
4 กนัยายน พ.ศ. 2556 

Crop Biotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละ
ขา่วสารทีเ่ก ีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืและพลงังานชวีภาพจากท ัว่โลกทีต่พีมิพเ์ป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/  โดย
ฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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การจดัต ัง้หอ้งปฏบิตัเิทคโนโลยกีารเกษตรในกานา 

กองทนุบลิและเมลนิดา เกทต ์ใหท้นุวจิยัเพือ่ศกึษาโรค MAIZE LETHAL NECROSIS ในแอฟรกิา 

การสบืหาการสญูหายของแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจน 

นกัวจิยัเวยีดนามและองักฤษ ถอดรหสัพนัธุกรรมขา้วพนัธุเ์วยีดนาม 

การทดสอบในสตัวท์ดลองไมม่คีวามจ าเป็นตอ่การสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้นความปลอดภยัของพชืจเีอ็ม 

การเสรมิยนีบทีใีนกะหล า่ปลเีพิม่ประสทิธภิาพในการควบคมุหนอนใยผกั 

 

 

การจดัต ัง้หอ้งปฏบิตัเิทคโนโลยกีารเกษตรในกานา 

ศนูยว์จิัยดา้นเทคโนโลยกีารเกษตรไดจ้ัดตัง้ขึน้ใน Kumasi ประเทศกานา  ซึง่ไดรั้บการคาดหวังจะสง่ผลดตีอ่การ
จัดการความย่ังยืนของแหล่งพันธุกรรมทีใ่ชใ้นการผลติภาคการเกษตรของประเทศ ศูนย์วจัิยฯจะชว่ยพัฒนาและ
เผยแพร่เทคโนโลยกีารเกษตรสมัยใหมสู่เ่กษตรกร ผูป้ระกอบการ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีอืน่ๆ 
 
โครงการไดร้ิเริ่มโดย โครงการผลติทางการเกษตรแอฟริกาตะวันตก (WAAPP) สนับสนุนทุนโดยธนาคารโลก 
ด าเนินการโดยกระทรวงอาหารและการเกษตรประเทศกานา และสถาบันวจิัยพืช (CRI) ของสภาวจิัยทาง
วทิยาศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม (CSIR) 
 
ตดิตามบทความไดท้ี:่ http://edition.myjoyonline.com/pages/news/201308/112202.php. 



กองทนุบลิและเมลนิดา เกทต ์ใหท้นุวจิยัเพือ่ศกึษาโรค MAIZE LETHAL NECROSIS ในแอฟรกิา 

กองทนุบลิและเมลนิดา เกทต ์ไดบ้รจิากเงนิจ านวน 1.2 ลา้นดอลลา่ร ์ เพือ่จัดตัง้สถานทีว่จิัยขา้วโพดเพือ่ลด
ระยะเวลาในการพัฒนาสายพันธุข์า้วโพดทีต่า้นทานตอ่ไวรัส maize lethal necrosis (MLN)  คาดวา่สถานที่
ดงักลา่วสามารถเป็นศนูยใ์หบ้รกิารการฝึกแกนั่กวจัิยรุ่นเยาวแ์ละนักศกึษาในแอฟรกิาในการทดสอบโรคและจ าแนก
แหลง่พันธกุรรมขา้วโพดทีต่า้นทานตอ่ MLN   
 
นักไวรัสวทิยาขา้วโพดจากศนูยพั์ฒนาขา้วโพดและขา้วฟ่างนานาชาต ิ(CIMMYT) สถาบนัวจิัยเกษตรเคนยา่(KARI) 
สถาบนัเกษตรเขตรอ้นนานาชาต(ิIITA) และสถาบนัอืน่จากสหรัฐอเมรกิา (เชน่ มหาวทิยาลยัแหง่รัฐโอไฮโอ 
กระทรวงเกษตร) จะท างานร่วมกนัในสถานทีน่ี ้ ซึง่คาดวา่จะเริม่เปิดใชใ้นชว่งปลายเดอืนกนัยายน 2013 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตามไดท้ี:่  http://www.irinnews.org/report/98683/research-needed-to-tackle-maize-
lethal-necrosis-in-east-africa 

การสบืหาการสญูหายของแบคทเีรยีตรงึไนโตรเจน 

Maren Friesen นักชวีวทิยาดา้นพชื จากมหาวทิยาลยัแหง่รัฐมชิแิกน (MSU) น าคณะนักวจิัยแกปั้ญหาความลกึลบั
การหายไปของแบคทเีรยีทีท่ าใหพ้ชืเจรญิเตบิโตไดโ้ดยปราศจากปุ๋ ยไนโตรเจนทีม่นุษยผ์ลติขึน้ แบคทเีรยีดงักลา่ว
ถกูคน้พบในปี ค.ศ. 1990 ในบอ่ถา่นหนิประเทศเยอรมันน ีแตส่ญูหายไปเมือ่การศกึษาหยดุไปเมือ่ 20 ปีทีแ่ลว้ 
Friesen กลา่ววา่ “การกลบัมาคน้หาแบคทเีรยีดงักลา่ว หรอื แบคทเีรยีทีม่คีณุสมบตัคิลา้ยกนั เป็นการเปลีย่นโฉม
ใหม ่ยังคงมคีวามไมธ่รรมดาของระบบตรงึไนโตรเจนในสภาพทีม่อีอกซเิจน ซึง่อาจเป็นระบบทีห่ายไปในการสรา้ง
พชืตรงึไนโตรเจน” แบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนสว่นมากใชเ้อนไซมซ์ึง่จะไมท่ างานเมือ่มอีอกซเิจน แตแ่บคทเีรยีทีท่น
ความรอ้นและกา๊ซพษิมคีณุสมบตัทิีแ่ตกตา่งไปอยา่งสิน้เชงิ 
 
การวจิัยของ Friesen เป็นสว่นหนึง่ของความร่วมมอืในโครงการของ Ideas Lab ระหวา่งกองทนุวทิยาศาสตร์
แหง่ชาตแิละ สถาบนัวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพและจลุชวีวทิยาขององักฤษ (BBSRC) 
 
รายละเอยีดงานวจิัยตดิตามอา่นไดจ้าก MSU news release ที:่ http://msutoday.msu.edu/news/2013/quest-
for-the-missing-bacteria/. 
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ผลงานจากความร่วมมอืในโครงการวจิัยของเวยีดนามและองักฤษ ในการถอดรหัสพันธกุรรมขา้วพันธุพ์ืน้เมอืงของ
เวยีดนามไดม้กีารเปิดเผยในการประชมุเชงิปฏบิตักิารทีก่รุงฮานอยเมือ่วนัที ่28 สงิหาคม 
โครงการเกดิขึน้ระหวา่งมกราคม 2554 ถงึ มถินุายน 2556 อยูใ่นกรอบความร่วมมอืนานาชาตริะหวา่ง
กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองเวยีดนามและสถาบนัเทคโนโลยชีวีภาพและวทิยาศาสตรช์วีภาพของ
องักฤษ ผลการวจิัยของนักวจิัยสองประเทศไดถ้อดรหัสพันธุกรรมขา้วจ านวน 36 พันธุ ์
Tran Viet Thanh รองนายกรัฐมนตรกีระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยเีวยีดนาม กลา่วในการประชมุเชงิ
ปฏบิตักิารวา่ “เป็นครัง้แรกของประเทศเวยีดนามทีม่กีารถอดรหัสพันธุกรรมทัง้จโีนมของขา้ว ซึง่จะชว่ยให ้
นักวทิยาศาสตรท์ีท่ าการวจิัยดา้นอนุรักษ์แหลง่พันธกุรรมขา้ว และการคดัเลอืกพันธุท์ีใ่หผ้ลผลติและคณุภาพสงู 
สามารถตา้นทานตอ่สภาวะแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม” 
 
โครงการดงักลา่ว  ท าใหนั้กวทิยาศาตรข์องเวยีดนามเขา้ถงึวธิกีารถอดรหัสยนีขัน้สงูและสนับสนุนในการสรา้ง
แหลง่ขอ้มลูทางดา้นพันธกุรรมของขา้วในเวยีดนาม คาดวา่มสีายพันธุข์า้วอกี 600 สายพันธุจ์ะถกูน ามาถอดรหัส
พันธกุรรมในโครงการระยะที ่2 
 
ตดิตามเรือ่งเต็มไดจ้าก the Vietnam News Agency ที:่ http://en.vietnamplus.vn/Home/VietnamUK-team-
decode-Vietnamese-rice-genomes/20138/38297.vnplus. 



นกัวทิยาศาสตรย์โุรป: การทดสอบในสตัวท์ดลองไมม่คีวามจ าเป็นตอ่การสรา้งความเชือ่ม ัน่ดา้น
ความปลอดภยัของพชืจเีอ็ม 

บทวจิารณ์ในวารสารเทคโนโลยดีา้นพชืโดยนักวทิยาศาสตรจ์ากสหราชอาณาจักรและเนเธอรแ์ลนด ์ขอใหย้กเลกิ
การทดสอบความเป็นพษิระยะยาวจากการกนิอาหารดดัแปลงพันธกุรรมในหนูทดลอง (sub-chronic testing)  
กฎหมายสหภาพยโุรปฉบบัใหม ่ตอ้งการใหม้กีารทดสอบในหนูทดลองเป็นระยะเวลา 90 วนั ส าหรับแตล่ะชนดิของ
อาหารทีไ่ดจ้ากการถา่ยทอดยนีแตล่ะครัง้ และในบางกรณีใหม้กีารทดสอบแบบเดยีวกนัในพชืซึง่มรีวมกนัจากการ
ถา่ยทอดยนีและการผสมขา้มแบบปกต ิค าแนะน าจากเจา้หนา้ทีด่า้นอาหารและความปลอดภัยของยโุรประบวุา่การ
ทดสอบนีใ้ชเ้ฉพาะกรณีทีอ่ยูภ่ายใตเ้งือ่นไขเทา่นัน้ 
นักวทิยาศาสตรอ์า้งวา่การทดสอบแบบเดมิๆนี้ไมค่วรตอ้งม ี เนือ่งจากไมค่อ่ยสมเหตสุมผลในแนวปฏบิตั ิ และไมไ่ด ้
เพิม่อะไรมากไปกวา่การตรวจสอบความเสีย่งของอาหารดดัแปลงพันธกุรรมทีด่ าเนนิอยูใ่นปัจจบุนั  บทวจิารณ์ให ้
ความเห็นเพิม่เตมิวา่ ปัจจบุนัมคีวามละเอยีดดา้นการวเิคราะหข์อ้มลูดา้นชวีภาพและวธิกีารตรวจสอบความเป็นพษิ
แบบจ าเพาะเจาะจงในการประเมนิผลกระทบของอาหารดดัแปลงพันธุกรรมในระยะสัน้ ระยะกลางและระยะยาว มาก
ไปกวา่นัน้การทดสอบโดยใชส้ตัวท์ดลองไม่สอดคลอ้งกบัแนวความคดิของคณะกรรมาธกิารของยโุรปทีจ่ะลดการ
ทดลองในสตัว ์
ตดิตามอา่นบทความเต็มไดท้ี ่ http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12091/pdf. 
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การเสรมิยนีบทีใีนกะหล า่ปลเีป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการควบคมุการเขา้ท าลายของหนอนใยผัก (DBM) 
เป็นผลงานวจิัยในวารสารเทคโนโลยดีา้นพชื จากผลงานของ Dengxia Yi  มหาวทิยาลยัเกษตรจนีและคณะผูว้จิัย
ใชพ้ลาสมดิสองชนดิทีม่ยีนี  cry1Ia8 และ cry1Ba3 จากแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis ใสใ่หก้บักะหล า่ปลี
โดยใช ้Agrobacterium tumefaciens  คดัเลอืกตน้ออ่น ทีม่คีวามตา้นทานกานามัยซนิจ านวน 14 ตน้ ตดิตามยนีที่
สอดแทรกเขา้ไปในตน้ออ่นดว้ยเทคนคิ polymerase chain reaction (PCR), Southern blot,  reverse 
transcription-polymerase chain reaction (RT-PCR)  และ Western blot  การวเิคราะหต์อ่มาแสดงใหเ้ห็นวา่
พชืดดัแปลงพันธกุรรมสามารถควบคมุหนอนใยผักสายพันธุอ์อ่นแอ และสายพันธุท์ีต่า้นทานตอ่ Cry1Ac เมือ่
เปรยีบเทยีบกบัพชืปกตทิีไ่มไ่ดรั้บการดดัแปลงพันธกุรรม 
พชืดดัแปลงพันธกุรรมถกูน ามาผสมตวัเองและตรวจสอบ homozygosity อกี 10 สายพันธุ ์ พันธุเ์หลา่นีไ้ดท้ าการ
ทดสอบการเขา้ท าลายของหนอนใยผักในสภาพโรงเรอืนและแปลงทดลอง  พบวา่มคีวามตา้นทานอย่างดเียีย่ม 
ขอ้มลูการทดสอบในสภาพแปลงไมม่คีวามแตกตา่งอย่างมนัียส าคัญในดา้นลักษณะของสายพันธุเ์หมอืนกบัพันธุ์
กะหล า่ปลเีดมิทีน่ ามาทดลอง 
ตดิตามอา่นไดท้ี ่http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-013-0373-4 


