหม่ แตเ่ทคโนโลยนีี้จะชว่ยพัฒนาความสามารถในการสรา้งพันธุพ์ชืใหม่ ทัง้
พชือาหาร พชือาหารสัตว ์และพชืพลังงาน” กล่าวโดย C.J. Tsai นักวจิัยอาวฒุโิสจากภาควชิาพันธุศาสตร์ ของ
สถาบนั UGA's Warnell School of Forestry and Natural Resources  
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://news.uga.edu/releases/article/researchers-edit-plant-dna-using-mechanism-evolved-in-bacteria-

0615/ 

APEC เร ิม่มกีารหารอืในดา้นเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรและการสือ่ดา้นวทิยาศาสตร ์

ผูเ้ขา้ร่วมจาก 17 ประเทศในกลุ่ม ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ เอเชีย-แปซิฟิก (Asia-Pacific Economic 
Cooperation ,APEC) และอกี 3 ประเทศทีไ่ม่ไดอ้ยู่ใน APEC ไดม้าประชมุกัน ณ ประเทศฟิลปิปินสใ์นงานสมัมนา 
APEC High Level Policy Dialogue on Agricultural Biotechnology (HLPDAB) ในชว่งวันที ่8 ถงึ 12 มถิุนายน 
2558 โดยคณะผูเ้ชีย่วชาญและผูร้่วมงานไดห้ารอืร่วมกนัในหัวขอ้ การสรา้งประโยชนจ์ากนวัตกรรมการปรับปรุงพันธุ์
พชืและความร่วมมอืทางวทิยาศาสตร ์โครงการนี้เกดิจากความร่วมมอืกันระหวา่ง APEC, ISAAA, กระทรวงเกษตร
แหง่สหรัฐอเมรกิา และ USAID 
 
Dr. Segfredo Serrano รองปลัดกระทรวงเกษตรแห่งฟิลปิปินส ์ประธานจัดงาน APEC HLPDAB ไดก้ลา่วตอ้นรับผู ้
มาร่วมงานและผูใ้หก้ารสนับสนุน และไดเ้นน้ย ้าถึงความส าคัญในการหาแนวคิดใหม่ๆและการแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ระหวา่งประเทศเพือ่สรา้งประโยชน์ร่วมกันและเพือ่เรยีงรอ้งใหเ้กดิการยอมรับในกลุม่ธุรกจิอืน่ๆทีย่ังไม่
เปิดรับเทคโนโลยใีหมใ่นการพัฒนาทางการเกษตร 
 
ในงานนี้ผูพู้ดคนส าคัญไดแ้ก ่Dr. Matthew Morell รองผูอ้ านวยการสถาบันวจิัยขา้วนานาชาต ิ(IRRI) และ Dr. 
Andrew Roberts ผูอ้ านวยการ Center for Environmental Risk Assessment, International Life Sciences 
Institute Research Foundation ไดย้อมรับวา่ปัญหาตา่งๆทางการเกษตรไม่จะสามารถแกไ้ขไดห้ากไม่มกีารสรา้ง
นวตักรรม โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนาเทคโนโลยทีีท่นัสมัย  
 
เทคนคิการปรับปรุงพันธุแ์บบใหมเ่ริม่มกีารใชใ้นหน่วยงานของรัฐและเอกชนเพือ่พัฒนาการผลติภาคการเกษตร เชน่ 
การปรับปรุงพันธุแ์บบเร่งด่วน, การดัดแปลงยนีแบบแม่นย าและเทคโนโลยอีืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง นโยบายเกีย่วกับการ
ควบคมุและการใชเ้ทคโนโลยนีีจ้งึถอืวา่มคีวามส าคัญและจ าเป็นอย่างมาก 
 
สนใจขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

knowledgecenter@isaaa.org. 
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สมาคมผูเ้ล ีย้งปศสุตัวใ์นตรุกเีรยีกรอ้งใหม้กีารอนุมตักิารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 38 สายพนัธุ ์(traits) 

สมาคมผูผ้ลติเนื้อและพัฒนาพันธุส์ตัวปี์กแห่งตรุก ี(The Turkish Poultry Meat Producers and Breeders 
Association ,Besd-Bir) ไดย้ืน่เอกสารไปยังคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพเพือ่เรียกรอ้งใหม้กีาร
อนุมัตกิารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 38 สายพันธุ ์เพือ่ใชเ้ป็นอาหารสตัวโ์ดยเฉพาะ ในขอ้เรยีกรอ้งนี้ประกอบไปดว้ยสาย
พันธุท์ีม่คีณุลกัษณะทางเทคโนชวีภาพตา่งๆ ของพชื 4 ถั่วเหลอืง (9), ขา้วโพด (15), คาโนลา่ (4) และ ฝ้าย (10) 
คณะกรรมการไดรั้บเรือ่งไวพ้จิารณาและไดจั้ดตัง้คณะกรรมการดา้นวทิยาศาสตร ์สงัคมและเศรษฐกจิ  
 
ในการประเมนิความเสีย่งและผลกระทบตอ่สงัคมและเศรษฐกจิ ประเทศตรุกมีกีารน าเขา้อาหารสัตวปี์กและปศสุตัว์
อืน่ๆเป็นจ านวนมาก โดยคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพของตุรกีไดอ้นุมัตใิหใ้ชข้า้วโพดเทคโน
ชวีภาพ 16 สายพันธุแ์ละถั่วเหลอืง 3 สายพันธุใ์นปี ค.ศ. 2011  
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Association%20Submits%20Applications%2

0for%2038%20Biotech%20Traits%20_Ankara_Turkey_6-5-2015.pdf 

ขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีล่ดข ัน้ตอนในการผลติอาหารสตัว ์

ปัญหาส าคัญอย่างหนึง่ในอุตสาหกรรมอาหารสัตวค์อืกระบวนการผลติ ในพชือาหารสัตวส์ว่นใหญ่มสีารลดคณุค่า
ทางโภชนาการของอาหาร (anti-nutritional factors) ทีไ่ปขัดขวางการย่อยหรือไปท าลายสารอาหารอืน่ๆ 
ตัวอย่างเชน่ น ้าตาลในกลุม่ราฟฟิโนส (raffinose-family oligosaccharide, RFO) ในวัตถุดบิอาหารสตัวท์ีม่ ีRFO 
จะตอ้งผา่นขัน้ตอนการเตมิเอนไซม ์α-galactosidase เพือ่ยอ่ยสลาย RFO  
 
จากการทดลองของ Chinese Academy of Agricultural Sciences และ Jiangsu Academy of Agricultural 
Sciences ไดม้กีารพัฒนาขา้วโพดทีส่ามารถลดขัน้ตอนในกระบวนการผลติเป็นอาหารสัตว ์โดยเมล็ดขา้วโพดนี้
สามารถสรา้งเอนไซม ์ α-galactosidase ทีท่นตอ่การย่อยสลายของเอนไซม ์protease โดยใชย้นีทีช่ ือ่วา่ aga-
F75 จากเชือ้รา Gibberella sp. สายพันธุ ์F75 
 
เมือ่วเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบระหวา่งเมล็ดขา้วโพดทีม่กีารแสดงออกของยนี aga-F75m กับ เมล็ดขา้วโพดทีม่ยีนีชนดิ
เดยีวกนัแตม่าจากยสีต ์Pichia pastoris พบวา่มคีณุสมบัตเิหมอืนกัน อย่างไรก็ตามเมล็ดขา้วโพดทีม่กีารแสดงออก
ของยนี aga-F75m มีคุณสมบัตทิีด่กีว่าในดา้นของความคงตัวเมือ่ผ่านการอัดเม็ด การพัฒนาขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพนีช้ว่ยลดขัน้ตอนการท าใหบ้รสิทุธิ ์ลดการเตมิสารหรอืเอนไซมต์า่งๆในขัน้ตอนการผลติ ท าใหอ้าหารสตัวม์ี
ประสทิธภิาพมากขึน้และมรีาคาถูกลง 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่  
 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0129294 
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การสรา้งแบคทเีรยีใหเ้ป็นเครือ่งมอืในการตรวจวนิจิฉยัโรค 

คณะนักวจิัยจาก Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (INSERM), French National 
Centre for Scientific Research (CNRS), Montpellier Regional University Hospital ประเทศฝร่ังเศส และ 
Stanford University ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดอ้อกแบบแบคทเีรียทีส่ามารถใชต้รวจวนิิจฉัยโรคจากตัวอย่าง
ปัสสาวะและเลอืด  
 
ในงานวจัิยนี้ไดท้ าการดัดแปลงแบคทเีรียโดยการถ่ายยีนทีท่ าหนา้ทีเ่ป็นสวติชแ์ละตัวขยายสัญญาณทีเ่รียกว่า 
transciptor ท าใหส้ามารถใสโ่ปรแกรมการควบคมุทางพันธุกรรมใหก้ับเซลลท์ีม่ชีวีติเพื่อท าใหเ้กดิการตอบสนอง
ตอ่โมเลกุลทีแ่ตกต่างกัน การใส ่transciptor เขา้ไปท าใหแ้บคทเีรียสามารถตรวจสอบตัวบ่งชีข้องโรค (disease 
marker) ในปรมิาณนอ้ยได ้และสามารถเก็บผลการตรวจนีไ้วไ้ดน้านหลายเดอืน  
 
ประสทิธภิาพของแบคทเีรียไดรั้บการพสิจูน์โดยแบคทเีรียดัดแปลงนี้สามารถตรวจสอบความผดิปกตขิองปรมิาณ
น ้าตาลกลโูคสในปัสสาวะของผูป่้วยโรคเบาหวานได ้
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://english.inserm.fr/press-area/intelligent-bacteria-for-detecting-disease 


