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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  
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PG Economics รายงานวา่ พชืเทคโนชวีภาพสง่ผลดทีางดา้นเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 
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AUSTRALIAN OGTR อนุญาตใหม้กีารทดลองปลกูฝ้าย BT-HT ในแปลงทดลองภาคสนาม 
 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบโปรตนีชนดิใหมท่ีเ่ป็นเป้าหมายจ าเพาะของสารก าจดัแมลง 
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PG Economics รายงานวา่ พชืเทคโนชวีภาพสง่ผลดทีางดา้นเศรษฐกจิอยา่งตอ่เนือ่ง 

จากรายงานของบรษัิท PG Economics พบวา่พชืเทคโนชวีภาพสง่ผลดอีย่างมนัียส าคัญตอ่สภาพเศรษฐกจิอย่าง
ตอ่เนือ่ง ท าใหเ้กษตรกรในประเทศก าลงัพัฒนาสามารถเพาะปลกูพชืไดม้ากขึน้โดยใชท้รัพยากรนอ้ยลง  
“ในปี ค.ศ. 2013 เป็นปีที ่18 ทีม่กีารใชพ้ืชเทคโนชวีภาพอย่างแพร่หลาย เทคโนโลยนีี้ท าใหก้ าลังการผลติของ
ภาคการเกษตรเพิม่มากขึน้ เพิม่รายไดใ้หก้บัเกษตรกรและชว่ยใหส้ ิง่แวดลอ้มทั่วไปดขีึน้ โดยประโยชน์หลักๆตกอยู่
ทีเ่กษตรกรและชมุชนชนบทในประเทศก าลังพัฒนา” กลา่วโดย Graham Brookes ผูบ้รหิารบรษัิท PG Economics 
และผูเ้ป็นเขยีนบทความฉบบันีร้่วมกบั Peter Barfoot ซึง่เป็นผูบ้รหิารของ PG Economics เชน่กนั 
เนือ้หาส าคญัของรายงานนี ้ไดแ้ก ่
     •  พชืเทคโนชวีภาพ ท าใหเ้กษตรกรสามารถเพาะปลกูไดม้ากขึน้โดยไม่จ าเป็นตอ้งใชพ้ืน้ทีเ่พิม่ขึน้ หากไม่มี
การใชพ้ืชเทคโนชวีภาพ เกษตรกรตอ้งใชพ้ื้นทีเ่พิม่ขึน้ 44.7 ลา้นเอเคอร์ ( คดิเป็น 11% ของพื้นทีท่ัง้หมดของ
สหรัฐอเมรกิา) เพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติในปรมิาณเทา่กนั 
     •  เทคโนโลยชีวีภาพชว่ยเพิม่ผลผลติใหก้ับเกษตรกร จากการใชพ้ชืทีม่คีวามตา้นทานตอ่แมลงพบวา่ชว่ยเพิม่
ผลผลติขา้วโพด 11.7%, ฝ้าย 17% และถั่วเหลอืง 10% 
     •  การปลกูพชืเทคโนชวีภาพชว่ยลดการไถพรวนและลดปรมิาณการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก เทา่กับปรมิาณ
กา๊ซเรอืนกระจกทีถู่กปลอ่ยออกมาจากรถยนต ์12.4 ลา้นคนั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.pgeconomics.co.uk/pdf/2015globalimpactstudyfinalMay2015.pdf 
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เกษตรกรจากสมาคมผูผ้ลติธัญพชืใหก้ารสนับสนุนการน าเขา้และการเพาะปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ใน
ประเทศเคนยา่  
 
จากการเสวนาในงานเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรทีป่ระเทศเคนย่า ท าใหเ้กษตรกรไดรั้บขอ้มูลทีแ่ทจ้รงิจาก ผูม้สีว่น
เกีย่วขอ้งทีไ่ดไ้ปเยีย่มชมแปลงปลูกพชืเทคโนชวีภาพในประเทศบราซลิ ในการประชมุนี้มผีูเ้ขา้ร่วมเป็นเกษตรกร 
25 คนและผูจ้ัดการฟารม์จากมณฑล Rift Valley และ Western Kenya ซึง่เพาะปลกูขา้วโพดและถั่วเหลอืงเป็น
หลกั  
 
Gicheha จากบรษัิท Gicheha ฟารม์กลา่ววา่ การน าเทคโนโลยชีวีภาพมาใชก้ับระบบการเพาะปลกูในบราซลิ ท าให ้
บราซลิสามารถส่งออกขา้วโพดและถั่วเหลืองไปยังต่างประเทศได ้เช่น แคนาดา และสหรัฐอเมริกา Mburu 
ผูจั้ดการฝ่ายปฏบิัตงิานของบรษัิทเดยีวกันไดอ้ธบิายประสบการณ์ตรงทีไ่ดรั้บจากการเดนิทางไปประเทศบราซลิ 
กล่าวว่า การใชพ้ืชเทคโนชวีภาพท าใหบ้ราซลิประสบความส าเร็จในการเพิ่มผลผลติ ลดตน้ทุน มชี่วงเวลาการ
เพาะปลกูและเก็บเกีย่วผลผลติมากขึน้ ผลติผลมคีณุภาพสงูขึน้และลดการใชส้ารก าจัดศัตรูพชืได ้Mburu ไดก้ลา่ว
เพิม่เตมิอกีวา่ สิง่เดยีวทีแ่ตกตา่งกันระหวา่งเคนย่ากับบราซลิ คอืการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ เพราะสภาพอากาศของ
ทัง้สองประเทศมคีวามคลา้ยคลงึกนั 
 
Kibiok Tanui จาก Nandi County ประเทศเคนยา่ กลา่ววา่ จากการประชมุครัง้นี ้พวกเขาเชือ่วา่สิง่ทีพ่วกเขาเคยได ้
ยนิเกีย่วกับอันตรายจากพืชเทคโนชวีภาพเป็นเพียงข่าวลอื เพื่อสนับสนุนนักวทิยาศาสตร์ พวกเขา้จะพยายาม
กระตุน้คนในกลุม่ใหรั้บรูค้วามจรงิเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ mkarembu@isaaa.org. 

นกัเคมสีรา้งเครือ่งมอืส าหรบัการดดัแปลงยนี 

ในปี ค.ศ. 2013 นักวทิยาศาสตร์ไดใ้ชเ้ครื่องมอืส าหรับดัดแปลงยนีทีเ่รียกว่า CRISPR/Cas9 ในการตัดยนีออก
เปลีย่นแปลงการท างานหรือท าใหเ้กดิการกลายพันธุต์ามทีต่อ้งการ วธิกีารนี้ใชโ้ปรตนีจากแบคทเีรีย ชือ่โปรตนี
Cas9 และ สายอารเ์อ็นเอสงัเคราะหท์ีจ่ าเพาะกับยนีเป้าหมายในการท าใหเ้กดิการท าลายดเีอ็นเอสายคูข่องจโีนม
ในต าแหน่งทีต่อ้งการ วธิกีาร CRISPR (Clustered Regularly Interspaced Short Palindromic Repeats of DNA 
base sequences) วธิกีารนี้ท าใหนั้กวจิัยสามารถหาทางรักษาโรค uptic fibrosis และโรคโลหติจางแบบซกิเคลิ
เซลลส์รา้งสตัวท์ดลองทีจ่ าลองการเกดิโรคของมนุษย ์และสรา้งพันธุข์า้วสาลทีีต่า้นทานตอ่โรคราแป้งได ้
 
Alexander Deiters ศาสตราจารยด์า้นเคม ีจาก University of Pittsburgh ร่วมกับคณะวจิัยจาก University of 
North Carolina, Chapel Hill พบวา่ต าแหน่งกรดอะมโิน lysine ใน Cas9 สามารถถูกแทนทีไ่ดด้ว้ยโมเลกลุทีม่ี
คณุสมบตัคิลา้ยแตส่ามารถท างานไดเ้มือ่ถกูกระตุน้ดว้ยแสง จากการคน้พบของ Deiters ท าใหส้ามารถสรา้งโปรตนี 
Cas9 ในสภาพทีไ่มท่ างาน เรยีกวา่ caged โปรตนีนีจ้ะท างานและท าใหเ้กดิการดดัแปลงยนีเมือ่ถูกกระตุน้ดว้ยแสง 
 
Deiters กล่าววา่ วธิกีารนี้ท าใหเ้ราสามารถออกแบบยนีในเซลลห์รือในสตัวโ์ดยสามารถควบคุมระยะและเวลาได ้
ดกีว่าในอดตีทีผ่่านมา การสรา้งสวติซแ์สงใหก้ับ Cas9 ท าใหม้ันกลายเป็นเครื่องมือทีม่ีความแม่นย าสูง โดย
สามารถกลา่วไดเ้ลยวา่ สามารถดดัแปลงจโีนมในระยะเวลาและต าแหน่งทีก่ าหนดภายในเซลล ์
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ http://www.news.pitt.edu/news/altering-genes-aid-light 
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ส านักงานเทคโนโลยแีละการควบคมุ (Australia's Office of the Gene Technology Regulator - OGTR) ได ้
อนุญาตให ้Bayer CropScience ทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพทีม่ยีนีตา้นทานแมลงและยาปราบศัตรูพืชในตน้
เดยีวกันในแปลงปลูก โดยจะมกีารทดลองในชว่งเดอืนกรกฎาคม ปี  2015 ถงึ เดอืนกรกฎาคม ปี  2021 ทีรั่ฐ 
New South Wales Queensland และ Western Australia 2 ปีแรกไดรั้บอนุญาตใหป้ลกูไดใ้นพืน้ทีท่ัง้หมด 120 
เฮกตารต์อ่ปี และ 600 เฮกตารต์อ่ปี ส าหรับการทดลอง 4 ปีหลัง มวีัตถุประสงคเ์พือ่ประเมนิประสทิธภิาพทางการ
เพาะปลกู (agronomic performance) และความสามารถในการตา้นทานศัตรูพชืของฝ้ายเทคโนชวีภาพในสภาพ
แปลงปลกูของประเทศออสเตรเลยี  
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ http://www.ogtr.gov.au 


