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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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อารเ์จนตนิาอนุมตักิฎระเบยีบข ัน้สดุทา้ยส าหรบัถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพทนแลง้ 
 
รางวลัโนเบลสาขาเคมปีระจ าปี 2015 ตกเป็นของนกัวทิยาศาสตรผ์ูค้น้พบกลไกการซอ่มแซม DNA 
 
นกัวทิยาศาสตรจ์นีเผยแพรข่อ้มูลจโีนมฉบบัรา่งของถ ัว่อะซูก ิ
 
การดดัแปลงยนีในหมูเพือ่ใชใ้นการผา่ตดัเปลีย่นอวยัวะในมนุษย ์
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กระทรวงเกษตร, ปศสุัตวแ์ละประมง ของอารเ์จนตนิา อนุมัตถิั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพทนแลง้ HB4 ทีพั่ฒนาโดย
บรษัิท Arcadia Biosciences Inc ร่วมกับ Verdeca หลังผ่านการทดสอบภาคสนาม 6 ฤดกูาลในหลายพืน้ทีข่อง
อารเ์จนตนิาและสหรัฐอเมรกิา รวมถงึการทดสอบภาคสนามภายใตก้ารก ากับดแูลอกี 3 ปี ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ
ทนแลง้นีท้ าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 14% ภายใตส้ภาวะเครยีดแบบตา่งๆ เชน่ ภาวะแลง้และสภาพน ้านอ้ย ซึง่เป็นสภาพ
โดยทั่วไปของพื้นทีท่ีผ่ลติถั่วเหลอืง หลังจากกระบวนการพจิารณาของอาร์เจนตนิาเสร็จสมบูรณ์ ทางผูพั้ฒนามี
เป้าหมายตอ่ไปคอืการขออนุญาตสง่ออกถั่วเหลอืง HB4 ไปยังประเทศจนี ซึง่เป็นผูน้ าเขา้ถั่วเหลอืงจากอเมรกิาใต ้
รายใหญท่ีส่ดุ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 

http://www.arcadiabio.com/news/press-release/arcadia-biosciences-receives-final-regulatory-approval-

stress-tolerant-soybeans 



รางวลัโนเบลสาขาเคมปีระจ าปี 2015 ตกเป็นของนกัวทิยาศาสตรผ์ูค้น้พบกลไกการซอ่มแซม DNA 

รางวัลโนเบลสาขาเคมใีนปีนี้ถูกมอบใหก้ับ 3 นักวทิยาศาสตร ์ผูท้ีไ่ดส้รา้งผลงานชิน้ส าคัญ คอื การคน้พบกลไก
ของเซลลใ์นการซอ่มแซม DNA และการรักษาความถูกตอ้งสมบรูณ์ของจีโนม โดยนักวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวัล
ทัง้ 3 ทา่นไดแ้ก ่Dr. Tomas Lindahl จากสถาบัน Francis Crick Institute ผูค้น้พบกลไกการซอ่มแซม DNA 
แบบ base excision repair ซึง่เป็นกลไกในการฟ้ืนคนืสภาพของ DNA จากสภาพ alkylation, methylation และ 
oxidative stress ในระหวา่งเปลีย่นแปลงวงจรของเซลล ์(cell cycle) Dr. Paul Modrich จาก Duke University 
ผูค้น้พบกลไกในการแกไ้ขความผดิปกตทิีเ่กดิขึน้ระหวา่งการจ าลองตัวเองของ DNA และ Dr. Aziz Sancar จาก 
University of North Carolina ผูไ้ดรั้บการยกย่องวา่เป็นผูบุ้กเบกิการศกึษากลไกการซ่อมแซม DNA แบบ 
nucleotide excision repair pathway 
 

การคน้พบของนักวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลทัง้ 3 ทา่นนี้ เป็นขอ้มูลส าคัญทีท่ าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่เซลล์
สามารถท างานและรักษาความคงทีข่องจโีนมไดอ้ย่างไร องคค์วามรูน้ี้ถูกน ามาใชเ้พื่อพัฒนาวธิกีารใหม่ในการ
รักษาโรคมะเร็ง รวมไปถงึการน าไปใชป้ระโยชนด์า้นการพัฒนาพันธุพ์ชืดว้ยเทคนคิปรับปรุงพันธุแ์บบใหม ่
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http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/nobel-prize-in-chemistry-awarded-to-dna-repair-

researchers/81251830/ 
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นักวทิยาศาสตรจ์นีประสบความส าเร็จในการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมของถั่วอะซกู ิ(adzuki bean) ซึง่เป็น
ถั่วทีม่ปีรมิาณแป้งสงู (57.06%) และมไีขมันต ่า (0.59%) เมือ่เปรียบเทยีบกับถั่วชนิดอืน่ๆ ศาสตราจารย ์Wan 
Ping จาก Chinese Academy of Sciences หัวหนา้ทมีวจิัยกลา่ววา่ ขอ้มูลจโีนมของถั่วอะซกู ิจะชว่ยอ านวยความ
สะดวกในการคน้หายีนส าคัญๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกับลักษณะดา้นการเพาะปลูกและช่วยเร่งการพัฒนาสายพันธุ์ของ
ถั่วอะซกู ิ
 

จากการคาดการณ์พบยนีทีส่ามารถแปลรหัสเป็นโปรตนีได ้34,183 ยนี ผลการวเิคราะหก์ารท างานของยนีพบว่า
ความแตกตา่งอย่างมนัียส าคัญของปรมิาณแป้งและไขมันระหว่างถั่วอะซูกกิับถั่วเหลอืง  น่าจะเกดิจากระดับการ
แสดงออกของยนี มากกวา่จ านวนซ ้าของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหแ์ป้งและไขมัน 
 

ถั่วอะซูกจัิดว่าเป็นถั่วส าหรับลดน ้าหนักเนื่องจากมแีคลอรี่และไขมันต ่า ถั่วชนิดนี้ถูกบริโภคเป็นอาหารหลักใน
ประเทศจนีตัง้แต ่12,000 ปีกอ่น ในปัจจบุนัมกีารเพาะปลกูถั่วชนดินีก้วา่ 30 ประเทศ และถูกน ามาใชใ้นผลติภัณฑ์
อาหารหลากหลายชนดิ 
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http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201510/t20151013_26643.htm 
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 นักวทิยาศาสตร์และแพทย์มแีนวคดิทีจ่ะสรา้งความมั่นคงดา้นความตอ้งการอวัยวะส าหรับการผ่าตัดเปลีย่นใน
มนุษย ์โดยการเลีย้งอวยัวะทีต่อ้งการไวใ้นหม ูอยา่งไรก็ตาม ความกังวลเกีย่วกับปัญหาการตอ่ตา้นอวัยวะใหม่จาก
การท างานของระบบภูมกิันของมนุษยแ์ละการตดิเชือ้ไวรัสทีอ่ยู่ในจโีนมของหมูเป็นปัญหาทีข่ัดขวางการวจิัยใน
ดา้นนี ้
 

ในปัจจุบัน จากการดัดแปลงยนีกวา่ 60 ยนีในเอ็มบรโิอของหมู George Church จาก Harvard Medical School 
และทมีงาน เชือ่ว่าพวกเขาประสบความส าเร็จในการดัดแปลงหมูเพื่อใชใ้นการผ่าตัดเปลีย่นอวัยวะในมนุษย ์
นักวจัิยไดใ้ชเ้ทคโนโลยดีัดแปลงยนี CRISPR/Cas9 ในการยับยัง้ไวรัส porcine endogenous retroviruses 
(PERVs) ในเอ็มบรโิอของหม ูโดยไวรัสชนดินีพ้บในจโีนมของหมูทกุตัวและไม่สามารถรักษาได ้โดยมคีวามกังวล
วา่ไวรัสชนดินีจ้ะกอ่โรคในมนุษยผ์า่นทางการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะ 
 

ทมีวจิัยของ Church ยังไดด้ัดแปลงยนีอกีกวา่ 20 ยนี ในเอ็มบรโิออกีชดุหนึง่ ซึง่เป็นยนีทีส่รา้งโปรตนีทีส่ามารถ
กระตุน้การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กันของมนุษยไ์ด ้อย่างไรก็ตาม Church ปฏเิสธทีจ่ะใหข้อ้มูลวา่ยนีเหลา่นัน้
คอืยนีอะไรบา้งจนกวา่งานวจัิยชิน้นีจ้ะไดรั้บการตพีมิพ ์

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.nature.com/news/gene-editing-record-smashed-in-pigs-1.18525 


