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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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ขา้วสามารถใชร้ะบบภูมคิุม้กนัจากพชืชนดิอืน่ได ้
 

รายงานนโยบายดา้นอาหารของโลก (Global Food Policy Report) ฉบบัใหม ่ระบุวา่การผลติอาหาร
ใหก้บัประชากรโลกในปจัจบุนัเป็นไปอยา่งไมย่ ัง่ยนื 
 

Purdue University ไดพ้ฒันาวธิกีารทีช่ว่ยใหพ้ชืสามารถมชีวีติรอดในสภาพแหง้แลง้ทีย่าวนาน 
 

ออสเตรเลยีอนุญาตใหป้ลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืเชงิการคา้  
 

การแสดงออกของเอนไซมไ์ฟเตทจากแบคทเีรยีใน Arabidopsis ชว่ยเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึ
สารประกอบฟอสเฟตของพชื 
 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบวถิกีารสงัเคราะหด์ว้ยแสงแบบยอ้ยกลบั 
 

นกัวจิยัพฒันาโปรแกรมภาษาส าหรบัควบคมุเซลลท์ีย่งัมชีวีติอยู ่

ขา้วสามารถใชร้ะบบภูมคิุม้กนัจากพชืชนดิอืน่ได ้

ขา้วมรีะบบภมูคิุม้กนัทีม่ปีระสทิธภิาพโดยสามารถตรวจจับและก าจัดเชือ้จลุนิทรยีส์าเหตโุรคไดห้ลายชนดิ ผลงานวจัิย
ลา่สดุโดย University of California, Davis เผยใหเ้ห็นวา่ระบบภมูคิุม้กนัทีม่อียูแ่ลว้ในขา้วสามารถพัฒนาใหม้ี
ประสทิธภิาพสงูขึน้ได ้โดยการถา่ยยนีใหข้า้วสรา้งโปรตนีตวัรับ (receptor) บนผวิเซลล ์ซึง่เป็นกลไกในขัน้แรกทีพ่ชื
ใชใ้นการตรวจจับเชือ้โรค  
 
Benjamin Schwessinger นักวจิัยจาก UC Davis และทมีงาน ไดท้ าการถา่ยยนีสรา้งโปรตนีตวัรับในตน้Arabidopsis 
เขา้สูข่า้ว ผลปรากฏวา่ขา้วสามารถสรา้งโปรตนีตวัรับนีไ้ดแ้ละสามารถตรวจจับเชือ้ Xanthomonas oryzae pv. 
oryzae แบคทเีรยีสาเหตโุรคขอบใบแหง้ซึง่เป็นโรคทีส่ าคญัของขา้วได ้ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่โปรตนีตวัรับ
จาก Arabidopsis ทีถ่กูถา่ยเขา้สูข่า้ว สามารถท างานร่วมกบัระบบการสง่สญัญาณทางเคมใีนขา้วไดแ้ละท าใหข้า้วมี
ระบบภมูคิุม้กนัทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://journals.plos.org/plospathogens/article?id=10.1371/journal.ppat.1004809 



Purdue University ไดพ้ฒันาวธิกีารทีช่ว่ยใหพ้ชืสามารถมชีวีติรอดในสภาพแหง้แลง้ทีย่าวนาน 

ทมีนักวจิัยจาก Purdue University ไดพั้ฒนาเทคโนโลยใีหมท่ีท่ าใหพ้ชืสามารถมชีวีติรอดในสภาพแหง้แลง้อยา่ง
รุนแรงได ้และท าใหพ้ชืมคีวามตอ้งการน ้านอ้ยลง เทคโนโลยนีีค้อืการใชย้นีทีท่ าใหพ้ชืปิดปากใบอยา่งรวดเร็ว ซึง่
ชว่ยลดการระเหยของน ้า ชว่ยลดความเสยีหายของเยือ้หุม้เซลล ์และสง่เสรมิความสามารถในการสงัเคราะหแ์สง ซึง่
กลไกตา่งๆเหลา่นี้สง่ผลใหพ้ชืสามารถอยูใ่นสภาพแหง้แลง้ไดด้ขี ึน้ 
 
Yang Zhao นักพชืสวน กลา่ววา่ ในปัจจบุนัพชืเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้ดว้ยเทคนคินีป้ระสบความส าเร็จในการ
เจรญิเตบิโตในบางสภาพแวดลอ้ม โดยจ าเป็นตอ้งใหน้ ้าเพือ่ชว่ยใหพ้ชืมชีวีติรอดในกรณีทีส่ภาพแวดลอ้มมคีวามแหง้
แลง้อยา่งรุนแรง     
 
“เมือ่พชือยูใ่นสภาวะเครยีดอยา่งรุนแรงจะเกดิการเขา้สูส่ภาวะพักตัว แมว้า่จะขาดน ้าไปเป็นเวลานาน แตเ่มือ่ไดรั้บน ้า
อกีครัง้ พชืจะสามารถฟ้ืนตวัและกลบัมาเจรญิไดอ้กีครัง้ วธิกีารของเราไมจ่ าเป็นตอ้งพึง่พาการใชร้ะบบชลประทาน
เพือ่ชว่ยใหพ้ชืมชีวีติรอดในสภาวะแลง้ เกษตรกรสามารถมั่นใจไดว้า่พวกเขาไมจ่ าเป็นตอ้งปลกูพชืทัง้หมดใหม่อกี
ครัง้ เพราะเมือ่ผา่นพน้สภาวะแหง้แลง้ทีย่าวนานพชืเหลา่นี้สามารถกลบัมาฟ้ืนตัวไดอ้กีครัง้ ซึง่ชว่ยประหยัดเวลาและ
เงนิทนุลงได”้ กลา่วโดย Ray Bressan ศาสตราจารยจ์ากคณะเกษตร มหาวทิยาลยั Purdue University ผูด้แูล
โครงการวจัิย และไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ ทมีวจัิยมคีวามสนใจทีจ่ะน าเอาเทคโนโลยนีีไ้ปใชร้่วมกับเทคโนโลยกีารพัฒนา
พชืเทคโนชวีภาพของบรษัิทตา่งๆ ในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/purdue-innovation-could-help-crops-survive-

prolonged-drought,-save-water.html 

รายงานนโยบายดา้นอาหารของโลก (Global Food Policy Report) ฉบบัใหม ่ระบุวา่การผลติอาหารใหก้บั
ประชากรโลกในปจัจบุนัเป็นไปอยา่งไมย่ ัง่ยนื 

รายงานนโยบายดา้นอาหารของโลกประจ าปี 2016 ซึง่เป็นรายงานหนึง่ทีส่ าคญัของสถาบนั International Food 
Policy Research Institute (IFPRI) ไดรั้บการเผยแพร่ในวนัที ่31 มนีาคมทีผ่า่นมา รายงานฉบบันีป้ระกอบไปดว้ย 
ขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัการพัฒนานโยบายทีส่ าคัญดา้นอาหาร เหตกุารณ์ตา่งๆทีเ่กดิขึน้ในปีทีผ่่านมา และการวเิคราะห์
ความทา้ทายและโอกาสดา้นอาหารทีค่าดวา่จะเกดิขึน้ในปีถัดไป 
 
รายงานไดมุ้ง่ประเด็นไปทีจ่ดุออ่นของระบบการผลติอาหารในปัจจบุนั ประชากรราวๆ 800 ลา้นคนถกูปลอ่ยใหอ้ด
อยาก โดย 1 ใน 3 ของประชากรโลกก าลงัประสบภาวะขาดสารอาหาร มากกวา่ครึง่หนึง่ของผลผลติพชืบางชนดิไม่
สามารถใชบ้รโิภคได ้และโลกก าลงัถกูท าลายโดยการเกษตรทีไ่มเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม รายงานนียั้งไดเ้นน้ย ้าวา่
ประชากรโลกจะเพิม่สงูขึน้อยา่งมากในอกีไม่กีปี่ขา้งหนา้นี ้ท าใหม้คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ในการพจิารณาแนวทางตา่งๆ
ในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอตอ่ประชากรโลกอยา่งมปีระสทิธภิาพและย่ังยนื รวมถงึแนวทางการรับมอืกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 
“เป้าหมายการพัฒนาทีย่ั่งยนื (The Sustainable Development Goals, SDGs) ถอืเป็นงานของพวกเราทกุคนทีจ่ะ
ท าใหค้วามหวิโหยและภาวะขาดสารอาหารหมดไปภายใน 15 ปีหรอืเร็วกวา่นัน้ เราตอ้งชว่ยกนัผลกัดนัและสนับสนุน
ระบบการผลติอาหารแบบใหมท่ีม่ปีระสทิธภิาพ เพยีงพอตอ่ความตอ้งการ เหมาะสมกบัสภาพอากาศ ย่ังยนื ชว่ย
เสรมิสรา้งโภชนาการและสขุภาพ และสรา้งประโยชนด์า้นธรุกจิ เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ในอนาคตจะตอ้งไมม่ผีูค้นที่
ตอ้งทนทกุขจ์ากความหวิโหย” กลา่วโดย Shenggen Fan ผูอ้ านวยการ IFPRI  
 
รายงานประจ าปีฉบบันีไ้ดท้ าการรวบรวมขอ้มลูงานวจิัยลา่สดุเกีย่วกบัโอกาสและความทา้ทายทีป่ระชาคมโลกจะตอ้ง
เผชญิเพือ่การบรรลวุตัถปุระสงคใ์นการพัฒนาอย่างย่ังยนื รายงานนีป้ระกอบดว้ยเนือ้หาทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศและผลกระทบตอ่เกษตรกรรายยอ่ย การผลติอาหารอยา่งย่ังยนื ความเสยีหายของผลผลติ
ทีไ่มส่ามารถใชบ้รโิภคได ้และการบรหิารจัดการน ้า  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ifpri.org/news-release/gfpr-2016-press-release 
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ออสเตรเลยีอนุญาตใหป้ลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืเชงิการคา้  

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บับรษัิท Pioneer Hi-Bred 
Australia Pty Ltd. ซึง่เป็นการอนุญาตใหป้ลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื Optimum® Gly 
โดยการอนุญาตนีม้ผีลทัว่ประเทศ คาโนลา่เทคโนชวีภาพและผลผลติสามารถจ าหน่ายในตลาดทั่วไปเพือ่ใชเ้ป็น
อาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์ตามการอนุญาตของ Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) 
 
การออกใบอนุญาตในครัง้นีม้ขี ึน้หลงัจากการพจิารณาดา้นการประเมนิและบรหิารจัดการความเสีย่ง โดยเป็นการ
พจิารณาร่วมกนัระหวา่งภาคประชาชน รัฐบาลทอ้งถิน่ หน่วยงานของรัฐบาลกลาง กระทรวงสิง่แวดลอ้ม 
คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยยีนี และสภาทอ้งถิน่ ตามค ารอ้งขอของ Gene Technology Act 2000 และ
สภาประจ ารัฐตา่งๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir139 
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การแสดงออกของเอนไซมไ์ฟเตทจากแบคทเีรยีใน Arabidopsis ชว่ยเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึ
สารประกอบฟอสเฟตของพชื 

กรดไฟตกิ (Phytic acid, PA) เป็นแหลง่ของสารประกอบอนนิทรยีฟ์อสเฟต (Pi) ทีส่ าคญัในดนิ อยา่งไรก็ตามพชืไม่
สามารถใชส้ารประกอบเหลา่นี้เพือ่เป็นธาตอุาหารในการเจรญิเตบิโตได ้เอนไซมไ์ฟเตททีผ่ลติโดยจลุนิทรยีเ์ป็นกลุม่
ของเอนไซมท์ีส่ามารถละลาย PA ใหอ้ยูใ่นรูป Pi ซึง่พชืสามารถน าไปใชไ้ด ้ทมีวจัิยน าโดย Nibras Belgaroui จาก 
Centre de Biotechnologie de Sfax ประเทศตนูเิซยี จงึไดพั้ฒนาตน้ Arabidopsis สายพันธุ ์ePHY ทีม่กีาร
แสดงออกของเอนไซมไ์ฟเตท (PHY-US417) จากแบคทเีรยี Bacillus subtilis ซึง่เป็นเอนไซมท์ีม่กีารปลดปลอ่ย
ออกสูภ่ายนอกเซลล ์(extracellular form) 
 
ในสภาพทีม่ ีPA เป็นแหลง่ของฟอสเฟตเพยีงอยา่งเดยีวพบวา่ Arabidopsis สายพันธุป์กตมิลีกัษณะทีผ่ดิปกต ิและ
การเจรญิเตบิโตถกูหยดุชะงักลง ในขณะทีส่ายพันธุ ์ePHY สามารถเจรญิเตบิโตและสรา้งชวีมวลไดม้ากกวา่และไมม่ี
เกดิการกระตุน้การท างานของระบบสงัเคราะหแ์สงหนึง่ (photosystem 1 หรอื PSI ซึง่จะถกูกระตุน้มากขึน้เมือ่พชือยู่
ในสภาวะเครยีดจากสิง่ไมช่วีติหรอื abiotic stress) ส ิง่ทีน่่าสนใจกวา่นัน้คอื เมือ่ปลกูตน้ Arabidopsis สายพันธุ ์
ePHY ร่วมกบัสายพันธุป์กต ิพบวา่สายพันธุป์กตเิกดิการแสดงของยนีในระบบ PSI ลดลง มปีรมิาณ Pi สะสมและมชีวี
มวลเพิม่มากขึน้เชน่กนั 
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของเอนไซมไ์ฟเตทในการเพิม่ปรมิาณฟอสเฟตทีส่ะสมในพชืและชว่ย
สง่เสรมิการเจรญิเตบิโตไมเ่พยีงแตใ่นพชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีเทา่นัน้ แตยั่งรวมถงึพชืตน้อืน่ๆทีอ่ยูข่า้งเคยีงอกีดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12552/full 



นกัวทิยาศาสตรค์น้พบวถิกีารสงัเคราะหด์ว้ยแสงแบบยอ้ยกลบั 

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์าก University of Copenhagen ประเทศเดนมารก์ คน้พบกลไกตามธรรมชาตทิีเ่รยีกวา่ การ
สงัเคราะหด์ว้ยแสงแบบยอ้ยกลบั (reverse photosynthesis) ทมีวจิัยพบวา่เอนไซม ์monooxygenases ทีใ่ชใ้น
อตุสาหกรรมการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ มปีระสทิธภิาพในการท างานสงูขึน้เมือ่ไดรั้บแสงอาทติย ์สาเหตทุีก่ระบวนการ
นีถ้กูเรยีกวา่การสงัเคราะหด์ว้ยแสงแบบยอ้ยกลบั เนือ่งจากเอนไซมน์ีใ้ชก้า๊ซออกซเิจนและแสงแดดในการสลาย
พันธะและเปลีย่นแปลงโครงสรา้งของสารประกอบคารบ์อน ซึง่ตา่งจากทฤษฎทีัว่ไป ทีร่ะบวุา่การสงัเคราะหด์ว้ยแสง
ของพชืจะไดก้า๊ซออกซเิจนเป็นผลผลติ 
 
“สิง่ทีเ่ราคน้พบนีเ้ป็นตวัแปรส าคญัทีจ่ะสรา้งความเปลีย่นแปลงในแวดวงอตุสาหกรรมการผลติเชือ้เพลงิและสารเคม ี
ซึง่จะชว่ยลดมลพษิไดอ้ยา่งมนัียส าคัญ” กลา่วโดย ศาสตราจารย ์Claus Felby หัวหนา้โครงการวจิัย David 
Cannella หนึง่ในผูร้่วมวจัิยไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่ การคน้พบนีส้รุปไดว้า่แสงอาทติยส์ามารถเร่งการผลติเชือ้เพลงิ
ชวีภาพและสารเคมอีืน่ๆ เชน่ พลาสตกิชวีภาพในสภาพอณุหภมูติ า่ได ้ซึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานลงได ้และได ้
ยกตวัอยา่งเพิม่เตมิวา่ ในบางปฏกิริยิาจากเดมิทีต่อ้งใชเ้วลานานถงึ 24 ชัว่โมงแตเ่มือ่ใชแ้สงอาทติยใ์นการกระตุน้
กลบัใชเ้วลาในการท าปฏกิริยิาเพยีง 10 นาทเีทา่นัน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.science.ku.dk/english/press/news/2016/biotech-breakthrough-sunlight-can-be-used-to-

produce-chemicals-and-energy/ 
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นกัวจิยัพฒันาโปรแกรมภาษาส าหรบัควบคมุเซลลท์ีย่งัมชีวีติอยู ่

ภาษาส าหรับตัง้โปรแกรมการท างานในเซลล ์ในลกัษณะทีค่ลา้ยกบัรหัสทีใ่ชใ้นการสัง่การคอมพวิเตอรไ์ดถ้กู
พัฒนาขึน้ ซึง่ถอืเป็นเครือ่งมอืใหมส่ าหรับนักวจัิยในการสรา้งชดุค าสัง่ส าหรับควบคมุเซลลท์ียั่งมชีวีติอยู ่
 
ชดุค าสัง่ทีถ่กูพัฒนาขึน้นียั้งมรีูปแบบทีไ่มซ่ับซอ้นมากนัก ในอนาคตการพัฒนาชดุค าสัง่ใหม้คีวามซบัซอ้นมากยิง่ขึน้
จะสามารถเปลีย่นแปลงโปรแกรมการท างานของเซลลใ์หส้ามารถตรวจจับเซลลม์ะเร็งและผลติยาเพือ่ฆ่าเซลลม์ะเร็ง
ไดแ้บบเฉพาะจดุ หรอืการตัง้โปรแกรมเซลลแ์บคทเีรยีเพือ่ชว่ยในการยอ่ยน ้าตาลแลกโตสในผูท้ีไ่ม่สามารถย่อย
น ้าตาลชนดินีไ้ด ้รวมถงึพชืก็อาจไดรั้บประโยชนจ์ากการพัฒนานี ้โดยการตัง้โปรแกรมใหแ้บคทเีรยีมปีระโยชนท์ี่
อาศยัอยูร่่วมกบัพชืสรา้งสารตา้นแมลงเมือ่พชืสามารถตรวจจับไดว้า่ก าลงัถูกแมลงเขา้ท าลาย 
 
Christopher Voigt ศาสตราจารยด์า้นวศิวกรรมชวีภาพ จาก Massachusetts Institute of Technology ร่วมกบัทมี
วจิัยจาก Boston University และ National Institute of Standards and Technology ไดร้่วมกนัพัฒนาชดุค าสัง่
ทางชวีภาพ ในการตรวจวดัแสง อณุหภมู ิสภาพความเป็นกรดเบส และสภาวะแวดลอ้มอืน่ๆ เชน่ ระดบัของออกซเิจน
และกลโูคส 
 
“นีค่อืภาษาส าหรับใชต้ัง้โปรแกรมในแบคทเีรยี คณุสามารถใชต้วัอกัษรคลา้ยกนักบัทีค่ณุใชใ้นการเขยีนโปรแกรม
คอมพวิเตอร ์เมือ่คณุเขยีนโปรแกรมทีต่อ้งการไดแ้ลว้คณุสามารถเปลีย่นมันเป็นล าดบันิวคลโีอไทดบ์นสาย DNA 
จากนัน้จงึน า DNA นีใ้สเ่ขา้ไปในเซลลแ์ละสัง่การใหเ้ซลลท์ างานตามโปรแกรมทีค่ณุเขยีนขึน้” กลา่วโดย
ศาสตราจารย ์Voigt 
 
ภาษาส าหรับการเขยีนโปรแกรมชวีภาพนี ้ท าใหนั้กวทิยาศาสตรม์วีธิกีารมาตรฐานในการเขยีนโปรแกรมสัง่การเซลล ์
โดยนักวทิยาศาสตรส์ามารถเขยีนโปรแกรมลกัษณะนีไ้ดใ้นเวลาอนัสัน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://science.sciencemag.org/content/352/6281/aac7341/ 


