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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 
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การเพิม่ปรมิาณกรดไขมนัในคาเมไลนา่ดว้ยเทคนคิ CRISPR/CAS9 
 

การจดัการอบรมเรือ่งจรยิธรรมในการดดัแปลงยนี ณ หอสมุด Bibliotheca Alexandrina 
 

ท าเนยีบขาวประกาศ กรอบความรว่มมอืดา้นการควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพประจ าปี 2017 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์าก BARI ไดย้ืน่ขออนุญาตเพือ่การผลติมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพเชงิการคา้ใน 
ประเทศบงัคลาเทศ 
 

EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพ 
MAIZE 1507 
 

นกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาลกัษณะการท างานของยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรคราแป้งในมะเขอื 
 

Transcription factor OSNAC6  ควบคมุลกัษณะทนแลง้ของขา้วในหลายกลไก 
 

นกัวจิยัประสบความส าเร็จในการศกึษาจโีนมของกาแฟอาราบกิา้ 

การเพิม่ปรมิาณกรดไขมนัในคาเมไลนา่ดว้ยเทคนคิ CRISPR/CAS9 

Wen Zhi Jiang และทมีวจิัยจาก University of Nebraska ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/CAS9 ใน
การดดัแปลงยนี FAD2 เพือ่เพิม่ปรมิาณกรดไขมันในเมล็ดของ Camelina sativa ซึง่เป็นพชืน ้ามันชนดิหนึง่ 
  
ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการเพิม่ปรมิาณกรดไขมัน oleic acid ในเมล็ดของคาเมไลน่า นอกจากนีย้ังพบการลดลง
ของกรดไขมันทีไ่มต่อ้งการ เชน่ linoleic acid และ linolenic acid อกีดว้ย 
 
การเปลีย่นแปลงชนดิของกรดไขมันสง่ผลใหน้ ้ามันทีไ่ดด้ตีอ่สขุภาพมากยิง่ขึน้ และเกดิปฏกิริยิาออกซเิดชัน่กบัก๊าซ
ออกซเิจนในบรรยากาศนอ้ยลงท าใหไ้มเ่หม็นหนื นอกจากนียั้งท าใหน้ ้ามันทีไ่ดม้คีวามเหมาะสมในการน าไปผลติ
สารเคมตีา่งๆมากยิง่ขึน้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12663/full 



การจดัการอบรมเรือ่งจรยิธรรมในการดดัแปลงยนี ณ หอสมุด Bibliotheca Alexandrina 

การอบรมเป็นระยะเวลา 2 วนั เรือ่งจรยิธรรมในการดดัแปลงยนี ถกูจัดขึน้ ณ หอสมดุ Bibliotheca Alexandrina เมอืง 
Alexandria ประเทศอยีปิต ์ระหวา่งวนัที ่4-5 มกราคม 2017 โดยมนัีกวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัและสถาบนัตา่งๆ
เขา้ร่วมเป็นจ านวนมาก 
 
Dr. Ismail Serageldin ผูอ้ านวยการหอสมดุ Bibliotheca Alexandrina ไดก้ลา่วตอ้นรับคณะวทิยากรและผูร้่วมงาน 
และไดร้่วมพูดคยุถงึประโยชนข์องเทคโนโลยกีารดดัแปลงจโีนม โดยกลา่ววา่ เทคโนโลยทีีม่กีารพัฒนาไปอยา่ง
รวดเร็ว เชน่ CRISPR-Cas9 ท าใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการปรับปรุงพันธุพ์ชืและสตัวใ์นระยะเวลาอนัสัน้ รวมไปถงึ
การดดัแปลงจโีนมของมนุษยด์ว้ย จรยิธรรมเป็นสิง่ส าคญัอยา่งยิง่ทีต่อ้งมกีารพูดถงึ เนือ่งจากจรยิธรรมเป็นประเด็น
หลกัทีส่ง่ผลตอ่ทศันคตขิองผูค้นและปฏกิริยิาของผูท้ีม่อี านาจบรหิารประเทศ  
 
ประเด็นส าคญัในการอบรมครัง้นีไ้ดแ้ก ่
 
• เทคนคิ CRISPR-Cas9 ท าใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการดดัแปลง DNA อยา่งแมน่ย าและมปีระสทิธภิาพ ซึง่

สามารถน าไปประยกุตไ์ดใ้นหลายๆดา้น อยา่งไรก็ตามควรจะมกีารควบคมุเพือ่ไมใ่หม้กีารน าเทคโนโลยนีีไ้ปใช ้

ในทางทีไ่มเ่หมาะสม 
• การดดัแปลงจโีนมน ามาซึง่ความกงัวลทางดา้นจรยิธรรม โดยเฉพาะในดา้นของความไม่เป็นธรรมทางสงัคม การ

เลอืกปฏบิตัแิละความขดัแยง้ ความตืน่ตวัทางดา้นสงัคมและจรยิธรรมอนัเนือ่งมาจากการเกดิขึน้ของเทคโนโลยนีี้
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งไดรั้บการด าเนนิการบางอยา่ง  

• การดดัแปลงจโีนมของมนุษยน์ ามาซึง่ความกงัวลเกีย่วกบัความอยตุธิรรม, การน าเทคโนโลยไีปใชใ้นทางทีไ่ม่
ถกูตอ้ง การเกดิการกลายพันธุท์ีไ่มพ่งึประสงคแ์ละอืน่ๆ   

 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
naglaa.abdallah@agr.cu.edu.eg. 
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ท าเนยีบขาวประกาศ กรอบความรว่มมอืดา้นการควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพประจ าปี 2017 

ท าเนยีบขาวไดอ้อกประกาศ Update to the Coordinated Framework for the Regulation of Biotechnology ซึง่
เป็นขอ้สรุปเกีย่วกบักฎระเบยีบและวธิกีารตอบสนองของหน่วยงานทีท่ าหนา้ทีก่ ากบัดแูลดา้นความปลอดภัยทาง
ชวีภาพของประเทศสหรัฐอเมรกิา 3 หน่วยงาน ไดแ้ก ่ส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรัฐฯ (EPA), องคก์ารอาหาร
และยาสหรัฐฯ (FDA) และ กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA)  
 
พรอ้มกนันีไ้ดม้กีารออกเอกสาร National Strategy for Modernizing the Regulatory System for Biotechnology 
Products ซึง่มกีารน ามาใชค้รัง้แรกเมือ่เดอืนกนัยายนปี 2016 โดยในฉบบัปี 2017 นีไ้ดม้กีารเพิม่เตมิเนือ้หาใหม้ี
ความครอบคลมุในสว่นของเทคโนโลยชีวีภาพทีม่กีารพัฒนาขึน้มาใหม ่
 
เพือ่ชว่ยเหลอืผูพั้ฒนาผลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพ ใหม้คีวามเขา้ใจเกีย่วกบัระเบยีบการควบคมุประจ าปี 2017 มาก
ยิง่ขึน้ ภายในเอกสารจงึมกีารเพิม่เตมิเนือ้หาทีเ่ป็นประโยชน ์เชน่ 

• แผนภาพทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึภาพรวมของกฎระเบยีบการควบคมุทีจ่ าเพาะในแตล่ะองคก์ร 
• กรณตีวัอยา่งทีผู่พั้ฒนาผลติภัณฑส์ามารถน าไปใชเ้ป็นแนวทางในการปฏบิตั ิ
• ตารางสรุปอ านาจหนา้ทีข่องแตล่ะหน่วยงานและกรอบความร่วมมอืกนัระหวา่งหน่วยงาน  

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://obamawhitehouse.archives.gov/blog/2017/01/04/increasing-transparency-coordination-and-

predictability-biotechnology-regulatory 



นกัวทิยาศาสตรจ์าก BARI ไดย้ืน่ขออนุญาตเพือ่การผลติมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพเชงิการคา้ในประเทศ 
บงัคลาเทศ 

บงัคลาเทศมเีป้าหมายในการผลติมันฝร่ังเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ ซึง่จัดวา่เป็นพชืเทคโนชวีภาพชนดิที ่2 ของ
ประเทศหลงัจากทีก่อ่นหนา้นี ้ไดม้กีารผลติมะเขอืเทคโนชวีภาพ Bt brinjal นักวทิยาศาสตรจ์าก Bangladesh 
Agricultural Research Institute (BARI) ไดพั้ฒนามันฝร่ังเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรคไหมไ้ดส้ าเร็จ และได ้
ด าเนนิการขออนุญาตเพือ่การผลติเชงิการคา้ ในปัจจบุนับงัคลาเทศเป็นประเทศทีม่กีารผลติมันฝร่ังมากเป็นอนัดบัที ่7 
ของโลก โดยโรคไหมใ้นมันฝร่ังเป็นหนึง่ในโรคระบาดทีส่รา้งความเสยีหายอยา่งรุนแรงกบัผลผลติ ในแตล่ะปี
เกษตรกรชาวบงัคลาเทศตอ้งใชเ้งนิกวา่ 12.8 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในการซือ้สารฆา่เชือ้ราจ านวนกวา่ 500 ตนั เพือ่ใช ้

ในการป้องกนัมันฝร่ังจากโรคไหม ้ 
 
Abu Kawochar นักวทิยาศาสตรจ์าก BARI's Tuber Crops Research Center ระบวุา่ การทดสอบภาคสนามครัง้สดุ
ทายก าลงัด าเนนิการอยูใ่น 6 พืน้ทีข่องบงัคลาเทศ โดยผลการทดสอบทีผ่า่นๆมาพบวา่ใหผ้ลเป็นทีน่่าพงึพอใจ  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.thedailystar.net/frontpage/blight-resistant-potato-save-tk-100cr-year-1341061 
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EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการอนุญาตใหใ้ชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพ MAIZE 1507 

European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Genetically Modified Organisms (GMO Panel) ได ้
เผยแพร่ขอ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกับการอนุญาตใหใ้ชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพ ตา้นทานตอ่แมลงและสารปราบ
วชัพชื MAIZE 1507 ตามค ารอ้ง EFSA-GMO-RX-001 จากบรษัิท Pioneer Overseas Corporation และ Dow 
Agrosciences LLC เพือ่การน าเขา้และแปรรูปขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MAIZE 1507 ส าหรับใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละ
อาหารสตัว ์โดยจะไมม่กีารน ามาปลกูในพืน้ทีข่องยโุรป 
 
จากขอ้สนันษิฐานทีว่า่นวิคลโีอไทลข์องขา้วโพด MAIZE 1507 มลี าดบัทีถ่กูตอ้ง ตามทีผู่พั้ฒนาไดก้ าหนดไวแ้ละ
เหมอืนกบัล าดบัของขา้วโพดเทคโนชวีภาพสายพันธุอ์ ืน่ทีไ่ดผ้่านการประเมนิไปแลว้กอ่นหนา้นี ้ ทาง GMO Panel จงึ
สรุปวา่ไมม่อีนัตรายหรอืความเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิใดๆทีต่อ้งกงัวล และไมม่ขีอ้สงสยัทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัความ
ปลอดภัยของขา้วโพดเทคโนชวีภาพชนดินี ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2017.4659/full 



นกัวทิยาศาสตรไ์ดศ้กึษาลกัษณะการท างานของยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรคราแป้งในมะเขอื 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Wageningen University และสถาบนัตา่งๆ ไดร้่วมกนัศกึษาลกัษณะการท างานของยนี 
SmMLO1 ซึง่เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรคราแป้งในมะเขอื ซึง่จะเป็นประโยชนส์ าหรับการพัฒนาพันธุ์
ตา้นทานตอ่ไป 
 
มะเขอืเป็นพชืผักทีส่ าคญัชนดิหนึง่ โดยเป็นพชืทีม่คีวามออ่นแอตอ่เชือ้กอ่โรคราแป้งหลายชนดิ โดยยนีในกลุม่ 
Mildew Locus (MLO) เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรค นักวทิยาศาสตรพ์บวา่การท าใหย้นีเหลา่นีห้ยดุการ
แสดงออก สามารถท าใหม้ะเขอืเกดิความตา้นทานตอ่โรคราแป้งได ้จากการศกึษากอ่นหนา้นีโ้ดย Valentina 
Bracuto และคณะ สามารถจ าแนกยนี SmMLO1 ซึง่เป็นหนึง่ในยนีกลุม่ MLO โดยยนีนีม้กีารแทนทีก่รดอะมโินล าดบั
ที ่422 ของโปรตนี 
 
ผลการศกึษาครัง้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่มะเขอืเทศทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีใหเ้กดิการแสดงออกของ SmMLO1 มคีวามตา้นทาน
ตอ่โรคราแป้งลดลง ซึง่ยนืยันไดว้า่ SmMLO1 เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรคนี ้นอกจากนีย้ังพบวา่การ
แสดงออกของยนี s-SmMLO1 ซึง่เป็นยนีสงัเคราะหท์ีเ่หมอืนกบั SmMLO1 แตม่กีารปรับเปลีย่นกรดอะมโินใน
ต าแหน่งที ่422 ท าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรคเชน่กนั ผลการทดลองสรุปไดว้า่การเปลีย่นแปลงของกรดอะมโินใน
ต าแหน่งที ่422 ไมไ่ดส้ง่ผลกระทบตอ่การท างานของโปรตนีชนดินี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-0007-9 
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Transcription factor OSNAC6  ควบคมุลกัษณะทนแลง้ของขา้วในหลายกลไก 

พชืมคีวามสามารถในการปรับเปลีย่นการเจรญิและพัฒนาการของรากเพือ่ปรับตวัใหเ้ขา้สภาวะแลง้ อยา่งไรก็ตาม
กลไกการเปลีย่นแปลงระบบรากเพือ่ตอบสนองตอ่ความแหง้แลง้ยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั Dong-Keun Lee และทมี
วจิัยจาก Seoul National University ประเทศเกาหลใีต ้จงึไดท้ าการศกึษาการเปลีย่นแปลงของรากทีเ่กดิจากท างาน
ของ transcription factor OSNAC6 ทีท่ าใหจ้ านวนและความยาวของรากเพิม่มากขึน้ ซึง่เป็นลกัษณะทีช่ว่ยเพิม่
ความสามารถในการทนแลง้ใหก้บัขา้ว  
 
ผลการทดสอบในสภาพแปลงปลกูเป็นเวลาหลายปีพบวา่ ผลกระทบของความแหง้แลง้ตอ่ผลผลติขา้วทีม่กีาร
แสดงออกของ OsNAC6 สงูขึน้ นอ้ยกวา่ขา้วทีม่กีารแสดงออกของยนีตามปกต ิผลการศกึษาเพิม่เตมิยังพบวา่ 
OsNAC6 ท าใหย้นีในหลายๆกลไกมกีารแสดงออกเพิม่มากขึน้ โดยเฉพาะยนี NICOTIANAMINE SYNTHASE ซึง่
เป็นเป้าหมายโดยตรงของ OsNAC6  
 
ผลการศกึษาในครัง้นีไ้ดแ้สดงถงึศกัยภาพของการใช ้OsNAC6 เพือ่เป็นเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุข์า้วทีใ่ห ้
ผลผลติสงูภายใตส้ภาพแหง้แลง้   
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นกัวจิยัประสบความส าเร็จในการศกึษาจโีนมของกาแฟอาราบกิา้ 

นักวจิัยจาก University of California, Davis (UC Davis) ไดเ้ผยแพร่ล าดบันวิคลโีอไทลข์องจโีนมของกาแฟอารา
บกิา้ (Coffea arabica) ซึง่เป็นกาแฟทีม่กีารผลติทั่วโลกประมาณ 70 เปอรเ์ซ็นตข์องกาแฟทัง้หมด เนือ่งจากกาแฟ
อาราบกิา้เป็นลกูผสมของกาแฟโรบัสตา้ C. canephora และ C. eugenioides จงึท าใหจ้โีนมของกาแฟอาราบกิา้มี
ความซบัซอ้น โดยมโีครโมโซมจ านวน 4 ชดุ ในขณะทีพ่ชืสว่นใหญม่โีครโมโซมเพยีง 2 ชดุ  
 
นักวจัิยไดร้วบรวมสารพันธกุรรมจากเนื้อเยือ้และชว่งพัฒนาการทีแ่ตกตา่งกนัของตน้กาแฟพันธุ ์Geisha จ านวน 23 
ตน้ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี โดย Geisha เป็นสายพันธุก์าแฟทีม่กีลิน่เป็นเอกลักษณ์ และจัดเป็นกาแฟอาราบกิา้ทีม่มีลูคา่สงู 
นักวจัิยไดใ้ชส้ารพันธกุรรมเหลา่นีใ้นการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมของกาแฟอาราบกิา้ โดยใชเ้ทคโนโลยกีาร
หาล าดบันวิคลโีอไทดท์ีพั่ฒนาขึน้โดยบรษัิท Pacific Biosciences  
 
ผลการศกึษาพบวา่จโีนมของกาแฟอาราบกิา้มขีนาดประมาณ 1.19 พันลา้นคูเ่บส หรอืประมาณ 1 ใน 3 ของจโีนม
มนุษย ์โดยมกีารคน้พบบรเิวณทีค่าดวา่เป็นยนีจ านวน 70,830 ต าแหน่ง ขอ้มลูจโีนมนีจ้ะเป็นประโยชนใ์นการพัฒนา
สายพันธุก์าแฟอาราบกิา้ทีม่คีวามตา้นทานโรคและทนตอ่สภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสม 
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