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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 

เกษตรกรในออสเตรเลยีปลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพมากขึน้ 
 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรของแทนซาเนยีเรยีกรอ้งใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการเกษตร 
 
นกัวทิยาศาสตรพ์บกลไกใหมใ่นการเขา้ท าลายพชืของเชือ้สาเหตโุรค 
 
PhilRice พฒันาวธิกีารตรวจสอบเชือ้ไวรสัในขา้ว 
 
กลไกการปิดยนีในพชืชว่ยลดสารอะฟลาทอกซนิในขา้วโพด 

เกษตรกรในออสเตรเลยีปลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพมากขึน้ 

เกษตรกรในออสเตรเลยีหันมาใชพ้ชืเทคโนชวีภาพมากขึน้เพือ่เพิม่ผลผลติและเพือ่การจัดการวัชพชืในแปลงปลูก 
กลา่วโดย Nick Goddard กรรมการบรหิารของ Australian Oilseeds Federation ในงาน Future Farming Forum 
ซึง่จัดขึน้ทีเ่มอืง Adelaide วนัที ่22 มถินุายน 2015 ในงานนีไ้ดม้กีารหารอืเกีย่วกับพชืเทคโนชวีภาพดว้ย Goddard 
กล่าวว่า ตัง้แต่รัฐ Western Australia เริ่มปลูกคาโนล่าเทคโนชวีภาพในปี 2010 ก็เริ่มมีผลตอบรับกลับมา 
Goddard กลา่วเพิม่เตมิวา่ “คาโนลา่เทคโนชวีภาพเขา้กนัไดเ้ป็นอย่างดกีับระบบเพาะปลกูและโปรแกรมการจัดการ
วชัพชืของเกษตรกร”  
 

พชืเทคโนชวีภาพถูกปลกูในรัฐ Victoria, New South Wales, and Western Australia จากขอ้มูลของบรษัิทมอน
ซานโตในประเทศออสเตรเลยี พบวา่ ในฤดกูาลปลกูปีนี้ 13% ของคาโนลา่ปลกูในรัฐ Victoria, 11% ในรัฐ New 
South และ 30% ในรัฐ Western Australia เป็นคาโนลา่ทีต่า้นตอ่สารก าจัดวัชพชื (Roundup Ready)  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

HTTP://WWW.STOCKJOURNAL.COM.AU/NEWS/AGRICULTURE/CROPPING/GENERAL-
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รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรของแทนซาเนยีเรยีกรอ้งใหม้กีารใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการเกษตร 

Mr. Godfrey Zambi รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตร ความมั่นคงทางอาหารและสหกรณ์ของแทนซาเนีย ได ้
กลา่วในระหวา่งการเปิดงาน ISAAA Brief 49: Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops 2014 ซึง่
จัดขึน้ทีเ่มอืง Dar es Salaam ในวันพุธที ่16 มถิุนายน 2015 วา่ “แทนซาเนียไม่สามารถปฏเิสธประโยชน์ของ
เทคโนโลยชีวีภาพในการพัฒนาเศรษฐกจิในหลายภาคสว่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในภาคการเกษตร” 
 
รัฐมนตร ีZambi ไดใ้หข้อ้มลูแกผู่ม้าร่วมงานวา่ภารกจิของรัฐบาลคอืการสรา้งความร่วมมอืกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเพือ่
สรา้งความเชือ่มั่นวา่ประเทศแทนซาเนยีมคีวามสามารถในการดแูลความปลอดภัยและมคีวามเจรญิกา้วหนา้จากการ
ใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพเกษตร  และไดก้ล่าวอีกว่าการด าเนินการนี้จะช่วยลดความสงสัยของประชาชนเกีย่วกับ
เทคโนโลยนีี้ และไดใ้หข้อ้มูลเพิม่เตมิเกีย่วกับประโยชน์ของเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในดา้นต่างๆ เชน่ การเพิม่
สารอาหาร การเสรมิสรา้งสขุภาพสตัวเ์ลีย้ง สง่เสรมิการแขง่ขนัทางอตุสาหกรรมและการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม 
 
ท่านรัฐมนตรีไดก้ล่าวถงึมาตรการต่างๆทีรั่ฐบาลก าลังด าเนินการอยู่ โดยเริม่ตน้มาตัง้แต่ปี 2010 เพื่อสรา้งความ
เชือ่มั่นในการควบคุมการใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพเกษตรและสรา้งความมั่นใจใหก้ับประชาชนในประเทศเมือ่มกีาร
อนุญาตใหใ้ชพ้ืชเทคโนชวีภาพ และกล่าวเนน้วา่นโยบายแห่งชาตดิา้นการเกษตรในปี 2013 ระบวุ่าอุปสรรคหลัก
ของการอนุญาตใหใ้ชเ้ทคโนโลยชีวีภาพคอืการขาดความเขา้ใจทีถู่กตอ้งของประชาชน นโยบายนี้จงึมุ่งเนน้ไปที่
การใหค้วามรูแ้ละท าใหเ้กดิความตระหนักถงึความส าคัญของภาคการเกษตรของประเทศ 
 
ในงานประชมุนี้ Dr. Emmarold Mneney หัวหนา้กลุ่มวจิัยการเกษตรของคณะกรรมาธกิารวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยแีห่งแทนซาเนีย (Tanzania Commission for Science and Technology, COSTECH) กลา่ววา่ปัญหา
หลักของนักวจัิยคอืแทนซาเนียมงีบประมาณส าหรับการวจัิยไม่เพียงพอ โดยเปรียบเทยีบกับประเทศยูกันดาและ
เคนยาทีม่กีารสนับสนุนการวจัิยทีด่กีว่าท าใหเ้กดิความส าเร็จในการพัฒนาขา้วโพด ฝ้ายและมันส าปะหลังเทคโน
ชวีภาพ 
 
สอบถามขอ้มลูผลงานวจิัยเพิม่เตมิไดท้ี ่ nyange@costech.or.tz. 
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แบคทีเรียมีวธิีการมากมายที่จะหลบหลีกการตรวจจับจากระบบป้องกันตัวเองของพืช ทีมนักวจิัยจาก Boyce 
Thompson Institute และ USDA-Agricultural Research Service ไดพ้บโปรตนี AvrPtoB  ในเชือ้แบคทเีรยี 
Pseudomonas syringae โปรตนีนี้สามารถยับยัง้การท างานของระบบภูมคิุน้กันของพชืได ้โดยไปขัดขวางพชืใน
การตรวจจับโปรตนี HopAD1 ซึง่ชว่ยในการเพิม่จ านวนของแบคทเีรยี 
 
P. syringae สามารถเขา้ท าลายพชืไดห้ลายชนดิ โดยเชือ้นี้เริม่ตน้กระบวนการเขา้ท าลายพชืโดยการสรา้งทอ่ทีม่ี
ลกัษณะคลา้ยเข็มแทงเขา้สูเ่ซลลแ์ละปลอ่ยโปรตนีทีเ่รยีกวา่ effector เขา้สูเ่ซลลเ์พือ่ขัดขวางการท างานของระบบ
ป้องกนัตวัเองของพชื ตลอดเวลาทีผ่า่นมาแบคทเีรยีไดม้วีวิัฒนาการสรา้ง effector ชนดิใหม่ๆ ในขณะทีพ่ชืก็มวีวิัต
นาการระบบป้องกนัตวัเองขึน้มาเพือ่จะเอาชนะเชือ้โรคเชน่กนั 
 
พืชมีระบบป้องกันตัวเองอยู่ 2 ระบบหลักๆที่ใชใ้นการต่อสูก้ับแบคทีเรีย ระบบแรกเรียกว่า pattern-triggered 
immunity (PTI) และระบบทีส่องเรยีกวา่ effector-triggered immunity (ETI) การท างานของระบบ ETI เป็นผล
ท าใหพ้ืชท าลายเซลลท์ีต่ดิเชือ้ทิง้ไป จากการศกึษาก่อนหนา้นี้พบว่าโปรตนี AvrPtoB ไปยับยัง้การท างานของ
โปรตนี 2 ชนดิในระบบป้องกันของพชื คอื Pto และ Fen ท าใหแ้บคทเีรยีสามารถเอาชนะระบบ ETI ได ้และใน
งานวจิัยพบวา่โดยปกตโิปรตนี HopAD1 สามารถกระตุน้ระบบ ETI ได ้แตโ่ปรตนี AvrPtoB ท าให ้HopAD1 ไม่ถูก
ตรวจจับโดยไปยับยัง้การท างานของโปรตนี MKK2 ซึง่จ าเป็นตอ่การกระตุน้ระบบ ETI 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
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PhilRice พฒันาวธิกีารตรวจสอบเชือ้ไวรสัในขา้ว 

สถาบันวจัิยขา้วแห่งฟิลปิปินส ์(Philippine Rice Research Institute, PhilRice) ร่วมกับ Department of 
Agriculture-Biotechnology Program ในการพัฒนาวธิกีารใหม่ทีด่กีวา่และรวดเร็วกวา่ในการตรวจเชือ้ไวรัสในขา้ว
และในแมลงพาหะ เทคนคินี้เรยีกวา่ loop-mediated isothermal amplification (LAMP) ซึง่เป็นเทคนคิทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการตรวจโรคในคนและสตัว ์โดยงานวจัิยนี้ก าลังอยู่ในขัน้ตอนการทดสอบในพชืโดยมวีัตถุประสงค์
เพือ่ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถตรวจโรคไวรัสไดก้อ่นทีจ่ะเริม่ปรากฏอาการ  
 
ผลการทดสอบในเบือ้งตน้พบวา่วธิกีารนี้สามารถตรวจพบเชือ้ rice tungro bacilliform virus (RTBV) ไดห้ลังจาก
ปลกูเชือ้ไวรัสไป 1 วนั ในขณะทีเ่ทคนคิ ELISA สามารถตรวจพบเชือ้ไดห้ลังจากปลกูเชือ้ไปแลว้ 3 วัน งานวจิัยใน
ขัน้ตอ่ไปคอืการพัฒนาเทคนคิ LAMP เพือ่ตรวจสอบเชือ้ rice ragged stunt virus (RRSV) ในเพลีย้กระโดดสี

น ้าตาล ซึง่หมายความวา่เทคนคินี้อาจใชใ้นการตรวจเชือ้ไวรัสกอ่นทีจ่ะเกดิการระบาดได ้แมว้า่จะไม่มกีารปลกูขา้ว
อยู่ในขณะนัน้ งานวจัิยนี้ยังมเีป้าหมายอืน่ๆ ไดแ้ก ่เชือ้ rice tungro spherical virus (RTSV), rice grassy stunt 
virus (RGSV), rice dwarf virus (RDV) รวมไปถงึการตรวจไวรัสในเพลีย้จักจ่ันสเีขยีวซึง่เป็นแมลงพาหะ โดยมี
ความหวังวา่วธิกีารตรวจสอบโรคขา้วทีร่วดเร็วและแม่นย าจะท าใหเ้กดิการจัดการกับโรคไดอ้ย่างทันทว่งทแีละชว่ย
ลดคา่ใชจ้า่ยจากการใชส้ารก าจัดศตัรูพชือย่างไมเ่หมาะสม 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่  
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กลไกการปิดยนีในพชืชว่ยลดสารอะฟลาทอกซนิในขา้วโพด 

การปนเป้ือนเชือ้ราทีผ่ลติสารอะฟลาทอกซนิในผลผลติเป็นสาเหตุทีท่ าใหเ้กดิความเสยีหายทางเศรษฐกจิและ
สง่ผลเสยีตอ่สขุภาพ ในปัจจุบันการควบคมุเพือ่ป้องกันการสะสมอะฟลาทอกซนิในแปลงขนาดเล็กของแอฟรกิายัง
มปีระสทิธภิาพไม่เพียงพอท าใหเ้กดิการแพร่กระจายของอะฟลาทอกซนิ กลไกหนึ่งทีเ่รียกว่า การปิดยีนในพืช 
(Host-induced gene silencing) เป็นกลไกทีม่ศีกัยภาพสงูในการใชพั้ฒนาพันธุพ์ชืทีต่า้นทานตอ่อะฟลาทอกซนิ 
 
ทมีนักวจิัยจาก Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology ประเทศเคนย่า น าโดย Amos 
Emitati Alakonya ไดถ้่ายยนีเขา้สูข่า้วโพดโดยใชย้นีทีม่โีครงสรา้งเป็น hairpin ทีจ่ าเพาะตอ่ยนี aflR ซึง่แสดง
ออกเป็น transcription factor ทีจ่ าเป็นในการสรา้งอะฟลาทอกซนิ และไดท้ดสอบขา้วโพดถ่ายยนีนี้กับเชือ้รา 
Aspergillus flavus 
 
ผลการทดลองพบวา่ยนี aflR ของเชือ้รา A. flavus ทีอ่าศัยอยู่ในขา้วโพดนี้มกีารแสดงออกทีน่อ้ยลง และยังพบวา่
ขา้วโพดทีไ่ดรั้บการถ่ายยนีมปีรมิาณอะฟลาทอกซนิต า่กว่าขา้วโพดปกตอิย่างมนัียส าคัญ อย่างไรก็ตามขา้วโพดที่
ไดรั้บการถ่ายนี้มอีาการแคระและมจี านวนเมล็ดลงลด ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ gene silencing เป็นกลไก
หนึง่ทีม่ศีกัยภาพในการพัฒนาเชือ้พันธุพ์ชืทีต่า้นทานตอ่การสะสมอะฟลาทอกซนิ 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
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