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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  
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ความทา้ทายในการดดัแปลงจโีนมของออ้ย 
 

ผลการส ารวจความคดิเห็นของผูค้นเกีย่วกบัการยอมรบัอาหารทีม่าจากพชืดดัแปลงจโีนม 
 

นกัวจิยัไดพ้ฒันาหญา้เทคโนชวีภาพทีส่ามารถบ าบดัสารพษิทีเ่กดิจากระเบดิและอาวธุทางการทหาร 

ประเทศเอธโิอเปียจะผลติฝ้ายเทคโนชวีภาพบทีเีชงิการคา้ภายใน 2 ปีขา้งหนา้ 

ประเทศเอธโิอเปียพรอ้มทีจ่ะผลติฝ้ายเทคโนชวีภาพบทีเีชงิการคา้ภายใน 2 ปีขา้งหนา้ โดย Dr. Endale Gebre 
ผูอ้ านวยการ agricultural biotechnology unit, Ethiopian Agricultural Research Institute ไดร้ะบวุา่การทดสอบ
ฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนามในประเทสเอธโิอเปียไดด้ าเนนิการมาจนถงึระยะสดุทา้ยแลว้ โดยการทดสอบนีไ้ดใ้ชเ้วลา
ทัง้หมด 4 ปี ในการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพบทีจี านวน 4 สายพันธุจ์ากประเทศอนิเดยีและซดูาน  
 
Dr. Gebre ไดอ้ธบิายเพิม่เตมิวา่การใชฝ้้ายเทคโนชวีภาพบทีเีป็นทีถ่กเถยีงกนัมายาวนานเกอืบ 20 ปี อยา่งไรก็ตาม
ฝ้ายเทคโนชวีภาพชนดินีไ้ดรั้บความนยิมอย่างมากในประเทศอนิเดยี โดย 95% ของฝ้ายทีป่ลกูโดยเกษตรกรรายย่อย
ในอนิเดยีลว้นเป็นฝ้ายเทคโนชวีภาพบที ีแสดงใหเ้ห็นวา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพน่าจะเป็นประโยชนต์อ่ประเทศเอธโิอเปีย
ทัง้ตอ่เกษตรกรและเศรษฐกจิของประเทศ  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://africabusinesscommunities.com/news/ethiopia-to-commercialize-bt-cotton-in-two-years.html 



Australian OGTR ไดร้บัพจิารณาค ารอ้งเพือ่ขออนุญาตทดสอบขา้วสาลเีทคโนชวีภาพภาคสนามในประเทศ
ออสเตรเลยี 

Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ประเทศออสเตรเลยี ไดรั้บพจิารณาค ารอ้งจากบรษัิท 
Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ทีข่ออนุญาตทดสอบขา้วสาลเีทค
โนชวีภาพทีม่คีณุสมบตัติา้นทานโรค, ทนแลง้และใหน้ ้ามันสงู ในภาคสนาม 
 
การทดสอบนีจ้ะด าเนนิการในพืน้ทีข่นาดใหญ่กวา่ 1 เฮกตาร ์จ านวน 2 พืน้ที ่ในแถบ Australian Capital Territory 
และ New South Wales ในระหวา่งเดอืนพฤษภาคม 2017 ถงึพฤษภาคม 2022 เพือ่ทดสอบความสามารถในการ
แพร่กระจายและความเสถยีรของยนีทีใ่ชใ้นการพัฒนา โดยในระหวา่งการทสอบจะยังไม่อนุญาตใหน้ าขา้วสาลชีนดินี้
มาใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์
 
OGTR ไดจั้ดเตรยีมแผนการประเมนิและแผนบรหิารจัดการความเสีย่ง โดยจะเปิดโอกาสใหบ้คุคลทัว่ไป, ผูเ้ชีย่วชาญ, 
หน่วยงานตา่งๆและผูม้อี านาจทีเ่กีย่วขอ้งไดร้่วมพจิารณาภายในเดอืนกมุภาพันธ ์2017 โดยจะเปิดใหแ้สดงความ
คดิเห็นเป็นเวลา 30 วนั  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir151 
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นกัวจิยัไดศ้กึษาลกัษณะทีส่ าคญัของ dhurrin สารป้องกนัตวัของพชื 

ทมีนักวจัิยนานาชาตไิดร้่วมกนัศกึษากลไกทีข่า้วฟ่างใชส้าร dhurrin ในการป้องกนัตวัเองจากศตัรู โดยการศกึษา
กอ่นหนา้นีพ้บวา่ขา้วฟ่างจะปลดปลอ่ยสารเคมบีางอยา่งเมือ่ถูกเขา้ท าลายโดยศตัรูพชืและในขณะทีก่ าลงัถูกกดักนิ 
dhurrin เป็นหนึง่ในสารทีถ่กูปลดปลอ่ยออกมาโดยสารชนดินีเ้มือ่ถูกยอ่ยดว้ยกระบวนการ hydrolyze จะเกดิเป็นสาร 
cyanide การสรา้ง dhurrin เกดิขึน้ในโครงสรา้งมชี ือ่เรยีกวา่ metabolon ซึง่หมายถงึโครงสรา้งเชงิซอ้นทางชวีเคมทีี่
เกดิขึน้แบบชัว่คราวระหวา่งเอ็นไซมแ์ละสารชวีโมเลกลุ ในงานวจัิยนีนั้กวจัิยไดมุ้ง่เนน้ไปทีก่ารศกึษาเพิม่เตมิเกีย่วกบั
โครงสรา้งเชงิซอ้นนีใ้นขา้วฟ่าง 
 
ทมีวจิัยไดแ้ยก dhurrin จาก endoplasmic reticulum ของขา้วฟ่าง และไดจ้ าแนกกลุม่ของโปรตนีส าคัญจ านวน 4 
กลุม่ทีม่สีว่นเกีย่วขอ้งในการเปลีย่นกรดอะมโินไปเป็น dhurrin ไดแ้ก ่ไดแ้กโ่ปรตนีทีท่ าหนา้ทีใ่หอ้เิล็กตรอน, ระบบ
โปรตนีทีท่ าหนา้ทีก่ระตุน้กระบวนการจ านวน 2 ระบบ และระบบของเอ็นไซมท์ีม่สีว่นชว่ยในกระบวนการอืน่ๆ โปรตนี
ทัง้ 4 กลุม่นีม้กีารท างานร่วมกนัในการเปลีย่นกรดอะมโิน tyrosine ไปเป็น dhurrin และพบวา่กลุม่ของ metabolon 
เหลา่นีพ้บไดท้ีบ่รเิวณเยือ่หุม้เซลลข์องขา้งฟ่าง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://science.sciencemag.org/content/354/6314/890.full 



นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีส่ามารถผลติสาร astaxanthin 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Goethe University Frankfurt ประเทศเยอรมน ีไดพั้ฒนาขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีส่ามารถ
ผลติสาร astaxanthin ซึง่เป็นสว่นประกอบส าคัญในอาหารปลา โดย astaxanthin ทีไ่ดจ้ากขา้วโพดเทคโนชวีภาพนี้
ไดรั้บการประเมนิวา่สามารถน าไปใชเ้ป็นสว่นผสมของอาหารส าหรับเลีย้งปลา rainbow trout ได ้อยา่งไรก็ตาม
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้มนี ้ามันมากและยังมปีรมิาณ astaxanthin ไมเ่พยีงพอ นักวทิยาศาสตรจ์งึได ้
พัฒนาวธิกีารเตรยีมขา้วโพดเทคโนชวีภาพชนดินี้ส าหรับใชเ้ป็นอาหารปลา 
 
ผลการทดสอบการเลีย้งปลา trout ดว้ยขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีผ่่านกระบวนการเตรยีม พบวา่มปีรมิาณ 
astaxanthin ในเนือ้ปลา trout ที ่3.5 µg/g ของน ้าหนักแหง้ ซึง่ใหผ้ลเหมอืนกบัการเลีย้งดว้ย astaxanthin 
สงัเคราะห ์ผลงานวจัิยนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพสามารถใชเ้ป็นแหลง่ astaxanthin ธรรมชาต ิในการ
ผลติอาหารปลาได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-9971-3 

Copyright © 2007 ISAAA  

ความทา้ทายในการดดัแปลงจโีนมของออ้ย 

เทคนคิการดดัแปลงจโีนมเชน่ CRISPR/Cas9 เป็นหนึง่ในวธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืทีช่ว่ยเพิม่ปรมิาณผลผลติได ้โดย 
CRISPR/Cas9 ประสบความส าเร็จในการดดัแปลงจโีนมของพชืหลายชนดิ อยา่งไรก็ตามยังไมม่รีายงานการใชว้ธิกีาร
นีใ้นออ้ย (Saccharum sp.) Chakravarthi Mohan จาก Federal University of Sao Carlos ประเทศบราซลิ ได ้
รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัการใช ้CRISPR/Cas9 ในการปรับปรุงพันธุอ์อ้ย ซึง่ในปัจจบุนัพบวา่มรีายงานการดดัแปลงจโีนม
ของออ้ยเพือ่ลดปรมิาณลกินนิซึง่เป็นประโยชนต์อ่การผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ 
 
สิง่หนึง่ทีจ่ าเป็นในการดดัแปลงจโีนมของพชื คอื ตอ้งมขีอ้มลูจโีนมเพือ่ใชใ้นการออกแบบ gRNA และก าหนด
เป้าหมายของยนีทีต่อ้งการจะดดัแปลง อยา่งไรก็ตามในปัจจบุนัยังไมม่กีารรายงานขอ้มลูจโีนมของออ้ย นอกจากนีใ้น
ออ้ยยังมยีนีกวา่ 10,000 ยนีทีย่ังไมท่ราบหนา้ทีท่ีแ่น่นอน 
 
การศกึษาครัง้นียั้งไดร้วบรวมความทา้ทายอืน่ๆในการดดัแปลงจโีนมของออ้ย ไดแ้ก ่จโีนมออ้ยซึง่มมีขีนาดใหญม่าก, 
polyploidy, ประสทิธภิาพในการถา่ยยนีต า่, การเกดิ transgene silencing และการขาดวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพใน
การคดัเลอืกตน้ทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.01542/full 



ผลการส ารวจความคดิเห็นของผูค้นเกีย่วกบัการยอมรบัอาหารทีม่าจากพชืดดัแปลงจโีนม 

การดดัแปลงจโีนมดว้ยเทคนคิตา่งๆ เชน่ CRISPR/Cas9 ประสบความส าเร็จในการปรับปรุงพันธุพ์ชืหลายชนดิ โดย
พชืทีไ่ดจ้ากการปรับปรุงพันธุด์ว้ยเทคนคินีไ้มจั่ดวา่เป็นพชืเทคโนชวีภาพหรอืพชื GM อยา่งไรก็ตามความเชือ่ทีผ่ดิ
เกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพยังคงสง่ผลกระทบตอ่การตดัสนิใจของผูบ้รโิภคในการยอมรับพชืดดัแปลงจโีนม 
 
Tetsuya Ishii และ Motoko Araki จาก Hokkaido University ประเทศญีปุ่่ น ไดส้ ารวจความคดิเห็นของผูค้น
เกีย่วกบัการยอมรับอาหารทีม่าจากพชืดดัแปลงจโีนม ผูค้นสว่นใหญม่คีวามเห็นวา่ นักปรับปรุงพันธุพ์ชืควรพัฒนา
ลกัษณะตา่งๆทีต่อบสนองตอ่ความตอ้งการของผูบ้รโิภค ไมใ่ชต่อบสนองเฉพาะความตอ้งการของเกษตรกร และการ
ดดัแปลงจโีนมควรจะเกดิขึน้ในบรเิวณยนีเป้าหมายเทา่นัน้โดยไมไ่ปรบกวนการท างานของยนีอืน่ๆ ในดา้นของการ
ควบคมุ รัฐบาลควรพจิารณาจากสถานการณ์และก าหนดกรอบการควบคมุทีเ่หมาะสม และควรมกีารตดิตอ่สือ่สารกนั
ระหวา่งรัฐบาลและนักพัฒนา หากผูบ้รโิภคมคีวามรูเ้กีย่วกบัประโยชนข์องพชืดดัแปลงจโีนมและเชือ่มั่นในกรอบการ
ควบคมุ พชืดดัแปลงจโีนมทีป่ราศจากยนีจากสิง่มชีวีติอืน่จะไดรั้บการยอมรับในสงัคม  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-016-1974-2 
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นกัวจิยัไดพ้ฒันาหญา้เทคโนชวีภาพทีส่ามารถบ าบดัสารพษิทีเ่กดิจากระเบดิและอาวธุทางการทหาร 

ระเบดิและอาวธุยทุโธปกรณ์ทางการทหารท าใหเ้กดิสารพษิตกคา้งมากมาย โดยพบการปนเป้ือนของสารพษิในพืน้ที่
ฐานทพัทหารของสหรัฐอเมรกิากวา่ลา้นเอเคอร ์ซึง่ตอ้งใชง้บประมาณในการบ าบดัตัง้แต ่16-165 พันลา้นเหรยีญ
สหรัฐ 
 
นักวจิัยจาก University of Washington และ University of York ไดร้่วมกนัพัฒนาหญา้เทคโนชวีภาพจ านวน 2 
ชนดิ ทีส่ามารถบ าบดัสาร RDX ได ้โดย RDX เป็นสารพษิทีเ่กดิจากอาวธุระเบดิทีม่กีารใชง้านมาตัง้แตส่งครามโลก
ครัง้ที ่2 หญา้เทคโนชวีภาพชนดินีไ้ดรั้บยนีจากแบคทเีรยีจ านวน 2 ยนี ซึง่ท าหนา้ตรวจจับและท าลายสาร RDX โดย
นักวจัิยไดใ้ชเ้ทคนคิในการพัฒนาหญา้ 2 ชนดิ คอื switchgrass (Panicum virgatum) และcreeping bentgrass 
(Agrostis stolonifera)  
 
ผลการศกึษาพบวา่หญา้เทคโนชวีภาพทัง้ 2 ชนดิ สามารถบ าบดั RDX ในสิง่แวดลอ้มได ้โดยสายพันธุท์ีด่ทีีส่ดุ
สามารถท าลาย RDX ในดนิทีใ่ชท้ดลองจนหมดไปภายใน 2 สปัดาห ์โดยไมม่กีารสะสมสารพษิทีใ่บและล าตน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.washington.edu/news/2016/11/22/new-grasses-neutralize-toxic-pollution-from-bombs-

explosives-and-munitions/ 


