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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 

ประธานาธบิด ีบารคั โอบามา ไดล้งนามเพือ่ประกาศใชก้ฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นผสมของ 
พชืเทคโนชวีภาพ 
 
การคน้พบกลไกการซอ่มแซมตวัแบบใหมใ่นสาหรา่ยทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาเครือ่งมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ 
 
สือ่จากเมอืง Davao ไดร้บัขอ้มลูทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ  
 
นกัวจิยัคน้พบยนีตา้นทานโรคราแป้งจ านวน 2 ยนีในองุน่พนัธุป่์าของจนี 
 
วธิกีารทีม่ตีน้ทนุต า่และรวดเร็วในการปลกูถา่ยโพรโตรพลาสในตน้ switchgrass 

ประธานาธบิด ีบารคั โอบามา ไดล้งนามเพือ่ประกาศใชก้ฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นผสมของ 
พชืเทคโนชวีภาพ 

ประธานาธบิดสีหรัฐอเมรกิา บารัค โอบามา ไดล้งนามประกาศใชก้ฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นผสมของพชื
เทคโนชวีภาพทีร่่างขึน้โดยสมาชกิรัฐสภา Pat Roberts และ Debbie Stabenow โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ก าหนดเป็น
มาตรฐานใหแ้ตล่ะรัฐใชก้ฎหมายการตดิฉลากแบบเดยีวกนัทัง้ประเทศ โดยก าหนดใหผู้ป้ระกอบการณ์ดา้นอาหาร
เลอืกตดิฉลากผลติภัณฑด์ว้ยรูปแบบใดรูปแบบหนึง่จากทัง้หมด 3 รูปแบบ ไดแ้ก ่ 
 

1)ใชต้ราสญัลกัษณ์ของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (USDA) เพือ่ระบวุา่มสีว่นประกอบจากพชืเทคโนชวีภาพ  
2) ระบเุป็นขอ้ความ และ  
3) ระบดุว้ย scanning code โดยกฎหมายฉบบันีไ้ดร้ะบใุหย้กเลกิกฎหมายการตดิฉลากฉบบักอ่นหนา้หรอื
กฎหมาย Vermont ซึง่ประกาศใชเ้มือ่วนัที ่1 กรกฎาคม 2016 ทีผ่า่นมา 

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.agriculture.com/news/crops/obama-signs-historic-gmo-labeling-bill  



สือ่จากเมอืง Davao ไดร้บัขอ้มูลทีถ่กูตอ้งเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพ  

เจา้หนา้ทีจ่ากกระทรวงเกษตร จากเขตปกครองที ่11 ของฟิลปิปินสจ์ านวน 25 ราย ไดเ้ยีย่มชมศนูยว์จิัยและ
หน่วยงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ ณ เมอืง Los Baños จังหวดั Laguna เมือ่วนัที ่27-29 กรกฎาคมทีผ่า่นมา เพือ่
ศกึษาเกีย่วกบัพืน้ฐานทางวทิยาศาสตร,์ แนวทางการน าไปใชแ้ละประโยชนข์องพชืเทคโนชวีภาพ โดยมุง่เนน้ไปที่
การวจัิยและพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพภายในประเทศ 
 

กจิกรรมในครัง้นีม้ชี ือ่วา่ Training-Writeshop on Engaging Regional Media for Science-Based Reporting on 
Modern Agricultural Technologies จัดขึน้โดยกระทรวงเกษตรฟิลปิปินส ์ร่วมกบัSoutheast Asian Regional 
Center for Graduate Study and Research in Agriculture Biotechnology Information Center (SEARCA BIC) 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหค้วามรูแ้กส่ือ่มวลชนส าหรับการน าไปเขยีนหรอืผลติสือ่ตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกบั
เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหมไ่ดอ้ยา่งถกูตอ้งเหมาะสม 
 

ในกจิกรรมครัง้นีส้ ือ่มวลชนทีม่าร่วมงานยังไดเ้ยีย่มชม UPLB's Institute of Plant Breeding ซึง่ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบั
มะเขอืเทคโนชวีภาพ, Philippine Genome Center และ National Institute of Molecular Biology and 
Biotechnology ซึง่ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยชีภีาพอืน่ๆ นอกเหนอืจากเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม และ 
International Rice Research Institute ซึง่ไดใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัขา้วสทีอง 
 

นอกจากนีส้ ือ่มวลชนยังไดรั้บความรูเ้กีย่วกบัสถานการณ์ของพชืเทคโนชวีภาพทัว่โลกในชว่งเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา 
และพชืเทคโนชวีภาพทีน่่าจับตามองในปี 2015 ซึง่ไดรั้บการบรรยายโดย Dr. Randy Hautea ผูป้ระสานงานจาก 
ISAAA, กจิกรรมตา่งๆของ ISAAA's Global Knowledge Center on Crop Biotechnology บรรยายโดย Dr. 
Rhodora Aldemita และการสือ่สารทางวทิยาศาสตรอ์ย่างมปีระสทิธภิาพ โดยเฉพาะเรือ่งราวเกีย่วกับ
เทคโนโลยชีวีภาพ บรรยายโดย ศาสตราจารย ์ดร. Cleofe Torres จาก UPLB College of Development 
Communication 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.bic.searca.org/ 

การคน้พบกลไกการซอ่มแซมตวัแบบใหมใ่นสาหรา่ยทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาเครือ่งมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพ 

Stephen Campbell และ ศาสตราจารย ์David Stern จาก Boyce Thompson Institute ประเทศสหรัฐอเมรกิา ได ้
คน้พบกลไกการซอ่มแซมตัวเองในสาหร่าย Chlamydomonas reinhardtii โดยพบวา่สารสกดัจากคลอโรพลาสต์
ของสาหร่ายชนดินีเ้มือ่ท างานร่วมกบัแสงสามารถน าเอาล าดบักรดอะมโินสว่นเกนิทีร่บกวนการท างานของโปรตนี
ออกไปและท าใหโ้ปรตนีนัน้สามารถท างานไดต้ามปกต ิการคน้พบนีถ้อืวา่มคีวามส าคญัในดา้นการเกษตรและ
เทคโนโลยชีวีภาพเนือ่งจากการคน้พบนี้อาจน าไปสูก่ารพัฒนาโปรตนีทีส่ามารถท างานไดเ้มือ่ถูกกระตุน้ดว้ยแสง
เทา่นัน้ 
 

C. reinhardtii มกีลไกในการซอ่มแซมโปรตนี ทีส่ามารถน าล าดบักรดอะมโินสว่นเกนิหรอื insertions ออกไปจาก
โปรตนีและท าโปรตนีนัน้สามารถกลบัมาท างานไดต้ามปกต ิCampbell คน้พบกลไกนีโ้ดยบงัเอญิระหวา่งการศกึษา
โปรตนีจาก C. reinhardtii ทีส่ามารถตดั RNA ได ้โดยผลการศกึษาล าดบักรดอะมโินของโปรตนีทีช่ ือ่ RB47 พบวา่มี
ล าดบักรดอะมโินจ านวนหนึง่ขาดหายไปท าใหโ้ปรตนีนีม้ขีนาดทีเ่ล็กกวา่ทีค่าดการณ์ไว ้
 

จากการศกึษาเพิม่เตมิทมีวจัิยไดพ้บโปรตนีชนดิเดยีวกนันี้ทีม่ขีนาดใหญ่อย่างทีค่วรจะเป็น ซึง่บรเิวณทีข่าดหายไปใน
โปรตนีทีม่ขีนาดเล็กกวา่คอืบรเิวณ insertion น่ันเอง โดยเซลลข์อง C. reinhardtii สรา้งโปรตนี RB47 ทัง้สอง
รูปแบบ แตม่เีพยีงรูปแบบทีม่ขีนาดเล็กกวา่เทา่นัน้ทีส่ามารถตดัสาย RNA ได ้โดยโปรตนีขนาดใหญจ่ะถกูตดับรเิวณ 
insertion ออกโดยการท างานของคลอโรพลาสตใ์นสภาพทีแ่สงและกลายเป็นโปรตนีขนาดเล็กทีส่ามารถท างานได ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://bti.cornell.edu/news/novel-repair-system-discovered-in-algae-may-yield-new-tools-for-

biotechnology/ 
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นกัวจิยัคน้พบยนีตา้นทานโรคราแป้งจ านวน 2 ยนีในองุน่พนัธุป่์าของจนี 

Dániel Pap และ Summaira Riaz จาก University of California ประเทศสหรัฐอเมรกิา คน้พบวา่องุน่พันธุป่์าทีพ่บ
ในประเทศจนี (Vitis piasezkii) มคีวามตา้นทานตอ่โรคราแป้ง จงึน ามาสูก่ารทดลองเพือ่คน้หายนีตา้นทานโดยการ
วเิคราะหป์ระชากรรุ่น F1 ทีเ่กดิจากการผสมขา้มกบัองุน่พันธุอ์อ่นแอ (Vitis vinifera) 
 
จากการศกึษาในครัง้นี ้ทมีวจัิยคน้พบยนีตา้นทานโรคราแป้งจ านวน 2 ยนี ไดแ้ก ่ยนี Ren6 ซึง่อยูบ่นโครโมโซมคูท่ี ่9 
และยนี Ren7 ซึง่อยูบ่นโครโมโซมคูท่ี ่19 โดยยนีทัง้ 2 ท างานเกีย่วขอ้งกบัการกระตุน้ใหเ้กดิการตายของเซลล ์โดย
มคีวามเร็วในการตอบสนองและระดบัความตา้นทานทีแ่ตกตา่งกนั ผลการทดสอบความสามารถในการท าใหเ้กดิความ
ตา้นทานตอ่ราแป้ง (Muscadinia rotundifolia) พบวา่ยนี Ren6 มคีวามเร็วในการตอบสนองและประสทิธภิาพสงูกวา่
ยนี Ren7 โดยยนี Ren6 ท าใหเ้กดิความตา้นทานโดยสมบรูณ์ สว่นยนี Ren7 ท าใหเ้กดิความตา้นทานไดร้ะดบัหนึง่ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0855-8 
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วธิกีารทีม่ตีน้ทนุต า่และรวดเร็วในการปลกูถา่ยโพรโตรพลาสในตน้ switchgrass 

ในปัจจบุนัไดม้กีารพัฒนาเทคนคิการปลกูถ่ายโพรโตรพลาส (protoplast transfection) เพือ่การคดัเลอืกเป้าหมาย
ของ gene silencing และ genome editing ทีเ่กดิจากเทคโนโลย ีsiRNA, miRNA และ CRISPR  
 
switchgrass (Panicum virgatum L.) เป็นพชืพลงังานชนดิหนึง่ ทีก่ าลงัมกีารศกึษาวจัิยเพือ่หาวธิกีารลดความหนา
ของผนังเซลลซ์ึง่เป็นอปุสรรคส าคัญในกระบวนการผลติเชือ้เพลงิชวีภาพ โดยไดม้กีารทดลองใชเ้ทคโนโลยพัีนธุ
วศิวกรรมในการเปลีย่นแปลงโครงสรา้งทางเคมขีองผนังเซลลแ์ตพ่บวา่ไมป่ระสบความส าเร็จมากนัก นอกจากนีก้าร
คดัเลอืกพชืดดัแปลงพันธกุรรมนัน้ตอ้งใชต้น้ทนุ เวลา และความพยายามเป็นอยา่งมาก จงึเป็นทีม่าของแนวคดิในการ
น าระบบการคดัเลอืกดว้ยโพรโตรพลาสมาใชใ้นการคดัเลอืกตน้ทีไ่มต่อ้งการออกไป อยา่งไรก็ตามการแยกโพรโตรพ
ลาสของตน้ switchgrass ยังคงเป็นวธิกีารทีม่คีา่ใชส้งู ตอ้งใชเ้อนไซมท์ีม่รีาคาแพงและตอ้งใช ้DNA ในปรมิาณมาก  
ทมีวจิัยจาก University of Tennessee สหรัฐอเมรกิา น าโดย Kellie P. Burris จงึไดท้ าการหาวธิแียก 
 
โพรโตรพลาสของตน้ switchgrass ทีม่ตีน้ทนุต า่และใชเ้วลาทีร่วดเร็ว โดยใชก้ารเพาะเลีย้ง mesophyll และเซลล์
แขวนลอย ผลการศกึษาพบวา่วธิกีารใหมน่ีม้ตีน้ทนุทีถู่กกวา่วธิกีารเดมิและยังชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการถา่ยยนีโดย
ใช ้DNA ในปรมิาณทีน่อ้ยลงอกีดว้ย วธิกีารทีถ่กูคน้พบใหมน่ีอ้าจน าไปสูว่ธิกีารพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพชนดิอืน่ๆ ทีม่ี
ตน้ทนุถกูลงและมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1913-7 


