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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 

ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลระบุพชืเทคโนชวีภาพมคีวามส าคญัในการแกไ้ขภาวะขาดสารอาหาร 
 

แซมเบยีจดัต ัง้หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ 
 

เวยีดนามออกระเบยีบใหมใ่นการตดิฉลากพชืเทคโนชวีภาพ 
 

จนีรว่มแบง่ปนัประสบการณใ์นการผลติพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้กบัประเทศก าลงัพฒันา 
 

โปรตนี JMJ704 ควบคมุการตอบสนองของระบบความตา้นทานของขา้วตอ่เชือ้ Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae  
 

การแสดงออกของ silencing-suppressor protein เพิม่ประสทิธภิาพของการถา่ยยนีเพือ่เปลีย่นแปลง
วถิทีางชวีเคมขีองพชื 
 

ไกท่ีไ่ดร้บัการถา่ยยนีเพือ่สรา้งเอนไซมไ์ดร้บัการอนุมตัใินสหรฐัอเมรกิา 

ผูไ้ดร้บัรางวลัโนเบลระบุพชืเทคโนชวีภาพมคีวามส าคญัในการแกไ้ขภาวะขาดสารอาหาร 

Richard John Roberts นักชวีโมเลกลุผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบลกลา่ววา่ อาหารจากพชืเทคโนชวีภาพน่าจะปลอดภัย
กวา่อาหารแบบดัง้เดมิ โดยไดก้ลา่วในระหวา่งการบรรยายในงาน Centenary lecture series ณ University of 
Mysore ประเทศอนิเดยี และยังไดก้ลา่วถงึศกัยภาพของพชืเทคโนชวีภาพในการแกไ้ขภาวะขาดสารอาหาร 
 

Sir Roberts กล่าวว่า “เราสามารถพัฒนาแหล่งอาหารของเราไดด้ว้ยพชืเทคโนชวีภาพ การตอ่ตา้นพชืเทคโน
ชวีภาพเป็นการกระท าทีไ่ม่สมเหตสุมผล หากคณุไม่ตอ้งการบรโิภคพชืเทคโนชวีภาพคณุสามารถเลอืกได ้แต่ไม่
ควรกล่าวว่าพืชเหล่านี้เป็นอันตรายเพราะมันไม่เป็นความจรงิ ทีจ่รงิแลว้พืชเทคโนชวีภาพน่าจะปลอดภัยกว่าพืช
อาหารดัง้เดมิเสยีอกี” และยังไดก้ลา่วถงึความผดิหวังเกีย่วกับการชะลอการผลติขา้วสทีองซึง่จะชว่ยแกปั้ญหาการ
ขาดวติามนิเอในประเทศก าลงัพัฒนาได ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่  
 

http://www2.smartbrief.com/servlet/encodeServlet?issueid=86893AFD-FFBB-4A04-91F4-

D50E8FA1C3A0&sid=0a5bf595-5215-4d4c-95bd-bf5fcdd505b9 



แซมเบยีจดัต ัง้หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศ 

รัฐบาลแซมเบยีไดจ้ัดตัง้ National Biosafety Authority (NBA) โดยมพัีนธกจิหลักคอืการควบคุมพชืเทคโน
ชวีภาพและผลผลติในประเทศ การจัดตัง้นี้มขี ึน้ในวันที ่26 พฤศจกิายน 2015 ที ่Radisson Blu Hotel เมอืง 
Lusaka โดยกระทรวงการศกึษาขัน้สงู Dr. Michael Kaingu รัฐมนตรปีระจ ากระทรวง กลา่ววา่หน่วยงานดา้นความ
ปลอดภัยทางชวีภาพของประเทศไดด้ าเนนิงานอย่างเต็มรูปแบบเพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ประเทศแซมเบยีจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหมท่ีม่คีวามปลอดภัย 
 
“การตรวจสอบเพือ่ความมั่นใจดา้นความปลอดภัยจะมขีึน้ในขัน้ตอนการพัฒนา การน าไปใชแ้ละการบรหิารจัดการ 
ทีเ่กีย่วขอ้งกับเทคโนโลยกีารปรับเปลีย่นยนีทุกรูปแบบ โดย NBA จะด าเนนิการดา้นการประกาศเตอืนและการ
พิจารณาใบอนุญาต รวมถงึการด าเนินการดา้นอืน่ๆที่เกีย่วขอ้งกับความปลอดภัยทางชวีภาพ” กล่าวโดย Dr. 
Kaingu ในระหวา่งการประชมุรัฐสภา วันที ่2 ธันวาคม 2015 Dr. Kaingu ไดก้ลา่วเพิม่เตมิว่า “เรามแีนวทางที่
ชดัเจนในการพัฒนาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ นักวทิยาศาสตร์ของเราก าลังท างานอย่างเต็มทีใ่นการควบคุมและ
พัฒนาพชืเทคโนชวีภาพ และเราสามารถควบคมุการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยนีีไ้ด”้ 
 
Dr. Kaingu ไดก้ลา่วกับสภาวา่ทางกระทรวงไดท้ างานร่วมกับกระทรวงเกษตร ปศสุตัวแ์ละประมง ในการก าหนด
กรอบการด าเนินงานและนโยบายดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ และไดช้ีใ้หเ้ห็นถึงกระทรวงอืน่ๆที่มีความ
เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีชวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพ ไดแ้ก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงที่ดนิ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม รวมไปถงึกระทรวงการปกครองสว่นทอ้งถิน่  
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
Zambian National Biosafety Authority, contact Doris Musonda : dorismusonda@gmail.com 
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เวยีดนามออกระเบยีบใหมใ่นการตดิฉลากพชืเทคโนชวีภาพ 

ในเดอืนมกราคม 2016 อาหารบรรจุเสร็จ (Prepackaged food) ทีม่สีว่นประกอบจากพชืเทคโนชวีภาพจะไดรั้บ
การตดิฉลาก ตามระเบยีบ Joint Circular No. 45/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHCN ทีอ่อกโดยกระทรวงเกษตร
และการพัฒนาชนบท และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองเวยีดนาม โดยเป้าหมายของการตดิฉลากคอื
ผลติภัณฑอ์าหารทีม่สีว่นผสมของพชืเทคโนชวีภาพมากกวา่ 5 % ของสว่นผสมทัง้หมด 
 
ผลติภัณฑจ์ากพืชเทคโนชวีภาพทีม่ีพื้นทีฉ่ลากนอ้ยกว่า 10 ตารางเซนตเิมตร จะตอ้งระบุค าว่า "genetically 
modified" ในฉลาก ผลติภัณฑจ์ากพืชเทคโนชวีภาพทีไ่ม่มีการตดิฉลากจะไม่ไดรั้บการอนุญาตใหผ้ลติและ
จ าหน่ายโดยมผีลตัง้แตเ่ดอืนมกราคม 2016 เป็นตน้ไป ผลติภัณฑจ์ากพชืเทคโนชวีภาพทีว่างจ าน่ายไปแลว้กอ่น
หนา้นี้จะไดรั้บอนุญาตใหจ้ าหน่ายจนกวา่จะถงึวันหมดอายุตามฉลาก โดยพชืและสัตวเ์ทคโนชวีภาพในสภาพสด
หรอืมชีวีติ ผลติภัณฑอ์าหารทีไ่มม่กีารบรรจ ุและผลติภัณฑเ์พือ่การสง่ออกโดยเฉพาะไม่อยูภ่ายใตร้ะเบยีบนี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://vietnamlawmagazine.vn/new-rules-on-labeling-genetically-modified-foods-5123.html 



จนีรว่มแบง่ปนัประสบการณใ์นการผลติพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้กบัประเทศก าลงัพฒันา 

ผูแ้ทนกวา่ 60 คนจากรัฐบาลจนี สถาบันการศกึษา สือ่ ภาคอตุสาหกรรม และตัวแทนจากสถานทตูสหรัฐอเมรกิา 
แคนาดา ออสเตรเลยี อารเ์จนตนิาและบราซลิ ไดม้ารวมตัวกัน ณ Westin Hotel กรุงปักกิง่ ประเทศจนี ในวันที ่8 
ธันวาคม 2015 เพื่อแลกเปลีย่นประสบการณ์เรื่องการสือ่สารดา้นความเสีย่งของการใชพ้ืชเทคโนชวีภาพ เพื่อ
สรา้งความร่วมมอืระหวา่งรัฐบาล สถาบนัการศกึษา สือ่และภาคอตุสาหกรรมเพือ่การเผยแพร่เทคโนโลยชีวีภาพ  
 
ในการเปิดงาน Seminar on Government and Public Communication of AgBiotech Mr. Ye Jiming รอง
ผูอ้ านวยการ Development Center of Science and Technology (DCST) ภายใตส้งักัดกระทรวงเกษตรของจนี 
กลา่ววา่จนีเป็นหนึง่ในประเทศแรกๆของโลกทีม่กีารพัฒนาเทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมและมพีืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเทค
โนชวีภาพเป็นจ านวนมากตัง้แตอ่ดตี อย่างไรก็ตามการสือ่สารดา้นความเสีย่งของการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพยังมไีม่
มากพอ จงึเป็นเหตใุหก้ารพัฒนาในชว่ง 2 ปีทีผ่า่นมาลา่ชา้ลง Mr. Philip A. Shull ทีป่รกึษาดา้นการเกษตรประจ า
สถานทูตสหรัฐอเมรกิาไดเ้นน้ย ้าว่าการผลติอาหารใหเ้พียงพอต่อความตอ้งการของคนทัง้โลกเป็นสิง่ทีส่ าคัญ
อย่างยิง่ เทคโนโลยชีวีภาพคอืปัจจัยทีส่ าคัญทีส่ดุในการผลติอาหารเพื่อคนทัง้โลกและความจรงิเรื่องนี้ควรจะ
ไดรั้บการยอมรับเป็นอยา่งดจีากประชาชน 
 
Dr. Zhen Zhu จาก Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences ได ้
น าเสนอกจิกรรมตา่งๆทีเ่ริม่ตน้ด าเนนิการโดย Platform of Science Communication for Agri-Biotechnology 
(PSCAB) และผลการด าเนินงานดา้นการเผยแพร่ความรูเ้กีย่วกับพืชเทคโนชวีภาพสู่ประชาชน Dr. Anna 
Somerville ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลยีและ Mr. Murray Gwyer ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดา ได ้
แลกเปลีย่นประสบการณ์เกีย่วกับการสือ่สารดา้นความเสีย่งของพืชเทคโนชวีภาพ Mr. John Cordts อดตี
เจา้หนา้ทีด่า้นการควบคมุของ USDA APHIS ไดน้ าเสนอวธิกีารของสหรัฐอเมรกิาในการใหข้อ้มูลแกป่ระชาชนเพือ่
ประกอบการตัดสนิใจ และ Dr. Judy Wang ผูจ้ัดการอาวโุสของ Biotech Regulatory and External Affairs, Du 
Pont Pioneer North Asia ไดก้ลา่วถงึความพยายามของ CropLife China ในการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
ในมมุมองของภาคอตุสาหกรรม 
 
ในชว่งของการเปิดอภปิราย ผูร้่วมงานไดร้่วมกันหารือเกีย่วกับวธิกีารสรา้งความร่วมมอื เพือ่ท าใหก้ารสือ่สารดา้น
ความเสีย่งของพชืเทคโนชวีภาพมปีระสทิธภิาพมากขึน้เพือ่ท าใหป้ระชาชนไดรั้บความรูท้ีถู่กตอ้งและมคีวามมั่นใจ
ในการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ การจัดสัมมนาครั้งนี้เกดิขึ้นจากความร่วมมือของ Chinese Society of 
Biotechnology, CropLife (China) Biotech Committee และ ISAAA China Biotechnology Information 
Center 

 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่zhangt@mail.las.ac.cn 
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โปรตนี JMJ704 ควบคมุการตอบสนองของระบบความตา้นทานของขา้วตอ่เชือ้ Xanthomonas oryzae 
pv. oryzae  

Jumonji C (JmjC) domain-containing proteins เป็นกลุม่ของโปรตนีอนุรักษ์ทีท่ าหนา้ทีเ่ป็น histone lysine 
demethylases ในสิง่มชีวีติแบบยูคารโิอต โดยโปรตนี JmjCs ควบคุมกระบวนการทางชวีภาพในพืช หลาย
กระบวนการ อยา่งไรก็ตามยังไมม่กีารศกึษากลไกของ JmjCs ในพชืทีอ่ยูใ่นสภาวะเครยีดจากสิง่มชีวีติ โดยเฉพาะ
ในขา้วทีม่คีวามตา้นทานตอ่โรคขอบใบแหง้ 
 
ทมีวจิัยน าโดย Yuxuan Hou จาก China National Rice Research Institute พบวา่การเขา้ท าลายของเชือ้ 
Xanthomonas oryzae pv. oryzae กระตุน้ใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนี JmjCs 15 ชนดิ แสดงใหเ้ห็นวา่
โปรตนีเหลา่นีม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัความตา้นทานตอ่โรคขอบใบแหง้ของขา้ว 
 
ยิง่ไปกวา่นัน้จากการศกึษาพบวา่โปรตนี JMJ704 เป็นตัวการควบคมุทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรคขอบใบแหง้
ในขา้ว โดยขา้วทีท่ าใหเ้กดิการกลายพันธุข์อง JMJ704 มคีวามออ่นแอตอ่โรคมากกวา่ขา้วปกต ิโดย JMJ704 ท า
หนา้ทียั่บยัง้การแสดงออกของยนีทีส่ง่ผลเชงิลบต่อระบบความตา้นทาน ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่า JMJ704 
สามารถใชเ้ป็นตวัควบคมุการแสดงของยนีหลายยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตา้นตอ่โรคขอบใบแหง้ 
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การแสดงออกของ silencing-suppressor protein เพิม่ประสทิธภิาพของการถา่ยยนีเพือ่เปลีย่นแปลง
วถิทีางชวีเคมขีองพชื 

การแสดงออกของยนีทีถ่กูถา่ยเขา้ไปในพชือาจลดลงไดเ้มือ่เวลาผ่านไป โดยเป็นผลมาจาก silencing pathways 
ของพชื ซึง่พชืววิฒันาการขึน้มาเพือ่ตอ่ตา้นการเขา้ท าลายของไวรัส ในขณะเดยีวกันไวรัสไดม้วีวิัฒนาการร่วมกับ
พชืโดยการสรา้งโปรตนี viral silencing-suppressor proteins (VSPs) เพือ่ยับยัง้กระบวนการ silencing ของพชื 
VSPs ถูกใชร้่วมกับยนีเป้าหมายในการเพิม่การแสดงออกของยนี อย่างไรก็ตามการใช ้VSPs ร่วมกับยนีเป้าหมาย
มักท าใหพ้ชืทีไ่ดรั้บยนีมกีารเจรญิทีผ่ดิปกต ิ
 
Fatima Naim จาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลยีและทมีงาน ไดศ้กึษาการแสดงออกของ VSPs 
หลายชนิดทีถู่กใชร้่วมกับการถ่ายยีนเพื่อเปลีย่นแปลงวถิีทางชวีเคมีของ arachidonic acid (AA) และ 
polyunsaturated fatty acid ในเมล็ดของ Arabidopsis thaliana 
 
ผลการทดลองจากหลายชดุการถา่ยยนี ทีผ่า่นการปลกูมา 4 ชัว่รุ่น แสดงใหเ้ห็นวา่พชืทีไ่ดรั้บการถ่ายยนี VSP-AA 
มลีกัษณะปกตแิละสรา้ง AA เพิม่ขึน้กวา่ 40% เมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืทีไ่ดรั้บการถ่ายยนี AA เพยีงอย่างเดยีว และ
พบว่าการแสดงออกของ VPS, V2 ของ geminivirus ไม่สง่ผลกระทบตอ่การเจรญิของพืช และชว่ยเพิม่การ
แสดงออกของยนีเป้าหมายได ้ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ VSP สามารถใชใ้นการปกป้องและท าใหเ้กดิความ
เสถยีรในการแสดงออกของยนีเป้าหมายทีถ่่ายเขา้ไปในพชืได ้ 
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ไกท่ีไ่ดร้บัการถา่ยยนีเพือ่สรา้งเอนไซมไ์ดร้บัการอนุมตัใินสหรฐัอเมรกิา 

องค์การอาหารและยาของสหรัฐ อนุมัติใหใ้ชไ้ก่เทคโนชีวภาพที่ไดรั้บการถ่ายยีนเพื่อสรา้งยา Kanuma 
(sebelipase alfa) ในไข ่Kanuma เป็นเอนไซมส์ายผสม (recombinant human enzyme) ทีจ่ าหน่ายโดยบรษัิท 
Alexion Pharmaceuticals ใชเ้พือ่ทดแทนเอนไซมท์ีผ่ดิปกตใินผูป่้วยโรค lysosomal acid lipase deficiency ซึง่
เป็นโรคตดิต่อทางพันธุกรรมทีพ่บไดย้าก ความผดิปกตนิี้ท าใหผู้ป่้วยไม่สามารถย่อยสลายโมเลกุลของไขมัน
ภายในเซลลไ์ด ้ท าใหเ้กดิการสะสมของไขมันทีต่ับ มา้มและเสน้เลอืด โดยทารกทีป่่วยดว้ยโรคนี้จะเสยีชวีติใน
เวลาไมน่าน ในกรณีของผูใ้หญ่เมือ่ป่วยดว้ยโรคนี้จะท าใหเ้กดิอาการตับโต เกดิพังผดืทีต่ับและอาการตับแข็งรวม
ไปถงึโรคหลอดเลอืดหัวใจ 
 
 ยา Kanuma จัดอยูใ่นกลุม่ของ farmaceuticals ในตลาดของสหรัฐ ซึง่เป็นกลุม่เดยีวกับ ATryn (antithrombin) 
ซึ่งเป็นยาตา้นการแข็งตัวของเลือดที่ผลิตจากนมของแพะเทคโนชีวภาพและยารักษาโรคลมพิษแบบ 
angioedema ทีผ่ลติจากกระตา่ยเทคโนชวีภาพ กรณีไกเ่ทคโนชวีภาพนี้แตกตา่งจากกรณีของปลาแซลมอนเทค
โนชวีภาพ AquAdvantage ทีไ่ดรั้บการอนุมัตจิาก FDA กอ่นหนา้นี้ เนื่องจากไกเ่ทคโนชวีภาพนี้จะถูกใชเ้พือ่การ
ผลติยาเทา่นัน้ ไมไ่ดถ้กูน ามาเป็นอาหารส าหรับมนุษย ์
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