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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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ผลการศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบในดา้นบวกของการอนุญาตใหใ้ชฝ้้ายเทคโนชวีภาพใน 
ประเทศบูรก์นิาฟาโซ 
 

FAO เพิม่การสนบัสนุนเกษตรกรรายยอ่ยในกลุม่ประเทศ G20 ใหส้ามารถผลติอาหารไดเ้พยีงพอกบั
ความตอ้งการของตลาด 
 

เทคนคิการตดัตอ่พนัธุกรรมแบบใหมช่ว่ยใหน้กัวทิยาศาสตรส์ามารถออกแบบและศกึษาระบบทาง
ชวีวทิยาไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 
 

ออสเตรเลยีอนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 
 

ยนี NICOTIANAMINE SYNTHASE 2 ของขา้วชว่ยเพิม่การสะสมธาตเุหล็กและสงักะสใีนเมล็ดขา้วสาล ี
 

การใชเ้ทคนคิ CRISPR-Cas9 ในการท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในหลายอลัลลีของมนัฝร ัง่ทีม่ ี
โครโมโซม 4 ชุด  
 

การผลติสารต ัง้ตน้ส าหรบัฮอรโ์มนของมนุษยใ์นยสีต ์Pichia pastoris 

ผลการศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบในดา้นบวกของการอนุญาตใหใ้ชฝ้้ายเทคโนชวีภาพใน 
ประเทศบูรก์นิาฟาโซ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Oklahoma State University สหรัฐอเมรกิา ร่วมกบั L'Institut de l'Environnement et de 
Recherches Agricoles (INERA) ประเทศบรูก์นิาฟาโซ ไดศ้กึษาผลของการใชฝ้้ายเทคโนชวีภาพในประเทศบรูก์ ิ
นาฟาโซ จากการส ารวจในแปลงปลกูเป็นเวลา 6 ปี พบวา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพลดการใชส้ารก าจัดศตัรูพชืลงไดถ้งึ 2 ใน 
3 ใหผ้ลผลติสงูและใชแ้รงงานนอ้ยกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับฝ้ายปกต ิ
 
ผลการศกึษายังพบวา่ขนาดของแปลงปลกูไม่สง่ผลตอ่ประสทิธภิาพของฝ้ายเทคโนชวีภาพ เกษตรกรไมว่า่จะมแีปลง
ขนาดเล็กหรอืใหญ ่ตา่งก็ไดรั้บประโยชนจ์ากการปลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพ นอกจากนีผ้ลการศกึษายังชีใ้หเ้ห็นวา่การ
ปลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพสามารถท าใหแ้รงงานท างานไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่การปลกูฝ้ายปกต ิ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://agbioforum.org/v19n2/v19n2a04-vitale.htm 



FAO เพิม่การสนบัสนุนเกษตรกรรายยอ่ยในกลุม่ประเทศ G20 ใหส้ามารถผลติอาหารไดเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการของตลาด 

José Graziano da Silva ผูอ้ านวยการองคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) กลา่วในระหวา่งการ
ประชมุ G20 agricultural ministers' meeting ณ กรุงเบอรล์นิ ประเทศเยอรมน ีเมือ่วนัที ่22 มกราคมทีผ่า่นมาวา่ 
เกษตรกรรายยอ่ยในประเทศก าลงัพัฒนามคีวามตอ้งการขอ้มลูและเทคโนโลยทีีส่ามารถรับมอืกบัปัญหาการ
เปลีย่นแปลงของสภาพอากาศและปัญหาการขาดแคลนทรัพยากร  
 
Silva ไดเ้นน้ย ้าวา่ เกษตรกรรายยอ่ยกวา่ลา้นครัวเรอืนตอ้งการความชว่ยเหลอืงทางดา้นเทคนคิและทางการเงนิ เพือ่
รับมอืกบัผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ พวกเขาควรจะมทีีด่นิเป็นของตัวเอง สามารถ
ผลติอาหารและสามารถเขา้ถงึตลาดไดด้ว้ยตวัเอง การพัฒนาพืน้ทีช่นบทคอืตวัแปรส าคัญในการบรรลเุป้าหมายตาม
วาระการพัฒนาทีย่ั่งยนืปี 2030 เนือ่งจากคนยากจนและหวิโหยสว่นใหญ่อาศยัอยูใ่นเขตชนบท ยิง่ไปกวา่นัน้ การเพิม่
ปรมิาณผลผลติเป็นสิง่จ าเป็นส าหรับพืน้ทีช่นบทเนื่องจากมกีารขยายตวัของจ านวนประชากรอย่างตอ่เนื่อง ดว้ยเหตนุี้
จงึมคีวามจ าเป็นในการการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย FAO ก าลงัอยูใ่นระหวา่งการพัฒนาระบบ Information and 
Communication Technologies (ICT) ทีจ่ะชว่ยเหลอืเกษตรกรในการตดิตามและบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาต ิ
เพือ่ท าใหเ้กดิระบบการเกษตรทีย่ั่งยนืและเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหาร 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/463804/icode/ 
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เทคนคิการตดัตอ่พนัธุกรรมแบบใหมช่ว่ยใหน้กัวทิยาศาสตรส์ามารถออกแบบและศกึษาระบบทางชวีวทิยา 
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากยิง่ข ึน้ 

ทมีวจิัยจาก Washington University School of Medicine in St. Louis (WUSTL) ไดพั้ฒนาเทคนคิใหมใ่นการ
ควบคมุโปรตนีทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุการท างานของยนี เทคนคินีท้ าใหนั้กชวีวทิยาสามารถท าการเปลีย่นแปลงยนี เพือ่
ท าใหเ้ซลลก์ลายเป็นเหมอืนโรงงานขนาดเล็กส าหรับผลติยารักษาโรค, พัฒนาพชืทีใ่ชน้ ้านอ้ย และศกึษายนีทีม่ี
ผลกระทบตอ่สขุภาพ 
 
Dr. Sergej Djuranovic ผูช้ว่ยศาสตราจารยด์า้นชวีวทิยาของเซลลแ์ละสรรีวทิยา จาก WUSTL กลา่ววา่ เทคนคินี้
เป็นเทคนคิการดดัแปลงการแสดงออกของยนีทีส่ามารถใชไ้ดท้ัว่ไปในสิง่มชีวีติทกุชนดิ ท าใหนั้กวทิยาศาสตร์
สามารถควบคมุชนดิของโปรตนีทีผ่ลติมาจากยนียนีหนึง่ เทคนคินีส้ามารถท าไดง้า่ย และใชไ้ดก้บัเซลลท์กุชนดิทัง้
เซลลแ์บคทเีรยี เซลลพ์ชื เซลลส์ตัว ์รวมถงึเซลลข์องมนุษย ์
 
เทคนคินีใ้ชป้ระโยชนจ์ากกระบวนการแปลรหัส mRNA ซึง่เป็นขัน้ตอนส าคญัในการเปลีย่นขอ้มลูทางพันธุกรรมบน 
DNA ไปเป็นโปรตนี เทคนคินีส้ามารถท างานไดเ้ซลลท์กุชนดิเนื่องจากกระบวนการแปลรหัสมกีารววิัฒนาการมาจาก
บรรพบรุุษเดยีวกนัของสิง่มชีวีติทกุชนดิ  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://medicine.wustl.edu/news/new-genetic-engineering-technique-help-design-study-biological-

systems/ 



ออสเตรเลยีอนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ประเทศออสเตรเลยี ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บั
บรษัิท Monsanto Australia Limited ในการด าเนนิการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพตา้นทานแมลงและสารปราบ
วชัพชืในภาคสนาม  
 
การทดสอบจะด าเนนิการในชว่งเดอืนมนีาคม 2017 ถงึ กรกฎาคม 2021 ในรัฐ New South Wales, Queensland, 
Northern Territory, Victoria และ Western Australia โดยจะเริม่ตน้ในแปลงปลกูจ านวน 50 แปลง คดิเป็นพืน้ที ่
50 เฮกแตรใ์นปี 2017 และจะขยายเป็น 100 เฮกแตรใ์นปี 2018 และ 250 เฮกแตรใ์นปี 2019-2020 ร่วมกบัการ
ขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูตอ่แปลงจาก 2 เฮกแตรใ์นปี 2017 ไปเป็น 10 เฮกแตรใ์นปี 2018 และ 50 เฮกแตรใ์นปี 2019-
2020 โดยในระหวา่งการทดสอบจะไมม่กีารน าผลติภัณฑจ์ากฝ้ายดงักลา่วมาใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์
 
แผนการประเมนิและบรหิารจัดการความเสีย่ง (RARMP) ระบวุา่การทดสอบครัง้นีม้คีวามเสีย่งตอ่มนุษยแ์ละ
สิง่แวดลอ้มในระดบัทีต่ า่มาก จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการใชม้าตรการพเิศษในการก ากบัดแูล โดยเอกสาร RARMP 
และค าถาม-ค าตอบ เกีย่วกบัการอนุญาตในครัง้นี ้ไดรั้บการเผยแพร่สูส่าธารณชนในเว็บไซตข์อง OGTR 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir147 
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ยนี NICOTIANAMINE SYNTHASE 2 ของขา้วชว่ยเพิม่การสะสมธาตเุหล็กและสงักะสใีนเมล็ดขา้วสาล ี

ธาตอุาหารรองมคีวามจ าเป็นส าหรับมนุษย ์โดยท าหนา้ทีเ่ป็นตวัเร่งปฏกิริยิาในกระบวนเมตาบอลซิมึ ในปัจจบุนั
ประชากรโลกจ านวนมากก าลงัประสบกบัปัญหาขาดแคลนธาตอุาหารรอง ซึง่สง่ผลกระทบตอ่คณุภาพชวีติและการ
พัฒนาทางเศรษฐกจิ การเพิม่คณุคา่ทางอาหารใหก้บัพชือาหารหลกัเป็นแนวทางหนึง่ทีย่ั่งยนืและมปีระสทิธภิาพใน
การลดปัญหาสขุภาพทีเ่กดิจากการขาดธาตอุาหารรอง 
 
Simrat Pal Singh และทมีวจิัยจากสถาบนั ETH Zurich ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดพั้ฒนาพันธุข์า้วสาลทีีม่กีาร
แสดงออกของยนี NICOTIANAMINE SYNTHASE 2 (OsNAS2) ของขา้ว และยนี FERRITIN (PvFERRITIN) ผล
การศกึษาพบวา่เมล็ดขา้วสาลใีนตน้ทีม่กีารแสดงออกของยนีดงักลา่วมปีรมิาณธาตเุหล็กและสงักะสสีะสมเพิม่มากขึน้
อยา่งมนัียส าคญั โดยมปีรมิาณธาตเุหล็กเพิม่ขึน้ 30 เปอรเ์ซ็นต ์และสงักะสเีพิม่ขึน้ 40 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
พันธุข์า้วสาลทีีถ่กูพัฒนาขึน้ในงานวจัิยครัง้นี ้สามารถใชเ้ป็นพ่อแมพั่นธุใ์นการปรับปรุงพันธุข์า้วสาลทีีส่ามารถลด
ปัญหาการขาดแคลนธาตอุาหารรองได ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00122-016-2808-x 



การใชเ้ทคนคิ CRISPR-Cas9 ในการท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในหลายอลัลลีของมนัฝร ัง่ทีม่ ี
โครโมโซม 4 ชุด  

เทคนคิ CRISPR-Cas9 เป็นเทคนคิการปรับปรุงพันธุแ์บบใหมท่ีส่ามารถน ามาประยกุตใ์ชไ้ดใ้นหลายแนวทาง 
Mariette Andersson และทมีวจิัยจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวเีดน ไดใ้ชเ้ทคนคิ
นีใ้นการท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะในหลายอลัลลีของมันฝร่ัง (Solanum tuberosum) ทีม่โีครโมโซม 4 
ชดุ (tetraploid) 
 
ผลการทดลองพบวา่ CRISPR-Cas9 สามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีเป้าหมายทัง้ 4 อลัลลีพรอ้มกนั โดยมี
ประสทิธภิาพที ่2 เปอรเ์ซ็นต ์ยนีเป้าหมายทีใ่ชใ้นการทดลองนีค้อืยนี granule-bound starch synthase (GBSS) 
โดยประสทิธภิาพการท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีทลีะ 1 อลัลลีอยูท่ี ่12 เปอรเ์ซ็นต ์และการกลายพันธุค์รัง้ละ
หลายอลัลลีพรอ้มกนัอยูท่ี ่67 เปอรเ์ซ็นต ์โดยรูปแบบการกลายพันธุส์ว่นใหญเ่ป็นแบบ insertions/deletions 
 
ผลการศกึษาลกัษณะภายนอกทีป่รากฏพบวา่ เอ็นไซม ์GBSS จะไมเ่กดิการแสดงออกก็ตอ่เมือ่มกีารกลายพันธุ์
เกดิขึน้พรอ้มกนัทัง้หมด 4 อลัลลี แสดงใหเ้ห็นวา่อลัลลีของยนีนีเ้พยีง 1 อลัลลีมปีระสทิธภิาพเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิ
การสรา้งเอ็นไซม ์GBSS 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-016-2062-3 
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การผลติสารต ัง้ตน้ส าหรบัฮอรโ์มนของมนุษยใ์นยสีต ์Pichia pastoris 

Relaxin เป็นสารตัง้ตน้ส าหรับฮอรโ์มนเพศของมนุษย ์ซึง่สามารถน ามาใชใ้นการรักษาโรคไดห้ลากหลายชนดิ ใน
อดตี Relaxin ผลติไดโ้ดยสกดัจากเนื้อเยือ้ของสตัว ์ตอ่มาจงึไดม้กีารใชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมในการผลติ 
Relaxin โดยใชแ้บคทเีรยี Escherichia coli อยา่งไรก็ตาม Relaxin ทีผ่ลติไดใ้นเซลลข์อง E. coli อยูใ่นอยูรู่ปของ 
inclusion body ซึง่ตอ้งใชข้ัน้ตอนทียุ่ง่ยากและมคีา่ใชจ้า่ยสงูในการสกดัออกมาใชป้ระโยชน ์
 
Donatella Cimini จาก Second University of Naples และ University of Campania Luigi Vanvitelli ประเทศ
อติาล ีจงึไดศ้กึษาการผลติ Relaxin ในเซลลข์องยสีต ์Pichia pastoris โดยใชย้นีสรา้ง Relaxin ของมนุษย ์ตอ่เขา้
กบัโปรโมเตอร ์AOX1 และ histidine tag โดยเรยีกโครงสรา้งของยนีนีว้า่ pro-relaxin H2 ผลการศกึษาพบวา่ 
Relaxin ถกูสรา้งขึน้ในเซลลข์อง Pichia pastoris ทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี โดยมโีครงสรา้งและกจิกรรมทางชวีภาพที่
ถกูตอ้ง 
 
การผลติ Relaxin ของมนุษยโ์ดยใชเ้ซลลข์องยสีต ์Pichia pastoris เป็นวธิกีารทีม่ศีกัยภาพสงู โดยทมีวจัิยมแีผนที่
จะท าการศกึษาเพิม่เตมิเพือ่น ามาใชป้ระโยชนด์า้นการรักษาตอ่ไปในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-016-0319-0 


