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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  
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การศกึษาทีเ่ผยใหเ้ห็นวา่พชืสามารถลบการจดจ าทีไ่มจ่ าเป็นได ้
 

ผลการศกึษาคร ัง้ใหมแ่สดงใหเ้ห็นวา่การเลกิใชพ้ชืเทคโนชวีภาพอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและ
เศรษฐกจิ 
 

ตวัแทนเกษตรกรจากประเทศฟิลปิปินสไ์ดศ้กึษาการปลกูมะเขอืเทคโนชวีภาพบทีกีบัเกษตรกรในประเทศ
บงัคลาเทศ 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์าก University of Missouri ปรบัปรุงสายพนัธุส์กุรใหส้ามารถตา้นทานตอ่ไวรสั 
PRRSV โดยใชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 

การศกึษาทีเ่ผยใหเ้ห็นวา่พชืสามารถลบการจดจ าทีไ่มจ่ าเป็นได ้

ทมีนักวจิัยจาก Australian National University ประเทศออสเตรเลยี พบวา่พชืสามารถจัดการกับหน่วยความจ าได ้
โดยลบการจดจ าทีไ่มจ่ าเป็น ผลการศกึษากอ่นหนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่พชืสามารถจดจ าเหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่คยเกดิขึน้ใน
อดตี เช่น สภาวะแลง้ ท าใหพ้ืชเกดิการเรียนรูใ้นการปรับตัวเพื่อรับมอืกับเหตุการณ์เดมิทีอ่าจเกดิขึน้อกีในอนาคต 
การศกึษาครัง้นีไ้ดร้ายงานถงึกลไกในการจดจ าของพชืและยังไดเ้ผยใหเ้ห็นวา่พชืสามารถเปลีย่นแปลงการจดจ าเมือ่
สภาพแวดลอ้มเปลีย่นแปลงไปและสามารถลบการจดจ าทีไ่มจ่ าเป็นออกไปได ้ 
 
ทมีวจิัยพบวา่พชืสรา้งการจดจ าขึน้โดยการสรา้งโปรตนีทีม่ผีลตอ่ DNA ซึง่สามารถสง่ตอ่การจดจ านี้ไปยังพชืในรุ่น
ถัดไปได ้กระบวนการนี้เรยีกวา่ RNA decay โดยปกต ิDNA จะถูกถอดรหัสไปเป็น RNA กอ่นที ่RNA จะถูกแปลรหัส
ไปเป็นโปรตนี โดยกระบวนการ RNA decay มบีทบาทในการควบคมุปรมิาณ RNA กอ่นทีจ่ะถูกแปลรหัสเป็นโปรตนี 
ในทางกลับกันหากกระบวนการ RNA decay ถูกรบกวนจะท าใหก้ารจดจ ายุตลิง กลไกการก าจัดหน่วยจดจ าทีไ่ม่
จ าเป็นมคีวามส าคัญส าหรับพชืเนื่องจากกระบวนการจดจ าตอ้งอาศัยทรัพยากรต่างๆภายในเซลล ์พืชจงึตอ้งก าจัด
หน่วยจดจ าทีไ่ม่จ าเป็นออกไปเพือ่ลดการใชท้รัพยากร นอกจากนี้ทมีวจัิยยังพบขอ้สงัเกตวา่พชืมกีารจดจ าระยะสัน้ที่
ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบั DNA หรอื RNA อยูด่ว้ย โดยกลไกของกระบวนการนีก้ าลงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษา 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://advances.sciencemag.org/content/2/2/e1501340.full 



ตวัแทนเกษตรกรจากประเทศฟิลปิปินสไ์ดศ้กึษาการปลกูมะเขอืเทคโนชวีภาพบทีกีบัเกษตรกรในประเทศ
บงัคลาเทศ 

ตวัแทนเกษตรกรจากฟิลปิปินสไ์ดเ้ขา้ร่วมศกึษาดงูานการปลกูมะเขอืเทคโนชวีภาพบทีใีนประเทศบงัคลาเทศเป็น
เวลา 2 วนัในชว่งเดอืนกมุภาพันธท์ีผ่่านมา โดยไดร้่วมกนัปรกึษาหารอืเกีย่วกบัการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพใน
ประเทศบงัคลาเทศ การวจิัยและพัฒนามะเขอืบที ีและประสบการณ์ของเกษตรกรทีป่ลกูมะเขอืบที ีกจิกรรมนีจ้ัดขึน้
โดยเจา้หนา้ทีข่องรัฐบาลบงัคลาเทศและนักวทิยาศาสตรจ์าก Bangladesh Agricultural Research Institute 
(BARI) การประชมุนีไ้ดม้กีจิกรรมเยีย่มชมแปลงเพาะปลกูมะเขอืบทีใีนเมอืง Bogra มกีารพูดคยุแลกเปลีย่นความ
คดิเห็นกบัเกษตรกรรวมถงึการทดลองชมิมะเขอืบที ี 
 
เกษตรกรฟิลปิปินสไ์ดถ้ามถงึปัจจัยหลกัทีท่ าใหเ้กดิการอนุญาตใหเ้พาะปลกูและจ าหน่ายมะเขอืบทีใีนบงัคลาเทศ 
และไดส้อบถามขอ้มลูเชงิลกึและประสบการณ์ของเกษตรกรชาวบงัคลาเทศเพือ่ประโยชนใ์นการสือ่สารกบัเกษตรกร
ผูป้ลกูมะเขอืและรัฐบาลของฟิลปิปินส ์หลงัจากทีเ่มือ่เร็วๆนีศ้าลสงูสดุของฟิลปิปินสไ์ดต้ดัสนิใหห้ยดุการทดสอบ
มะเขอืบทีภีาคสนาม รวมไปถงึการทบทวนกฎระเบยีบตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการวจิัย การทดสอบภาคสนาม การผลติ
เชงิการคา้ รวมถงึการน าเขา้พชืเทคโนชวีภาพหลายชนดิ 
 
กจิกรรมนีนั้บเป็นความร่วมมอืกนัครัง้แรกระหวา่งชาวตา่งชาตกิบัเกษตรกรและเจา้หนา้ทีรั่ฐบาลของบงัคลาเทศ ใน
การแลกเปลีย่นความรูแ้ละประสบการณ์เกีย่วกบัมะเขอืบที ีโดยบงัคลาเทศไดอ้นุญาตใหเ้พาะปลกูมะเขอืบทีจี านวน 4 
สายพันธุต์ัง้แตเ่ดอืนตลุาคม ปี 2013 ท าใหผ้ลผลติมะเขอืเพิม่ขึน้อย่างมนัียส าคัญเนื่องจากความเสยีหายของ
ผลผลติลดลง และภายในเวลาเพยีง 1 ปี เกษตรกรตา่งใหก้ารยอมรับมะเขอืเทคโนชวีภาพเป็นอย่างด ีภายหลงัจาก
การเยีย่มชมเกษตรกรฟิลปิปินสไ์ดก้ระตุน้ใหม้กีารผลักดนัการปลกูมะเขอืบทีใีนฟิลปิปินสเ์นื่องจากพวกเขาได ้
ประจักษ์แลว้วา่เทคโนโลยนีีส้ามารถใชง้านไดจ้รงิและเป็นประโยชน์อยา่งมากตอ่เกษตรกร 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่www.bic.searca.org 

ผลการศกึษาคร ัง้ใหมแ่สดงใหเ้ห็นวา่การเลกิใชพ้ชืเทคโนชวีภาพอาจสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มและ
เศรษฐกจิ 

อะไรจะเกดิขึน้หากสหรัฐอเมรกิาหา้มไมใ่หม้กีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพ? 
 
ผลการศกึษาลา่สดุจาก Purdue University โดยความร่วมมอืกนัระหวา่ง ศาสตราจารย ์Wally Tyner, ศาสตราจารย ์
James Ackerman, ศาสตราจารยL์ois Ackerman, รองศาสตราจารย ์Farzad Taheripour ผูเ้ชีย่วชาญดา้น
เศรษฐศาสตรเ์กษตร  และ Harry Mahaffey ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่หากสหรัฐอเมรกิาหา้มไมใ่หม้กีารปลกูพชืเทคโน
ชวีภาพจะท าใหป้รมิาณผลผลติและรายไดข้องประเทศลดลงอย่างมนัียส าคัญ 
 
จากการรวบรวมขอ้มลูโดยนักเศรษฐศาสตรพ์บวา่ในปี 2014 มเีกษตรกร 18 ลา้นคนใน 28 ประเทศทัว่โลกทีป่ลกูพชื
เทคโนชวีภาพคดิเป็นพืน้ที ่181 ลา้นเฮกตาร ์โดย 40 เปอรเ์ซ็นตข์องพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเทคโนชวีภาพอยูใ่นประเทศ
สหรัฐอเมรกิา นักวจัิยไดท้ าการวเิคราะหข์อ้มลูโดยใชแ้บบจ าลอง GTAPBIO ทีพั่ฒนาขึน้โดย Purdue University 
เพือ่ประเมนิผลกระทบดา้นเศรษฐกจิทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงดา้นการเกษตร พลงังาน การคา้และนโยบาย
สิง่แวดลอ้ม  
 
ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่หากระงับไมใ่หม้กีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพทกุชนดิในอเมรกิา ผลผลติขา้วโพดจะ
ลดลงไป 11.2 เปอรเ์ซ็นต ์ถั่วเหลอืงลดลง 5.2 เปอรเ์ซ็นตแ์ละฝ้ายลดลง 18.6 เปอรเ์ซ็นต ์โดยตอ้งเปลีย่นพืน้ทีป่่า
และทุง่หญา้ประมาณ 102,000 เฮกตารม์าเป็นพืน้ทีเ่พาะปลกูเพือ่ทดแทนปรมิาณผลผลติทีห่ายไป และจะตอ้งใช ้

พืน้ทีป่ระมาณ 1.1 ลา้นเฮกตารใ์นการปลกูพชืเพือ่ใหไ้ดผ้ลผลติเทา่เดมิหากทั่วโลกยกเลกิการปลกูพชืเทคโนชวีภาพ 
ซึง่จะท าใหม้กีารปลดปลอ่ยแก็สเรอืนกระจกเพิม่มากขึน้และราคาผลผลติจะสงูขึน้ประมาณ 1-2 เปอรเ์ซ็นต ์คดิเป็น
มลูคา่ 14,000 ถงึ 24,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐตอ่ปี โดยเฉพาะอยา่งยิง่ราคาของขา้วโพดและถั่วเหลอืงจะเพิม่ขึน้ 28 
และ 22 เปอรเ์ซ็นตต์ามล าดบัหากไมม่กีารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/study-eliminating-gmos-would-take-toll-on-

environment,-economies.html 
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นกัวทิยาศาสตรจ์าก University of Missouri ปรบัปรุงสายพนัธุส์กุรใหส้ามารถตา้นทานตอ่ไวรสั PRRSV 
โดยใชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 

ไวรัส porcine reproductive and respiratory syndrome virus (PRRSV) เป็นไวรัสทีส่ง่ผลกระทบตอ่สกุรทัว่โลก 
โดยเป็นไวรัสทีส่รา้งความเสยีหายมากทีส่ดุในธรุกจิเพาะเลีย้งสกุรและการท าวัคซนีไม่สามารถยับยัง้การระบาดของ
ไวรัสนีไ้ด ้นักชวีวทิยาจาก University of Missouri สหรัฐอเมรกิา จงึไดค้ดิคน้วธิกีารใหมใ่นการรับมอืกบัไวรัสชนดินี ้
โดยใชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการปรับปรุงพันธกุรรมของหมใูหต้า้นทานตอ่การตดิเชือ้ไวรัส PRRSV 
 
CRISPR/Cas9 เป็นเครือ่งมอืหนึง่ในการแกไ้ขพันธกุรรม โดยสามารถเปลีย่นแปลงล าดบันิวคลโีอไทดบ์นสาย DNA 
ไดอ้ยา่งแมน่ย า ในการวจิัยครัง้นี ้Randall Prather, Kristen Whitworth และ Kevin Wells ไดใ้ชเ้ทคนคินีใ้นการ
ปรับปรุงพันธกุรรมของลกูสกุร 3 ตวั โดยท าใหล้กูสกุรไมเ่กดิการสรา้งโปรตนีทีเ่ป็นบรเิวณจดจ าของไวรัส PRRSV  
ลกูสกุรทีไ่ดรั้บการปรับปรุงพันธกุรรมนี ้ถกูน าไปเลีย้งรวมกบัลกูสกุรปกตแิละไดรั้บการปลกูเชือ้ PRRSV หลงัจาก
ไดรั้บเชือ้เป็นเวลา 5 วนั พบวา่ลกูสกุรปกตมิอีาการป่วยในขณะทีล่กูสกุรปรับปรุงพันธกุรรมยังคงมสีขุภาพดอียูแ่มว้า่
จะอาศยัอยูร่่วมกบัลกูสกุรทีป่่วยเป็นโรค 
 
ผลการตรวจเลอืดยนืยันใหเ้ห็นวา่ไม่พบการผลติ antibody ตอ่ไวรัสในลกูสกุรปรับปรุงพันธกุรรม แสดงวา่ลกูสกุร
เหลา่นีไ้มไ่ดต้ดิเชือ้ไวรัส ผลการทดลองนีเ้ป็นหนึง่ในสญัญาณทีด่ใีนการใชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 เพือ่การป้องกนั
โรคในสตัวเ์ลีย้ง 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.scientificamerican.com/article/scientists-breed-pigs-resistant-to-a-devastating-infection-

using-crispr/ 

Copyright © 2007 ISAAA  


