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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                            วันท่ี 21 ตุลาคม 2563 

Pinkglow ™สับปะรดสีชมพูของ Del Monte พร้อมจ าหน่ายแล้ว 
 

หลงัจากผา่นไปนานกวา่ 15 ปี Pinkglow ™ ซ่ึงเป็นสับปะรดสี
ชมพูจาก Fresh Del Monte ก็มีวางจ าหน่ายทัว่ไปแลว้ Pinkglow 
™ เ ป็นสับปะรดท่ีพัฒนาโดยการดัดแปลงทาง ชีวภาพ 
(bioengineering) ให้มีไลโคปีน ซ่ึงเป็นเม็ดสีจากธรรมชาติท่ี
ให้สีแดงบางชนิด เช่นใน มะเขือเทศ และแตงโม เป็นตน้ ท า
ใหส้ับปะรดมีสีชมพู 

สับปะรด Pinkglow ™ ถูกน าไปปลูกในแปลงท่ีไดรั้บ
การคดัเลือกในภาคกลางตอนใตข้องประเทศคอสตาริกา ซ่ึงมีดินและภูมิอากาศท่ีเหมาะส าหรับการปลูกสับปะรด 
เป็นการปลูกด้วย จุก หรือ crown ลงดิน สับปะรดเหล่าน้ีได้รับการกล่าวขานว่ามีรสชาติท่ีอร่อยและเป็น
เอกลกัษณ์ โดยมีกล่ินหอมของสับปะรดเหมือนกล่ินลูกอม และยงัมีรสเปร้ียวนอ้ยกว่าสับปะรดแบบดั้งเดิม ท่ีมี
รสฉ ่ ากว่าและหวานกว่า ปัจจุบัน Fresh Del Monte เป็น บริษัท เดียวท่ีปลูกสับปะรดสีชมพูท่ีมีเอกลักษณ์
เฉพาะตวัน้ี 

(ครับ บา้นเราจะมีโอกาสไดป้ลูกและชิมรสชาติไหม) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.pinkglowpineapple.com/ 

 

เคร่ืองมือใหม่ท่ีใช้แก้ไขจีโนม ท่ีออกแบบมาเพ่ือท าการแก้ไขดีเอน็เอขนาดใหญ่ 
 

เคร่ืองมือใหม่ส าหรับการตดัดีเอ็นเอจ านวนมาก
ออกจากจีโนมของเซลล์ ได้รับการพัฒนาโดย
ผูเ้ช่ียวชาญจากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนีย ซานฟ
ร า น ซิ ส โ ก  ( University of California, San 
Francisco) ระบบใหม่น้ีเรียกว่า CRISPR-Cas3 ได้
รายงานอยูใ่น Nature Methods 

Joseph Bondy-Denomy หน่ึงในผูร้ายงาน
การศึกษากล่าววา่ “Cas3 ก็เหมือนกบั Cas9 ท่ีมีมอเตอร์ (motor) หลงัจากพบเป้าหมายดีเอน็เอท่ีเฉพาะเจาะจงแลว้ 

https://www.pinkglowpineapple.com/
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มนัจะว่ิงบน ดีเอ็นเอและจะเคี้ยวมนัเหมือน Pac-Man” (เกมท่ีมีก าเนิดในยุค 80 ไดรั้บความนิยมเป็นอย่างสูงจน
เคยไดรั้บการบนัทึกโดยกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดเม่ือปี 2548 วา่เป็นเกมตูห้ยอดเหรียญท่ีประสบความส าเร็จท่ีสุดใน
ประวติัศาสตร์)  

เม่ือเทียบกบัระบบ CRISPR-Cas9 ท่ีเป็นท่ีนิยม ระบบใหม่น้ีใชร้ะบบภูมิคุม้กนัของแบคทีเรียท่ีแตกต่าง
กนั ตามท่ีระบุไวใ้นช่ือเอนไซม์ท่ีส าคญัคือ Cas3 ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองย่อยไมร้ะดบัโมเลกุล และลบดีเอ็นเอท่ี
ยืดยาวไดอ้ย่างรวดเร็วและแม่นย  า ความสามารถในการลบหรือแทนท่ีดีเอ็นเอท่ียืดยาว ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์
สามารถประเมินความส าคญัของพื้นท่ีส่วนหน่ึงของจีโนมท่ีมีล าดบัดีเอ็นเอท่ียงัไม่ถูกจ าแนกหน้าท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 

(ครับ มีเพียงพื้นท่ีส่วนน้อยบนดีเอ็นเอท่ีเรารู้หน้าท่ี แต่พื้นท่ีส่วนใหญ่ยงัเป็นความลบั ระบบใหม่ของ
การแกไ้ขจีโนมน้ี อาจช่วยใหเ้รามีความเขา้ใจมากขึ้นในพื้นท่ีจีโนมส่วนท่ีเหลือ ซ่ึงเป็นพื้นท่ีส่วนใหญ่) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41592-020-00980-w 
 

ไวรัส COVID-19 สามารถอยู่รอดได้ 28 วันบนพื้นผิว 
 

นักวิ จัยขององค์ก ารวิ จัย วิ ทย าศาสต ร์ และ
อุตสาหกรรมแห่งเครือจักรภพ (Commonwealth 
Scientific and Industrial Research Organization) 
ไดศึ้กษาอตัราการรอดชีวิตของเช้ือซาร์ส - โควี -2 
(SARS-CoV-2) ท่ีท าให้เกิดโรคติดเช้ือ และพบว่า
ไว รัสสามารถอยู่ รอดได้  2 8  ว ันบนพื้ น ผิ ว 
ผลการวิจยัไดรั้บการตีพิมพใ์นวารสารไวรัสวิทยา 

(Virology Journal) 
ทีมวิจยัไดต้รวจสอบอตัราการรอดชีวิตของเช้ือซาร์ส - โควี -2 ท่ีท าให้เกิดโรคติดเช้ือ ซ่ึงท าให้แห้งใน

สารละลายเมือกเทียมบนพื้นผิวทัว่ไป 6 แบบ (สแตนเลส แกว้ ไวนิล ธนบตัร์ท่ีท าดว้ยกระดาษและโพลีเมอร์ 
และผา้ฝ้าย) ท่ีอุณหภูมิต่างกนั 3 อุณหภูมิคือ 20 30 และ 40 องศาเซลเซียส โดยมีความช้ืนสัมพทัธ์อยูท่ี่ร้อยละ 50 
หยดของเหลวท่ีมีไวรัสถูกท าใหแ้หง้บนพื้นผิวทดสอบขนาดเลก็หลาย ๆ จุดและทิ้งไวน้านถึง 28 วนั 

ผลการศึกษาพบวา่: 
• ท่ีอุณหภูมิ 20 องศาเซลเซียส ไวรัสจะมีความแข็งแรงมาก เช้ือจะยงัคงปรากฏอยู่แมจ้ะผ่านไป 

28 วนัไปแลว้ บนพื้นผิวท่ีเรียบเช่น สแตนเลส กระจก ไวนิลและธนบตัร 
• ระยะเวลาท่ีเช้ือไวรัสสามารถอยูร่อดบนวสัดุท่ีมีรูพรุน (ผา้ฝ้าย) นั้นสั้นกวา่มาก 
• ไวรัสจะอ่อนแอมากขึ้นในอุณหภูมิท่ีสูงขึ้น โดยเฉพาะท่ีอุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส 
• ปริมาณการติดเช้ือ SARS-CoV-2 คาดว่าจะอยู่ท่ี ~ 300 อนุภาค (จ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพิ่มเติม

เพื่อสรุป)  

https://www.nature.com/articles/s41592-020-00980-w
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• ตวัอยา่งท่ีใชใ้นการศึกษามีปริมาณเช้ือไวรัสท่ีไม่เพียงพอท่ีจะแพร่เช้ือสู่คนได ้
(ครับ พอจะยืนยนัได้ว่า เช้ือสามารถมีชีวิตอยู่ได้นานเกิน 28 วนั ในสภาพอุณหภูมิต ่า โดยเฉพาะบน

พื้นผิวท่ีเรียบ แต่เช้ือจะอ่อนแอเม่ืออุณหภูมิสูงขึ้นถึง 40 องศาเซลเซียส หนาวน้ีก็ระวงัตวักนัหน่อยแลว้กนั) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7 

 

ผู้เช่ียวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพรับมือกบัผลกระทบท่ัวโลกของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

ISAAA ขอเชิญทุกท่านเขา้ร่วมฟังการสัมมนาทางเวบ็เก่ียวกบั 
"Global Impact of GM Crops" (ผลกระทบทั่วโลกของพืช
ดดัแปลงพนัธุกรรม) ท่ีจะจดัขึ้นในวนัท่ี 26 ตุลาคม 2020 เวลา 
15:00 น. (GMT + 7) ทาง Zoom 

ในระหว่างการสัมมนาทาง เว็บของ ISAAA น้ี  
Graham Brookes นกัเศรษฐศาสตร์เกษตรจาก PG Economics 
จะแบ่งปันจุดเด่นของการศึกษาของเขา เก่ียวกับประโยชน์

ทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ตั้งแต่ปี 2539 ถึง 2561 ในประเด็นต่อไปน้ี 
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มทางการเกษตร 
ผลตอบแทนจากการลงทุนของเกษตรกรโดยใชเ้ทคโนโลยีดา้นพนัธุ์ดดัแปลงพนัธุกรรม และ 
การมีส่วนสนบัสนุนความมัน่คงดา้นอาหารของโลก 
Graham Brookes เป็นนกัเศรษฐศาสตร์และท่ีปรึกษาดา้นการเกษตรท่ีมีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี ใน

การตรวจสอบประเด็นทางเศรษฐกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัภาคเกษตรและอาหาร เขาเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการวิเคราะห์
ผลกระทบของเทคโนโลย ีการเปล่ียนแปลงนโยบาย และผลกระทบดา้นกฎระเบียบ 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita จะพูดถึงการน าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมไปใชท้ัว่โลกในปี 2561 นาย ดนยั 
นาคประเสริฐ (Mr. Danai Narkprasert) ผูอ้  านวยการส านกัวิจยัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพ จะกล่าวถึงสถานะของ
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในประเทศไทย นายสุกรรณ สังวรรณะ (Mr. Sukan Sangwanna) เลขาธิการสมาพนัธ์
เกษตรปลอดภยั จะมาแบ่งปันมุมมองของเกษตรกรเก่ียวกบัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 

การสัมมนาผ่ าน เ ว็บ น้ี จัดท า โดย  ISAAA SEAsiaCenter ร่ วมกับ  CropLife Asia และสมาคม
เทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (Biotechnology Alliance Association) และ นาย วิชา ฐิติประเสริฐ (Mr. Wicha 
Thitiprasert) อดีตผูอ้  านวยการส านกัคุม้ครองพนัธุ์พืชจะท าหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินรายการสัมมนาทางเวบ็ 

ลงทะเบียนไดฟ้รี ท่ี https://zoom.us/webinar/register/WN_wMwOALIzQ4OKVTp-YmBzCg 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 21, 2020 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://virologyj.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12985-020-01418-7
https://zoom.us/webinar/register/WN_wMwOALIzQ4OKVTp-YmBzCg

