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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลู ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ั่วโลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพรข่อ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มลูขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มลูขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทุก 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื

นักวทิยาศาสตรร่์วมกันวจัิยมันส าปะหลงัตา้นทานไวรัส

เชือ้อโีคไล (E. coli) ดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่สรา้งพลงังานชวีภาพ

ขา่วสารท ัว่โลก

ถ่ัวเหลอืงดัดแปลงพันธุกรรมเพือ่เพิม่คณุคา่ทางอาหารไดรั้บยกเวน้การควบคมุจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื

ขา่วสารท ัว่โลก

อารเ์จนตนิา อนุมัตใิหม้กีารปลกูขา้วโพดดัดแปลงพันธุกรรม  DP-098

ขา้วโพดดัดแปลงพันธุกรรม DP-098 ซึง่มยีนี GAT 4621 (glyphosate acetyltransferase) และยนี ZM-HRA 
(acetolactate synthase) ไดรั้บการอนุมัตใิหม้กีารปลกูเป็นการคา้ในประเทศอารเ์จนตนิา โดยขา้วโพดสายพันธุ์
นี้สามารถตา้นทานตอ่สารปราบวัชพชืกลุม่ไกลโฟเสต และกลุม่ acetolactate synthase  อาทเิชน่ 
sulfonylureas และ imidazolinones เป็นตน้

อา่นเพิม่เตมิที ่http://minagri.gob.ar/site/agricultura/ biotechnologia/55-OGM 
COMERCIALES/index.php

นักวจัิยประเมนิผลของโปรตนีบทีทีีม่ตีอ่ผึง้งาน

อารเ์จนตนิา อนุมตัใิหม้กีารปลกูขา้วโพดดดัแปลงพนัธกุรรม  DP-098



ถ่ัวเหลอืงดัดแปลงพันธุกรรม MON 87705 หรอืชือ่การคา้ Vistive®Gold ของบรษัิท มอนซานโต ไดรั้บการ
ยกเวน้การควบคมุจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (USDA) โดยถ่ัวเหลอืงดัดแปลงพันธุกรรมนีส้ามารถเพิม่
ระดับของไขมันชนดิไมอ่ ิม่ตัวไดส้งูมากในขณะทีร่ะดับของไขมันชนดิอิม่ตัวนัน้ลดลง

“การยกเวน้ในครัง้นี้จะชว่ยให ้เกษตรกรสามารถผลติถ่ัวเหลอืง Vistive®Gold ซึง่ไดรั้บการปรับปรุงใหม้ชีนดิ
ของไขมันทีเ่ป็นประโยชนส์ูผู่บ้รโิภคและบรษัิทผูผ้ลติอาหารไดอ้ยา่งประหยัดและย่ังยนืได”้ เป็นค ากลา่วของ 
Joe Cornelius หัวหนา้กลุม่เทคโนโลยเีพือ่เพิม่คณุภาพของอาหารจากมอนซานโต

การยกเวน้การควบคมุของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิาในเรือ่งนีถ้อืเป็นการปฏบัิตติามระบบการควบคมุอยา่ง
สมบรูณซ์ ึง่จะท าใหก้ารทดสอบภาคสนาม และการผลติเมลด็พันธุด์ าเนนิการไปได ้ภายใตแ้นวทางปฏบัิตทิี่
เขม้งวดจนกวา่มอนซานโตจะไดรั้บการอนุมัตใิหส้ง่ออกยังตา่งประเทศได ้ ส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาจะพจิารณาเอกสารตา่งๆใหเ้สร็จส ิน้ภายในมกราคม 2555 นี ้ ลักษณะดา้นคณุภาพของน ้ามันของถ่ัวเหลอืง
ไดรั้บอนุมัตใิหใ้ชใ้นประเทศแคนาดาได ้

อา่นเพิม่เตมิที ่http://monsanto.mediaroom.com/vistive-gold-usda-deregulation 
ลงทะเบยีนไดท้ี ่http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2011-12-16/pdf/2011-32323.pdf

นักวจัิยจากกระทรวงพลงังานประเทศสหรัฐอเมรกิาไดร้ายงานเชือ้ Escherichia coli สายพันธุแ์รกทีไ่ดรั้บการ
ดัดแปลงพันธุกรรมใหส้ามารถยอ่ยชวีมวลของหญา้สวชิ (switchgrass) และเปลีย่นไปเป็นเชือ้เพลงิไดโ้ดยไม่
ตอ้งอาศัยเอนไซมเ์พิม่เตมิ

“งานวจัิยในครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่เราสามารถลดขัน้ตอนทีใ่ชต้น้ทนุสงูสดุในกระบวนการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพได ้
ซึง่โดยปกตแิลว้จะมกีารเตมิเอนไซมเ์พือ่ยอ่ยเซลลโูลส (cellulose) และเฮมเิซลลโูลส (hemicellulose) ไป
เป็นน ้าตาลเพือ่เขา้สูก่ระบวนการหมัก” Jay Keasling  ประธานกรรมการบรหิารของ JBIE และหัวหนา้งานวจัิย
กลา่ว “การใชจ้ลุนิทรยีน์ี้จะเป็นการลดตน้ทนุในกระบวนการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพโดยการรวมสองขัน้ตอนเขา้
ดว้ยกัน คอืการยอ่ยเซลลโูลสและเฮมเิซลลโูลสไปเป็นน ้าตาล และการหมักน ้าตาลใหไ้ดเ้ป็นเชือ้เพลงิใหเ้ป็น
เพยีงขัน้ตอนเดยีว”

นักวจัิยเชือ่วา่อโีคไล (E. coli) สายพันธุน์ี้เป็นปัจจัยหลักทีท่ าใหก้ารทดลองประสบผลส าเร็จ เนื่องจาก
แบคทเีรยีชนดินี้มพัีนธุกรรมและลักษณะทีแ่สดงออกสอดคลอ้งกัน และน ามาใชใ้นการผลติเคมภัีณฑม์าเป็น
เวลานาน โดยเป้าหมายตอ่ไปจะเป็นการเพิม่ปรมิาณของเชือ้เพลงิทีผ่ลติไดจ้ากหญา้สวชิ (switchgrass) ให ้
สงูข ึน้ 

อา่นเพิม่เตมิที ่http://newscenter.lbl.gov/news-releases/2011/11/29/e-coli-make-three-fuels/
อา่นบทความงานวจัิยไดท้ี ่http://www.pnas.org/content/early/2011/11/21/1106958108.abstract.

Copyright © 2007 ISAAA 

นักวจัิยจาก National Crops Resources Resources Research Institute (NACRRI) ในประเทศอกูานดา ร่วมกัน
ทดสอบสายพันธุมั์นส าปะหลงัทีต่า้นทานตอ่โรคใบขดีสนี ้าตาลและโรคใบดา่งทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัส เป็นการเริม่ตน้
โครงการ Regional Cassava Virus Disease Diagnostic Project (RCVDDP) ซึง่เป็นการร่วมมอืกันระหวา่ง 7 
ประเทศ อนัไดแ้ก ่อกูานดา เคนยา แทนซาเนีย ระวานดา มาลาว ีแซมเบยี และโมแซมบกิ

Dr.Titus Alicia หนึง่ในนักปรับปรุงพันธุอ์าวโุสประจ าสถาบัน กลา่ววา่ เกษตรกรผูป้ลกูมันส าปะหลงัไดรั้บผลกระทบ
จากผลผลติทีล่ดลงเพราะการเขา้ท าลายของเชือ้ไวรัส จงึเป็นสาเหตทุีก่ระตุน้ใหนั้กวจัิยชาวอาฟรกิา จากหลาย
หน่วยงานเขา้มาร่วมมอืกันในโครงการนี้เพือ่ใชเ้ครือ่งมอืตา่งๆในการทดสอบไวรัสทัง้สองชนดิและผลติช ิน้สว่นพชืที่
ปลอดโรค

แมใ้นขณะนี้ยังไมม่สีายพันธุท์ีต่า้นทานตอ่ไวรัสทัง้สองชนดิ นักวจัิยไดท้ าการปรับปรุงพันธุมั์นส าปะหลังเพือ่ทีจ่ะให ้
นักปรับปรุงพันธุภ์าคเอกชนไดท้ าการขยายพันธุแ์ละแจกจา่ยสูเ่กษตรกรตอ่ไป

อา่นเพิม่เตมิที ่http://allafrica.com/stories/201112130865.html. 

ถ ัว่เหลอืงดดัแปลงพนัธกุรรมเพือ่เพิม่คณุคา่ทางอาหารไดร้บัยกเวน้การควบคมุจากกระทรวงเกษตร
สหรฐัอเมรกิา

นกัวทิยาศาสตรร์ว่มกนัวจิยัมนัส าปะหลงัตา้นทานไวรสั

เชือ้อโีคไล (E. coli) ดดัแปลงพนัธกุรรมเพือ่สรา้งพลงังานชวีภาพ



การประเมนิผลของโปรตนีบทีวีา่มผีลกระทบตอ่กลุม่แมลงทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายจากพชืทีไ่ดรั้บยนีบทีกีอ่นปลกูเป็น
การคา้นัน้เป็นส ิง่ทีต่อ้งด าเนนิการโดยไมม่ขีอ้ยกเวน้ โดยทีผ่ ึง้จัดเป็นแมลงทีเ่ป็นประโยชน์อยา่งมากทัง้ใน
ธรรมชาต ิและในระบบการเกษตร จงึเป็นสาเหตสุ าคัญทีท่ าใหม้กีารประเมนิผลกระทบของบทีตีอ่ผึง้ Ping-li Dai 
และคณะจาก Chinese Academy of Agricultural Science   ไดท้ าการทดสอบในระดับหอ้งปฏบัิตกิาร เพือ่ดู
ระดับความเขม้ขน้ของโปรตนี Cry1Ah ทีผ่สมในน ้าเชือ่มตอ่อัตราการรอดชวีติ การกนิเกสรดอกไม ้และตอ่มไฮ
โปฟารงิเจยีน (hypopharyngeal gland) ของผึง้งาน (Apis melifera ligustica และ Apis cerana cerana) 

ผลทีไ่ดจ้ากการทดสอบแสดงใหเ้ห็นวา่ไมม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญในอตัราการรอดชวีติของผึง้ทีเ่ลีย้ง
และอายเุมือ่เปรยีบเทยีบกับการใชน้ ้าเชือ่มผสมกับโปรตนี Cry1Ah ทีร่ะดับความเขม้ขน้ตา่งๆ และผึง้ทีไ่ดเ้ลีย้ง
ดว้ยน ้าเชือ่มธรรมดา ในกรณีของการบรโิภคเกสรดอกไมข้องผึง้ทัง้สองชนดิก็ไมแ่ตกตา่งกนั รวมไปถงึน ้าหนัก
ของตอ่มไฮโปฟารงิเจยีนทีม่บีทบาทส าคัญในกระบวนการสรา้งรัง ก็ไมพ่บความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญเชน่กัน

อา่นบทความที ่http://www.springerlink.com/content/th7667372162l505/.
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นกัวจิยัประเมนิผลของโปรตนีบทีทีีม่ตีอ่ผ ึง้งาน


