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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 

การคน้พบยนีทีก่ าหนดเพศผูใ้นยงุ ซึง่อาจน าไปสูก่ารควบคมุโรคมาลาเรยี 
 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัประชาสมัพนัธด์า้นเทคโนโลยชีวีภาพไดร้ว่มปรกึษาหารอืเพือ่หาแนวทาง
เสรมิสรา้งศกัยภาพในการถา่ยทอดความรูสู้ส่งัคม 
 

ผลการส ารวจแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้บงัคบัในการตดิฉลากผลติภณัฑพ์ชืเทคโนชวีภาพของ Vermont ท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความเขา้ใจผดิได ้
 

ทมีนกัวจิยัไดศ้กึษาดา้นนเิวศวทิยาของพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่
 

รฐัสภาสหรฐัฯ เห็นชอบรา่งกฎหมายการผลติฉลากอาหารทีผ่ลติจากพชืเทคโนชวีภาพ 
 

นกัวจิยัคน้พบลกัษณะส าคญัทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ของพชืตระกลูถ ัว่ 
 

นกัวจิยัจาก Hokkaido University ไดพ้ฒันาวธิกีารกระตุน้การแสดงออกของยนีโดยใชร้ะบบ 
CRIPSR/Cas9 

การคน้พบยนีทีก่ าหนดเพศผูใ้นยงุ ซึง่อาจน าไปสูก่ารควบคมุโรคมาลาเรยี 

ทมีนักวทิยาศาสตรน์ าโดย Dr. Jaroslaw Krzywinski  หัวหนา้กลุม่วจิัย Vector Molecular Biology จาก Pirbright 
Institut สหราชอาณาจักร ไดค้น้พบยนีทีก่ าหนดเพศผูใ้นยงุสายพันธุท์ีเ่ป็นพาหะน าโรคมาลาเลยี  
 

ยนีทีถ่กูคน้พบนีม้ชี ือ่วา่ Yob gene เป็นยนีเดน่ทีท่ าหนา้ทีก่ าหนดเพศในยงุมาลาเลยีแอฟรกิา (Anopheles 
gambiae) โดยทมีวจิัยไดค้น้พบ Yob gene บนโครโมโซม Y ซึง่จัดวา่เป็นครัง้ทีส่องทีม่กีารคน้พบยนีทีค่วบคมุ
ลกัษณะนีใ้นแมลง นอกจากนีผ้ลการวจิัยไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ Yob gene สง่ผลตอ่พัฒนาการของยงุเพศเมยี โดยพบวา่
การฉดี RNA ทีถ่อดรหัสมาจาก Yob gene เขา้ไปในเอมบรโิอของยงุเพศเมยี จะท าใหย้งุเพศเมยีนัน้ตายกอ่นทีจ่ะฟัก
ออกจากไข ่ในขณะทีย่งุเพศผูไ้มไ่ดรั้บผลกระทบใดๆ ในทางตรงกนัขา้มเมือ่ท าการยับยัง้การแสดงออกของ Yob 
gene ในเอมบรโิอของยงุเพศผูจ้ะสง่ผลใหย้งุเพศผูน่ั้นตายกอ่นทีจ่ะฟักออกจากไข ่
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://corn.org/survey-shows-vermont-gmo-labeling-mandate-misleads-consumers/ 



ผลการส ารวจแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้บงัคบัในการตดิฉลากผลติภณัฑพ์ชืเทคโนชวีภาพของ Vermont ท าให้
ผูบ้รโิภคเกดิความเขา้ใจผดิได ้

ผลการส ารวจออนไลนจ์ากกลุม่ผูบ้รโิภคจ านวน 1,665 ราย แสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้บงัคบัในการตดิฉลากผลติภัณฑพ์ชื
เทคโนชวีภาพของ Vermont ท าใหผู้บ้รโิภคเกดิความเขา้ใจผดิ 
 
การส ารวจนีเ้ป็นการถามความคดิเห็นเกีย่วกบักฎหมาย Vermont มาตรา 120 ทีก่ าหนดใหม้กีารตดิฉลากผลติภัณฑ์
อาหารวา่ “มสีว่นประกอบของพชืเทคโนชวีภาพ”, “อาจมสีว่นประกอบของพชืเทคโนชวีภาพ” และ “ผลติจากพชืเทค
โนชวีภาพ” ผลการส ารวจแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้รโิภคสว่นใหญม่คีวามเขา้ใจวา่ผลติภัณฑท์ีม่ฉีลากดงักลา่วระบไุวจ้ะมี
ความปลอดภัยนอ้ยกวา่, มปีระโยชนต์อ่สขุภาพนอ้ยกวา่, มสีารอาหารนอ้ยกวา่ และ ท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่
สิง่แวดลอ้มมากกวา่ผลติภัณฑท์ีท่ าจากพชืปกต ิ
 
การส ารวจนีจั้ดท าขึน้ในเดอืนมถินุายน 2016 โดย MSR Group ซึง่ไดรั้บการสนับสนุนจาก สมาคมการคา้ดา้นอาหาร
และผลติภัณฑท์างการเกษตร ไดแ้ก ่American Soybean Association, Corn Refiners Association, National 
Council of Farmer Cooperatives, National Grain and Feed Association และ SNAC International  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://corn.org/survey-shows-vermont-gmo-labeling-mandate-misleads-consumers/ 

นกัวทิยาศาสตรแ์ละนกัประชาสมัพนัธด์า้นเทคโนโลยชีวีภาพไดร้ว่มปรกึษาหารอืเพือ่หาแนวทางเสรมิสรา้ง
ศกัยภาพในการถา่ยทอดความรูสู้ส่งัคม 

สมาชกิจาก ISAAA Biotechnology Information Network และสถาบนัภาคจีาก 12 ประเทศ ไดร้่วมประชมุ ณ 
ประเทศมาเลเซยี ระหวา่งวนัที ่10-14 กรกฎาคม ทีผ่า่นมาซึง่เป็นการประชมุร่วมกนัของกลุม่สมาชกิทีจั่ดขึน้เป็น
ประจ าทกุปี โดย ISAAA ไดน้ าเสนอแนวทางปฏบิตัใินการสือ่สารทางวทิยาศาสตรแ์ละกลยุทธใ์หม่ๆ เพือ่เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพในการสือ่สารกบัภาคสงัคมโดยใชข้อ้มลูและหลักฐานทางวทิยาศาสตร ์
 
Dr. Mahaletchumy Arujanan ผูอ้ านวยการ Malaysian Biotechnology Information Center (MABIC) เจา้ภาพ
ในการจัดการประชมุครัง้นี ้ไดก้ลา่วตอ้นรับคณะผูเ้ขา้ร่วมประชมุ โดยม ีDr. Paul Teng ผูบ้รหิารของ ISAAA เป็นผู ้
อ านวยความสะดวกดา้นงบประมาณสนับสนุน Dr. Rhodora Aldemita เจา้หนา้ทีร่ะดบัสงูของ ISAAA ไดน้ าเสนอ
เกีย่วกบัความส าเร็จของ Global Knowledge Center on Crop Biotechnology (KC) ในปี 2015 และตวัแทนสมาชกิ
จาก บงัคลาเทศ, อนิเดยี, อนิโดนเีซยี, อหิร่าน, เคนยา่, มาเลเซยี, ปากสีถาน, ฟิลปิปินส,์ ไทย และ ยกูนัดา ได ้
น าเสนอเหตกุารณ์ส าคัญทีเ่กดิขึน้ในปี 2015 ทีผ่า่นมา และเจา้หนา้ทีจ่าก KC ไดก้ลา่วถงึการใชป้ระโยชนจ์าก
เครือ่งมอืสือ่สารใหม่ๆ  เชน่ social media, การแชรภ์าพ และการจัดการฐานขอ้มลู เพือ่การสือ่สารดา้นวทิยาศาสตร ์
 
ISAAA ยังไดล้งนามในขอ้ตกลง (MOU) ร่วมกบั Monash University เพือ่ความร่วมมอืระหวา่งกนัในการ
ประชาสมัพันธข์อ้มลูดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรผา่นทาง MABIC 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
knowledge.center@isaaa.org. 
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ทมีนกัวจิยัไดศ้กึษาดา้นนเิวศวทิยาของพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่

ทมีนักวจิัยจาก University of Connecticut (UConn) ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าโดย Carol Auer ไดท้ าการศกึษา
ปฏสิมัพันธก์บัสิง่แวดลอ้มของคาเมไลน่าเทคโนชวีภาพ (Camelina sativa) ซึง่เป็นพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่คา
เมไลน่าเป็นพชืน ้ามันทีไ่มเ่คยมกีารปลกูในรัฐคอนเนตทคิตัมากอ่น โดยคาเมไลน่าทีไ่ดน้ ามาศกึษานีเ้ป็นคาเมไลน่า
เทคโนชวีภาพทีถ่กูพัฒนาขึน้เพือ่การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ, ผลติภัณฑเ์สรมิอาหาร และพลาสตกิชวีภาพ ซึง่คาดวา่
จะกลายเป็นหนึง่ในพชืทีไ่ดรั้บความนยิมจากเกษตรในประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
การศกึษาในครัง้นีม้วีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่ท าความเขา้ใจการเคลือ่นยา้ยถ่ายเทยนี (gene flow) ภายในพชื 
สปีชสีเ์ดยีวกนัหรอืสปีชสีใ์กลเ้คยีง โดยการเคลือ่นยา้ยของยนีในพชืขึน้อยูก่บัการเคลือ่นทีข่องละอองเกสรไปตามลม
หรอืตดิไปกบัแมลง ซึง่แปลงทดสอบของ UConn มแีมลงทีส่ามารถน าพาละอองเกสรของตน้คาเมไลน่าได ้เชน่ ผึง้
และแมลงวนั 
 
ทมีวจัิยมแีผนทีจ่ะเผยแพร่ขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการศกึษา gene flow ของคาเมไลน่าและการเปลีย่นแปลงของวชัพชืใหก้บั
เกษตรกรและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเมือ่การวจัิยเสร็จสิน้ลง ซึง่คาดวา่จะใชเ้วลาอกีไม่กีปี่ตอ่จากนี ้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://today.uconn.edu/2016/07/studying-ecology-new-crop/ 
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รฐัสภาสหรฐัฯ เห็นชอบรา่งกฎหมายการผลติฉลากอาหารทีผ่ลติจากพชืเทคโนชวีภาพ 

รัฐสภาสหรัฐฯ เห็นชอบร่างกฎหมายการผลติฉลากอาหารทีผ่ลติจากพชืเทคโนชวีภาพ โดยมคีะแนนโหวตอยูท่ี ่ 
63 ตอ่ 30 เสยีง โดยร่างกฎหมายฉบบันีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งมาตรฐานในการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นผสมของ 
พชืเทคโนชวีภาพ 
 
กฎหมายทีถ่กูร่างขึน้โดยสมาชกิรัฐสภา Pat Roberts และ Debbie Stabenow ฉบบันี ้มผีลใหท้กุรัฐและผูผ้ลติใน
อตุสาหกรรมอาหารทัง้หมด ตอ้งท าการตดิฉลากผลติภัณฑด์ว้ยวธิกีารใดวธิกีารหนึง่ในสามวธิกีาร ไดแ้ก ่1) ตดิฉลาก
ของ U.S. Department of Agriculture (USDA) ซึง่ระบวุา่มสีว่นประกอบทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ 2) ระบดุว้ย
ขอ้ความ หรอื 3) ตดิฉลากดว้ย scanning code  
 
“กฎหมายนีจ้ะท าใหเ้กดิความยตุธิรรมและใหข้อ้มลูอยา่งตรงไปตรงมา โดยจะไมม่กีารตดิฉลากวา่อาหารนัน้มคีวาม
ปลอดภัยโดยสมบรูณ์อกีตอ่ไป ซึง่อาจท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิวา่อาหารทีไ่ม่ไดร้ะบฉุลากดงักลา่วจะมคีวาม
ปลอดภัยนอ้ยกวา่ จากการพจิารณาเป็นเวลาหลายเดอืน ทางสภาฯไดห้าวธิกีารทีด่ทีีส่ดุในการใหข้อ้มลูทีถู่กตอ้ง” 
กลา่วโดย Joe Donnelly หนึง่ในสมาชกิรัฐสภาทีเ่ห็นชอบกบักฎหมายฉบบันี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencemag.org/news/2016/07/us-senate-passes-gm-food-labeling-bill  



นกัวจิยัคน้พบลกัษณะส าคญัทีส่ามารถเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ของพชืตระกลูถ ัว่ 

นักวจิัยจาก Universitat Autònoma de Barcelona ประเทศสเปน ร่วมกบั International Center for Tropical 
Agriculture (CIAT) ประเทศโคลอมเบยี ไดค้น้พบลกัษณะทางพันธกุรรมและลักษณะทางสรรีวทิยา ทีท่ าใหพ้ชื
ตระกลูถั่วมลีกัษณะทนแลง้  
 
จากการศกึษาถั่วจ านวน 36 สายพันธุ ์ทมีวจิัยสามารถแบง่ลกัษณะทนแลง้ของถั่วออกเป็น 2 กลุม่หลกัๆ ไดแ้ก ่กลุม่
ทีใ่ชน้ ้านอ้ยและกลุม่ทีใ่ชน้ ้ามาก โดยกลุม่ทีใ่ชน้ ้านอ้ยจะมลีกัษณะทางสรรีวทิยาทีเ่อือ้ตอ่การกักเก็บน ้าไว ้เชน่ ปาก
ใบเปิดนอ้ย มใีบเล็ก มอีตัราการเจรญิเตบิโตปานกลาง และมปีระสทิธภิาพในการขนสง่คารบ์อนจากใบและล าตน้ไป
ยังฝักและเมล็ดสงู ซึง่ลกัษณะเหลา่นีเ้หมาะสมกบัการน ามาใชใ้นการปรับปรุงพันธุถ์ั่วส าหรับปลกูในสภาพภมูปิระเทศ
แบบกึง่แหง้แลง้ เชน่ ในอเมรกิากลาง และทางตอนใตข้องเม็กซโิก 
 
สว่นกลุม่ทีใ่ชน้ ้ามากจะมลีักษณะของรากทีห่ย่ังลกึลงไปในชัน้ดนิไดม้ากจนถงึแหลง่น ้าทีอ่ยูใ่ตด้นิ ท าใหถ้ั่วในกลุม่นี้
สามารถเจรญิเตบิโตไดด้ ีนอกจากนียั้งมปีระสทิธภิาพในการขนสง่สารอาหารจากล าตน้และใบไปยังฝักและเมล็ดไดด้ี
เชน่กนั ท าใหถ้ั่วในกลุม่นีม้ผีลติทีส่งูแมว้า่จะอยูใ่นสภาพทีแ่หง้แลง้ โดยถั่วในกลุม่ทีส่องนีเ้หมาะทีจ่ะน ามาปลกูใน
สภาพภมูปิระเทศทีม่คีวามแหง้แลง้เป็นชว่งๆ เชน่ บางพืน้ทีใ่นแถบอเมรกิากลาง, อเมรกิาใต ้และแอฟรกิา  
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นกัวจิยัจาก Hokkaido University ไดพ้ฒันาวธิกีารกระตุน้การแสดงออกของยนีโดยใชร้ะบบ 
CRIPSR/Cas9 

ทมีวจิัยน าโดย Toru Kondo จาก Hokkaido University ประเทศญีปุ่่ น ไดพั้ฒนาวธิกีารใหมใ่นการกระตุน้การ
แสดงออกของยนีโดยใชร้ะบบ CRIPSR/Cas9  
 
โปรโมเตอรค์อืตวัแปรหลกัทีค่วบคมุการแสดงออกของยนี โดยยนีจะไมเ่กดิการแสดงออกเมือ่เกดิการเตมิหมู่เมทลิ 
(methylation) ทีบ่รเิวณโปรโมเตอร ์ดว้ยเหตนุีท้มีวจัิยจงึไดน้ ากลไกการซอ่มแซม DNA แบบ microhomology-
mediated end-joining (MMEJ) มาใชร้่วมกบัระบบ CRIPSR/Cas9 เพือ่น าเอาโปรโมเตอรท์ีเ่กดิ methylation ออก
โดยการท างานของระบบ CRIPSR/Cas9 และท าการแทรกโปรโมเตอรท์ีไ่มเ่กดิ methylation เขา้ไปแทนทีโ่ดยการ
ท างานของระบบ MMEJ ซึง่จะท าใหย้นีทีไ่มแ่สดงออกสามารถกลบัมาแสดงออกไดอ้กีครัง้ 
 
ผลการทดสอบกบัยนี OLIG2 ซึง่เป็นยนีทีท่ างานในเซลลป์ระสาท พบวา่เมือ่ท าการเปลีย่นโปรโมเตอรเ์พือ่ท าใหย้นี
เกดิการแสดงออกในสเต็มเซลลข์องมนุษย ์พบวา่สามารถท าใหส้เต็มเซลลพั์ฒนาไปเป็นเซลลป์ระสาทไดแ้ละพบวา่
ระบบทีไ่ดพั้ฒนาขึน้ไมก่อ่ใหเ้กดิการกลายพันธุท์ีไ่มพ่งึประสงคห์รอืการกลายพันธุใ์นบรเิวณอืน่ๆนอกเหนือจาก
บรเิวณเป้าหมาย 
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