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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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นกัวจิยัคน้พบพชืไมม่คีลอโรพลาสต ์

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาขา้วฟ่างทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการใหก้บัอาฟรกิา 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบยนีทีท่ าใหง้า่ยตอ่การดดัแปลงพนัธุกรรมพชื 

ขา้วเทคโนชวีภาพทีม่กีารแสดงออกของ EXO-GLUCANASE สรา้งน า้ตาลรดีวิซเ์พิม่ข ึน้ 

แมลงตวัห า้ศตัรูธรรมชาตชิว่ยชะลอไมใ่หแ้มลงศตัรูพชืตา้นทานตอ่พชืบที ี

การปลกูมะเขอืบทีใีนบงัคลาเทศเป็นไปตามวธิกีารความปลอดภยัทางชวีภาพ  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวจิยัคน้พบพชืไมม่คีลอโรพลาสต ์

นักวจิัยจากมหาวทิยาลยันวิยอรก์ (NYU) มหาวทิยาลยันวิยอรก์แหง่อะบดูาบ ีมหาวทิยาลยัลองไอซแ์ลนด ์(LIU) 
ศนูยจ์โีนมฟิลปิปินส ์มหาวทิยาลยัแคนเตอรเ์บอรร์ี ่มหาวทิยาลยัอารโิซนา และมหาวทิยาลยัเซาทเ์ทริน์อลิลนิอยส์

ร่วมกนัหาล าดบัเบสจโีนมของ Rafflesia ซึง่เป็นพชืตระกลูปรสติในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้เชือ่วา่เป็นพชืทีไ่มม่ี
จโีนมของคลอโรพลาสต ์

 
การศกึษาเพือ่คน้หาจโีนมของคลอโรพลาสตน์ าโดยศาสตราจารย ์Michael Purugganan จาก NYU และ 
ศาสตราจารย ์Jeanmaire Molina จาก LIU ศาสตราจารย ์Purugganan กลา่ววา่ "ทางดา้นวทิยาศาสตร ์สิง่ทีย่าก
ทีส่ดุคอืการคน้หาสิง่ทีไ่มม่“ี 

 

Rafflesia มดีอกและรากขนาดใหญ ่เป็นพชืปรสติเฉพาะไมเ้ถา และมกีลิน่เหมอืนกบัเนือ้เน่าเป่ือยเพือ่ดงึดดูแมลงวนั
มาผสมเกสร พชืปรสติชนดินีแ้ตกตา่งจากพชืปรสติชนดิอืน่ทีส่ามารถสงัเคราะหแ์สงสรา้งอาหารไดเ้อง (autotroph) 
Professor Eric Brenner กลา่ววา่ พชืชนดินีม้กีารววิฒันาการเพือ่ทีจ่ะเป็นสิง่มชีวีติทีไ่ม่สามารถสรา้งอาหารเองได ้
(heterotroph) จงึท าใหส้ญูเสยีดเีอ็นเอของคลอโรพลาสตไ์ปเพราะไมม่คีวามจ าเป็นตอ่การอยูร่อด Rafflesia จงึไม่
มคีลอโรพลาสต ์เนือ่งจากมันไดรั้บน ้าตาลทกุชนดิและพลงังานจากไมเ้ถาทีเ่ป็นพชือาศยั 

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการศกึษานี ้และอา่นขา่วอืน่ๆ ไดท้ี ่http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/. 

http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
http://www.nyunews.com/2014/03/06/plants/
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งานวจิัยลา่สดุคน้พบโดยทมีนักวจิัยจากมหาวทิยาลยั Purdue สง่ผลใหก้ารดดัแปลงพันธกุรรมพชืงา่ยขึน้กวา่วธิเีดมิ 
รวมถงึการดดัแปลงพันธกุรรมในพันธุพ์ชืเศรษฐกจิทีส่ าคญัหลายชนดิ คณะนักวจัิยไดจ้ าแนกยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
ออ่นแอตอ่การเขา้ท าลายของเชือ้ Agrobacterium tumefaciens ซึง่เป็นแบคทเีรยีทีเ่คยใชใ้นการน าพายนีเขา้ไป
สอดแทรกในจโีนมพชืเพือ่สรา้งคณุลกัษณะทีม่ปีระโยชน ์เชน่ ตา้นทานตอ่แมลงศตัรูพชื โรค หรอืสภาพแวดลอ้มที่
ไมเ่หมาะสม หรอืปรับปรุงใหม้คีณุคา่ทางโภชนาการ หรอืยดือายกุารสกุแกข่องพชื 
 
คณะวจิัยน าโดยศาสตราจารย ์Stanton Gelvin สาขาวทิยาศาสตรช์วีภาพ ผูไ้ดรั้บเลอืกเป็นศาสตราจารยเ์กยีรตคิณุ 
Purdue’s Edwin Umbarger ไดด้ าเนนิการคดัเลอืกสายพันธุ ์Arabidopsis ท าใหม้คีวามออ่นแออยา่งมากตอ่การ
เขา้ท าลายของ Agrobacterium เพือ่จ าแนกยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความออ่นแอ นักวจิัยคน้พบวา่ยนี MTF1 ทีก่ลาย-
พันธุส์ง่ผลใหพ้ชืออ่นแอตอ่การเขา้ท าลายและการสง่ถา่ยพันธุกรรมของเชือ้ Gelvin กลา่ววา่ คณะวจิัยก าลงัพัฒนา
เทคโนโลยแีละแปลผลการทดลองใหเ้ป็นเครือ่งมอืทีจ่ะสามารถลดการแสดงออกของยนี MTF1 และใหส้ามารถ
ถา่ยยนีใหก้บัพชืในขัน้ตอนเดยีว 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานวจิัยนีแ้ละอา่นขา่วเพิม่เตมิไดท้ี่
http://www.purdue.edu/newsroom/releases/2014/Q1/gene-identified-by-purdue-scientists-may-ease-
the-genetic-modification-of-plants.html. 

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาขา้วฟ่างทีม่คีณุคา่ทางโภชนาการใหก้บัอาฟรกิา 

นักวทิยาศาสตรจ์ากดปูองตป์ระสบความส าเร็จในการพัฒนาขา้วฟ่างใหม้คีณุคา่ทางโภชนาการ ซึง่ตัง้ใจจะชว่ยเหลอื
ดา้นความมั่นคงดา้นอาหารและโภชนาการโดยเฉพาะอยา่งยิง่ประชาชนจากอาฟรกิา 
 

นักวทิยาศาสตรจ์ากดปูองต ์ไพโอเนยีร ์และนักวจิัยจากสหรัฐและอาฟรกิาร่วมกนัปรับปรุงสายพันธุข์า้วฟ่างใหส้าร  
ตัง้ตน้ส าหรับสรา้งไวตามนิเอ เหล็ก และสงักะสมีปีรมิาณสงูขึน้โดยใชว้ธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืปกตแิละใชเ้ทคนคิดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม ่งานวจัิยนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของ African Biofortified Sorghum (ABS) ซึง่มวีตัถปุระสงค์
เพือ่ประโยชนข์องชาวอาฟรกินัจ านวนมาก  ขา้วฟ่างเป็นหนึง่ในพชืหลกัของทวปี แตเ่ป็นพชืทีข่าดธาตอุาหารส าคัญ 
เชน่ ไวตามนิเอ เด็กมากกวา่ 5 แสนคนในอาฟรกิากลายเป็นเด็กตาบอดเนื่องจากขาดไวตามนิเอ (VAD) และผูห้ญงิ
ประมาณ 6 แสนคนตายจากการใหก้ าเนดิบตุรเนื่องจากสาเหตเุดยีวกนั ภาวะแทรกซอ้นเหลา่นี้สามารถลดไดด้ว้ยการ
รับประทานอาหารทีด่ตีอ่สขุภาพทีม่ไีวตามนิเอ 

  

ดปูองตไ์ดรั้บรางวลั‘Patents for Humanity’ จากส านักงานสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้ของสหรัฐ ส าหรับความ
ตัง้ใจทีจ่ะแบง่ปันทรัพยส์นิทางปัญญาทีม่ผีลในการปฏวิตังิานวจัิยเพือ่เสรมิสรา้งคณุคา่ทางโภชนาการใหก้บัขา้วฟ่าง
และชว่ยเหลอืสาธารณะดา้นสขุภาพของประชาชนในกลุม่ประเทศเป้าหมายในอาฟรกิา  

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.gongnews.net/dupont-scientists-make-breakthrough-in-crop-
biofortification/ 

ขา้วเทคโนชวีภาพทีม่กีารแสดงออกของ EXO-GLUCANASE สรา้งน า้ตาลรดีวิซเ์พิม่ข ึน้ 

นักวทิยาศาสตรแ์ละคณะผูร้่วมงานจากมหาวทิยาลยั Tohoku ร่วมกนัพัฒนาขา้วเทคโนชวีภาพทีม่กีารปรับปรุงการ
สรา้งน ้าตาลรดีวิซโ์ดยการแสดงออกของ exo-glucanase (EXG) ภายใตก้ารควบคมุของโปรโมเตอร ์senescence-
inducible เมือ่น ายนี GUS มาเชือ่มตอ่กบัโปรโมเตอรข์องยนี STAY GREEN  (SGR) ของขา้ว จากนัน้ถา่ยยนีเขา้สู่

ขา้ว พบวา่  GUS จะแสดงออกเฉพาะตน้แก ่ เมือ่น า cDNA ของยนี EXG1 เชือ่มตอ่กบัโปรโมเตอรย์นี SGR แลว้
ถา่ยยนีเขา้สูข่า้ว พบวา่มปีรมิาณ cellulase สงูมากกวา่เดมิเมือ่ตน้แก ่

 

ขา้วเทคโนชวีภาพมปีระสทิธภิาพการสรา้งน ้าตาลเพิม่ขึน้หลงัจากสกุแก ่แตไ่มพ่บความแตกตา่งของประสทิธภิาพ
การสรา้งน ้าตาลกอ่นการสกุแก ่ประสทิธภิาพของกระบวนการสรา้งน ้าตาลมคีวามเชือ่มโยงกบัการท างานของ 
cellulase ในขา้วเทคโนชวีภาพ นอกจากนีข้า้วเทคโนชวีภาพยังไม่ผดิรูปร่างทางกายภาพ เชน่ ระบบสบืพันธุท์ีผ่ดิ
รูปร่าง เมือ่มกีารแสดงออกของยนี EXG1 ทีม่ากเกนิไป จากการทดลองการแสดงออกของ cellulase และเอนไซม์
ทีย่อ่ยผนังเซลลช์นดิอืน่สามารถทีจ่ะปรับปรุงความสามารถของกระบวนการสรา้งน ้าตาล ในการสรา้งชวีมวล
เซลลโูลสโดยไมข่ดัขวางการเจรญิเตบิโต เพือ่สรา้งเชือ้เพลงิชวีมวลไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

อา่นบทคดัยอ่ที ่http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-014-9786-z. 
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แมลงตวัห า้ศตัรูธรรมชาตชิว่ยชะลอไมใ่หแ้มลงศตัรูพชืตา้นทานตอ่พชืบที ี

นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัคอรแ์นลรายงานการอยูร่่วมกนัของศตัรูธรรมชาต ิเชน่ ดว้งเตา่ทองกบัพชืบทีชีว่ย
ชะลอการพัฒนาของแมลงศตัรูพชืใหต้า้นทานตอ่โปรตนีบทีซีึง่มผีลในการฆ่าแมลง Anthony Shelton เป็นผูเ้ขยีน
บทความร่วมในงานวจิัยพบวา่ งานวจิัยนีเ้ป็นรายงานแรกเกีย่วกบักรณีของแลงตวัห ้าสามารถทีจ่ะชะลอการพัฒนา
ความตา้นทานของแมลงศตัรูพชืตอ่พชืบที ีการศกึษานักวจัิยจัดชดุการทดลองเป็นกรงขนาดใหญใ่นโรงเรอืน แตล่ะ
กรงประกอบดว้ย บรอคโครีบ่ทีแีละบรอคโครีป่กต ิแมลงศตัรูธรรมชาตดิว้งเตา่ทอง 6 รุ่น ซึง่แตล่ะกรงประกอบดว้ย
การทดลองทีแ่ตกตา่งกนัคอื มแีละไมม่แีมลงตวัห ้า ฉดีพ่นและไมฉ่ดีพ่นสารเคมกี าจัดแมลงศตัรูพชืบนบรอคโคลีป่กต ิ

  

ผลการทดลองพบวา่ ประชากรผเีสือ้หนอนใยผักลดลงในชดุการทดลองทีม่ดีว้งเตา่ทองและไม่ไดฉ้ดีพ่นสารเคมี
ก าจัดแมลงบนพชืปกต ิในการทดลองชดุนีเ้ป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ความตา้นทานตอ่พชืบทีขีองแมลงศตัรูพชืมกีารพัฒนา
ชา้ลงอยา่งมนัียส าคญั ตรงกนัขา้มในการทดลองชดุทีไ่มม่พีชืปกต ิพชืบทีทีีไ่มม่พีชืปกตอิยูร่่วมใบร่วงหลงัจากทีม่ี
ดว้งเตา่ทอง 4-5 รุ่น แมลงศตัรูพชืแสดงการพัฒนาความตา้นทานอยา่งรวดเร็ว ส าหรับชดุการทดลองทีฉ่ดีพ่น
สารเคมบีนพชืปกตแิละมแีมลงตวัห ้า ประชากรผีเ้สือ้หนอนใยผักลดลงอยา่งรวดเร็ว และตวัออ่นหนอนใยผักมกีาร
พัฒนาความตา้นทานตอ่พชืบทีไีดเ้ร็วกวา่ 

 

จากผลการทดลองพบวา่ ประสทิธภิาพของพชืบทีใีนการควบคมุประชากรแมลงศตัรูพชื การทีบ่ทีไีมม่ผีลตอ่แมลงตัว
ห ้าและบทบาทของแมลงตวัห ้าในการลา่เหยือ่เป็นปัจจัยชะลอการตา้นทานตอ่พชืบทีขีองแมลงศตัรูพชื 

บทความไดรั้บการตพีมิพใ์นวารสาร PLoS One. 

 

อา่นขอ้มลูที ่http://mediarelations.cornell.edu/2014/03/04/predators-delay-pest-resistance-to-bt-crops/. 
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การปลกูมะเขอืบทีใีนบงัคลาเทศเป็นไปตามวธิกีารความปลอดภยัทางชวีภาพ  

Matia Chowdhury รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรบงัคลาเทศเปิดเผยสถานภาพการปลกูพชืเทคโนชวีภาพหรอืพชื
จเีอ็มทัว่โลกในปี 2013 ในการเป็นประธานในงานงานสมัมนาเมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2014 ที ่Dhaka บงัคลาเทศ 
เธออธบิายถงึการวจัิย พัฒนา และกจิกรรมสง่เสรมิพชืเทคโนชวีภาพในประเทศ ซึง่การปลกูมะเขอืบทีลีา่สดุนี้
สอดคลอ้งกบัมาตรการก ากบัดแูลเกีย่วกับความปลอดภัยทางชวีภาพอย่างเขม้งวดและการประเมนิความเสีย่งดา้น
สิง่แวดลอ้มของพธิสีารความปลอดภัยทางชวีภาพคารต์าเฮนา และมาตรการก ากบัดแูลทีป่ระกาศใชโ้ดยรัฐบาล 
รัฐมนตรเีนน้ย ้าวา่ “บงัคลาเทศก าลงัจะเป็นประเทศทีม่ปีระชากรมากเกนิไป เราจะไมล่งัเลทีจ่ะใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ 
ถา้มันจะชว่ยปรับปรุงใหเ้กดิประโยชนแ์ละปลอดภัยตอ่มนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม” เธอกระตุน้ใหนั้กวทิยาศาสตร์
พัฒนาพชืสายพันธุใ์หมโ่ดยการใชค้วามรูด้า้นเทคโนโลยชีวีภาพเพือ่ตอ่สูอ้นัตรายจากสิง่แวดลอ้ม เชน่ ดนิเค็ม ภัย-
แลง้ น ้าทว่ม และความหนาวเย็น 
 

ดร. ไคลฟ์ เจมส ์ผูก้อ่ตัง้และประธานอาวโุสองคก์รไอซา่น าเสนอสถานภาพพชืเทคโนชวีภาพทัว่โลกปี 2013 ดร. 
แรนดี ้อวัเทยี ผูป้ระสานงานองคก์รไอซา่ทัว่โลกอธบิายเพิม่เตมิเกีย่วกบัประสบการณ์การปลกูขา้วโพดเทคโน-
ชวีภาพในฟิลปิปินส ์ในขณะที ่ดร. บารจ์ริาด ์ชอรด์ี ้ผูอ้ านวยการองคก์รไอซา่ในอนิเดยีอธบิายความกา้วหนา้ของ
ฝ้ายบทีใีนอนิเดยี Prof. Dr. Md. Rafiqul Hoque รองอธกิารบดมีหาวทิยาลยัเกษตรบงัคลาเทศไดรั้บเชญิเป็นแขก
ผูม้เีกยีรตเิขา้ร่วมสมัมนากลา่วยกย่องรัฐบาลในการรเิริม่ทีจ่ะปลกูพชืเทคโนชวีภาพในบงัคลาเทศและพจิารณาถงึ
การรักษาความปลอดภัยทางชวีภาพ Dr. Md. Kamal Uddin ประธานบรหิารสภาวจิัยเกษตรบงัคลาเทศ (BARC) 
และผูอ้ านวยการสถาบนัวจิัยปอในบงัคลาเทศ (BJRI) ประธานในการสมัมนากลา่วถงึความส าเร็จของ
นักวทิยาศาสตรใ์นการหาล าดบัเบสจโีนมของปอและ Macrophomina 

 

ศนูยข์อ้มลูเทคโนโลยชีวีภาพของบงัคลาเทศ (BdBIC) และองคก์รไอซา่ (ISAAA) ร่วมมอืกบัสภาวจิัยเกษตร     
บงัคลาเทศ (BARC) และสถาบนัวจิัยเกษตรบงัคลาเทศ (BARI) จัดการสมัมนาขึน้โดยมนัีกวางแผนนโยบาย 
นักวชิาการ นักวจัิย นักสง่เสรมิเกษตร นักเรยีนดา้นการวจัิย และนักขา่วเขา้ร่วมประมาณ 350 คน 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัการสมัมนาและขอ้มลูเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพในบงัคลาเทศตดิตอ่ Prof. D. Khondoker 
Nasiruddin ที ่nasirbiotech@yahoo.com. 
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