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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 

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงใหก้ าลงัใจ FAO และ WFP ในการชว่ยเหลอืผูค้นทีอ่ดอยากตอ่ไป 
 

นกัวจิยัไดพ้ฒันาพชืทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วและสามารถป้องกนัตวัเองจากแมลงศตัรไูด ้
 

คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยพีนัธวุศิวกรรมของอนิเดยีระบ ุมสัตารด์เทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภยัไม่
แตกตา่งจากมสัตารด์ปกต ิ
 

VIB ไดเ้ผยแพรข่อ้เท็จจรงิดา้นความปลอดภยัของกลว้ยเทคโนชวีภาพและพชืเทคโนชวีภาพอืน่ๆ 
 

ถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพ DAS-444Ø6-6 ทีป่ลกูในประเทศบราซลิ มสีว่นประกอบตา่งๆภายในเมล็ดไม่
แตกตา่งกบัถ ัว่เหลอืงปกต ิ
 

Defensin จากอลัฟาฟ่าท าใหข้า้วสาลเีกดิความตา้นทานตอ่โรคราสนมิ 
 

ระบบการขนสง่ CRISPR/Cas9 เขา้สูเ่ซลลข์องขา้วโพดโดยใช ้Agrobacterium 
 

ทมีวจิยัไดป้ระเมนิสขุภาพของหมเูทคโนชวีภาพทีม่ยีนีของมนุษยจ์ านวน 5 ยนี เพือ่น ามาใชเ้ป็นแหลง่ของ
อวยัวะส าหรบัการผา่ตดัเปลีย่นอวยัวะในมนุษย ์

สมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิทรงใหก้ าลงัใจ FAO และ WFP ในการชว่ยเหลอืผูค้นทีอ่ดอยากตอ่ไป 

Jose Graziano da Silva ผูอ้ านวยการองคก์ารอาหารและเกษตรโลก (FAO) และ Ertharin Cousin ผูอ้ านวยการ
โครงการอาหารโลก (WFP) ไดเ้ขา้เฝ้าสมเด็จพระสนัตะปาปาฟรานซสิ องคป์ระมขุแหง่ครสิตจักรโรมันคาทอลกิ เมือ่
วนัที ่4 กนัยายน 2016 เพือ่ร่วมหารอืเกีย่วกับการแกไ้ขปัญหาความอดอยากและความยากจน ในกาลนีส้มเด็จพระ
สนัตะปาปาไดท้รงด ารัสถงึแรงบลัดาลใจของแมช่เีทเรซา ผูไ้ดรั้บการประกาศใหเ้ป็นนักบญุแหง่ครสิตจักร แมช่เีทเร
ซาไดอ้ทุศิตนเพือ่ชว่ยเหลอืผูย้ากไรแ้ละไดก้ระตุน้ใหผู้น้ าของประเทศตา่งๆตระหนักถงึปัญหาความยากจน 
 
Graziano da Silva กลา่ววา่ “สมเด็จพระสนัตะปาปาไดใ้หก้ าลงัใจเราเพือ่เดนิหนา้ท าสิง่ดีๆ ตอ่ไป และไดท้รง
สนับสนุนใหเ้ราร่วมกนัตอ่สูก้บัปัญหาความอดอยาก” Cousin ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “ด ารัสของสมเด็จพระสนัตะปาปา
ชว่ยเนน้ย ้าใหท้ัว่โลกตระหนักถงึความส าคญัของการแกไ้ขปัญหาความอดอยากและปัญหาการขาดสารอาหาร” 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/431595/icode/ 



คณะกรรมการดา้นเทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมของอนิเดยีระบุ มสัตารด์เทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภยัไม่
แตกตา่งจากมสัตารด์ปกต ิ

คณะกรรมการดา้นเทคนคิของ India's Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ระบวุา่มัสตารด์เทคโน
ชวีภาพ (Dhara Mustard Hybrid 11 หรอื DMH-11) ไมม่คีวามเสีย่งตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสตัว ์โดยทาง
คณะกรรมการไดอ้อกรายงาน Assessment of Food and Environmental Safety (AFES) ในเว็บไซตข์องกระทรวง
สิง่แวดลอ้ม, ป่าไมแ้ละการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ (MOEF&CC) เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้่วมแสดงความคดิเห็นใน
ระหวา่งวนัที ่5 กนัยายน ถงึ 5 ตลุาคม 2016 
 

DMH-11 เป็นมัสตารด์เทคโนชวีภาพชนดิแรกของอนิเดยี ไดรั้บการพัฒนาขึน้โดย University of Delhi South 
Campus ในชว่งปี 1996 ถงึ 2015 ซึง่ถอืวา่เป็นพชืเทคโนชวีภาพส าหรับบรโิภคน ามันชนดิแรกทีไ่ดรั้บการสนับสนุน
งบประมาณวจัิยจากภาครัฐ โดยโครงการวจัิยนีไ้ดรั้บการสนับสนุนงบประมาณจากกรมเทคโนโลยชีวีภาพ, 
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี(MOST) และ สมาคมผูผ้ลตินมแหง่ชาต ิ(NDDB) ซึง่เป็นกลุม่ผูผ้ลติและ
จ าหน่ายน ้านม, ผลติจากนม และน ้ามันมัสตารด์รายใหญท่ีส่ดุของอนิเดยี  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.moef.gov.in/content/ge-mustard 

นกัวจิยัไดพ้ฒันาพชืทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วและสามารถป้องกนัตวัเองจากแมลงศตัรูได ้

ทมีวจิัยน าโดย Gregg Howe ศาสตราจารยด์า้นชวีเคมแีละอนูชวีวทิยาจาก Michigan State University (MSU) 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดพั้ฒนาพชืทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดเ้ร็วและสามารถป้องกนัตัวเองจากแมลงได ้  
 

ทมีวจิัยไดท้ าการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งฮอรโ์มนทีต่อบสนองตอ่ระบบป้องกนัตัวเองและ
ตวัรับ (receptor) ทีต่อบสนองตอ่แสงในตน้ Arabidopsis ผลการทดลองพบวา่ตน้ Arabidopsis ทีไ่ดรั้บการ
เปลีย่นแปลงยนีนีม้กีารเจรญิเตบิโตทีร่วดเร็วและป้องกนัตวัเองจากแมลงศตัรูไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
 

โดยปกตแิลว้เมือ่พชืมกีารเจรญิเตบิโตอย่างรวดเร็วระบบป้องกนัตัวจะมปีระสทิธภิาพลดลง ในทางกลบักนัเมือ่ระบบ
ป้องกนัตวัเองมปีระสทิธภิาพเพิม่ขึน้จะท าใหก้ารเจรญิเตบิโตของพชืลดลง แตผ่ลการทดลองในครัง้นีส้ามารถท าให ้
พชืพัฒนาทัง้ 2 คณุสมบตัไิปพรอ้มๆกนั หากผลการวจัิยนีส้ามารถน ามาประยุกตใ์ชก้บัพชือาหารได ้จะสามารถ
ชว่ยเหลอืเกษตรกรในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอกบัประชากรโลกทีค่าดวา่จะเพิม่สงูขึน้ถงึ 9 พันลา้นคนในปี 2050 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://msutoday.msu.edu/news/2016/defend-or-grow-these-plants-do-both/ 
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VIB ไดเ้ผยแพรข่อ้เท็จจรงิดา้นความปลอดภยัของกลว้ยเทคโนชวีภาพและพชืเทคโนชวีภาพอืน่ๆ 

VIB คอืสถาบนัวจัิยดา้นวทิยาศาสตรช์วีภาพ ตัง้อยูใ่นเมอืง Flanders ประเทศเบลเยยีม ไดต้พีมิพห์นังสอืจ านวน 2 
เลม่ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ชดุหนังสอื Facts Series หนังสอืเลม่หนึง่มชี ือ่วา่ Bananas: The Green Gold of the South 
ซึง่มเีนือ้หาเกีย่วกบัการพัฒนาพันธุก์ลว้ยชนดิใหมท่ีม่คีวามย่ังยนื, เป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม และมมีลูคา่ทางเศรษฐกจิ 
เนือ้หาสว่นใหญเ่นน้ไปทีค่วามเป็นมาและประวตัศิาสตรข์องกลว้ย, ความส าคญัของกลว้ยตอ่เศรษฐกจิโลก และ
ปัญหาทีเ่กดิขึน้ในกระบวนการผลติกลว้ย โดยมกีารใหข้อ้มลูเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพแขนง
ตา่งๆในการแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิขึน้ 
 

หนังสอือกีเลม่หนึง่มชี ือ่วา่ Effect of Genetically Modified Crops on the Environment ซึง่จัดท าขึน้เพือ่ใหข้อ้มลู
ทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพและสิง่แวดลอ้ม เพือ่ท าใหผู้ค้นในสงัคมคลายความกงัวลในดา้นตา่งๆและเขา้ใจ
เกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพอย่างถกูตอ้ง ในหนังสอืเลม่นีไ้ดเ้นน้วา่ การทีพ่ชืแตล่ะชนดิมขีอ้ดขีอ้เสยีอยา่งไร ขึน้อยูก่บั
ลกัษณะของพชืชนดินัน้ๆและเทคนคิในการเพาะปลกูมากกวา่เทคนคิทีใ่ชใ้นการปรับปรุงพันธุ ์ 
 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ Marc Heijde: marc.heijde@vib-ugent.be. 



ถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพ DAS-444Ø6-6 ทีป่ลกูในประเทศบราซลิ มสีว่นประกอบตา่งๆภายในเมล็ดไม่
แตกตา่งกบัถ ัว่เหลอืงปกต ิ

วารสาร GM Crops and Food ระบวุา่ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ DAS-444Ø6-6 ทีม่คีณุสมบตัทินตอ่สารปราบวชัพชื มี
สว่นประกอบตา่งๆภายในเมล็ดไมแ่ตกตา่งกบัถั่วเหลอืงปกต ิ
 
ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ DAS-44406-6 (Enlist E3) ถกูพัฒนาขึน้โดยบรษัิท MS Technologies และ Dow 
AgroSciences LLC โดยถกูพัฒนาใหม้กีารแสดงออกของยนีทีส่รา้งเอนไซม ์aryloxyalkanoate dioxygenase-12 
(AAD-12), 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (2mEPSPS) และ phosphinothricin 
acetyltransferase (PAT) ซึง่ท าใหเ้กดิความทนทานตอ่สารปราบวชัพชื 2,4-D,glyphosate และ glufosinate 
 
ถั่วเหลอืงสายพันธุน์ีไ้ดรั้บการทดสอบภาคสนามในประเทศบราซลิระหวา่งปี 2011-2014 ผลการศกึษาวเิคราะหด์ว้ย
เทคนคิตา่งๆและการวเิคราะหท์างสถติ ิแสดงใหเ้ห็นวา่ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ DAS-444Ø6-6 มอีงคป์ระกอบใน
เมล็ดจ านวน 71 องคป์ระกอบไมแ่ตกตา่งจากถั่วเหลอืงปกต ิ
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2016.1184815 
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Defensin จากอลัฟาฟ่าท าใหข้า้วสาลเีกดิความตา้นทานตอ่โรคราสนมิ 

โรคราสนมิทีเ่กดิจากเชือ้รา Puccinia triticina (Pt) เป็นโรคส าคญัในขา้วสาลทีีส่ง่ผลกระทบทางเศรษฐกจิโดยท าให ้
ปรมิาณผลผลติลดลงเป็นอยา่งมาก ขา้วสาลพัีนธุต์า้นทานทีถ่กูพัฒนาขึน้เมือ่น ามาปลกูในระยะเวลาหนึง่ก็จะสญูเสยี
ความสามารถในการตา้นทานโรค เนือ่งจากเชือ้โรคมกีารพัฒนาจนเกดิเป็นสายพันธุใ์หม่อยา่งตอ่เนื่อง การใช ้

เทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมเพือ่พัฒนาขา้วสาลเีทคโนชวีภาพทีม่กีารแสดงออกของ defensin ซึง่เป็นโปรตนีตอ่ตา้น
เชือ้โรคจงึเป็นแนวทางหนึง่ทีไ่ดรั้บความสนใจในการแกไ้ขปัญหาโรคราสนมิในขา้วสาล ี
 
ทมีวจิัยน าโดย Jagdeep Kaur จาก Donald Danforth Plant Science Center ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดท้ าการ
ทดลองถา่ยยนี MtDEF4.2 เขา้สูข่า้วสาล ีโดยยนี MtDEF4.2 เป็นยนีทีค่วบคมุการสรา้ง defensin ทีม่คีณุสมบตัใิน
การตอ่ตา้นเชือ้ราในตน้อลัฟาฟ่า (Medicago truncatula)  
 
ผลการศกึษาพบวา่ขา้วสาลทีีม่กีารแสดงออกของยนี MtDEF4.2 มคีวามตา้นทานตอ่เชือ้ Pt สายพันธุ ์MCPSS และ
ผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิพบวา่ยนี MtDEF4.2 ไมส่ง่ผลรบกวนการเขา้อาศยัของเชือ้รา Rhizophagus irregularis ที่
รากของขา้วสาล ีโดยเชือ้ R. irregularis เป็นเชือ้รามปีระโยชนซ์ึง่จัดอยูใ่นกลุม่ของเชือ้ไมคอรไ์รซาซึง่ชว่ยสง่เสรมิ
การเจรญิเตบิโตของพชื 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-9978-9 



ระบบการขนสง่ CRISPR/Cas9 เขา้สูเ่ซลลข์องขา้วโพดโดยใช ้Agrobacterium 

CRISPR/Cas9 เป็นเครือ่งมอืในการชกัน าใหเ้กดิกลายพันธุแ์บบจ าเพาะทีม่ปีระสทิธภิาพสงูโดยสามารถใชไ้ดก้บั
สิง่มชีวีติหลายชนดิ เทคนคินีต้อ้งอาศยัการขนสง่ดเีอ็นเอเขา้สูเ่ซลลแ์ละใชเ้ทคนคิการเพาะเลีย้งเนื้อเยือ่ในการ
ดดัแปลงจโีนมของพชื Si Nian Char และทมีวจิัยจาก Iowa State University ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดร้ายงาน
วธิกีารขนสง่ CRISPR/Cas9 เขา้สูเ่ซลลข์องขา้วโพดโดยใชแ้บคทเีรยี Agrobacterium ผลการศกึษาระบวุา่วธิกีารนี้
เป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพสงูในการท าชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะในขา้วโพด 
 
ระบบทีถ่กูพัฒนาขึน้นีใ้ชด้เีอ็นเอพาหะหรอืเวกเตอร ์ทีส่ามารถเพิม่ปรมิาณไดใ้น Escherichia coli และ 
Agrobacterium binary vector โดยทมีวจิัยไดท้ดลองท าใหเ้กดิการกลายพันธุบ์นยนีของขา้วโพดจ านวน 4 ยนี ผล
การทดลองพบวา่ขา้วโพดรุ่นแรกทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี (T0) มโีอกาสเกดิการกลายพันธุข์องยนีในต าแหน่งทีต่อ้งการ
อยา่งนอ้ย 2 ยนีพรอ้มกนัสงูกวา่70 เปอรเ์ซ็นต ์ผลการศกึษาขา้วโพดรุ่นถัดมาหรอืรุ่น T1 พบวา่มกีารกลายพันธุข์อง
ยนีในต าแหน่งทีต่อ้งการโดยไมพ่บยนีทีถ่กูถา่ยเขา้ไปเพือ่ท าใหเ้กดิการท างานของระบบ CRISPR/Cas9   
 
นอกจากนีร้ะบบทีพั่ฒนาขึน้สามารถใช ้Agrobacterium ทีม่ดีเีอ็นเอพาหะของ CRISPR/Cas9 ทีแ่ตกตา่งกนัจ านวน 
2 รูปแบบในการถา่ยยนีเขา้สูเ่ซลลข์องขา้วโพด ซึง่สามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุ ์2 ลกัษณะพรอ้มกนัไดจ้ากการ
ถา่ยยนีเพยีงครัง้เดยีวซึง่ชว่ยลดการใชท้รัพยากรตา่งๆลงได ้ 
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ทมีวจิยัไดป้ระเมนิสขุภาพของหมูเทคโนชวีภาพทีม่ยีนีของมนุษยจ์ านวน 5 ยนี เพือ่น ามาใชเ้ป็นแหลง่ของ
อวยัวะส าหรบัการผา่ตดัเปลีย่นอวยัวะในมนุษย ์

ทมีวจิัยน าโดย Dae-Jin Kwon จาก National Institute of Animal Science ประเทศเกาหลใีต ้ไดท้ าการ
เปลีย่นแปลงยนีในหมโูดยการยับยัง้การแสดงออกของยนี α-1,3-galactosyltransferase (GT) และไดท้ าการถา่ยยนี
ของมนุษยเ์ขา้สูห่มจู านวน 5 ยนี ไดแ้ก ่DAF, CD39, TFPI, C1 inhibitor (C1-INH) และ TNFAIP3 (A20)  
 
ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนีทัง้ 5 ยนีในหม ูโดยพบวา่หมทูีไ่ดรั้บการถา่ยยนีมี
ปรมิาณ เกล็ดเลอืด, เม็ดเลอืดขาว และ lymphocytes ต า่ลง แตพ่บวา่มปีรมิาณเม็ดเลอืดแดงเทา่เดมิ เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัหมปูกต ิ 
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นถงึความส าเร็จในการท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนีทีแ่ตกตา่งกนัจ านวน 5 ยนีในหม ู
และไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึระดบัการแสดงออกของยนีทีเ่หมาะสมทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิผลเสยีตอ่สขุภาพของหมใูนการพัฒนา
หมเูทคโนชวีภาพเพือ่ใชเ้ป็นแหลง่ของอวยัวะส าหรับการผ่าตดัเปลีย่นอวยัวะในมนุษย ์
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