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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  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

การใช ้E. coli ในการผลติ ovine angiotensinogen 
 

การเฉลมิฉลองวนัคุม้ครองโลกกบัความส าเร็จของพชืเทคโนชวีภาพ 
 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแอฟรกิาเสนอใหม้กีารสรา้งกรอบความรว่มมอืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใน
ระดบัภูมภิาค 
 

สมาคมกลุม่การคา้ดา้นอาหารเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลสหรฐัใหส้นบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวภาพ เพือ่
ปกป้องเกษตรกรและผูบ้รโิภค 
 

การศกึษาทีเ่ผยใหเ้ห็นวา่พชืมกีารสง่สญัญาณไปในชอ่งทางๆเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการป้องกนัตวัเอง 
 

DEFRA อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบคาเมไลนา่เทคโนชวีภาพภาคสนามใน Rothamsted ประเทศ
องักฤษ 
 

การคน้พบยนีทีม่แีนวโนม้วา่สามารถน าไปพฒันากาแฟพนัธุก์ารคา้ใหม้คีวามสามารถในการทนแลง้ 
 

การศกึษาขา้วป่าพนัธุ ์Dongxiang เพือ่หาการเปลีย่นแปลงของยนีเมือ่ขา้วถกูน ามาเพาะปลกูเป็นพชื
อาหารหลกั 

การใช ้E. coli ในการผลติ ovine angiotensinogen 

Angiotensinogen (ANG) เป็นสารตัง้ตน้ของ angiotensin ซึง่ท าหนา้ทีค่วบคมุความดนัโลหติและปรับสมดลุของ
เกลอืแร่ในร่างกาย Ovine ANG (oANG) จากพลาสมา่ของแกะเป็นสารตัง้ตน้ทีด่ใีนการผลติ renin ส าหรับมนุษย ์
เพือ่ท าให ้oANG สามารถเขา้ถงึไดง้า่ยขึน้ ทมีวจิัยจาก Gifu university ประเทศญีปุ่่ นจงึไดท้ดลองผลติ oANG โดย
ใชแ้บคทเีรยี Escherichia coli 
 

ทมีวจิัยสามารถผลติ oANG โดยท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนีทีค่วบคมุการสรา้ง oANG โดยใช ้tac promoter 
และท าการเลีย้งเชือ้ทีอ่ณุหภมู ิ37°C oANG ทีผ่ลติโดย E. coli ทีผ่า่นการท าใหบ้รสิทุธิแ์ลว้พบวา่มคีณุสมบตัิ
เหมอืนกบั oANG ทีผ่ลติจากเซลล ์CHO (Chinese hamster ovary cells) และยังสามารถท าหนา้ทีเ่ป็นสารตัง้ตน้
ส าหรับการผลติ renin ของมนุษยไ์ดด้เีชน่กนั 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0265-x 



ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในแอฟรกิาเสนอใหม้กีารสรา้งกรอบความรว่มมอืดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพใน
ระดบัภูมภิาค 

ผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุ Feed the Future Regional Conference ซึง่จัดขึน้ระหวา่งวนัที ่ 
11-12 เมษายน 2016 ในเมอืง Arusha ประเทศแทนซาเนยี ไดเ้สนอใหม้กีารเริม่ตน้ความร่วมมอืดา้นความปลอดภัย
ทางชวีภาพในระดบัภมูภิาค  
 
ในระหวา่งการบรรยายในหัวขอ้ “Agricultural Policies and Standards to Advance Agriculture Trade and 
Access to Inputs” ประชาคมเศรษฐกจิระดบัภมูภิาค เชน่ Common Market for Eastern and Southern Africa 
(COMESA) และ East African Community ไดแ้สดงความเห็นเกีย่วกบัความกา้วหนา้ในการสรา้งกรอบความร่วมมอื
ดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพในระดบัภมูภิาค โดยผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดเ้นน้ย ้าถงึความจ าเป็นของการท างานร่วมกนั
ดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพทัง้ในระดบัประเทศและระดบัภมูภิาคเนื่องจากการพัฒนาและการใชป้ระโยชนจ์ากพชื
เทคโนชวีภาพเป็นไปอยา่งรวดเร็วซึง่สง่ผลตอ่การเปลีย่นแปลงดา้นการเกษตรและการคา้ระหวา่งประเทศ  
 
Argent Chuula ประธานบรหิารของ COMESA/ACTESA ไดอ้ธบิายเกีย่วกบัแผน COMESA Biotechnology 
Implementation Plan (COMBIP) ซึง่ถกูน ามาใช ้2015 ทีผ่า่นมา “เป้าหมายเชงิยทุธศาสตรข์อง COMBIP คอื การ
จัดตัง้หน่วยงานและสถาบนั เพือ่ท างานดา้นการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพในระดบัภมูภิาค และในขณะนีท้าง
เครอืขา่ย East African Community ก าลงัพัฒนากรอบความร่วมมอืดา้นเทคโนชวีภาพและความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ ซึง่เป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอยา่งมากในการสรา้งความร่วมมอืและการท างานร่วมกนัระหวา่งภมูภิาคในการด าเนนิงาน
ดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ” กลา่วโดย Dr. Chuula 
 
การประชมุครัง้นีไ้ดส้ง่เสรมิใหเ้กดิความร่วมมอืและการแลกเปลีย่นขอ้มลูกนัระหวา่งหน่วยงานตา่งๆเพือ่เสรมิสรา้ง
ความร่วมมอื การแลกแปลีย่นนวตักรรมและขยายผลการด าเนนิงานไปสูร่ะดบัภมูภิาคทีใ่หญข่ึน้ 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
Mr. David K.Wafula (dwafula@eachq.org) Agricultural Specialist at the East African Community 

Secretariat 

การเฉลมิฉลองวนัคุม้ครองโลกกบัความส าเร็จของพชืเทคโนชวีภาพ 

การเฉลมิฉลองวนัคุม้ครองโลก (Earth Day) เป็นปีที ่42 ในวนัที ่22 เมษายน 2016 ไดแ้สดงใหเ้ห็นแลว้วา่ 
พชืเทคโนชวีภาพชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้มมาแลว้ 20 ปี 
 
การเฉลมิฉลองวนัคุม้ครองโลกถูกจัดขึน้ครัง้แรกในปี 1970 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตระหนักถงึ
ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากกจิกรรมของมนุษย ์หลงัจากนัน้ไมน่าน เทคโนโลยตีา่งๆเพือ่การเสรมิสรา้งความ
มั่นคงทางอาหาร สรา้งความยัง้ยนืและการเตรยีมรับมอืกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศก็ไดถู้กพัฒนาขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่ง 
 
รายงานลา่สดุของ ISAAA เรือ่ง 20th Anniversary (1996-2015) of the Global Commercialization of Biotech 
Crops and Biotech Crop Highlights in 2015 (Brief 51) ระบวุา่พชืเทคโนชวีภาพทีต่า้นทานตอ่สารปราบวชัพชื 
ซึง่มกีารปลกูในพืน้ที ่95.9 ลา้นเฮกแตรใ์นปี 2015 ชว่ยลดผลกระทบดา้นลบตอ่สิง่แวดลอ้มทีม่สีาเหตมุาจาก
เกษตรกรรม โดยชว่ยลดการไถพรวนดนิซึง่เป็นผลดตีอ่สิง่แวดลอ้ม เชน่ ชว่ยรักษาความหลากหลายทางชวีภาพ ลด
การตดัไมท้ าลายป่า ลดการชะลา้งหนา้ดนิ ลดมลพษิทางน ้าและชว่ยลดการปลดปลอ่ยแก็สคารบ์อนไดออกไซด ์
ประโยชนต์า่งๆเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่เทคโนโลยชีภีาพสามารถตอบสนองความตอ้งการดา้นอาหารพรอ้มกบัปกป้อง
สิง่แวดลอ้มไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.earthday.org/earth-day/ 
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สมาคมกลุม่การคา้ดา้นอาหารเรยีกรอ้งใหร้ฐับาลสหรฐัใหส้นบัสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวภาพ เพือ่ปกป้อง
เกษตรกรและผูบ้รโิภค 

ในระหวา่งเปิดการประชมุ 2016 GMA Science Forum, Pamela G. Bailey นายกสมาคมและประธานบรหิารของ
สมาคมกลุม่การคา้ดา้นอาหาร (Grocery Manufacturers Association, GMA) กลา่ววา่ “จนกวา่รัฐสภาของสหรัฐจะ
ผา่นกฎหมายทีม่ผีลครอบคลมุทัง้ประเทศเกีย่วกบัการยอมรับวตัถดุบิในอาหารทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ การตดิ
ฉลากผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของพชืเทคโนชวีภาพอาจท าใหร้าคาสนิคา้เพิม่สงูขึน้และอาจท าใหเ้กดิความสบัสนและ
การเปลีย่นแปลงทศันคตเิกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ รัฐสภาควรตอบสนองตอ่เรือ่งนี้อยา่งเร่งดว่น หรอืจะปลอ่ยให ้
เกษตรกรตอ้งเสยีโอกาสในการเขา้ถงึเทคโนโลยชีวีภาพ บรษัิทดา้นอาหารตา่งๆอาจถกูเรยีกรอ้งใหม้กีารปรับเปลีย่น
สตูรสนิคา้และท าใหผู้บ้รโิภคตอ้งแบกรับภาระราคาสนิคา้ทีส่งูขึน้” 
 
Bailey ไดแ้สดงความเห็นวา่การตดิฉลากผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของพชืเทคโนชวีภาพเป็นค าสัง่ทีม่ผีลกระทบอยา่ง
มากตอ่แวดวงอตุสาหกรรมอาหาร และบรษัิทดา้นอาหารจะละเลยวทิยาการและนวตักรรมทีเ่ป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภค
ไดอ้ยา่งไร 
 
หลงัจากการการบรรยายโดย Bailey ไดม้กีารประชมุวชิาการทางวทิยาศาสตรใ์น 4 หัวขอ้หลกั ซึง่มุง่เนน้ไปทีแ่งม่มุ
ตา่งๆเกีย่วกบันวตักรรมตา่งๆในแวดวงอตุสาหกรรมอาหารแปรรูปทีด่สี าหรับผูบ้รโิภค เชน่ 
 

 •  นวตักรรมดา้นเทคโนโลยชีวีภาพสามารถเลีย้งคนทัง้โลกไดอ้ย่างไร 
 •  ความส าคญัของนวตักรรมทีท่ าใหผู้บ้รโิภคมคีณุภาพชวีติทีด่ขี ึน้ 
 •  นวตักรรมทีส่ามารถเพิม่ความปลอดภัยทางอาหารใหก้บัผูบ้รโิภค 
 •  การใชน้วตักรรมในการเพิม่ประสทิธภิาพในการตรวจสอบ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.gmaonline.org/news-events/newsroom/gma-calls-on-senate-to-stand-up-for-agricultural-

biotechnology-to-protect-f/ 
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การศกึษาทีเ่ผยใหเ้ห็นวา่พชืมกีารสง่สญัญาณไปในชอ่งทางๆเพือ่กระตุน้ใหเ้กดิการป้องกนัตวัเอง 

ผลการศกึษาลา่สดุจาก University of Kentucky ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดเ้ผยใหเ้ห็นวา่สญัญาณทางเคมทีีส่ าคัญ
ภายในเซลลพ์ชืมกีารเคลือ่นทีไ่ปในชอ่งทางทีแ่ตกตา่งกนัเพือ่กระตุน้การท างานของระบบป้องกนัตัวเองเมือ่พชืถูก
เชือ้โรคเขา้ท าลาย 
 
นักโรคพชื 2 รายไดแ้ก ่Aardra และ Pradeep Kachroo ไดศ้กึษาวา่พชืป้องกนัตัวเองจากการถูกเชือ้โรคเขา้ท าลาย
เป็นครัง้ทีส่องไดอ้ยา่งไร โดยกลไกนีเ้ป็นทีรู่จั้กในชือ่ systemic acquired resistance (SAR) ในการศกึษากอ่นหนา้
นี ้ทมีวจิัยไดค้น้พบสารเคมหีลายชนดิภายในพชืทีเ่กีย่วขอ้งกบั SAR และในการศกึษาครัง้นีท้มีวจัิยไดค้น้พบชอ่งทาง
ทีส่ารเคมใีนกลุม่นี ้3 ชนดิใชใ้นการเคลือ่นทีภ่ายในตน้พชื  
 
ผลการศกึษาพบวา่สารเคม ี2 ชนดิเดนิทางจากเซลลห์นึง่ไปยังเซลลอ์ืน่ๆผา่นทางชอ่งพลาสโมเดสมาตา  
โดยอาศยัการท างานของโปรตนีทีค่วบคมุการเปิดปิดชอ่งผา่นระหวา่งเซลล ์สว่นสารเคมอีกีชนดิหนึง่ไดแ้ก ่salicylic 
acid เดนิทางผา่นชอ่งทางทีต่า่งออกไป โดยเคลือ่นทีผ่า่นทางเยือ่หุม้เซลล ์ซึง่เป็นชอ่งทางเดยีวกบัการเคลือ่นที่
ของแอสไพรนิในร่างกายของมนุษย ์“ความรูน้ีม้คีวามส าคญัมากตอ่การศกึษาการน าสารเคมเีหลา่นี้ไปใชใ้นการ
ปกป้องพชืในระดบัแปลงปลกู” กลา่วโดย Pradeep 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://uknow.uky.edu/content/new-uk-research-how-plants-defend-against-pathogens 



DEFRA อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบคาเมไลนา่เทคโนชวีภาพภาคสนามใน Rothamsted ประเทศ
องักฤษ 

กระทรวงสิง่แวดลอ้ม อาหารและกจิการชนบทขององักฤษ (Department of Environment, Food and Rural 
Affairs, DEFRA) ไดอ้นุญาตใหส้ถาบนัวจิัย Rothamsted Research ด าเนนิการทดสอบคาเมไลน่า (camelina เป็น
พชืน ้ามันชนดิหนึง่) เทคโนชวีภาพภาคสนามในแปลงทดลองของ Rothamsted เป็นระยะเวลา 2 ปี (2016-2017) 
การทดสอบภาคสนามครัง้นีจ้ะท าการประเมนิปรมิาณกรดไขมันโอเมกา้ 3 (omega-3 long chain polysaturated 
fatty acids, LC-PUFAs) ในเมล็ดของคาเมไลน่าเทคโนชวีภาพ Omega-3 LC-PUFAs มกีรดไขมันทีป่ระโยชนต์อ่
สขุภาพของมนุษยห์ลายประการรวมถงึการป้องกนัโรคหลอดเลอืดหัวใจตบี นอกจากนีท้มีวจิัยยังไดพั้ฒนาคาเมไลน่า
เทคโนชวีภาพทีผ่ลติสาร astaxanthin ซึง่เป็นสารใหส้ใีนธรรมชาตทิีน่ยิมใชเ้ป็นอาหารเสรมิส าหรับสตัวน์ ้า  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/rothamsted-research-granted-permission-defra-carry-out-field-

trial-with-gm-camelina-0 
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การศกึษาขา้วป่าพนัธุ ์Dongxiang เพือ่หาการเปลีย่นแปลงของยนีเมือ่ขา้วถกูน ามาเพาะปลกูเป็น 
พชือาหารหลกั 

เป็นทีย่อมรับกนัโดยทัว่ไปวา่สายพันธุข์า้วปลกูในปัจจบุนั (Oryza sativa L.) เกดิจากการน าขา้วป่าสายพันธุ ์Oryza 
rufipogon Griff. มาปลกูและพัฒนาพันธุส์บืตอ่มา ทมีวจัิยน าโดย Fantao Zhang และ Tao Xu ไดท้ าการศกึษาโดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่อธบิายความเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในระดบัพันธุกรรมในระหวา่งทีข่า้วป่าไดถู้กพัฒนามาเป็นขา้ว
ปลกู 
 
ทมีวจิัยไดท้ าการเปรยีบเทยีบจโีนมของขา้วป่าพันธุ ์Dongxiang (DXWR) กบัจโีนมของขา้วญีปุ่่ นพันธุ ์Nipponbare 
ผลการเปรยีบเทยีบพบวา่ ขา้ว Nipponbare มยีนีทีเ่พิม่ขึน้มาในระหวา่งการพัฒนาไปเป็นขา้วปลกู นอกจากนีท้มีวจิัย
ยังไดท้ าการเปรยีบเทยีบล าดบันวิคลโีอไทดท์ีม่กีารแสดงออกทัง้หมด (transcriptome) ระหวา่งขา้วทัง้สองสายพันธุ ์
 
ยนีจ านวน 1,591 ทีข่า้วพันธุ ์Nipponbare ไดรั้บเพิม่เขา้มาและยนี 206 ยนีในขา้ว DXWR ทีส่ญูเสยีความ สามารถ
ในการแสดงออก จะถกูน าไปวเิคราะหโ์ดยใชข้อ้มลูจากแหลง่ตา่งๆตอ่ไป ขอ้มลูล าดบันวิคลโีอไทดใ์นการศกึษาครัง้นี้
ไดรั้บการรวบรวมไวใ้นฐานขอ้มลู NCBI SRA ผลการศกึษาเหลา่นีช้ว่ยท าใหเ้กดิความเขา้ใจทีม่ากขึน้เกีย่วกับความ
เปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ในจโีนมในระหวา่งการเปลีย่นจากขา้วป่ามาเป็นขา้วปลกู และจะเป็นประโยชนส์ าหรับงานวจัิย
ดา้นจโีนมและการปรับปรุงพันธุ ์
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0788-2 
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การคน้พบยนีทีม่แีนวโนม้วา่สามารถน าไปพฒันากาแฟพนัธุก์ารคา้ใหม้คีวามสามารถในการทนแลง้ 

ความแหง้แลง้เป็นปัจจัยหนึง่ทีท่ าใหผ้ลผลติกาแฟลดลง ถงึแมว้า่จะมกีารคน้พบยนีหลากหลายรูปแบบทีเ่กีย่วขอ้งกบั
การทนแลง้ในกาแฟ แตก่ลไกทีต่น้กาแฟใชใ้นการทนแลง้นัน้ยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั ทมีนักวทิยาศาสตรข์องประเทศ
บราซลิน าโดย Luciana Souto Mofatto, Fernanda de Araújo Carneiro, และ Natalia Gomes Vieira ไดท้ าการ
เปรยีบเทยีบการสนองตอ่สภาวะแลง้ระหวา่งกาแฟพันธุก์ารคา้ทีม่คีวามสามารถในการทนแลง้ (IAPAR59) และพันธุท์ี่
ไมส่ามารถทนแลง้ได ้(Rubi)  
 
ผลการเปรยีบเทยีบ DNA ท าใหค้น้พบยนีใหมท่ีม่กีารแสดงออกทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งกาแฟทัง้สองสายพันธุเ์มือ่อยูใ่น
สภาวะแลง้ โดยยนี CaSTK1 (protein kinase), CaSAMT1, CaSLP1 (plant development) และ CaMAS1 (ABA 
biosynthesis) มกีารแสดงออกมากขึน้ในกาแฟพันธุ ์IAPAR59 นอกจากนียั้งพบวา่ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัโปรตนีขนสง่
ไขมัน (nsLTP) มกีารแสดงออกทีส่งูขึน้อย่างมากในสภาวะแลง้ ซึง่คาดวา่อาจจะเกีย่วขอ้งกบัชัน้ควิตเิคลิทีเ่คลอืบอยู่
บนผวิใบ ซึง่พันธุ ์IAPAR59 มชีัน้ควิตเิคลิทีห่นากวา่พันธุ ์Rubi 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0777-5 


