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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้และข่าวสาร
ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซด์http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ได้คัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทุก 2 สัปดาห์ โดยฉบับปฐมฤกษ์เริ่มต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551  

ข่าวสารเทคโนโลยชีีวภาพดา้นพชื  

นักวิทยาศาสตรจ์นีปรบัปรงุพันธุ์ฝ้ายให้มีเส้นใยยาวข้ึน 

มันฝรั่งวันน้ีมีวิตามินซี 

ข่าวสารทัว่โลก 

โครงการใหม่ของอียูเพื่อพัฒนาพืชทนแล้งและตา้นทานโรค 

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช 

ข่าวสารทั่วโลก 

การผลิตวัคซีนในพืชได้รบัเลือกเป็นนวัตกรรมนักวิทยาศาสตรแ์ห่งป ี2012 

มีการทดสอบภาคสนามมันฝรั่งเทคโนชวีภาพอย่างต่อเนื่องในยุโรป 

มีการทดสอบภาคสนามมันฝรัง่เทคโนชีวภาพอยา่งต่อเน่ืองในยุโรป 

BASF เปิดเผยว่า ยังมีการทดสอบมันฝรัง่เทคโนชวีภาพอย่างต่อเนื่องในปีน้ีไม่น้อยกว่า 1 เฮกตาร์ในเยอรมัน 
สวีเดน และเนเธอร์แลนด์ ถึงแม้จะมีการประกาศออกมาในช่วงเดือนมกราคมว่า BASF จะย้ายศนูยว์ิจยัพืชเทคโน
ชีวภาพจากเยอรมันไปยังสหรัฐ แต่ BASF ก็ยังมีการทดสอบภาคสนามพืชเทคโนชวีภาพที่สหภาพยุโรปได้
อนุญาตไว้แล้ว 
  
Peter Eckes ประธานด้านวิทยาศาสตรพ์ืชของ BASF กล่าวว่า พวกเขาจะยังคงด าเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์ที่
ได้รับการอนุญาตแล้วเพ่ือที่จะทดสอบภาคสนาม และกล่าวเพิ่มเติมว่า “BASF มั่นใจว่าพืชเทคโนชวีภาพเป็น
เทคโนโลยแีห่งอนาคต”  
  
การทดสอบภาคสนามประกอบด้วย มันฝรั่งพันธ์ุ Modena และมันฝรั่งตา้นทานโรคไหม้พันธุ์ Fortuna ซึ่งจะ
ด าเนินการทดสอบภาคสนามที่ Saxony-Anhalt เยอรมัน Skane และ Halland ของสวีเดน และ Gelderland, 
Drenthe และ Noord-Brabant ของเนเธอร์แลนด์ 
  
อ่านเพ่ิมเติมที่ : http://www.reuters.com/article/2012/04/05/us-germany-gmo-basf-
idUSBRE8340Y120120405. 

EFSA พบว่าข้าวโพดเทคโนชีวภาพปลอดภัย 



โครงการใหม่ของอียูเพื่อพฒันาพชืทนแลง้และตา้นทานโรค 

โครงการพัฒนาพืชทนแลง้และต้านทานโรค เป็นโครงการใหม่ทีส่นับสนุนโดยอียูไดเ้ริ่มขึ้นในอังกฤษ โครงการนี้
มีชื่อว่า แอปสเตรส (ABSTRESS) มีเป้าหมายในการพัฒนาพืชตระกูลถั่วให้ตา้นทานต่อปัญหาที่มาจาก
สิ่งไม่มีชีวิตและมีชวีิต มีระยะเวลาด าเนินงาน 5 ปี ภายใต้โครงงานดา้นอาหาร เกษตร ประมง และ
เทคโนโลยชีวีภาพ ตามกรอบงาน SP7 ของอียู 
  
สถาบันอาหารและสภาพแวดล้อม (Food and Environment Research Agency- FERA) เป็นแกนน าโครงการ 
มีงบประมาณ 3 ล้านยูโร มุ่งหวังให้มีการสร้างพันธุ์ใหม่โดยอาศัยเทคนิคทางอณูวิทยา และคอมพิวเตอร์ใน
การศึกษากระบวนการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทนแล้งและตา้นทานโรค ซึ่งเป็นปัจจยัส าคญัของการผลิต 
โครงการนี้ยงัประกอบด้วยการคน้หายีนและกระบวนการทางชวีเคมีทีจ่ะชว่ยให้พืชมีความต้านทานต่อปจัจยั
ดังกล่าว 
  
โครงการแอปสเตรส ประกอบด้วยนักวิจัยจาก 13 สถาบัน ของสหพันธรัฐเชค ฝรั่งเศส ฮังการี สเปน และอังกฤษ 
ดร. เอเดรียนชาลตัน หัวหน้าคณะนักวิจัยจาก FERA กล่าวว่า “โครงการนี้ได้รวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านอณู
ชีววิทยา และชีวเคมีของพืชทีด่เียี่ยมของยุโรปมารว่มงานกัน ซึ่งจะน าไปสู่การพัฒนาเทคนิคทีจ่ะมีประโยชน์ตอ่
การปรับปรงุพันธุ์พืช” 
  
อ่านข้อมูลเพ่ิมเติมที่ : http://www.fera.defra.gov.uk/showNews.cfm?id=528 และ 
http://cordis.europa.eu/fetch?CALLER=EN_NEWS&ACTION=D&SESSION=&RCN=34468. 

มันฝรั่งวันนี้มีวติามินซ ี

นักวิทยาศาสตรจ์ากศูนยว์ิจยัพืชและอาหารของนิวซีแลนดก์ าลังคน้หาวิธีทีพ่ืชสรา้ง ascorbate หรือวิตามินซี 
และค้นพบยนีทีค่วบคมุระดบัวิตามินซีในผักและผลไม้ คณะนักวิจัยได้ใส่ยนีของพืชทีค่วบคมุการสรา้งเอนไซม์ 
GDP-galactose phosphorylase ซึ่งเป็นเอนไซม์ที่จ าเป็นต่อการสังเคราะห์วิตามินซีให้กับสตอร์เบอร์รี ่มันฝรั่ง 
และมะเขือเทศ พบว่าระดับ ascorbate ของพืชเหล่านี้เพ่ิมสูงถึง 500% 
  
มนุษย์ได้รับวิตามินซีส่วนใหญ่จากพืช แต่ในพืชบางชนิดนั้นมีระดบั ascorbate ต่ า  Dr. William Laing หัวหน้า
นักวิจัยกล่าวว่า “มนุษย์บริโภควิตามินซีสังเคราะห์ช่วยเสริม การปรับปรงุพันธุ์พืชให้มีการสรา้งวิตามินข้ึนเองตาม
ธรรมชาติ ซึ่งจะช่วยลดภาวะการบกพร่องวิตามินซีในประชาชนทีเ่ข้าถึงผักและผลไม้ไดย้าก โดยให้มีการบรโิภค
พืชอาหารหลักที่มีวิตามินซีสูง เช่น มันฝรั่ง ทดแทน” 
  
อ่านบทคัดยอ่ได้ที่ : http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1467-7652.2011.00668.x/abstract. 
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นักวทิยาศาสตร์จนีปรบัปรุงพันธุ์ฝา้ยให้มีเสน้ใยยาวขึ้น 

Yang Jinshui นักวิทยาศาสตรจ์ากมหาวิทยาลยั Fudan และคณะจากสถาบันวิทยาศาสตรเ์กษตรของจีนพัฒนาฝ้าย
เทคโนชีวภาพซึ่งมีเส้นใยทีย่าวกว่าฝ้ายสายพันธุ์ปกติ เส้นใยของฝ้ายเทคโนชวีภาพมีความยาวเฉลี่ย 33.5 มิลลิเมตร 
ซึ่งยาวกว่าพันธุ์ดั้งเดิม 3 มิลลิเมตร ฝ้ายเทคโนชีวภาพนี้มีศักยภาพในการช่วยลดการน าเข้าฝ้ายคุณภาพสูงของจีน 
  
อ่านบทความเดิมได้ที่ : 
http://www.shanghaidaily.com/nsp/Metro/2012/04/05/Fudan%2Bscientists%2Bbreed%2Blongfiber%2B
cotton/.  

การผลิตวคัซีนในพชืได้รับเลือกเปน็นวตักรรมนกัวทิยาศาสตร์แห่งป ี2012 

สภาวิจัยเทคโนโลยชีวีภาพและวิทยาศาสตรช์วีภาพของยุโรป (The Biotechnology and Biological Science 
Research Council-BBSRC) ได้ยกย่องศาสตราจารย ์จอร์จ โลโมนอสซอฟ และ ดร. แฟรงค ์เซนเบอร์รี่ เป็นนัก
นวัตกรรมแห่งป ี2012 ของ BBSRC จากผลงานการผลิตวัคซนีและโปรตนีทีใ่ช้เป็นยาจากพืช งานวิจัยของทั้ง 2 
ท่านนี้ช่วยให้มีการผลิตโปรตนีจากพืช ซึ่งน ามาใช้เป็นยาหรอืวัคซีนได้เป็นจ านวนมากและรวดเร็วกว่าที่เคยท า
ได้มาก่อน 
  
ผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้บุกเบิกการใช้พืชเป็นไบโอรีเอกเตอร์ (Bioreactor) ท าให้เกิดอุตสาหกรรมการผลิตโปรตนี
จากพืช บริษัทผู้ผลิตยา เช่น เมดิคาร์โก ได้น าระบบทีพ่ัฒนาขึ้นโดยศาสตราจารย ์โลโมนอสซอฟ และ ดร. เซน
เบอร์รี่ มาใช้เป็นหลักในการผลิตวัคซีนและโปรตนีต่างๆ ทางการแพทยท์ีบ่รษิัทก าลังด าเนินการอยู่ 
  
อ่านข่าวได้ที่ : http://www.bbsrc.ac.uk/news/people-skills-training/2012/120329-n-innovator-of-the-
year-2012.aspx 
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EFSA พบวา่ขา้วโพดเทคโนชีวภาพปลอดภัย 

องค์กรความปลอดภัยดา้นอาหารของยุโรป (The European Food Safety Authority-EFSA) พบว่าข้าวโพด
เทคโนชีวภาพของมอนซานโต้สายพันธ์ุ MON810 ไม่มีผลกระทบตอ่สุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดลอ้ม อ้างอิง
จากข้อมูลการเพาะปลูกในปี 2010 
  
ความเห็นฝ่ายควบคุมเทคโนโลยชีัน้น าของอียูทีป่รากฏบน Post-Market Environmental Monitoring (PMEM) 
รายงานข้อสรุปป ี2010 ว่าข้าวโพดเทคโนชีวภาพสายพันธ์ุ MON810 ไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพมนุษย์และสัตว์ 
หรือสิ่งแวดล้อม คณะกรรมการของ EFSA ด้านสิ่งมีชีวิตดดัแปลงพันธุกรรม (GMO Panel) ยังกล่าวอีกว่า
รายงานของ PMEM สอดคล้องกับรายงานของ EFSA ก่อนหน้านี้ในการประเมินข้าวโพดเทคโนชีวภาพ 
MON810 ที่ปลูกในปี 2009 ซึ่งกล่าวว่า “จากข้อมูลรายงานทีน่ าเสนอโดยผู้ขออนุญาตทดสอบในป ี2010 
พบว่าคณะกรรมการของ EFSA ด้านสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม ไม่ได้ระบุผลกระทบด้านลบของการเพาะปลูก
ข้าวโพดเทคโนชีวภาพ MON810 ต่อสิ่งแวดล้อม สุขภาพของมนุษย์และสัตว์ในฤดกูารเพาะปลูกช่วงป ี2010 
  
อ่านเพ่ิมเติมที่ : http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/2610.htm 
  


