
11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

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 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

DEFRA อนุญาตให ้Sainsbury Laboratory ด าเนนิการทดสอบมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพภาคสนาม ใน
ประเทศองักฤษ 
 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัในประเทศยกูนัดาไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัรา่งกฎหมายดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและ
ความปลอดภยัทางชวีภาพ 
 

นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการศกึษาจโีนมของแครอท 
 

สมาคม Punjab Seed Council ของปากสีถาน ไดร้บัการอนุญาตใหจ้ าหนา่ยเมล็ดพนัธุฝ้์ายเทคโน
ชวีภาพบที ี
 

การเปลีย่นแปลงภายในจโีนมสามารถเปลีย่นเชือ้ราสาเหตโุรคพชืใหก้ลายเป็นเชือ้ราทีม่ปีระโยชนต์อ่
พชื 
 

นกัวทิยาศาสตรอ์ธบิายวา่เหตใุดแมลงศตัรูพชืในยโุรปจงึไมส่ามารถพฒันาใหเ้กดิความตา้นทานตอ่
ขา้วโพดบที ี

DEFRA อนุญาตให ้Sainsbury Laboratory ด าเนนิการทดสอบมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพภาคสนาม ในประเทศ
องักฤษ 

Department for Environment, Food and Rural Affairs (DEFRA) ไดอ้นุญาตให ้The Sainsbury Laboratory 
(TSL) ด าเนนิการทดสอบมันฝร่ังเทคโนชวีภาพภาคสนาม ในเมอืง Norwich ประเทศองักฤษ ในชว่งปี 2016-2020 
การทดสอบภาคสนามนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการ TSL's Potato Partnership Project เพือ่พัฒนามันฝร่ัง Maris 
Piper ซึง่มคีวามตา้นทานตอ่โรคไหมแ้ละไสเ้ดอืนฝอย ลดอาการช า้และสรา้งสารอะครลิาไมดน์อ้ยลง  
 

ศาสตราจารย ์Jonathan Jones นักวทิยาศาสตรอ์าวโุสของ TSL กลา่ววา่ “ผมรูส้กึดใีจทีเ่ราไดรั้บการอนุญาตให ้
ด าเนนิการทดสอบมันฝร่ังทีเ่ราพัฒนาขึน้ในภาคสนามซึง่เป็นขัน้ตอนทีม่คีวามจ าเป็น ในปีนีเ้ราจะด าเนนิการทดสอบ
เพือ่สรา้งความมั่นใจวา่ ลกัษณะตา่งๆทีเ่ราตอ้งการในพันธุ ์Maris Piper สามารถท างานไดจ้รงิ และไดว้างแผน
ด าเนนิการทดสอบภาคสนามในปีถัดไป” 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.tsl.ac.uk/news/tsl-receives-defra-approval-potato-field-trials/ 



นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการศกึษาจโีนมของแครอท 

ทมีนักวทิยาศาสตรน์ าโดย Phil Simon จาก University of Wisconsin–Madison สหรัฐอเมรกิา ประสบความส าเร็จ
ในการหาล าดบันวิคลโีอไทดท์ีส่มบรูณ์ของแครอท และไดต้พีมิพผ์ลการศกึษาในวารสาร Nature Genetics ผล
การศกึษาพบวา่แครอทมยีนีมากกวา่ 32,000 ยนี กระจายอยูบ่นโครโมโซมจ านวน 9 โครโมโซม โดยทมีวจิัยไดพ้บ
ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ศตัรูพชื การสรา้งสารแคโรทนีอยด ์และอืน่ๆ 
 
“ทีท่ราบกนัดวีา่แครอทเป็นพชืทีม่สีารอาหารสงูโดยเฉพาะวติามนิเอ ทมีของเราไดท้ าการศกึษาแครอทในเชงิลกึเพือ่
การพัฒนาพันธุแ์ครอทใหด้ยีิง่ข ึน้ในอนาคต” กลา่วโดย Simon 
 
แครอทสสีม้ทีพ่บไดท้ัว่ไปในปัจจบุนัถูกพัฒนาพันธุม์าจากแครอทป่าซึง่มสีขีาว แครอทถกูน ามาปลกูเป็นครัง้แรกใน
เอเชยีกลางเป็นเวลากวา่ 1,100 ปี ซึง่ในชว่งเวลานัน้แครอททีถ่กูน ามาปลกูมสีมีว่งและสเีหลอืง  
 
สว่นแครอทสสีม้เกดิขึน้ทีย่โุรปในชว่งศตวรรษที ่15 ทมีวจิัยยังไมส่ามารถอธบิายไดว้า่เหตใุดแครอททีถู่กน ามาปลกู
ในชว่งแรกถงึมสีมีว่งและสเีหลอืง อยา่งไรก็ตามทมีวจัิยพบวา่สขีองแครอททีน่ยิมปลกูไม่ไดเ้กีย่วขอ้งกบัรสชาต ิ
เนือ่งจากผลการศกึษาไม่พบความเชือ่มโยงระหวา่งยนีทีค่วบคมุการเกดิสกีบัรสชาตขิองแครอท  
 
ผลการศกึษายังเผยใหเ้ห็นวา่ยนี Y เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความแตกตา่งของสขีองแครอท ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการ
สะสมแคโรทนีอยดแ์ละท าใหแ้ครอทมสีขีาว เหลอืงหรอืสม้  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://news.wisc.edu/carrot-genome-paints-picture-of-domestication-could-help-improve-crops/ 

นกัศกึษามหาวทิยาลยัในประเทศยกูนัดาไดอ้ภปิรายเกีย่วกบัรา่งกฎหมายดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ 

ระหวา่งการอภปิรายในญัตต ิ“การเสนอใหม้กีฎหมายดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพ จะเกดิ
ประโยชนก์บัชาวยกูนัดาหรอืไม”่ นักศกึษาจาก Makerere University มคีวามเห็นพอ้งตอ้งกนัวา่ ประเทศยกูนัดามี
ความจ าเป็นทีจ่ะตอ้งผา่นร่างกฎหมายฉบบันี ้หลงัจากทีร่่างกฎหมายนีอ้ยูใ่นระหวา่งการพจิาณาโดยรัฐสภามาเป็น
เวลานานตัง้แตปี่ 2012 โดยตวัแทนนักศกึษาไดเ้นน้ย ้าวา่ควรพจิารณาผา่นร่างกฎหมายนี ้พรอ้มกบับทบญัญัตทิี่
อนุญาตใหส้ามารถเพิม่เตมิหรอืแกไ้ขเนื้อหาไดใ้นเวลาตอ่มาตามความเหมาะสม ในขณะทีท่างฝ่ายคา้นเสนอวา่ควรมี
การพจิารณาแกไ้ขเนือ้หากอ่นประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย  
 
การอภปิรายครัง้นีจ้ัดขึน้โดย Uganda Biosciences Information Center (UBIC) ณ Makerere University ในวนัที ่
4 พฤษภาคม 2016 โดย Makerere University เป็นหนึง่ในมหาวทิยาลยัทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีงมากทีส่ดุของยูกนัดา 
การอภปิรายครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหเ้กดิความตระหนักถงึความส าคัญของเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร
สมัยใหมใ่นกลุม่เยาวชนผูม้กีารศกึษาสงูและประชาชนทั่วไป ในการอภปิรายครัง้นีม้ผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 100 คน 
ประกอบดว้ยนักศกึษาและอาจารยข์องมหาวทิยาลยั โดยกลุม่นักศกึษามคีวามเห็นวา่ ร่างกฎหมายเทคโนโลยชีวีภาพ
และความปลอดภัยทางชวีภาพ ฉบบัปี 2012 เป็นเรือ่งทีอ่ยูใ่นความสนใจของชาวยูกนัดา ดงันัน้การผา่นร่างกฎหมาย
ฉบบันีไ้ปเป็นกฎหมายของประเทศไมค่วรท าใหป้ระชาชนเกดิความกงัวลในภายหลงั หากร่างกฎหมายฉบบันีผ้่าน
ความเห็นชอบจากสภาจะน าไปสูก่ารอนุญาตใหป้ลกูพชืเทคโนชวีภาพตา่งๆในเชงิการคา้ ไดแ้ก ่มันส าปะหลงั กลว้ย 
ขา้วโพด ขา้ว และมันฝร่ัง  
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ubic.nacrri@gmail.com 
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สมาคม Punjab Seed Council ของปากสีถาน ไดร้บัการอนุญาตใหจ้ าหนา่ยเมล็ดพนัธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพบที ี

ในวนัที ่2 พฤษภาคม 2016 สมาคมเมล็ดพันธุ ์Punjab Seed Council (PSC) ประเทศปากสีถาน ไดรั้บการอนุญาต
ใหจ้ าหน่ายเมล็ดพันธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพบที ีเป็นเวลา 2 ปี ตามการพจิารณาของ National Bio-safety Committee 
(NBC)  
 
ในครัง้นีไ้ดม้กีารอนุญาตใหใ้ชฝ้้ายพันธุใ์หมจ่ านวน 29 สายพันธุ ์ซึง่ถกูพัฒนาสายพันธุโ์ดยหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน แบง่เป็นฝ้ายบทีจี านวน 27 สายพันธุไ์ดแ้ก ่BH-178, BH-184, MNH-886, FH-114, FH-118, FH-142, PH-
Lalazar, MNH-988, VH-259, VH-305, CA-12, CIM-598, CIM-599, CIM-602, CEMB-33, BS-52, IUB-13, 
MM-58, IUB-222, KZ-181, IR-NIAB-824, IR-NIBGE-901, IR-NIBGE-3, LEADER-1, A-555 และ AGC-777 
และทีไ่มใ่ชบ่ทีอีกี 2 สายพันธุ ์ไดแ้ก ่ CYTO-124 และ NIAB-2008 
 
ฝ้ายเทคโนชวีภาพพันธุใ์หมน่ีจ้ะชว่ยเพิม่ก าลงัการผลติฝ้ายของประเทศ โดยในปี 2015-2016 ปากสีถานมผีลผลติ
ฝ้ายเพิม่ขึน้จากเดมิถงึ 35 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://pabic.com.pk/2016/05/04/pakistan-seed-council-psc-acquiescence-the-two-varieties-of-cotton-i-e-

11bt-two-non-bt/ 
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การเปลีย่นแปลงภายในจโีนมสามารถเปลีย่นเชือ้ราสาเหตโุรคพชืใหก้ลายเป็นเชือ้ราทีม่ปีระโยชนต์อ่พชื 

พชืมกีลไกทีส่ามารถจ าแนกไดว้า่เชือ้จลุนิทรยีใ์ดเป็นประโยชนห์รอืเป็นโทษ ท าใหพ้ชืสามารถดงึดดูเชือ้ทีม่ี
ประโยชนใ์หเ้ขา้มาอาศยัอยูท่ีบ่รเิวณรากซึง่จะชว่ยเพิม่ความสามารถในการเขา้ถงึธาตอุาหารในดนิใหก้บัพชื  
Stéphane Hacquard, Paul Schulze-Lefert และ Richard O'Connell จาก Max Planck Institute for Plant 
Breeding Research เมอืง Cologne ประเทศเยอรมน ีไดท้ าการศกึษาความสมัพันธข์องเชือ้ Colletotrichum 
tofieldiae ซึง่เป็นเชือ้ราในดนิกบัตน้ Arabidopsis เพือ่ศกึษากลไกทีพ่ชืใชใ้นการดงึดดูเชือ้ราทีช่ว่ยเพิม่การดดูซบั
สารประกอบฟอตเฟตในดนิเมือ่พชืไม่สามารถเขา้ถงึสารประกอบนี้ไดอ้ยา่งเพยีงพอดว้ยตัวเอง แตเ่มือ่พชืสามารถ
เขา้ถงึสารประกอบฟอตเฟตไดอ้ย่างเพยีงพอดว้ยตัวเอง พชืกลบัปฏเิสธไมใ่หเ้ชือ้ราชนดิเดยีวกนันีเ้ขา้มาอาศยัอยูท่ี่
ระบบราก 
 
ทมีวจิัยพบวา่การเปลีย่นแปลงในจโีนมของเชือ้ C. tofieldiae เพยีงเล็กนอ้ยสามารถเปลีย่นจากเชือ้โรคใหก้ลายเป็น
เชือ้ทีม่ปีระโยชนไ์ด ้จากการศกึษาโดยการเปรยีบเทยีบจโีนมของ C. tofieldiae สายพันธุท์ีม่ปีระโยชนต์อ่พชื ทีม่า
จากแหลง่ตา่งๆ กบัจโีนมของเชือ้ C. incanum ซึง่เป็นเชือ้กอ่โรค ผลปรากฏวา่เชือ้ราสายพันธุท์ีม่ปีระโยชนแ์ละมี
โทษตอ่พชืมจีโีนมทีค่ลา้ยกนัมาก การเกดิความสมัพันธแ์บบเป็นประโยชนห์รอืเป็นโทษตอ่พชืนัน้เกดิขึน้จากการ
เปลีย่นแปลงของยนีเพยีงไมก่ีย่นีเทา่นัน้ เชือ้ทัง้ 2 ชนดิมยีนีประมาณ 13,000 ยนี ในจ านวนนีม้ยีนีทีเ่หมอืนกนั 
11,300 ยนี โดยระหวา่งการววิฒันาการเป็นเวลาประมาณ 8 ลา้นปี สปีชสีท์ีเ่ป็นประโยชนต์อ่พชืมยีนีเพิม่ขึน้ 1,009 
ยนีและมยีนีทีห่ายไป 198 ยนี 
 
ทมีวจัิยยังพบวา่เชือ้ราสายพันธุท์ีม่ปีระโยชนต์อ่พชืไมม่กีารแสดงออกของยนีกอ่โรคทีไ่ดรั้บการถา่ยทอดมาจากบรรพ
บรุุษหรอืเกดิการแสดงออกนอ้ยมาก ผลการศกึษาสรุปไดว้า่ ความสมัพันธแ์บบพึง่พาอาศยักนัระหวา่งเชือ้ C. 
tofieldiae กบัพชืเป็นผลมาจากการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเกดิโรค 
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นกัวทิยาศาสตรอ์ธบิายวา่เหตใุดแมลงศตัรูพชืในยโุรปจงึไมส่ามารถพฒันาใหเ้กดิความตา้นทานตอ่
ขา้วโพดบที ี

สเปนเป็นประเทศเดยีวในยโุรปทีป่ลกูขา้วโพดบทีใีนแปลงขนาดใหญ่อย่างตอ่เนื่อง โดยมเีป้าหมายหลกัเพือ่ป้องกนั
การเขา้ท าลายของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด มกีารสงัเกตพบวา่หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดไม่สามารถพัฒนาใหเ้กดิ
ความตา้นทานตอ่ขา้วโพดบทีไีด ้แมว้า่จะมกีารปลกูขา้วโพดบทีตีัง้แตปี่ 1998  
 
ผลการศกึษาโดย Pedro Castañera จาก Centro de Investigaciones Biológica (CIB) โดยใชแ้บบจ าลองทาง
ววิฒันาการ พบวา่อตัราการยอมรับพชืเทคโนชวีภาพของยโุรปซึง่อยูใ่นระดบัต า่และขอ้ก าหนดของสหภาพยโุรปทีท่ า
ใหเ้กดิการใชข้า้วโพดบที ีMON 810 แทนการใช ้Event 176 เป็นปัจจัยหลกัทีท่ าใหเ้กดิการชะลอตัวของการ
ววิฒันาการของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด ผลจากการคาดการณ์โดยแบบจ าลองทางววิัฒนาการระบวุา่ขา้วโพดบทีใีน
แถบสเปนตอนเหนอืจะสามารถตา้นทานตอ่หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดไดอ้กีอยา่งนอ้ย 20 ปี กอ่นทีห่นอนเจาะล าตน้
ขา้วโพดจะสามารถพัฒนาความตา้นทานเพือ่เอาชนะขา้วโพดบทีชีนดินี้ได ้
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