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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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การพฒันาขา้วทีม่กีรดอะมโินไลซนีสงู โดยใชย้นี LYSINE-RICH PROTEIN 
 

ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลจ านวน 110 รายไดร้ว่มลงชือ่เพือ่เรยีกรอ้งใหก้ลุม่กรนีพชีเลกิด าเนนิการตอ่ตา้น 
พชืเทคโนชวีภาพ 
 

นกัวจิยัระบุ ชาวอเมรกินัยงัมคีวามเห็นทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัการตดิฉลากผลติภณัฑท์ีม่าจากพชื 
เทคโนชวีภาพ 
 

GEAC เสนอใหม้หาวทิยาลยัดา้นการเกษตรในประเทศเป็นผูด้ าเนนิการทดสอบพชืเทคโนชวีภาพ
ภาคสนาม 
 

นกัวทิยาศาสตรพ์สิจูนว์า่นโิคตนิสามารถลดความอยากอาหารในแมลงและสตัวก์นิพชืได ้
 

หนว่ยงานวจิยัตา่งๆในยโุรปไดย้ืน่จดหมายเปิดผนกึถงึประธานสภายโุรปเพือ่กระตุน้ใหเ้ห็นถงึ
ความส าคญัของค าแนะน าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเพือ่ตอ่ตา้นการท ารา้ยนกัวทิยาศาสตร ์
 

วศิวกรจาก MIT และ Koch Institute ไดค้ดิคน้วธิกีารพฒันาวคัซนีทีใ่ชเ้วลาเพยีงหนึง่สปัดาห ์

การพฒันาขา้วทีม่กีรดอะมโินไลซนีสงู โดยใชย้นี LYSINE-RICH PROTEIN 

กรดอะมโินไลซนีเป็นหนึง่ในกรดอะมโินจ าเป็นทีพ่บไดใ้นขา้ว กอ่นหนา้นีไ้ดม้กีารพัฒนาขา้วทีม่ปีรมิาณไลซนีสงูขึน้ 
อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัยังไมม่กีารผลติขา้วไลซนีสงูในเชงิการคา้ ดงันัน้ทมีวจัิยจาก Zhejiang University และ 
Chinese University of Hongkong ประเทศจนี น าโดย Xin Liu และ Cuicui Zhang จงึไดร้่วมกนัพัฒนาขา้วทีม่ไีลซี

นสงู โดยท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี LYSINE-RICH PROTEIN (LRP) จากถั่วพู (Psophocarpus 
tetragonolobus) ในขา้วพันธุ ์Peiai64S (PA64S) 
 

ผลการทดลองพบวา่ในเมล็ดของขา้วทีไ่ดรั้บยนีมรีะดบัของไลซนีเพิม่ขึน้กวา่ 30 เปอรเ์ซ็นต ์นอกจากนียั้งพบวา่
ปรมิาณของกรดอะมโินชนดิอืน่ๆเพิม่สงูขึน้เชน่กนัเมือ่เปรยีบกับพันธุป์กตทิีไ่ม่ไดรั้บยนี และเมือ่น าขา้วทีไ่ดรั้บยนีนีไ้ป
ท าการผสมกบัขา้วพันธุอ์ ืน่ๆพบวา่ลกูผสมทีเ่กดิขึน้มปีรมิาณไลซนีเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคญัทางสถติอิย่างไรก็ตามขา้ว
ทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีนีม้ลีกัษณะของเมล็ดทีเ่ปลีย่นแปลงไปจากเดมิ นักวจิัยจงึไดว้างแผนในการทดลองท าใหเ้กดิการ
แสดงออกยนีแบบจ าเพาะในเอนโดสเปิรม์ตอ่ไป 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0837-x 



นกัวจิยัระบุ ชาวอเมรกินัยงัมคีวามเห็นทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัการตดิฉลากผลติภณัฑท์ีม่าจากพชื 
เทคโนชวีภาพ 

ผลการส ารวจของ International Food Information Council (IFIC) ในปี 2016 นี ้พบวา่ชาวอเมรกินัยังมคีวามเห็น
ทีแ่ตกตา่งกนัเกีย่วกบัการตดิฉลากผลติภัณฑท์ีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ โดยในปัจจบุนัองคก์ารอาหารและยาของ
สหรัฐฯ (U.S. FDA) ไดก้ าหนดใหม้กีารตดิฉลากอาหารทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ เฉพาะในกรณีทีพ่ชืเทคโนชวีภาพ
ชนดินัน้มคีวามแตกตา่งจากพชืปกตอิยา่งนัยส าคัญ (เชน่ มสีารอาหารทีแ่ตกตา่งกนั หรอื อาจกอ่ใหเ้กดิอาการแพไ้ด)้ 
โดยมกีระแสขา่ววา่จะมกีารขยายขอ้ก าหนดนีใ้หม้คีวามครอบคลุมมากยิง่ขึน้ เพือ่น าไปใชใ้นการตดิฉลากพชืเทคโน
ชวีภาพทกุชนดิ 
 
ผลจากการส ารวจพบวา่ชาวอเมรกินัจ านวนไมน่อ้ยยังมคีวามสบัสนเกีย่วกบัขอ้กฎหมายนี้อยู ่โดย 28 เปอรเ์ซ็นตข์อง
กลุม่ประชากรทีส่ ารวจยังไมแ่น่ใจวา่ควรจะขยายขอบเขตของขอ้ก าหนดในปัจจบุนัออกไปเพือ่ตดิฉลากพชืเทคโน
ชวีภาพทกุชนดิหรอืไม ่และ 44 เปอรเ์ซ็นตม์คีวามเห็นวา่ควรจะมกีารตดิฉลากพชืเทคโนชวีภาพทกุชนดิ  
 
ผลการส ารวจความเห็นเกีย่วกบัการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพเพือ่เป็นอาหารพบวา่ ชาวอเมรกินั 51 เปอรเ์ซ็นตยั์งไมม่ั่นใจ
หรอืยังไมม่คีวามเห็นเกีย่วกบัเรือ่งนี ้สว่นผลการส ารวจพฤตกิรรมในการซือ้สนิคา้พบวา่ 42 เปอรเ์ซ็นตข์องกลุม่
ประชากรทีศ่กึษายังคงไมม่คีวามเห็นใดๆเกีย่วกบัการบรโิภคพชืเทคโนชวีภาพ โดยมปีระชากรราวหนึง่ในสาม  
(34 %) เทา่นัน้ทีพ่ยายามจะหลกีเลีย่งการบรโิภคพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.foodinsight.org/american-perceptions-gmo-labeling-food-health-survey 

ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลจ านวน 110 รายไดร้ว่มลงชือ่เพือ่เรยีกรอ้งใหก้ลุม่กรนีพชีเลกิด าเนนิการตอ่ตา้น 
พชืเทคโนชวีภาพ 

ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลจ านวน 110 ราย ไดแ้สดงจดุยนืในการสนับสนุนพชืเทคโนชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 
โดยไดร้่วมลงนามในเอกสารเพือ่เรยีกรอ้งใหก้ลุม่กรนีพชีเลกิด าเนนิการตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพ โดยเฉพาะขา้วสี

ทองและเพือ่เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลของประเทศตา่งๆปฏเิสธการจัดกจิกรรมของกลุม่กรนีพชีทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอ่ตา้นพชื
เทคโนชวีภาพ 
 
เอกสารฉบบันีไ้ดถู้กสง่ตอ่ไปยังผูน้ ากลุม่กรนีพชี, องคก์ารสหประชาชาต ิและรัฐบาลของประเทศตา่งๆทัว่โลก พรอ้ม
กบัขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละขอ้มลูจากหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุพชืเทคโนชวีภาพทั่วโลก โดยขอ้มลูจาก
การศกึษาและทดสอบโดยองคก์รตา่งๆ ตา่งก็ระบเุป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ พชืเทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภัยไมต่า่งจาก
พชืปกต ิและยังไมพ่บขอ้มลูใดๆทีบ่ง่ชีว้า่การบรโิภคพชืเทคโนชวีภาพจะกอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สขุภาพในมนุษยแ์ละ
สตัว ์ 
 
กลุม่ผูร้่วมลงนามไดเ้สนอใหรั้ฐบาลของประเทศตา่งๆด าเนนิการหยดุยัง้การจัดกจิกรรมของกลุม่กรนีพชีโดยใชอ้ านาจ
ทีม่อียู ่และเร่งด าเนนิการเพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรสมัยใหมแ่ละไดก้ลา่ววา่ “จะตอ้ง
ปลอ่ยใหค้นยากจนตอ้งอดตายไปอกีเทา่ไหร่ เราจงึจะคดิไดว้า่การปลอ่ยใหพ้วกเขาตอ้งตายถอืเป็นอาชญากรรมตอ่
มวลมนุษยชาต”ิ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://supportprecisionagriculture.org/nobel-laureate-gmo-letter_rjr.html 
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GEAC เสนอใหม้หาวทิยาลยัดา้นการเกษตรในประเทศเป็นผูด้ าเนนิการทดสอบพชืเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

India's Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ประเทศอนิเดยี ไดเ้สนอใหใ้ชแ้ปลงปลกูพชืทดสอบ
ของมหาวทิยาลยัตา่งๆ เพือ่การทดสอบพชืเทคโนชวีภาพภาคสนาม โดย GEAC ไดค้ดัเลอืกมหาวทิยาลยัดา้น
การเกษตรจ านวน 40 แหง่ ทีม่แีปลงทดสอบขนาดใหญซ่ึง่กระจายตัวอยูใ่นภมูภิาคตา่งๆทั่วประเทศ เพือ่ใหผ้ล
การศกึษามคีวามครอบคลมุในทกุสภาพแวดลอ้มทางการเกษตรทีแ่ตกตา่งกนั แนวคดินีไ้ดรั้บการสนับสนุนโดย M.S. 
Swaminathan ซึง่ไดก้ลา่ววา่วธิกีารนีจ้ะท าใหเ้กดิระบบมาตรฐานในการประเมนิศกัยภาพและความปลอดภัยพชืเทค
โนชวีภาพของประเทศอนิเดยี 
 
“แนวคดิหลกัของนโยบายนีค้อืการด าเนนิการทดสอบภาคสนามในพืน้ทีท่ีส่ามารถควบคมุได ้เพราะเราไมส่ามารถ
ทราบถงึประโยชนแ์ละความเสีย่งของพชืเทคโนชวีภาพได ้จนกวา่จะมกีารทดสอบภาคสนามในพืน้ทีท่ีม่ ี
สภาพแวดลอ้มทางการเกษตรทีแ่ตกตา่งกนั โดยการตดัสนิใจขัน้สดุทา้ยในการด าเนนินโยบายนีจ้ะมขี ึน้หลงัจากการ
ประชมุหารอืระหวา่งตวัแทนจากรัฐตา่งๆและ Indian Council of Agricultural Research (ICAR) หลงัจากผา่นความ
เห็นชอบจากทีป่ระชมุแลว้ ICAR จะเป็นผูด้ าเนนิการเฟ้นหาพืน้ทีท่ดสอบในสถาบนัตา่งๆตามความเหมาะสม” กลา่ว
โดยเจา้หนา้ทีจ่ากกระทรวงสิง่แวดลอ้มของอนิเดยี 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://timesofindia.indiatimes.com/india/Centre-eyes-agriculture-university-farms-for-trials-of-GM-

crops/articleshow/52919726.cms 
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นกัวทิยาศาสตรพ์สิจูนว์า่นโิคตนิสามารถลดความอยากอาหารในแมลงและสตัวก์นิพชืได ้

การสรา้งสารนโิคตนิของตน้ยาสบู (Nicotiana attenuata) ถกูควบคมุโดยฮอรโ์มนพชืทีช่ ือ่ jasmonate 
นักวทิยาศาสตรจ์าก Max Planck Institute for Chemical Ecology ประเทศเยอรมน,ี University of Bern ประเทศ
สวติเซอรแ์ลนด ์และ Washington State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบความส าคญัของการผลติ
นโิคตนิทีเ่กดิจากการกระตุน้โดย jasmonate ตอ่ความอยูร่อดของตน้ยาสบู 
 
ผลการศกึษาพบวา่ฮอรโ์มน jasmonate เพิม่ปรมิาณขึน้อยา่งมากเมือ่ตน้ยาสบูถูกกดักนิโดยแมลงหรอืสตัวช์นดิอืน่ๆ 
และเมือ่ศกึษาเปรยีบเทยีบกบัตน้ยาสบูดดัแปลงพันธุกรรมทีไ่ม่สามารถสรา้ง jasmonate ได ้พบวา่แมลงจะกดักนิตน้
ยาสบูทีไ่มม่ ีjasmonate มากกวา่ตน้ยาสบูปกต ิจงึน าไปสูส่มมตุฐิานวา่นโิคตนิน่าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัพฤตกิรรม
การกนิของแมลงและสตัว ์
 
ในการทดลองตอ่มาทมีวจิัยจงึไดน้ าเอาใบยาสบูปกตแิละยาสบูทีไ่ม่สรา้ง jasmonate มาท าเป็นอาหารสตัวแ์ละน าไป
ทดลองเลีย้งกระตา่ย ผลปรากฏวา่กระตา่ยเลอืกกนิอาหารทีท่ าจากยาสบูทีไ่ม่ผลติ jasmonate มากกวา่ และเมือ่
ทดลองผสมนโิคตนิลงในอาหารก็พบวา่กระตา่ยเลอืกทีจ่ะไม่กนิอาหารทีม่นีโิคตนิอยูเ่ชน่กนั จงึสามารถสรุปไดว้า่
นโิคตนิทีถ่กูกระตุน้ใหส้รา้งโดย jasmonate เป็นกลไกหนึง่ในการป้องกนัตวัเองจากการถูกกดักนิโยแมลงและสตัว์
ของตน้ยาสบู 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ice.mpg.de/ext/index.php?id=1285 



หนว่ยงานวจิยัตา่งๆในยโุรปไดย้ืน่จดหมายเปิดผนกึถงึประธานสภายโุรปเพือ่กระตุน้ใหเ้ห็นถงึความส าคญัของ
ค าแนะน าทางดา้นวทิยาศาสตรแ์ละเพือ่ตอ่ตา้นการท ารา้ยนกัวทิยาศาสตร ์

หน่วยงานวจัิยตา่งๆในยโุรป ไดร้่วมลงนามในจดหมายเปิดผนกึและไดส้ง่ใหก้บัสภาแหง่ยโุรป เพือ่กระตุน้ใหส้งัคม
เห็นถงึความส าคญัและรับฟังค าแนะน าทางวทิยาศาสตร ์และเพือ่ตอ่ตา้นการท ารา้ยนักวทิยาศาสตร ์การลงนานครัง้นี้
มขี ึน้หลงัจากการเกดิเหตกุารณ์ทีไ่มค่าดฝัน ที ่European Food Safety Authority (EFSA) เมอืง Parma ประเทศ
อติาล ีในวนัที ่7 กรกฎาคม ทีผ่า่นมา โดยผูไ้มห่วงัดไีดส้ง่พัสดทุีม่วีตัถรุะเบดิอยูภ่ายในใหก้บันักวทิยาศาสตรร์ายหนึง่
ทีก่ าลงัใหค้ าปรกึษาดา้นวทิยาศาสตรก์บั EFSA 
 
จดหมายฉบบันีไ้ดรั้บการเผยแพร่อยูใ่นเว็บไซตข์อง European Plant Science Organisation (EPSO) และไดถ้กูสง่
ใหก้บัประธานสภายโุรป, รองประธานสภา, ประธานคณะกรรมการแหง่สหภาพยโุรป และคณะกรรมการดา้นการวจิัย, 
วทิยาศาสตรแ์ละนวตักรรม โดยมเีนือ้หาเกีย่วกบัการเรยีกรอ้งใหม้กีารสนับสนุนการท าวจิัยอย่างอสิระและการเสนอ
มาตรการป้องกนันักวทิยาศาสตรแ์ละหน่วยงานวจิัยจากการถกูโจมต ี
 
จดหมายฉบบันีไ้ดรั้บการลงนามโดยนักวทิยาศาสตรจ์ากหน่วยงานตา่งๆจ านวน 35 หน่วยงาน ประกอบไปดว้ย องคก์ร
ทางวทิยาศาสตร,์ องคก์รภาคสงัคม และองคก์รภาคการศกึษา 
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วศิวกรจาก MIT และ Koch Institute ไดค้ดิคน้วธิกีารพฒันาวคัซนีทีใ่ชเ้วลาเพยีงหนึง่สปัดาห ์

โดยปกตกิารพัฒนาวคัซนีจะส าเร็จภายหลงัจากทีโ่รคไดเ้กดิการระบาดขึน้แลว้ เนือ่งจากวคัซนีมขีัน้ตอนในการพัฒนา
และการทดสอบทีต่อ้งใชเ้วลานาน ดงันัน้ทมีวศิวกรจาก Massachusetts Institute of Technology (MIT) และ 
Koch Institute จงึไดร้่วมกนัพัฒนาวธิกีารสรา้งวคัซนีใหส้ามารถน ามาใชไ้ดภ้ายในเวลาเพยีงหนึง่สปัดาห ์
 
ทมีวศิวกรไดใ้ชว้ธิกีารดา้นนาโนเทคโนโลยใีนการก าหนดเป้าหมายของวคัซนีทัง้ทีเ่ป็นเชือ้โรคและเซลลม์ะเร็ง โดย
ทมีวจัิยไดป้ระสบความส าเร็จในการออกแบบวคัซนีเพือ่ตา้นตอ่ไวรัสอโีบลา, ไขห้วดัใหญส่ายพันธุ ์H1N1 และ  
Toxoplasma gondii (โปรโตซวัทีม่คีวามใกลเ้คยีงกบัเชือ้สาเหตโุรคมาลาเรยี) ผลการทดสอบพบวา่วคัซนีที่
พัฒนาขึน้สามารถท างานได ้100 เปอรเ์ซ็นตใ์นหนูทดลอง 
 
วคัซนีทีพั่ฒนาขึน้นีป้ระกอบไปดว้ย mRNA ทีถ่กูออกแบบมาใหส้รา้งเป็นโปรตนีของไวรัส, แบคทเีรยี หรอืโปรโตซวั 
จากนัน้จงึท าการประกอบอนุภาค RNA เขา้กบัอนุภาคนาโนและท าการถา่ยเขา้สูเ่ซลล ์โปรตนีทีส่รา้งขึน้จาก mRNA 
นีจ้ะกระตุน้ใหร้่างกายเกดิการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนั โดย RNA วคัซนีถอืวา่มคีวามปลอดภัยมากกวา่ DNA 
วคัซนี เนือ่งจาก RNA ไมส่ามารถแทรกตวัเขา้ไปภายในจโีนมและกอ่ใหเ้กดิการกลายพันธุไ์ด ้
 
“เทคโนโลยนีาโนนีท้ าใหเ้ราสามารถสรา้งวคัซนีเพือ่ใชก้ระตุน้ภมูคิุม้กนัตอ่โรคชนดิใหม่ๆ ไดโ้ดยใชเ้วลาเพยีง 7 วนั 
ซึง่ชว่ยเสรมิสรา้งศกัยภาพในการรับมอืกบัการระบาดของโรคแบบฉับพลนั” กลา่วโดย Daniel Anderson จากสถาบนั 
MIT 
 
ผูว้จิัยหลกัไดแ้ก ่Omar Khan จาก Koch Institute และ Jasdave Chahal จาก MIT มแีผนทีจ่ะเปิดบรษัิทเพือ่น า
เทคโนโลยนีีไ้ปสูก่ารผลติเชงิการคา้ และไดว้างแผนเพือ่การพัฒนาวคัซนีตา้นไวรัสซกิา้และโรคไลม ์(Lyme 
disease)  
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