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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 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบโปรตนีทีช่ว่ยใหพ้ชืทนแลง้ น า้ทว่ม และสภาพทีไ่มเ่หมาะสมอืน่ๆ 
มารค์ ไลนสักระตุน้ใหเ้กษตรกรอาฟรกิาปลกูพชืเทคโนชวีภาพ 
นกัวจิยัคน้พบวธิที ีท่ าใหพ้ชืหลกีเลีย่งอาการไหมจ้ากแดดเผา 
เปรูรบัการสนบัสนุนงานวจิยัดา้นเกษตรจากเกาหลใีต ้
เจา้หนา้ทีส่ถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ(IRRI) และสถาบนัวจิยัขา้วฟิลปิปินส ์(PhilRice)เขา้ตรวจเยีย่มการ

ทดสอบภาคสนามขา้วสทีองทีถ่กูท าลาย 
ซาอุด ิอาระเบยี และออสเตรเลยีสรา้งพชืทนเค็ม 
ขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมสรา้งภูมคิุม้กนัตอ่โรตา้ไวรสั (Rotavirus) 
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ทมีนักวจิัยจาก Dartmouth College, University of Aberdeen และ University of Lausanne ไดค้น้พบโปรตนีทีม่ี
บทบาทส าคัญในการดูดซมึน ้าและธาตุอาหารของรากพืช ซึง่เป็นกระบวนการทีส่ าคัญในการปรับปรุงผลผลติและ
คณุภาพของพชืและพชืน ้ามัน 
 
จากการศกึษา นักวจัิยไดจ้ าแนกโปรตนี ESB1 ซึง่เกีย่วขอ้งกับการสะสมชัน้ของลกินินในระหว่างการพัฒนาแถบ 
Casparian ระยะแรกและในระหวา่งการรวมตัวของแถบ Casparian ระยะแรกกับแถบ Casparian ระยะทีพั่ฒนาเต็มที ่
แถบ Casparian เป็นเซลลท์ีพั่ฒนาขึน้มาเป็นชัน้ ชว่ยในพชืทนตอ่สภาวะเครยีด เชน่ เค็ม แลง้ และน ้าทว่ม 
พชืใชก้ารสะสมลกินินในเซลลท์ีแ่ตกต่างกันและตอบสนองตอ่สภาวะเครียดทีห่ลากหลาย ความเขา้ใจเกีย่วกับการ
สะสมลกินนิในพชืทีม่มีากขึน้อาจจะชว่ยใหนั้กวทิยาศาสตร์ปรับเปลีย่นองคป์ระกอบลกินินในพชืเพือ่เพิม่ผลผลติใน
พชืและพชืน ้ามัน 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่: 
http://www.pnas.org/content/early/2013/08/09/1308412110(DOI:10.1073/pnas.1308412110 



มารค์ ไลนสักระตุน้ใหเ้กษตรกรอาฟรกิาปลกูพชืเทคโนชวีภาพ 

มารค์ ไลนัส ผูส้ ือ่ขา่วองักฤษ และอดตีนักตอ่ตา้นจเีอ็มโอ สนับสนุนเกษตรกรกลุม่ย่อยในแถบอาฟรกิาตะวันออกให ้
ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเพื่อสง่เสริมใหเ้กดิการเจริญเตบิโตของเศรษฐกจิในภูมภิาค เขากล่าวว่า พืชเทคโน
ชวีภาพเป็นพชืการคา้ทีด่แีละจะชว่ยใหเ้กษตรกรเก็บเกีย่วผลผลติไดม้ากกวา่และมคีณุภาพสงู ดังนัน้เกษตรกรราย
ยอ่ยจงึสามารถแขง่ขนัในตลาดโลกได ้
 
เขายังกลา่วเพิม่เตมิว่า การคดิว่าเกษตรอนิทรียจ์ะใชเ้ป็นแนวทางผลติอาหารส าหรับประชากรโลกทีก่ าลังเพิม่ขึน้
นั้นเป็นสมมตฐิานที่มีผลบั่นทอนความมั่นคงดา้นอาหาร โลกจะมีประชากรเพิ่มขึน้อีกหนึ่งพันลา้นคนใน 12 ปี
ขา้งหนา้ รวมแลว้ในปี 2050 จะมปีระชากรทัง้ส ิน้ 9.5 พันลา้นคน และไม่สามารถทีจ่ะเลีย้งประชากรเหล่านี้จาก
อาหารทีไ่ดจ้ากเกษตรอนิทรยีเ์พยีงอย่างเดยีว 
 
อา่นบทความตน้ฉบบัที ่: http://allafrica.com/stories/201308121867.html 

นกัวจิยัคน้พบวธิที ีท่ าใหพ้ชืหลกีเลีย่งอาการไหมจ้ากแดดเผา 

กระทรวงเกษตรและชลประทานของเปรู (INAGRI) รายงานว่า เกาหลใีตจ้ะใหก้ารสนับสนุนงานวจิัยเกี่ยวกับ
การเกษตรและปศสุตัวข์องเปรู ซึง่จะด าเนนิการโดยสถาบนันวตักรรมเกษตรแหง่ชาต ิ(INIA) ความร่วมมอืดังกลา่วจะ
เกดิขึน้เมือ่มกีารกอ่ตัง้ศนูยว์จิัยถาวรโครงการเกษตรนานาชาตขิองเกาหลใีนเปรู (KOPIA) 
 
KOPIA สนับสนุนดา้นเทคนคิ งบประมาณ และวัสด ุอปุกรณ์ ส าหรับการวจัิยและฝึกอบรมนักวจัิยเปรูโดยผูเ้ชีย่วชาญ
จากเกาหล ีการกอ่ตัง้ศนูยเ์ทคโนโลยกีารเกษตรชัน้สงูจะเสร็จสมบรูณ์เมือ่มกีารลงนามภายในกรอบขอ้ตกลงระหวา่ง 
INIA กบัฝ่ายปกครองพัฒนาชนบท (RDA) ในเดอืนกรกฎาคม 2012 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิ : http://www.andina.com.pe/Ingles/noticia-peru-s-korea-to-conduct-agricultural-
research-projects-469992.aspx 

เปรูรบัการสนบัสนุนงานวจิยัดา้นเกษตรจากเกาหลใีต ้

ทมีนักวจิัยจาก Dartmouth College, the Salk Institute for Biological Studies และ Australian National 
University  พบกลุม่ของโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งกับความเครยีด ซึง่จะชว่ยอธบิายไดว้า่พชืจะสามารถหลกีเลีย่งจากการ
ไหมเ้มือ่อยู่ภายใตแ้สงแดดทีรุ่นแรงไดอ้ย่างไร การคน้พบจะชว่ยใหนั้กเทคโนโลยชีวีภาพสามารถพัฒนาพืชทีจ่ะ
รับมอืกบัสภาพแวดลอ้มทีร่อ้นมากหรอืแหง้มากได ้
 
ศาสตราจารย ์Hou-Sung Jung และคณะ แสดงใหเ้ห็นวา่ กลุม่ของ transcription factor ทีเ่รยีกวา่ Heat Shock 
Transcription Factor มหีนา้ทีช่ว่ยใหพ้ชืตอบสนองตอ่การเปลีย่นแปลงความเขม้แสงไดอ้ย่างรวดเร็ว จากสภาวะ
แสงปกตทิีเ่หมาะส าหรับการสังเคราะหแ์สงเป็นแสงแดดจา้ซึง่เป็นสาเหตุใหเ้กดิการไหม ้transcription factor 
ชนิดนี้เป็นโปรตนีทีค่วบคุมการถอดรหัสขอ้มูลพันธุกรรมไปสูก่ารสรา้งโปรตนี จะสรา้งเอนไซมท์ีท่ าหนา้ทีใ่นการ
ก าจัดโมเลกลุทีเ่ป็นพษิ เมือ่อยู่ภายใตส้ภาวะทีม่แีสงแดดจา้ ขณะนี้ศาสตราจารย ์Hou-Sung Jung ก าลังศกึษา
ปัจจัยทีเ่กีย่วขอ้งกับการตอบสนองต่อแสงแดดจา้เป็นเวลานาน การศกึษานี้อาจจะน าไปสูก่ารสรา้งพืชทีส่ามารถ
ป้องกนัตวัเองจากแสงแดดจา้เพือ่ชว่ยใหม้อีตัราการสงัเคราะหแ์สงเพิม่ขึน้ 
 
อา่นบทความไดท้ี ่: 
http://www.pnas.org/content/early/2013/07/31/1311632110.abstract(DOI:10.1073/pnas.1311632110
) 

เจา้หนา้ทีส่ถาบนัวจิยัขา้วนานาชาต ิ(IRRI) และสถาบนัวจิยัขา้วฟิลปิปินส ์(PhilRice) เขา้ตรวจเยีย่มการ
ทดสอบภาคสนามขา้วสทีองทีถ่กูท าลาย 

บคุคลส าคัญจากสถาบันวจัิยขา้วนานาชาต ิ(IRRI) และสถาบันวจัิยขา้วฟิลปิปินส ์(PhilRice) เขา้ตรวจเยีย่มการ
ทดสอบภาคสนามขา้วสทีองในเมอืง Camarines Sur ประเทศฟิลปิปินส ์เพื่อเรยีนรูข้อ้มูลเบือ้งตน้เกีย่วกับการ
ท าลายขา้วสทีองในแปลงทดลอง และรับฟังมมุมองของเจา้หนา้ทีภ่าคสนาม พวกเขายังเขา้ร่วมฟังการบรรยายสรุป
จากเจา้หนา้ทีข่องกรมวชิาการเกษตร ท าใหท้ราบวา่ทมีนักวจิัยทัง้หมดตา่งรอคอยทีจ่ะใหโ้ครงการขา้วสทีองเสร็จ
สมบรูณ์ วนัรุ่งขึน้หลงัจากแปลงทดลองถกูท าลาย Proceso Alcala รัฐมนตรเีกษตร กลา่วในรายการทวีขีองประเทศ
วา่การวจิัยจะยังคงด าเนนิการตอ่ไปจนกวา่จะเสร็จสมบรูณ์ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่: 
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=101515624
62056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151
562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%
22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D 

http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12640&lang=en&fb_action_ids=10151562462056404&fb_action_types=og.likes&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%2210151562462056404%22%3A637243126294081%7D&action_type_map=%7B%2210151562462056404%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%5B%5D
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ซาอุด ิอาระเบยี และออสเตรเลยีสรา้งพชืทนเค็ม 

มหาวทิยาลยัวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยแีหง่ราชาอบัดลุเลาะห ์ (KAUST) และศนูยจ์โีนมพชืของออสเตรเลยี 
(ACPFG) แหง่มหาวทิยาลยั Adelaide ในออสเตรเลยี ลงนามในขอ้ตกลงเพือ่พัฒนาขา้วสาลแีละขา้วบาเลย่ท์นเค็ม
ส าหรับเพาะปลกูในราชอาณาจักรซาอดุอิาระเบยีและออสเตรเลยี 
 
ในขอ้ตกลงนีคู้ส่ญัญาสามารถทีจ่ะขนยา้ยวัสด ุเทคโนโลย ีและทรัพยากรระหวา่งสององคก์ร เพือ่อ านวยความ
สะดวกในการพัฒนาพชืทีส่ามารถปลกูในพืน้ทีด่นิเค็มได ้โครงการนียั้งเปิดโอกาสส าหรับการแลกเปลีย่นนักศกึษา
และรับนักศกึษาปรญิญาเอก สว่นหนึง่ของความร่วมมอืนี้อนุญาตให ้KAUST และ ACPFG สรา้งหอ้งปฏบิตักิารและ
ออกส ารวจภาคสนามเพือ่ทีจ่ะคน้หายนีทีม่บีทบาทส าคัญในการทนทานตอ่ความเค็ม 
 
ดร. มารค์ เทสเทอร ์ศาสตราจารยด์า้นวทิยาศาสตรช์วีภาพแหง่ KAUST กลา่ววา่ “ทัง้ KAUST และ ACPFG มี
แหลง่ทรัพยากรทีด่เียีย่มและตา่งสนใจในการทีจ่ะท าความเขา้ใจและปรับปรุงพชืใหท้นเค็ม ขอ้ตกลงระหวา่ง
ประเทศนีจ้ะเปิดโอกาสในการสรา้งมลูคา่และประโยชนท์างการเกษตรใหก้บัทัง้สองประเทศ” 
  
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่: http://www.kaust.edu.sa/media/pressreleases/mou2013.html 

ขา้วดดัแปลงพนัธุกรรมสรา้งภูมคิุม้กนัตอ่โรตา้ไวรสั (Rotavirus) 

การศกึษาลา่สดุทีต่พีมิพใ์นวารสาร Journal of Clinical Investigation พบวา่ขา้วดดัแปลงพันธกุรรมสายพันธุห์นึง่
ทีป้่องกนัโรคทอ้งร่วงได ้สามารถจะใชป้้องกนัโรคนีใ้หแ้กเ่ด็กในประเทศก าลงัพัฒนาไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ 
นักวจิัยดดัแปลงพันธกุรรมขา้วโดยน าแอนตบิอดีท้ีต่อ่ตา้นเชือ้ Rotavirus ทีพ่บในลามะใสใ่นจโีนมขา้ว ท าใหไ้ด ้
ขา้วสายพันธุใ์หมช่ือ่วา่ MucoRice-ARP1  
 
Rotavirus กอ่ใหเ้กดิโรคทอ้งร่วงขัน้รุนแรงในเด็กเล็กและทารก ผูเ้สยีชวีติมากกวา่ 520,000 คนตอ่ปี ซึง่ผูเ้สยีชวีติ
มากกวา่ 85% อยูใ่นประเทศยากจนแถบอาฟรกิาและเอเชยี 
 
Yoshikazu Yuki หนึง่ในเจา้ของบทความจากมหาวทิยาลยัโตเกยีว ประเทศญีปุ่่ นกลา่ววา่ หลงัจากทีท่มีนักวจิัยให ้
หนูกนิขา้วสายพันธุ ์MucoRice-ARP1 เมือ่หนูถกูเชือ้ Rotavirus เขา้ท าลาย พบวา่ หนูทีใ่หก้นิขา้วดดัแปลง
พันธกุรรมมปีรมิาณไวรัสในตวันอ้ยกวา่หนูทีก่นิอาหารปกต ิแมว้า่ขา้วสามารถทีจ่ะใชเ้ป็นวคัซนีเสรมิใหก้บัเด็กได ้
แตข่ณะนียั้งไมไ่ดท้ าการทดสอบในคน และอาจตอ้งใชเ้วลานับสบิปีกอ่นทีจ่ะผลติมาใชง้านจรงิ 
 
คณะนักวจิัยพบวา่ ขา้วสายพันธุ ์MucoRice-ARP1 มปีระสทิธภิาพสงูสดุเมือ่บรโิภคเป็นผงแป้งผสมกบัน ้า แมว้า่
แอนตบิอดีจ้ะสามารถท างานไดห้ลงัจากน าขา้วไปหงุหรอืจากน ้าขา้วทีไ่ดจ้ากการตม้ขา้วก็ตาม 
 
อา่นบทความฉบบัเต็มที ่: http://www.jci.org/articles/view/70266#sd(DOI:10.1172/JCI70266) 
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