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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 

 โปรตนีป้องกนัตวัเองจาก “หมนี า้” สามารถป้องกนัมนุษยจ์ากอนัตรายทีเ่กดิจากรงัสเีอ็กซไ์ด ้
 

รางวลัโนเบลสาขาเคมใีนปีนีถ้กูมอบใหก้บันกัวทิยาศาสตรผ์ูพ้ฒันา “จกัรกลโมเลกลุ” 
 

ประเทศแทนซาเนยีเร ิม่ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพในภาคสนามเป็นคร ัง้แรก 
 

การเก็บเกีย่วแอปเป้ิลเทคโนชวีภาพ Arctic®Golden เป็นคร ัง้แรก 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์นีประสบความส าเร็จในการควบคมุ Verticillium dahliae เชือ้ราโรคเหีย่วในฝ้ายโดย
ใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ 
 

การแสดงออกของยนี Phytase ในเอ็นโดสเปิรม์ของขา้วสาลชีว่ยเพิม่การสะสมธาตเุหล็กและสงักะส ี
 

นกัวทิยาศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไดใ้นการใชไ้วรสัดดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
เปลีย่นแปลงจโีนม 

 โปรตนีป้องกนัตวัเองจาก “หมนี า้” สามารถป้องกนัมนุษยจ์ากอนัตรายทีเ่กดิจากรงัสเีอ็กซไ์ด ้

Tardigrades หรอื หมนี ้า เป็นสตัวท์ะเลไมม่กีระดกูสนัหลงัชนดิหนึง่ทีเ่ป็นทีท่ราบกนัดวีา่สามารถมชีวีติอยู่ไดใ้น
สภาพแวดลอ้มทีส่ดุโตง่ เชน่ สภาพแวดลอ้มในอวกาศทีเ่ป็นสญุญากาศ, อณุหภมูติ า่และเต็มไปดว้ยรังสอีนัตราย
ตา่งๆ หลงัจากไดท้ าการศกึษาความสามารถทีน่่าทึง่ของสิง่มชีวีติชนดินี ้นักวทิยาศาสตรไ์ดค้น้พบวา่หนึง่ในสิง่ทีท่ า
ใหห้มนี ้ามคีวามทนทานมากเป็นพเิศษ คอื โปรตนีป้องกนัตวัเองทีม่ชี ือ่วา่ Dsup โดยโปรตนีชนดินีส้ามารถป้องกนั
รังสเีอ็กซไ์ด ้ดว้ยเหตนุีท้มีวจิัยจาก University of Tokyo ประเทศญีปุ่่ นจงึไดท้ าการทดลองถา่ยยนีสรา้งโปรตนีชนดิ
เขา้ไปยังเซลลข์องมนุษย ์ผลการทดลองพบวา่โปรตนี Dsup สามารถลดความเสยีหายทีเ่กดิจากรังสเีอ็กซใ์นเซลล์
ของมนุษยไ์ดถ้งึ 40 เปอรเ์ซ็นต ์
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.nature.com/news/tardigrade-protein-helps-human-dna-withstand-radiation-1.20648  



รางวลัโนเบลสาขาเคมใีนปีนีถ้กูมอบใหก้บันกัวทิยาศาสตรผ์ูพ้ฒันา “จกัรกลโมเลกลุ” 

รางวลัโนเบลสาขาเคมปีระจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บั Jean-Pierre Sauvage จาก University of Strasbourg ประเทศ
ฝร่ังเศส, J. Fraser Stoddart จาก Northwestern University ประเทศสหรัฐอเมรกิา และ Bernard L. Feringa จาก 
University of Groningen ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์จากผลงานการพัฒนาจักรกลโมเลกลุ หรอื molecular machine 
 
ในปี 1983 Sauvage ไดเ้ริม่ตน้พัฒนาจักรกลโมเลกลุ โดยประสบความส าเร็จในการเชือ่มตอ่โมเลกลุทีม่รีูปร่างแบบ
วงแหวนจ านวน 2 วงเขา้ดว้ยกนั เรยีกวา่ catenane โมเลกลุสว่นใหญใ่นธรรมชาตมิักจะเชือ่มตอ่กนัดว้ยพันธะโควา
เลนตซ์ึง่เป็นการใชอ้เิล็กตรอนร่วมกนัระหวา่งอะตอมและเป็นพันธะทีม่คีวามแข็งแรงมาก แตใ่นโมเลกลุของ 
catenane มกีารเชือ่มตอ่กนัโดยปราศจากพันธะทางเคม ีในปี 1991 Stoddart ไดพั้ฒนาโมเลกลุ rotaxane โดยการ
น าโมเลกลุแบบวงแหวนสอดเขา้ไปในโมเลกลุทีเ่ป็นแกน ท าใหโ้มเลกลุวงแหวนเคลือ่นทีใ่นแนวแกนนัน้ได ้และใน
เวลาตอ่มา Stoddart ไดพั้ฒนาโมเลกลุทีท่ างานไดแ้บบลฟิต,์ โมเลกลุทีท่ างานไดแ้บบกลา้มเนื้อ และชฟิ
คอมพวิเตอรร์ะดบัโมเลกลุ และในปี 1999 Feringa ไดพั้ฒนาโมเลกลุทีท่ างานไดแ้บบมอเตอรซ์ึง่สามารถหมนุ
กระบอกแกว้ทีม่ขีนาดใหญ่กวา่ตวัมอเตอรถ์งึ 10,000 เทา่ได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.pioneer.com/home/site/about/news-media/news-releases/template. 
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ประเทศแทนซาเนยีเร ิม่ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพในภาคสนามเป็นคร ัง้แรก 

ประเทศแทนซาเนยีเริม่ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพในภาคสนามเป็นครัง้แรกเมือ่วนัที ่5 ตลุาคม 2016 ในเขต 
Tanzania's Dodoma ซึง่เป็นเขตพืน้ทีแ่หง้แลง้บรเิวณใจกลางของประเทศ การทดสอบครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การ
ประเมนิศกัยภาพและความปลอดภัยของขา้วโพดเทคโนชวีภาพทนแลง้ทีพั่ฒนาขึน้โดยโครงการ Water Efficient 
Maize for Africa (WEMA) Dr. Alois Kullaya ผูป้ระสานงานโครงการ WEMA ในประเทศแทนซาเนยีกลา่ววา่ 
นักวจิัยมคีวามสขุมากทีไ่ดเ้ริม่ตน้การทดสอบภาคสนาม เพือ่ใหป้ระชาชนไดรั้บรูข้อ้เท็จจรงิดว้ยตาของตนเองและเพือ่
เป็นการแสดงใหเ้ห็นวา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพจะมปีระโยชน์อยา่งไรตอ่เกษตรกร โดยการทดสอบนีจ้ะด าเนนิการ
ตอ่เนือ่งเป็นเวลา 3 ปีเพือ่ท าใหท้ราบถงึศกัยภาพทีแ่ทจ้รงิ 
 
ในปีทีแ่ลว้ประเทศแทนซาเนยีไดแ้กไ้ขกฎระเบยีบดา้นการควบคมุความปลอดภัยทางชวีภาพและสิง่แวดลอ้มทีม่คีวาม
เขม้งวดมากเกนิไปใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ ซึง่ระเบยีบเดมิทีเ่ขม้งวดนัน้ระบใุหนั้กวจัิย, เจา้ของพันธุพ์ชืเทคโน
ชวีภาพ และผูส้นับสนุนการวจัิย ตอ้งรับผดิชอบตอ่ความเสยีหายทีเ่กดิขึน้ในทกุกรณีอนัมเีหตเุนื่องมาจากการวจัิย
เกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ การผอ่นปรนระเบยีบใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้เมือ่ปีกอ่นน ามาซึง่ความหวงัในการตอ่
ยอดและพัฒนาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของประเทศซึง่ถอืวา่เป็นเรือ่งทีส่ าคญัมากในแอฟรกิาเนื่องจากภมูภิาคนีต้อ้ง
เผชญิกบัปัญหาภัยแลง้ยาวนานเป็นเวลาหลายปี ท าใหผ้ลผลติตกต า่และเสยีหาย สง่ผลใหม้ผีูท้ ีป่ระสบกับภาวะอด
อยากมากถงึ 300 ลา้นคน โดยขา้วโพดถอืเป็นความหวงัทีส่ าคัญทีส่ดุเนื่องจากเป็นพชือาหารหลักของชาวแอฟรกิา 
 
จากขอ้ตกลงวา่ดว้ยการยกเวน้คา่ลขิสทิธิท์ าใหบ้รษัิทเมล็ดพันธุใ์นประเทศแทนซาเนยี, เคนยา่, แอฟรกิาใตแ้ละ
ยกูนัดา สามารถปลกูและจ าหน่ายเมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพ DroughtTEGO™ ซึง่เป็นขา้วโพดเทคโนชวีภาพ
ลกูผสมทนแลง้ทีพั่ฒนาขึน้โดยโครงการ WEMA 
 
ตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ Dr. Alois Kullaya: akkullaya@yahoo.co.uk. 



การเก็บเกีย่วแอปเป้ิลเทคโนชวีภาพ Arctic®Golden เป็นคร ัง้แรก 

บรษัิท Okanagan Specialty Fruits (OSF) ประกาศวา่ทางบรษัิทไดท้ าการเก็บเกีย่วแอปเป้ิลเทคโนชวีภาพ 
Arctic®Golden เป็นครัง้แรก แอปเป้ิลชนดินีม้คีณุสมบตัพิเิศษคอืเนื้อของแอปเป้ิลจะไมเ่ปลีย่นเป็นสนี ้าตาลเมือ่
สมัผัสกบัอากาศโดยผลผลติทีเ่ก็บเกีย่วไดจ้ะถูกจ าหน่ายเชงิการคา้เป็นครัง้แรกในแถบอเมรกิาเหนือชว่งตน้ปี 2017 
 
Neal Carter ประธานและผูก้อ่นตัง้บรษัิท OSF กลา่ววา่ “เรารูส้กึยนิดมีากทีไ่ดเ้ห็นการเก็บเกีย่วแอปเป้ิล Arctic® 
Golden ในครัง้นี ้ซึง่เป็นผลส าเร็จจากการท างานหนักตลอดระยะเวลากวา่ 20 ปีทีผ่า่นมา และดว้ยลกัษณะพเิศษของ
แอปเป้ิลชนดินีซ้ ึง่เป็นทีส่นใจของผูบ้รโิภคและภาคอตุสาหกรรมท าใหเ้ราหวงัเป็นอย่างยิง่วา่จะไดเ้ห็นแอปเป้ิลสดหั่น
เป็นชิน้จะถกูวางจ าหน่ายในรา้นคา้, หา้งสรรพสนิคา้และในครัว ทัว่ทัง้สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา” 
 
แอปเป้ิลเทคโนชวีภาพสายพันธุ ์Arctic® Golden และ Arctic® Granny ของบรษัิท OSF ไดรั้บการประเมนิและ
อนุญาตจาก กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (USDA), องคก์ารอาหารและยาสหรัฐอเมรกิา (U.S. FDA), Canadian 
Food Inspection Agency (CFIA) และ Health Canada (HC) และเมือ่เร็วๆนีท้างบรษัิทยังไดรั้บอนุญาตส าหรับการ
ใชแ้อปเป้ิลสายพันธุ ์Arctic® Fuji อกีดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://investors.dna.com/2016-10-03-First-Ever-Commercial-Harvest-of-Okanagan- 
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นกัวทิยาศาสตรจ์นีประสบความส าเร็จในการควบคมุ Verticillium dahliae เชือ้ราโรคเหีย่วในฝ้ายโดยใช้
เทคโนโลยชีวีภาพ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Chinese Academy of Sciences ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารยับยัง้การแสดงออกของยนี (gene 
silencing technology) เพือ่ควบคมุเชือ้รา Verticillium dahliae ซึง่เป็นสาเหตขุองโรคทีส่ าคญัในฝ้าย โดยได ้
ตพีมิพผ์ลงานวจิัยลงในวารสารวทิยาศาสตร ์Nature 
 
ผลการศกึษาพบวา่ฝ้ายทีต่ดิเชือ้ V. dahliae จะเกดิการสรา้ง microRNA จ านวน 2 สายและสง่เขา้ไปยังเซลลเ์สน้ใย
ของเชือ้ราเพือ่ยับยัง้การแสดงออกยนีในเชือ้ราอย่างจ าเพาะ โดยยนีทีเ่ป็นเป้าหมายของ RNA น่ันเป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิ
ความรุนแรงในการกอ่โรค และพบวา่เชือ้ราทีเ่กดิการแสดงออกของยนีกลุม่นีเ้พยีงยนีใดยนีหนึง่จะเกดิความตา้นทาน
ตอ่ microRNA ของฝ้ายและท าใหเ้กดิอาการของโรคทีรุ่นแรง แสดงใหเ้ห็นวา่ยนีเป้าหมายทัง้ 2 คอืยนีกอ่โรคที่
ส าคญัซึง่ตอ้งท าการยับยัง้การแสดงออกของทัง้ 2 ยนีพรอ้มกนัจงึจะยับยัง้การเกดิโรคได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/articles/nplants2016153 



การแสดงออกของยนี Phytase ในเอ็นโดสเปิรม์ของขา้วสาลชีว่ยเพิม่การสะสมธาตเุหล็กและสงักะส ี

Phytate เป็นสว่นประกอบส าคัญในเมล็ดขา้วสาลทีีต่รงึแร่ธาตทุีเ่ป็นโลหะตา่งๆเอาไว ้ท าใหค้ณุคา่ทางโภชนาการ
ลดลงเนือ่งจากร่างกายไมส่ามารถน าเอาแร่ธาตเุหลา่นัน้มาใชป้ระโยชนไ์ด ้การพัฒนาขา้วสาลเีทคโนชวีภาพใหเ้กดิ
การสรา้งเอ็นไซม ์Phytase ไปยอ่ยสลาย Phytate จงึเป็นแนวคดิหนึง่ทีค่าดวา่จะชว่ยเพิม่คณุคา่ทางโภชนาการใน
ขา้วสาลไีด ้
 
Nabeela Abid และทมีวจิัยจาก Forman Christian College ประเทศปากสีถาน จงึไดร้่วมกนัพัฒนาขา้วสาลเีทคโน
ชวีภาพทีม่กีารแสดงออกของเอ็นไซม ์Phytase จากเชือ้รา Aspergillus japonicus ในสว่นของเอ็นโดสเปิรม์ ผลการ
ทดลองพบวา่ขา้วสาลทีีพั่ฒนาขึน้มกีจิกรรมของเอ็นไซม ์Phytase เพิม่ขึน้ 18–99 % และพบวา่ปรมิาณกรด phytic 
ในเมล็ดลดลง 76% 
 
แมว้า่ปรมิาณสารอาหารในเมล็ดของขา้วสาลปีกตแิละขา้วสาลเีทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้จะไมแ่ตกตา่งกนั อยา่งไรก็
ตามพบวา่ปรมิาณธาตเุหล็กและสงักะสใีนแป้งโดลและขนมปังทีท่ าจากขา้วสาลเีทคโนชวีภาพสงูกวา่ในแป้งและขนม
ปังทีท่ าจากขา้วสาลปีกต ิ
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นกัวทิยาศาสตรแ์สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไดใ้นการใชไ้วรสัดดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการ
เปลีย่นแปลงจโีนม 

การเปลีย่นแปลงจโีนมโดยการตดัสาย DNA ในบรเิวณจ าเพาะดว้ยกจิกรรมของเอนไซม ์nucleases สามารถท าให ้
เกดิการยับยัง้การแสดงออกของยนีหรอืสามารถท าใหเ้กดิแทรกตัวของยนีในบรเิวณจ าเพาะนัน้ได ้ไวรัสทีถ่กูดดัแปลง
พันธกุรรมท าใหไ้มส่ามารถเพิม่ปรมิาณได ้จัดเป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการขนสง่ DNA เป้าหมายและเอ็นไซม ์nuclease 
ซึง่สามารถใชไ้ดก้บัเทคโนโลยตีา่งๆ เชน่ zinc-finger nucleases (ZFNs), transcription activator-like effector 
nucleases (TALENs) และ clustered, regularly interspaced, short palindromic repeats-associated Cas9 
(CRISPR−Cas9)  
 
นักวทิยาศาสตรจ์าก Leiden University Medical Center ประเทศเนเธอรแ์ลนดจ์งึไดท้ าการรวบรวมขอ้มลูเกีย่วกับ
การใชไ้วรัสดดัแปลงพันธกุรรมเพือ่เป็นเครือ่งมอืในการเปลีย่นแปลงจโีนม โดยไดท้ าการวเิคราะหเ์กีย่วกบั
วตัถปุระสงคใ์นการน าไปใช,้ ขอ้มลูเฉพาะตา่งๆ รวมถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของวธิกีารดงักลา่ว 
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