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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 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

การคน้พบของ University of Guelph อาจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการผลติพชืในอนาคต 
 

รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรของสวาซแิลนดส์นบัสนุนใหม้กีารแปรญตัตกิฎหมายความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ 
 

นกัชวีวทิยาคน้พบวา่พชืสามารถสรา้งสเต็มเซลลข์ ึน้มาใหมไ่ดอ้ยา่งไร 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์าก University of Illinois คน้พบกลไกทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื
ในตน้ Palmer amaranth 
 

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาระบบการตดิฉลากเซลลด์ว้ยปฏกิริยิา Photobleaching 
 

นกัวทิยาศาสตรย์โุรปก าลงัรบัมอืกบัวทิยาศาสตรเ์ทยีม 
 

การท าใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนีผวิของไวรสั Porcine epidemic diarrhea virus ในรูปที่
ละลายน า้ได ้โดยใชแ้บคทเีรยี E. coli 

การคน้พบของ University of Guelph อาจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการผลติพชืในอนาคต 

นักวจิัยจาก University of Guelph ประเทศแคนาดา ไดค้น้พบสิง่ทีอ่าจน าไปสูก่ารเปลีย่นแปลงการผลติพชือาหาร 
เชือ้เพลงิชวีภาพ และเพิม่การตรงึคารบ์อนในพืน้ทีเ่กษตรกรรม 
 

ทมีวจิัยพบวา่การเปลีย่นแปลงขอ้มลูทางพันธกุรรมของพชื ท าใหก้ารเจรญิเตบิโตและการสรา้งเมล็ดของพชืเพิม่
สงูขึน้ถงึ 400 เปอรเ์ซ็นต ์จากการศกึษาในตน้ Arabidopsis ทมีวจัิยไดค้น้พบเอนไซมท์ีเ่ป็นตัวแปรส าคัญทีท่ าใหพ้ชื
มอีตัราการเจรญิเตบิโตแบบกา้วกระโดด 
 

ศาสตราจารย ์Michael Emes จาก University of Guelph กลา่ววา่ การคน้พบครัง้นีจ้ะชว่ยเพิม่ปรมิาณผลผลติของ
พชือาหารทีส่ าคญั เชน่ ถั่วเหลอืง และคารโ์นลา่ รวมไปถงึ camelina ซึง่เป็นพชืทีใ่ชใ้นการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ 
จากการศกึษาเอนไซมท์ีม่ผีลตอ่แป้ง ทมีวจัิยสงัเกตพบวา่พชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีทีใ่ชใ้นการทดลองครัง้นี ้มลีกัษณะที่
แตกตา่งและมขีนาดใหญก่วา่ตน้ปกตมิาก โดยทมีวจัิยมแีผนทีจ่ะศกึษาการท างานของเอนไซมน์ีใ้นคารโ์นลา่และพชื
อืน่ๆตอ่ไป 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://news.uoguelph.ca/2016/05/chance-discovery-transform-plant-production-study/ 



นกัชวีวทิยาคน้พบวา่พชืสามารถสรา้งสเต็มเซลลข์ ึน้มาใหมไ่ดอ้ยา่งไร 

เป็นทีท่ราบกนัดวีา่สเต็มเซลลม์คีวามสามารถในการสรา้งหรอืทดแทนเซลลท์ีท่ าหนา้ทีเ่ฉพาะได ้อยา่งไรก็ตามนัก
ชวีวทิยาจาก New York University ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พชืสามารถฟ้ืนฟตูัวเองไดโ้ดยการสรา้งสเต็มเซลลจ์ากเซลล์
เต็มวยัโดยการยอ้นกลบักระบวนการสรา้งเอ็มบรโิอ  
 
ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาการฟ้ืนฟรูาก โดยไดท้ าการตดิตามเพือ่หาเซลลต์น้ก าเนดิ บนัทกึภาพอยา่งตอ่เนือ่งเพือ่
ศกึษาการสรา้งเนือ้เยือ่ใหม ่และ ไดศ้กึษา RNA ในเซลลแ์ตล่ะเซลลใ์นระหวา่งกระบวนการฟ้ืนฟ ู
 
ผลการวเิคราะหพ์บวา่ หลงัจากทีร่ากไดรั้บความเสยีหายอยา่งหนักทีท่ าใหส้เต็มเซลลท์ัง้หมดหายไป สเต็มเซลล์
ใหมจ่ะสรา้งขึน้จากเซลลช์นดิอืน่ๆทีพั่ฒนาไปเป็นเซลลเ์ต็มวยัแลว้โดยการยอ้นกลบักระบวนการสรา้งเอ็มบรโิอ การ
ทดลองนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่องคป์ระกอบส าคญัทีท่ าใหพ้ชืเจรญิเตบิโตไดใ้นระยะยาว คอื เนือ้เยือ้ตา่งๆซึง่สามารถ
เปลีย่นกลบัไปเป็นสเต็มเซลลไ์ด ้
 
แมว้า่ในขณะนีท้มีวจิัยไมส่ามารถคาดเดาไดว้า่ยนีทีพ่บในพชืสามารถท าใหเ้กดิการฟ้ืนฟใูนเซลลข์องมนุษยไ์ดห้รอืไม ่
แตผ่ลการศกึษาในพชืนีส้ามารถน าไปใชเ้ป็นตวัอย่างหนึง่ส าหรับการศกึษาสเต็มเซลลใ์นมนุษยต์อ่ไป 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0092867416304913 

รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรของสวาซแิลนดส์นบัสนุนใหม้กีารแปรญตัตกิฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ 

Nelson Mavuso รัฐมนตรกีระทรวงเกษตรของสวาซแิลนดไ์ดเ้รยีกรอ้งใหส้มาชกิรัฐสภาเร่งด าเนนิการแปรญัตติ
กฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพ ในการสมัมนาเรือ่งเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพของรัฐสภา 
รัฐมนตร ีMavuso ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารปรับเปลีย่นขอ้ก าหนดดา้นความรับผดิชอบทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายความปลอดภัย
ทางชวีภาพ ฉบบัปี 2012 เพือ่ท าใหเ้กดิความสะดวกตอ่ผูล้งทนุและนักวจิัยในการด าเนนิการทดสอบฝ้ายเทคโน
ชวีภาพบทีภีาคสนาม 
 
การประชมุครัง้นีจ้ัดขึน้โดยคณะกรรมการฝ้าย, Commodity Trade in Eastern and Southern Africa (ACTESA/ 
COMESA) และหน่วยงานอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง ตามค าเรยีกรอ้งของนักวทิยาศาสตรจ์ากคณะกรรมการฝ้ายหลงัจากที่
พบวา่ผลผลติฝ้ายในประเทศตกต า่ลงเป็นอย่างมาก “ความเสยีหายจากแมลงศตัรูพชื ท าใหเ้กษตรกรไมต่อ้งการปลกู
ฝ้ายแบบเดมิอกีตอ่ไป” กลา่วโดย Daniel Khumalo ประธานคณะกรรมการฝ้ายแหง่สวาซแิลนด ์
 
Khumalo ไดก้ลา่วกบัผูเ้ขา้ร่วมประชมุวา่ รัฐบาลไดก้ าหนดใหฝ้้ายเทคโนชวีภาพเป็นยทุธศาสตรห์นึง่ในการฟ้ืนฟู
อตุสาหกรรมฝ้ายของประเทศและเพือ่เพิม่ผลผลติฝ้ายใหไ้ด ้25,000 ตนั “เราไดด้ าเนนิการทดสอบฝ้าย 
บทีแีละไดจั้ดใหม้กีารศกึษาดงูานโดยเกษตรกร ฝ้ายเทคโนชวีภาพสามารถตอบโจทยค์วามทา้ทายทีเ่กดิขึน้ใน
ปัจจบุนัของอตุสาหกรรมฝ้ายได ้อยา่งไรก็ตามเราไมส่ามารถด าเนนิการทดสอบในสภาพแปลงเปิดได ้เนือ่งจาก
ขอ้ก าหนดดา้นความรับผดิชอบทีร่ะบไุวใ้นกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพ ฉบบัปี 2012” กลา่วโดย Khumalo 
 
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุไดเ้ยีย่มชมแปลงปลกูพชืเทคโนชวีภาพและไดพ้บปะพูดคยุกบัเกษตรกรในประเทศแอฟรกิาใต ้โดย
เกษตรกรผูป้ลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพรายหนึง่ไดแ้สดงออกถงึความพงึพอใจในการปลกูฝ้ายชนดินี ้โดยกลา่ววา่ “กอ่นที่
จะมกีารน าฝ้ายเทคโนชวีภาพมาปลกู ผมไมส่ามารถขยายแปลงปลกูของตัวเองไดเ้ลย เนือ่งจากตอ้งดแูลเรือ่ง
ศตัรูพชือยูต่ลอด แตห่ลงัจากทีน่ าฝ้ายบทีมีาปลกู ผมสามารถขยายพืน้ทีแ่ปลงจากเดมิ 6 เฮกแตร ์ไปเป็น 150  
เฮกแตร ์ในเวลาเพยีง 15 ปี” และไดแ้สดงความเห็นวา่ฝ้ายเป็นพชืทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการปลกูบนพืน้ทีแ่หง้แลง้ของ
แอฟรกิา Jordan Pheeney เกษตรกรผูป้ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพกลา่ววา่ เขาสามารถเก็บเกีย่วผลผลติไดใ้น
ปรมิาณทีเ่ป็นทีน่่าพอใจ แมว้า่จะตอ้งประสบกบัปัญหาภัยแลง้ตลอดทัง้ปี 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
Dr. Getachew Belay, the Senior Biotechnology Policy Advisor at ACTESA/COMESA, 

gbelay@comesa.int. 

Copyright © 2007 ISAAA  



นกัวทิยาศาสตรจ์าก University of Illinois คน้พบกลไกทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืใน 
ตน้ Palmer amaranth 

ผลการศกึษาโดยนักวชัพชืจาก University of Illinois แสดงใหเ้ห็นวา่ประชากรผักโขมวชัพชื (Palmer amaranth) 
ในรัฐอารค์นัซอ เกดิความตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื PPOs 
PPOs เป็นสารปราบวชัพชืทีน่ยิมใชอ้ยา่งแพร่หลายในถั่วเหลอืงในชว่งปี 1990 เมือ่พชืเทคโนชวีภาพ Roundup 
Ready® ถกูพัฒนาขึน้เกษตรกรจงึหันไปใชไ้กลโฟเสตแทน ในเวลาตอ่มาเมือ่ไกลโฟเสตใชไ้ม่ไดผ้ลกบัวชัพชื 
waterhemp เกษตรกรจงึหันกลบัมาใช ้PPOs ในการควบคมุวชัพชือกีครัง้หนึง่และพบวา่ PPOs ใชไ้มไ่ดผ้ลกบัตน้ 
waterhemp ในบางพืน้ที ่
 
นักวจัิยจงึไดท้ าการทดลองเพือ่ศกึษากลไกทีท่ าให ้waterhemp เกดิความตา้นทานตอ่สาร PPOs ผลการศกึษา
พบวา่มกีารกลายพันธุเ์กดิขึน้หลายรูปแบบ โดยเฉพาะการเกดิการหายไปของนิวคลโีอไทดจ์ านวน 3 ต าแหน่ง การ
กลายพันธุใ์นลกัษณะนีส้ามารถเกดิขึน้ไดเ้มือ่มลี าดบันวิคลโีอไทดท์ัง้ 3 ต าแหน่งซ ้ากนั  
 
ทมีวจิัยไดท้ าการเปรยีบเทยีบล าดบันวิคลโีอไทดข์อง waterhemp กบัผักโขมวชัพชืชนดิอืน่ ผลการศกึษาพบวา่มี
ลกัษณะการซ ้ากนัของนวิคลโีอไทด ์3 ต าแหน่ง ในตน้ Palmer amaranth เชน่กนั ทมีวจัิยจงึคาดการณ์วา่ความ
ตา้นทานตอ่ PPOs น่าจะเกดิจากการกลายพันธุใ์นลกัษณะเดยีวกนันี ้ซึง่เป็นการกลายพันธุท์ีน่่าจะเกดิขึน้เมือ่ไมน่าน
นี ้ผลการศกึษาจากตัวอยา่งของ Palmer amaranth ทีต่า้นทานตอ่ PPOs ในแปลงของเกษตรกรพบวา่มกีารกลาย
พันธุใ์นลกัษณะนีเ้กดิขึน้เชน่กนั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://news.aces.illinois.edu/news/mechanism-herbicide-resistance-palmer-amaranth-identified 
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นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาระบบการตดิฉลากเซลลด์ว้ยปฏกิริยิา Photobleaching 

ทมีวจิัยน าโดย Santiago Costantino จาก Université de Montréal และ Dr. Claudia Kleinman จาก Jewish 
General Hospital และ  McGill University ประเทศแคนาดา ไดป้ระสบความส าเร็จในการตดิฉลากเซลลด์ว้ยระบบ 
Photobleaching (CLaP) ซึง่สามารถตดิฉลากเซลลแ์ตล่ะเซลลไ์ดอ้ย่างแมน่ย า ซึง่อาจกลายมาเป็นเทคนคิหนึง่ที่
ส าคญัในงานวจัิยทางวทิยาศาสตร ์
 
วธิกีารนีไ้ดใ้ชแ้สงเลเซอรใ์นการท าเครือ่งหมายเซลลแ์ตล่ะเซลล ์ซึง่วธิกีารกอ่นหนา้นีต้อ้งทราบขอ้มลูทาง 
ชวีโมเลกลุทีจ่ าเพาะของเซลลท์ีจ่ะท าการตดิฉลากกอ่น หรอื สามารถตดิฉลากกลุม่ของเซลลไ์ดอ้ย่างไมจ่ าเพาะ 
ในขณะทีเ่ทคนคิ CLaP สามารถตดิฉลากเซลลไ์ดอ้ย่างจ าเพาะและสามารถสงัเกตไดง้า่ย 
 
เทคนคินีจ้ะน าไปสูก่ารบกุเบกิการหาล าดับนวิคลโีอไทดข์องจโีนมในซลลแ์ตล่ะเซลล ์และเป็นวธิกีารทีท่ าไดส้ะดวก 
มปีระสทิธภิาพ ไมอ่นัตราย ราคาไมแ่พง ไมท่ าใหเ้ซลลเ์กดิความเสยีหายและสามารถเห็นผลไดโ้ดยใชเ้พยีงกลอ้ง
จลุทรรศนธ์รรมดา  
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นกัวทิยาศาสตรย์โุรปก าลงัรบัมอืกบัวทิยาศาสตรเ์ทยีม 

ศาสตราจารย ์Pat Heslop-Harrison จาก University of Leicester ไดร้่วมมอืกบันักวทิยาศาสตรจ์ากทั่วยโุรปในการ
รับมอืกบัวทิยาศาสตรเ์ทยีม หรอื pseudoscience ทีส่รา้งความกงัวลเกีย่วกบัการใชส้ารเคมเีพือ่การเกษตร สขุภาพ
และอตุสาหกรรม 
 
ศาสตราจารย ์Heslop-Harrison และคณะนักวทิยาศาสตร ์ไดเ้ขา้พบ Dr. Vytenis Andriukaitis กรรมาธกิารดา้น
สขุภาพและความปลอดภัยทางอาหารของยโุรป โดยไดเ้นน้ย ้าวา่มกีลุม่คนทีจ่งใจน าเสนอเฉพาะขอ้มลูทีเ่ป็นความ
เสีย่ง เชน่ กรณีทีเ่กดิขึน้กบัไกลโฟเสต เทคโนโลยกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืสมัยใหม ่และกลุม่สารเคมทีีข่ดัขวางการ
ท างานของตอ่มไรท้อ่ (endocrine disrupting chemicals หรอื EDCs)  
 
ในการอภปิรายครัง้นี ้ศาสตราจารย ์Heslop-Harrison ไดก้ลา่ววา่ ความกงัวลทีเ่กดิขึน้ในสงัคมแสดงใหเ้ห็นวา่ขอ้มลู
ทางวทิยาศาสตรท์ีป่ระชาชนไดรั้บถูกบดิเบอืนไปโดยการกระท าของคนบางกลุม่ ซึง่สว่นใหญเ่ป็น NGO และกลุม่ที่
ไดรั้บการสนับสนุนงบประมาณในการด าเนนิการ รัฐสภายโุรปและคณะกรรมาธกิารยโุรปไดรั้บขอ้มลูและค าแนะน าดา้น
วทิยาศาสตรเ์ป็นอยา่งด ีแตไ่มส่ามารถใชข้อ้มลูเหลา่นีใ้นการออกกฎหมายได ้เนือ่งจากการแสดงความคดิเห็นในเชงิ
ทีรุ่นแรงของกลุม่คนทีไ่มเ่ห็นดว้ย ในความเป็นจรงิคอืไมม่หีลกัฐานทางวทิยาศาสตรท์ีม่คีวามหนักแน่นหรอืน่าเชือ่ถอื
พอทีจ่ะสนับสนุนแนวคดิของกลุม่ผูต้อ่ตา้น ในทางกลบักนัขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีน่่าเชือ่ถอืสว่นใหญต่า่งชีไ้ป
ในทางตรงกนัขา้ม คอื ชีใ้หเ้ห็นวา่สารเคมหีรอืเทคโนโลยทีีก่ลา่วถงึนีไ้ม่กอ่ใหเ้กดิอนัตราย แตใ่นปัจจบุนัสารเคมแีละ
เทคโนโลยเีหลา่นีก้ลบัถกูพจิารณาใหเ้ป็นสิง่ทีต่อ้งมกีารควบคมุแบบพเิศษ 
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การท าใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนีผวิของไวรสั Porcine epidemic diarrhea virus ในรูปทีล่ะลายน า้
ได ้โดยใชแ้บคทเีรยี E. coli 

Porcine epidemic diarrhea virus (PEDV) เป็นเชือ้โรคทีม่คีวามส าคญัมากในสกุร โปรตนีทีผ่วิอนุภาคของไวรัส ที่
เรยีกวา่ spike glycoprotein หรอื S protein เป็นโปรตนีทีส่ าคญัในการกระตุน้ใหส้กุรเกดิการสรา้ง antibody ตาม
ธรรมชาต ิจงึเป็นเป้าหมายส าคญัส าหรับการพัฒนาวคัซนี  
 
Da-Chuan Piao จาก Seoul National University ประเทศเกาหลใีต ้ไดท้ าการโคลนและท าใหเ้กดิการแสดงออก
ของชิน้สว่นของ S protein จ านวน 2 สว่น ในแบคทเีรยี E. coli โดยไดท้ าการเชือ่มตอ่สว่นของ S protein เขา้กบั 
glutathione S-transferase (GST) เพือ่ใช ้GST เป็นโปรตนีตดิตาม โดยไดก้ าหนดชือ่ของโปรตนีสายผสมทัง้ 2 
ชนดินีว้า่ rGST-COE และ rGST-S1D 
 
ทมีวจิัยไดท้ าการทดสอบระบบ chaperone co-expression หลายระบบ และพบวา่การท าใหเ้กดิการแสดงออกของ 
trigger factor (TF) ร่วมกบัโปรตนีสายผสม ทีอ่ณุหภมู ิ15°C เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมทีส่ดุในการผลติโปรตนี rGST-
COE และ rGST-S1D ในรูปทีส่ามารถละลายน ้าได ้โดยโปรตนี rGST-COE และ rGST-S1D ทีถ่กูท าใหบ้รสิทุธิแ์ลว้
สามารถท าปฏกิริยิากบัซรัีมของสกุรทีผ่ลติขึน้เพือ่ตา้นตอ่ไวรัส PEDV ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่โปรตนีสายผสม
ทีส่รา้งขึน้นีม้ศีกัยภาพในการน าไปพัฒนาเป็นวคัซนีตอ่ไป 
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