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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 

นกัวทิยาศาสตรใ์ชเ้ทคนคิ CRISPR ในการเพาะเลีย้งตบัออ่นของมนุษยใ์นสกุร 
 

ทีป่ระชุมกลุม่ประเทศ G20 มคีวามเห็นวา่ นวตักรรมทางการเกษตรคอืกญุแจส าคญัในการแกไ้ขปัญหา
ความอดอยาก 
 

ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการก ากบัดแูลเทคโนโลยกีารดดัแปลงยนี 
 

ICRA ระบุการควบคมุราคาและการบงัคบัใชใ้บอนุญาตส าหรบัการจ าหนา่ยเมล็ดพนัธุฝ้์ายบที ีจะท าให้
อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพในอนิเดยีเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
 

การคน้พบทีน่ าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติทางอุตสาหกรรม 
 

การพฒันาวธิกีารทีส่ามารถผลติยาตา้นมาลาเรยีไดใ้นปรมิาณมาก 
 

การพฒันาวคัซนีโปลโิอชนดิใหมท่ีผ่ลติจากพชื 

นกัวจิยัไดศ้กึษาจโีนมของถ ัว่ลสิง ซึง่อาจน าไปสูก่ารพฒันาพนัธุถ์ ัว่ลสิงทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิอาการแพ ้

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of California, Davis สหรัฐอเมรกิา ไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR ในการน าเซลล ์
pluripotent stem (IPS) มาสรา้งเป็นเอ็มบรโิอสายผสมระหวา่งสกุรและมนุษยเ์พือ่ใชใ้นการเพาะเลีย้งอวยัวะของ
มนุษย ์เอ็มบรโิอสายผสมทีเ่รยีกวา่ chimera สามารถเจรญิเตบิโตกลายเป็นสกุรทีม่ลีักษณะปกต ิแตม่ตีบัออ่นทีส่รา้ง
จากเซลลข์องมนุษยอ์ยูภ่ายใน  
 

วธิกีารนีอ้าจท าใหเ้กดิความเสีย่งทีไ่วรัสในสตัวอ์าจตดิมาสูม่นุษยไ์ดผ้า่นทางการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะ อยา่งไรก็ตาม
ในงานวจิัยกอ่นหนา้นี ้นักวทิยาศาสตรจ์าก Harvard Medical School ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดใ้นการยับยัง้
การแสดงออกของยนีของไวรัสกวา่ 60 ยนีในสกุรโดยใชเ้ทคนคิ CRISPR  
 

ผลการวจิัยครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดใ้นการน าเซลล ์IPS ของผูป่้วยเองไปรวมกบัเอ็มบรโิอของหม ูและท า
ใหเ้กดิอารสรา้งอวยัวะของตัวผูป่้วยเอง ซึง่จะท าใหก้ารผา่ตดัเปลีย่นอวยัวะมโีอกาสส าเร็จสงูขึน้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.biosciencetechnology.com/news/2016/06/scientists-use-crispr-grow-human-pancreas-

pigs#.V18ppZsPNu9.twitter  



ความคดิเห็นของผูเ้ชีย่วชาญเกีย่วกบัการก ากบัดแูลเทคโนโลยกีารดดัแปลงยนี 

ผลการศกึษาหนึง่ทีไ่ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสาร Asian Biotechnology and Development Review ไดแ้สดงใหเ้ห็น
ถงึทศันคตขิองผูเ้ชีย่วชาญ (subject matter experts) เกีย่วกบัการควบคมุเทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีหรอืจโีนม 
(gene, genome editing) 
 
เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีท าใหนั้กวทิยาศาสตรส์ามารถดดัแปลงยนีไดอ้ย่างรวดเร็ว ผา่นทางการท าใหเ้กดิการ
กลาย การถา่ยยนีภายในสิง่มชีวีติชนดิเดยีวกนั (cisgenic) และการถา่ยยนีขา้มสิง่มชีวีติ (transgenic)  
โดยเทคโนโลยใีหมน่ีน้ ามาซึง่ความทา้ทายในการพจิาณาดา้นนโยบายควบคมุเมือ่เปรยีบเทยีบกบัเทคโนโลย-ี 
พันธวุศิวกรรมซึง่เป็นเทคโนโลยยีคุเริม่แรก ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ชีย่วชาญสว่นใหญม่คีวามเห็นวา่ มคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งส ารวจตลาดและหารอืกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีกอ่นการผลติเชงิการคา้ และไดใ้หค้วามเห็นในแงม่มุ
ตา่งๆ เกีย่วกบัความแปลกใหมข่องเทคโนโลย ีความกงัวลทีอ่าจจะเกดิขึน้ ความเป็นไปไดท้ีจ่ะเกดิขึน้จากการใช ้

เทคโนโลย ีรวมไปถงึการกบักบัดแูล โดยมใีจความส าคญั คอื เทคโนโลยนีีท้ าใหเ้กดิโอกาสใหม่ๆในการพัฒนาดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร, พชืเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้เทคโนโลยใีหมน่ีค้วรอยูภ่ายในระเบยีบการควบคมุทีน่อ้ย
กวา่พชืเทคโนชวีภาพยคุเริม่แรก และเทคโนโลยใีหมน่ีส้ามารถด าเนนิการไดอ้ย่างรวดเร็ว การประเมนิความความ
เสีย่งและระบบการควบคมุดแูลอาจไม่สามารถด าเนนิการไดร้วดเร็วเทา่กบัความรวดเร็วของการพัฒนา  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://research.ncsu.edu/ges/files/2014/02/ABDR-March-2016.pdf 

ทีป่ระชุมกลุม่ประเทศ G20 มคีวามเห็นวา่ นวตักรรมทางการเกษตรคอืกญุแจส าคญัในการแกไ้ขปัญหา 
ความอดอยาก 

รัฐมนตรกีระทรวงเกษตรของกลุม่ประเทศก าลงัพัฒนาผูส้ง่ออกสนิคา้เกษตร หรอื G20 ไดร้่วมประชมุ ณ เมอืง Xi'an 
ประเทศจนี เมือ่วนัที ่3 มถินุายน 2016 โดยไดป้รกึษาหารอืเกีย่วกับการพัฒนาดา้นการเกษตรของโลกและการสรา้ง
ความร่วมมอืระหวา่งกนั ในการประชมุครัง้มไีดม้ผีูแ้ทนจากหน่วยงานจากประเทศอืน่ๆและหน่วยงานสากลเขา้ร่วมการ
ประชมุดว้ย ไดแ้ก ่Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO), United Nations World 
Food Program (WFP) และ International Fund for Agricultural Development (IFAD) 
 
การประชมุครัง้นีว้า่ดว้ยเนือ้หาส าคัญเกีย่วกบันวตักรรมทางการเกษตรและการพัฒนาอย่างย่ังยนื โดยทีป่ระชมุมี
ความเห็นวา่การพัฒนาดา้นการเกษตรและการพัฒนาชนบท คอืปัจจัยส าคญัในการสรา้งความมั่นคงทางอาหารใหแ้ก่
ประชากรโลก, สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ, สรา้งความมั่นคงทางสงัคม และการใชท้รัพยากรธรรมชาติ
อยา่งย่ังยนื การเปิดตลาดและเขตการคา้ใหมจ่ะชว่ยใหก้ารเขา้ถงึอาหารมคีวามสะดวกสบายมากยิง่ขึน้  และไดเ้นน้
ย ้าวา่วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและการพัฒนาสงัคมคอืปัจจัยส าคัญทีท่ าใหก้ารเกษตรแบบย่ังยนืสามารถเดนิหนา้
ตอ่ไปได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.g20.org/English/Documents/Current/201606/t20160608_2301.html 
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ICRA ระบุการควบคมุราคาและการบงัคบัใชใ้บอนุญาตส าหรบัการจ าหนา่ยเมล็ดพนัธุฝ้์ายบที ี 
จะท าใหอุ้ตสาหกรรมเมล็ดพนัธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพในอนิเดยีเตบิโตขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 

รายงานของ India's Investment Information and Credit Rating Agency (ICRA) เรือ่ง Seeds Sector: Update 
on Trends and Outlook ระบวุา่ อนิเดยีเป็นประเทศแรกๆทีใ่หก้ารยอมรับเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม อยา่งไรก็ตามมี
การอนุญาตใหป้ลกูเฉพาะฝ้ายบทีเีทา่นัน้ โดยในปี 2015 อนิเดยีปลกูฝ้ายบทีคีดิเป็น 96 เปอรเ์ซ็นตข์องฝ้ายทัง้หมด 
รัฐบาลอนิเดยีจงึตดัสนิใจควบคมุราคาเมล็ดพันธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพ  และในเดอืนพฤษภาคมทีผ่า่นมา รัฐบาลอนิเดยี
ไดย้กเลกิใบอนุญาตทัง้หมดทีเ่คยใหไ้วก้บับรษัิทเมล็ดพันธุ ์และวางบรรทดัฐานใหมใ่นการอนุญาตใหบ้รษัิทตา่งๆ
สามารถจ าหน่ายเมล็ดพันธุไ์ดโ้ดยการจา่ยคา่ธรรมเนยีมกบัรัฐ ซึง่มคีา่ใชจ้า่ยในการด าเนนิการนอ้ยกวา่การขอ
ใบอนุญาต  
 
ICRA เชือ่วา่จากสถานการณ์ในปัจจบุนั จะท าใหอ้ตุสาหกรรมเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพในอนิเดยีเตบิโตขึน้อยา่ง
ตอ่เนือ่งจากการแขง่ขนัดา้นการตลาดของกลุม่บรษัิทตา่งๆ และ ICRA ไดแ้นะน าใหท้ัง้ภาครัฐและเอกชนท าการวจิัย
และพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม่ๆ  ทีส่ามารถน ามาแขง่ขนักบัตลาดทีก่ าลงัเปิดกวา้งมากขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.icra.in/67654323.aspx?ck=pXKT5F8DI0y09YcCTjHl5ZoyuA4irn1XMUvRbEmAk 

RBQKECplVZmNCoJ3VCiLt2Xfnxc5w2uaDrqRY0uEKCoCw== 
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การคน้พบทีน่ าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติทางอุตสาหกรรม 

ทมีวจิัยจาก University of Melbourne ประเทศออสเตรเลยี และ University of Cambridge ประเทศองักฤษ ไดท้ า
การแยกชนดิของโปรตนีทีส่ามารถรวมตวักนัเป็นโปรตนีทีส่รา้งเซลลโูลสได ้โดยโปรตนีกลุม่นีพ้บไดใ้นกอลจคิอม
เพล็กซ ์ซึง่เป็นออรแ์กเนลลท์ีท่ าหนา้ทีแ่บง่กลุม่และปรับแตง่โปรตนี 
 
“เมือ่ท าการยับยัง้การท างานของโปรตนีกลุม่นี ้พบวา่สงัเคราะหเ์ซลลโูลสจะหยดุชะงักลง และท าใหเ้ซลลเ์กดิปัญหา
ในการสรา้งผนังเซลล ์เราไดต้ัง้ชือ่โปรตนีทีพ่บวา่ STELLO ซึง่มาจากภาษากรกีแปลวา่จัดเรยีงและขนสง่” กลา่วโดย 
Dr. Yi Zhang (Max-Planck Institute for Molecular Plant Physiology) และ Dr. Nino Nikolovski (University of 
Cambridge) 
 
ศาสตราจารย ์Paul Dupree จาก University of Cambridge กลา่ววา่ การคน้พบนีม้คีวามส าคญัอย่างยิง่ทีท่ าใหเ้กดิ
ความเขา้ใจวา่พชืสามารถสงัเคราะหช์วีมวลไดอ้ยา่งไร และไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่การน าพชืมาผลติเป็นพลงังาน เชน่ 
การน าขา้วโพดมาผลติเอทานอล อาจท าใหเ้กดิปัญหาการแยง่ตลาดกนัระหวา่งพชือาหารและพลงังาน การคน้พบนี้
จะชว่ยเพิม่ปรมิาณเซลลโูลสในพชืซึง่นอกจากการใชเ้พือ่ผลติพลงังานแลว้ยังสามารถน าไปใชป้ระโยชนด์า้นอืน่ๆได ้
อกีมากมาย  
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://newsroom.melbourne.edu/news/new-understanding-plant-growth-brings-promise-tailored-

products-industry 



การพฒันาวธิกีารทีส่ามารถผลติยาตา้นมาลาเรยีไดใ้นปรมิาณมาก 

ผลงานวจิัยครัง้ใหมไ่ดน้ าเสนอวธิกีารผลติสาร artemisinin ทีม่รีาคาถกูลง ซึง่ artemisinin เป็นสว่นประกอบหลกั
ของยาทีม่ปีระสทิธภิาพสงูสดุในการรักษาโรคมาลาเลยี การคน้พบในครัง้นีจ้ะท าใหส้ามารถผลติ artemisinin ได ้
เพยีงพอตอ่ความตอ้งการของโลก  
 
นักวจิัยจาก Max Planck Institute of Molecular Plant Physiology ประเทศเยอรมน ีไดค้น้พบวธิกีารใหมใ่นการ
ผลติ artemisinic acid ซึง่เป็นสารตัง้ตน้ของ artemisinin แตเ่ดมิ artemisinin สามารถผลติไดโ้ดยสกดัจากพชื
สมนุไพรทีม่ชี ือ่วา่ sweet wormwood (Artemisia annua) ซึง่สามารถผลติไดใ้นปรมิาณทีน่อ้ยมากๆ  
 
ทมีวจิัยไดท้ าการถา่ยยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้ง artemisinic acid จากตน้ A. annua ไปยังตน้ยาสบู ซึง่เป็นพชืที่
ใหผ้ลผลติสงู โดยเรยีกเทคนคินีว้า่ COSTREL ซึง่ยอ่มาจาก combinatorial supertransformation of 
transplastomic recipient lines โดยมขีัน้ตอนแรก คอื การถา่ยยนีทีส่รา้งเอนไซมท์ีผ่ลติสาร artemisinic acid เขา้สู่

จโีนมของคลอโรพลาสตข์องยาสบู และท าใหเ้กดิเป็นตน้ยาสบูทีเ่รยีกวา่ transplastomic plants จากนัน้ทมีวจิัยจงึ
ไดท้ าการถา่ยยนีอกีกลุม่หนึง่เขา้สูจ่โีนมภายในนวิเคลยีสของยาสบู transplastomic โดยยนีทีถ่า่ยเขา้ไปภายหลงัจะ
ท าหนา้ทีส่รา้งโปรตนีทีก่ระตุน้การสงัเคราะห ์artemisinic acid 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.mpimp-golm.mpg.de/2069723/rbock-malaria-drug-in-tobacco 
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การพฒันาวคัซนีโปลโิอชนดิใหมท่ีผ่ลติจากพชื 

ศาสตราจารย ์George Lomonossoff จาก John Innes Centre และทมีวจิัยจาก University of Leeds ประเทศ
องักฤษ ไดพั้ฒนาวคัซนีป้องกันโรคโปลโิอทีม่คีวามปลอดภัย โดยปราศจากไวรัสทีม่ชีวีติและใชว้ธิกีารใหม ่
ในการผลติ 
 
ศาสตราจารย ์David Rowlands จากคณะวทิยาศาสตรช์วีภาพ University of Leed หัวหนา้โครงการวจิัย ร่วมกบั 
ศาสตราจารย ์Nicola Stonehouse ไดอ้ธบิายถงึวธิกีารทีใ่ชใ้นการผลติวคัซนีป้องกนัโรคทีเ่กดิจากไวรัสทีม่รีาคาถูก
ลง ความทา้ทายหลกัของการวจิัยครัง้นีค้อืการสรา้งเปลอืกโปรตนีห่อหุม้อนุภาคไวรัสทีเ่หมอืนกบัไวรัสในธรรมชาติ
แตไ่มม่สีารพันธกุรรมอยูภ่ายใน โดยอนุภาคไวรัสทีไ่มม่สีารพันธกุรรมอยูภ่ายใน (virus-like particles, VLPs) ทีถ่กู
พัฒนาขึน้พบวา่มคีวามเสถยีรต า่กวา่ไวรัสทีส่มบรูณ์ ซึง่ไมเ่หมาะทีจ่ะน ามาใชเ้ป็นวคัซนี 
 
ศาสตราจารย ์Lomonossoff กลา่ววา่การสรา้ง VPLs ในพชืน่ันงา่ยและมปีระสทิธภิาพสงูมาก โดยกลา่ววา่ “เพยีงน า
ยนีส าหรับสรา้ง VPLs ถา่ยเขา้สูพ่ชืโยใชเ้ชือ้แบคทเีรยี ท าใหพ้ชืสรา้ง VPLs ไดเ้ป็นจ านวนมากในเวลาไม่กีส่ปัดาห ์
และเทคนคินีเ้ป็นเทคนคิทีม่คีวามเสีย่งต า่ตอ่การปนเป้ือนไวรัสกอ่โรคชนดิอืน่ๆ” 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.jic.ac.uk/news/2016/06/plant-based-vaccine-among-front-runners-search-new-polio-jab/ 


