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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรูแ
้ ละข่าวสาร
ที่เ กี่ย วข้อ งก บ
ั เทคโนโลยีช ี ว ภ าพด้า นพืช และพล ง
ั งานชี ว ภ าพจากท ว
่ ั โลกที่ต ีพ ิม พ์เ ป็ น
ภาษาอ งั กฤษมาลงในเว็ บ ไซด์http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็ นประจ า
ั ดาห์ เพือ
ี ภาพและความปลอดภย
ทุก ส ป
่ เผยแพร่ขอ
้ มู ลทีท
่ น
ั สม ย
ั ศูน ย์ข อ
้ มู ล เทคโนโลยีช ว
ั ทาง
ชีวภาพ ได้ค ัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ด ังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด ังกล่าวได้ทเี่ ว็ บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ั
ประจาทุก 2 สปดาห์
โดยฉบ ับปฐมฤกษ์เริม
่ ต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
ข่าวสารเทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
ผูไ้ ด้ร ับรางว ัลโนเบลระบุพช
ื เทคโนชีวภาพมีความสาค ัญในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหาร
แซมเบียจ ัดตงหน่
ั้
วยงานด้านความปลอดภ ัยทางชีวภาพของประเทศ
เวียดนามออกระเบียบใหม่ในการติดฉลากพืชเทคโนชีวภาพ
จีนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตพืชเทคโนชีวภาพเชิงการค้าก ับประเทศกาล ังพ ัฒนา
้ Xanthomonas
โปรตีน JMJ704 ควบคุมการตอบสนองของระบบความต้านทานของข้าวต่อเชือ

oryzae pv. oryzae

การแสดงออกของ silencing-suppressor protein เพิม
่ ประสิทธิภาพของการถ่ายยีนเพือ
่ เปลีย
่ นแปลง
วิถท
ี างชีวเคมีของพืช
ไก่ทไี่ ด้ร ับการถ่ายยีนเพือ
่ สร้างเอนไซม์ได้ร ับการอนุม ัติในสหร ัฐอเมริกา

เทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
ผูไ้ ด้ร ับรางว ัลโนเบลระบุพช
ื เทคโนชีวภาพมีความสาค ัญในการแก้ไขภาวะขาดสารอาหาร
Richard John Roberts นั กชีวโมเลกุลผู ้ได ้รับรางวัลโนเบลกล่าวว่า อาหารจากพืชเทคโนชีวภาพน่าจะปลอดภัย
กว่าอาหารแบบดัง้ เดิม โดยได ้กล่าวในระหว่างการบรรยายในงาน Centenary lecture series ณ University of
Mysore ประเทศอินเดีย และยังได ้กล่าวถึงศักยภาพของพืชเทคโนชีวภาพในการแก ้ไขภาวะขาดสารอาหาร
Sir Roberts กล่าวว่า “เราสามารถพั ฒนาแหล่งอาหารของเราได ้ด ้วยพืชเทคโนชีวภาพ การต่อต ้านพืชเทคโน
ชีวภาพเป็ นการกระทาทีไ่ ม่สมเหตุสมผล หากคุณไม่ต ้องการบริโภคพืชเทคโนชีวภาพคุณสามารถเลือกได ้ แต่ไม่
ควรกล่าวว่าพืชเหล่านี้เป็ นอันตรายเพราะมันไม่เป็ นความจริง ทีจ
่ ริงแล ้วพืชเทคโนชีวภาพน่ าจะปลอดภัยกว่าพืช
อาหารดัง้ เดิมเสียอีก” และยังได ้กล่าวถึงความผิดหวังเกีย
่ วกับการชะลอการผลิตข ้าวสีทองซึง่ จะช่วยแก ้ปั ญหาการ
ขาดวิตามินเอในประเทศกาลังพัฒนาได ้
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www2.smartbrief.com/servlet/encodeServlet?issueid=86893AFD-FFBB-4A04-91F4D50E8FA1C3A0&sid=0a5bf595-5215-4d4c-95bd-bf5fcdd505b9

แซมเบียจ ัดตงหน่
ั้
วยงานด้านความปลอดภ ัยทางชีวภาพของประเทศ
รัฐบาลแซมเบียได ้จัดตัง้ National Biosafety Authority (NBA) โดยมีพันธกิจหลักคือการควบคุมพืชเทคโน
ชีวภาพและผลผลิตในประเทศ การจัดตัง้ นี้มข
ี น
ึ้ ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2015 ที่ Radisson Blu Hotel เมือง
Lusaka โดยกระทรวงการศึกษาขัน
้ สูง Dr. Michael Kaingu รัฐมนตรีประจากระทรวง กล่าวว่าหน่วยงานด ้านความ
ปลอดภัยทางชีวภาพของประเทศได ้ดาเนินงานอย่างเต็มรูปแบบเพือ
่ สร ้างความมั่นใจว่าประเทศแซมเบียจะได ้รับ
ประโยชน์จากการใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่ทม
ี่ ค
ี วามปลอดภัย
“การตรวจสอบเพือ
่ ความมั่นใจด ้านความปลอดภัยจะมีขน
ึ้ ในขัน
้ ตอนการพัฒนา การนาไปใช ้และการบริหารจัดการ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับเทคโนโลยีการปรับเปลีย
่ นยีนทุกรูปแบบ โดย NBA จะดาเนินการด ้านการประกาศเตือนและการ
พิจ ารณาใบอนุ ญ าต รวมถึง การด าเนิน การด ้านอืน
่ ๆที่เ กีย
่ วข ้องกับ ความปลอดภั ย ทางชีว ภาพ” กล่า วโดย Dr.
Kaingu ในระหว่างการประชุมรัฐสภา วันที่ 2 ธันวาคม 2015 Dr. Kaingu ได ้กล่าวเพิม
่ เติมว่า “เรามีแนวทางที่
ชัดเจนในการพั ฒนาด ้านเทคโนโลยีชวี ภาพ นั กวิทยาศาสตร์ของเรากาลังทางานอย่างเต็มทีใ่ นการควบคุมและ
พัฒนาพืชเทคโนชีวภาพ และเราสามารถควบคุมการใช ้ประโยชน์จากเทคโนโลยีนไี้ ด ้”
ั ว์และประมง ในการกาหนด
Dr. Kaingu ได ้กล่าวกับสภาว่าทางกระทรวงได ้ทางานร่วมกับกระทรวงเกษตร ปศุสต
กรอบการด าเนิน งานและนโยบายด ้านความปลอดภั ย ทางชีว ภาพ และได ้ชีใ้ ห ้เห็ น ถึง กระทรวงอืน
่ ๆที่ม ีค วาม
เกี่ย วข ้องกั บ เทคโนโลยีช วี ภาพและความปลอดภั ย ทางชีว ภาพ ได ้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงที่ด น
ิ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล ้อม รวมไปถึงกระทรวงการปกครองส่วนท ้องถิน
่
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
Zambian National Biosafety Authority, contact Doris Musonda : dorismusonda@gmail.com

เวียดนามออกระเบียบใหม่ในการติดฉลากพืชเทคโนชีวภาพ
ในเดือนมกราคม 2016 อาหารบรรจุเสร็ จ (Prepackaged food) ทีม
่ ส
ี ว่ นประกอบจากพืชเทคโนชีวภาพจะได ้รับ
การติดฉลาก ตามระเบียบ Joint Circular No. 45/2015/TTLT- BNNPTNT-BKHCN ทีอ
่ อกโดยกระทรวงเกษตร
และการพัฒนาชนบท และกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเวียดนาม โดยเป้ าหมายของการติดฉลากคือ
ผลิตภัณฑ์อาหารทีม
่ ส
ี ว่ นผสมของพืชเทคโนชีวภาพมากกว่า 5 % ของส่วนผสมทัง้ หมด
ผลิต ภั ณ ฑ์จ ากพืช เทคโนชีว ภาพทีม
่ ีพื้น ทีฉ
่ ลากน อ้ ยกว่า 10 ตารางเซนติเ มตร จะต ้องระบุค าว่า "genetically
modified" ในฉลาก ผลิต ภั ณฑ์จากพืช เทคโนชีวภาพทีไ่ ม่ม ีการติด ฉลากจะไม่ได ้รั บการอนุ ญ าตให ้ผลิตและ
จาหน่ายโดยมีผลตัง้ แต่เดือนมกราคม 2016 เป็ นต ้นไป ผลิตภัณฑ์จากพืชเทคโนชีวภาพทีว่ างจาน่ายไปแล ้วก่อน
หน ้านี้จะได ้รับอนุญาตให ้จาหน่ายจนกว่าจะถึงวันหมดอายุตามฉลาก โดยพืชและสัตว์เทคโนชีวภาพในสภาพสด
หรือมีชวี ต
ิ ผลิตภัณฑ์อาหารทีไ่ ม่มก
ี ารบรรจุ และผลิตภัณฑ์เพือ
่ การส่งออกโดยเฉพาะไม่อยูภ
่ ายใต ้ระเบียบนี้
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://vietnamlawmagazine.vn/new-rules-on-labeling-genetically-modified-foods-5123.html
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จีนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ในการผลิตพืชเทคโนชีวภาพเชิงการค้าก ับประเทศกาล ังพ ัฒนา
่ ภาคอุตสาหกรรม และตัวแทนจากสถานทูตสหรัฐอเมริกา
ผู ้แทนกว่า 60 คนจากรัฐบาลจีน สถาบันการศึกษา สือ
แคนาดา ออสเตรเลีย อาร์เจนตินาและบราซิล ได ้มารวมตัวกัน ณ Westin Hotel กรุงปั กกิง่ ประเทศจีน ในวันที่ 8
่ สารด ้านความเสีย
่ งของการใช ้พืช เทคโนชีว ภาพ เพื่อ
ธันวาคม 2015 เพื่อแลกเปลีย
่ นประสบการณ์เ รื่องการสือ
่ และภาคอุตสาหกรรมเพือ
สร ้างความร่วมมือระหว่างรัฐบาล สถาบันการศึกษา สือ
่ การเผยแพร่เทคโนโลยีชวี ภาพ
ในการเปิ ดงาน Seminar on Government and Public Communication of AgBiotech Mr. Ye Jiming รอง
ผู ้อานวยการ Development Center of Science and Technology (DCST) ภายใต ้สังกัดกระทรวงเกษตรของจีน
กล่าวว่าจีนเป็ นหนึง่ ในประเทศแรกๆของโลกทีม
่ ก
ี ารพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวศ
ิ วกรรมและมีพน
ื้ ทีเ่ พาะปลูกพืชเทค
่ สารด ้านความเสีย
่ งของการใช ้พืชเทคโนชีวภาพยังมีไม่
โนชีวภาพเป็ นจานวนมากตัง้ แต่อดีต อย่างไรก็ตามการสือ
มากพอ จึงเป็ นเหตุให ้การพัฒนาในช่วง 2 ปี ทผ
ี่ า่ นมาล่าช ้าลง Mr. Philip A. Shull ทีป
่ รึกษาด ้านการเกษตรประจา
สถานทูต สหรั ฐอเมริก าได ้เน น
้ ย้ าว่า การผลิต อาหารให ้เพียงพอต่อความต ้องการของคนทัง้ โลกเป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญ
อย่างยิง่ เทคโนโลยีช วี ภาพคือปั จจัยทีส
่ าคัญ ทีส
่ ด
ุ ในการผลิต อาหารเพื่อ คนทัง้ โลกและความจริงเรื่องนี้ค วรจะ
ได ้รับการยอมรับเป็ นอย่างดีจากประชาชน
Dr. Zhen Zhu จาก Institute of Genetics and Developmental Biology, Chinese Academy of Sciences ได ้
นาเสนอกิจกรรมต่างๆทีเ่ ริม
่ ต ้นดาเนินการโดย Platform of Science Communication for Agri-Biotechnology
(PSCAB) และผลการด าเนิน งานด ้านการเผยแพร่ ค วามรู ้เกีย
่ วกับ พืช เทคโนชีว ภาพสู่ป ระชาชน Dr. Anna
Somerville ตัวแทนจากสถานทูตออสเตรเลียและ Mr. Murray Gwyer ตัวแทนจากสถานทูตแคนาดา ได ้
่ สารด ้านความเสีย
่ งของพืชเทคโนชีว ภาพ Mr. John Cordts อดีต
แลกเปลีย
่ นประสบการณ์เ กีย
่ วกับ การสือ
เจ ้าหน ้าทีด
่ ้านการควบคุมของ USDA APHIS ได ้นาเสนอวิธก
ี ารของสหรัฐอเมริกาในการให ้ข ้อมูลแก่ประชาชนเพือ
่
ประกอบการตัดสินใจ และ Dr. Judy Wang ผู ้จัดการอาวุโสของ Biotech Regulatory and External Affairs, Du
่ สารด ้านเทคโนโลยีชวี ภาพ
Pont Pioneer North Asia ได ้กล่าวถึงความพยายามของ CropLife China ในการสือ
ในมุมมองของภาคอุตสาหกรรม
่ สารด ้าน
ในช่วงของการเปิ ดอภิปราย ผู ้ร่วมงานได ้ร่วมกันหารือเกีย
่ วกับวิธก
ี ารสร ้างความร่วมมือ เพือ
่ ทาให ้การสือ
่ งของพืชเทคโนชีวภาพมีประสิทธิภาพมากขึน
ความเสีย
้ เพือ
่ ทาให ้ประชาชนได ้รับความรู ้ทีถ
่ ูกต ้องและมีความมั่นใจ
ในการใช ้เทคโนโลยีช ีว ภาพ การจั ด สั ม มนาครั ้ง นี้ เ กิด ขึ้น จากความร่ ว มมือ ของ Chinese
Society
of
Biotechnology, CropLife (China) Biotech Committee และ ISAAA China Biotechnology Information
Center
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ zhangt@mail.las.ac.cn

้ Xanthomonas oryzae
โปรตีน JMJ704 ควบคุมการตอบสนองของระบบความต้านทานของข้าวต่อเชือ
pv. oryzae
Jumonji C (JmjC) domain-containing proteins เป็ นกลุม
่ ของโปรตีนอนุรักษ์ ทท
ี่ าหน ้าทีเ่ ป็ น histone lysine
demethylases ในสิง่ มีชวี ต
ิ แบบยูค าริโอต โดยโปรตีน JmjCs ควบคุม กระบวนการทางชีวภาพในพืช หลาย
กระบวนการ อย่างไรก็ตามยังไม่มก
ี ารศึกษากลไกของ JmjCs ในพืชทีอ
่ ยูใ่ นสภาวะเครียดจากสิง่ มีชวี ต
ิ โดยเฉพาะ
ในข ้าวทีม
่ ค
ี วามต ้านทานต่อโรคขอบใบแห ้ง
้
ทีมวิจัยนาโดย Yuxuan Hou จาก China National Rice Research Institute พบว่าการเข ้าทาลายของเชือ
Xanthomonas oryzae pv. oryzae กระตุ ้นให ้เกิดการแสดงออกของโปรตีน JmjCs 15 ชนิด แสดงให ้เห็นว่า
โปรตีนเหล่านีม
้ ค
ี วามเกีย
่ วข ้องกับความต ้านทานต่อโรคขอบใบแห ้งของข ้าว
ยิง่ ไปกว่านัน
้ จากการศึกษาพบว่าโปรตีน JMJ704 เป็ นตัวการควบคุมทีท
่ าให ้เกิดความต ้านทานต่อโรคขอบใบแห ้ง
ในข ้าว โดยข ้าวทีท
่ าให ้เกิดการกลายพันธุข
์ อง JMJ704 มีความอ่อนแอต่อโรคมากกว่าข ้าวปกติ โดย JMJ704 ทา
หน ้าทีย
่ ับยัง้ การแสดงออกของยีนทีส
่ ง่ ผลเชิงลบต่อระบบความต ้านทาน ผลการทดลองแสดงให ้เห็นว่า JMJ704
สามารถใช ้เป็ นตัวควบคุมการแสดงของยีนหลายยีนทีเ่ กีย
่ วข ้องกับความต ้านต่อโรคขอบใบแห ้ง
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/286
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การแสดงออกของ silencing-suppressor protein เพิม
่ ประสิทธิภาพของการถ่ายยีนเพือ
่ เปลีย
่ นแปลง
วิถท
ี างชีวเคมีของพืช
การแสดงออกของยีนทีถ
่ ก
ู ถ่ายเข ้าไปในพืชอาจลดลงได ้เมือ
่ เวลาผ่านไป โดยเป็ นผลมาจาก silencing pathways
ของพืช ซึง่ พืชวิวฒ
ั นาการขึน
้ มาเพือ
่ ต่อต ้านการเข ้าทาลายของไวรัส ในขณะเดียวกันไวรัสได ้มีววิ ัฒนาการร่วมกับ
พืชโดยการสร ้างโปรตีน viral silencing-suppressor proteins (VSPs) เพือ
่ ยับยัง้ กระบวนการ silencing ของพืช
VSPs ถูกใช ้ร่วมกับยีนเป้ าหมายในการเพิม
่ การแสดงออกของยีน อย่างไรก็ตามการใช ้ VSPs ร่วมกับยีนเป้ าหมาย
มักทาให ้พืชทีไ่ ด ้รับยีนมีการเจริญทีผ
่ ด
ิ ปกติ
Fatima Naim จาก University of Sydney ประเทศออสเตรเลียและทีมงาน ได ้ศึกษาการแสดงออกของ VSPs
หลายชนิด ทีถ
่ ูก ใช ้ร่ ว มกับ การถ่า ยยีน เพื่อ เปลีย
่ นแปลงวิถ ีท างชีว เคมีข อง arachidonic acid (AA) และ
polyunsaturated fatty acid ในเมล็ดของ Arabidopsis thaliana
ผลการทดลองจากหลายชุดการถ่ายยีน ทีผ
่ า่ นการปลูกมา 4 ชัว่ รุ่น แสดงให ้เห็นว่าพืชทีไ่ ด ้รับการถ่ายยีน VSP-AA
มีลก
ั ษณะปกติและสร ้าง AA เพิม
่ ขึน
้ กว่า 40% เมือ
่ เปรียบเทียบกับพืชทีไ่ ด ้รับการถ่ายยีน AA เพียงอย่างเดียว และ
พบว่าการแสดงออกของ VPS, V2 ของ geminivirus ไม่สง่ ผลกระทบต่อการเจริญของพืช และช่วยเพิม
่ การ
แสดงออกของยีนเป้ าหมายได ้ ผลการทดลองแสดงให ้เห็นว่า VSP สามารถใช ้ในการปกป้ องและทาให ้เกิดความ
เสถียรในการแสดงออกของยีนเป้ าหมายทีถ
่ ่ายเข ้าไปในพืชได ้
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12506/full#publication-history

ไก่ทไี่ ด้ร ับการถ่ายยีนเพือ
่ สร้างเอนไซม์ได้ร ับการอนุม ัติในสหร ัฐอเมริกา
องค์ก ารอาหารและยาของสหรั ฐ อนุ มั ต ิใ ห ใ้ ช ้ไก่ เ ทคโนชีว ภาพที่ไ ด ร้ ั บ การถ่ า ยยี น เพื่ อ สร า้ งยา Kanuma
(sebelipase alfa) ในไข่ Kanuma เป็ นเอนไซม์สายผสม (recombinant human enzyme) ทีจ
่ าหน่ายโดยบริษัท
Alexion Pharmaceuticals ใช ้เพือ
่ ทดแทนเอนไซม์ทผ
ี่ ด
ิ ปกติในผู ้ป่ วยโรค lysosomal acid lipase deficiency ซึง่
เป็ นโรคติดต่อ ทางพั นธุก รรมทีพ
่ บได ้ยาก ความผิด ปกตินี้ท าให ้ผู ้ป่ วยไม่ส ามารถย่อ ยสลายโมเลกุล ของไขมั น
ภายในเซลล์ได ้ ทาให ้เกิดการสะสมของไขมันทีต
่ ับ ม ้ามและเส ้นเลือด โดยทารกทีป
่ ่ วยด ้วยโรคนี้จะเสียชีวต
ิ ใน
เวลาไม่นาน ในกรณีของผู ้ใหญ่เมือ
่ ป่ วยด ้วยโรคนี้จะทาให ้เกิดอาการตับโต เกิดพังผืดทีต
่ ับและอาการตับแข็งรวม
ไปถึงโรคหลอดเลือดหัวใจ
ยา Kanuma จัดอยูใ่ นกลุม
่ ของ farmaceuticals ในตลาดของสหรัฐ ซึง่ เป็ นกลุม
่ เดียวกับ ATryn (antithrombin)
ซึ่ง เป็ นยาต า้ นการแข็ ง ตั ว ของเลื อ ดที่ ผ ลิต จากนมของแพะเทคโนชีว ภาพและยารั ก ษาโรคลมพิ ษ แบบ
angioedema ทีผ
่ ลิตจากกระต่ายเทคโนชีวภาพ กรณีไก่เทคโนชีวภาพนี้แตกต่างจากกรณีของปลาแซลมอนเทค
โนชีวภาพ AquAdvantage ทีไ่ ด ้รับการอนุมัตจ
ิ าก FDA ก่อนหน ้านี้ เนื่องจากไก่เทคโนชีวภาพนี้จะถูกใช ้เพือ
่ การ
ผลิตยาเท่านัน
้ ไม่ได ้ถูกนามาเป็ นอาหารสาหรับมนุษย์
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www.nature.com/news/us-government-approves-transgenic-chicken-1.18985
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