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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  
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รฐับาลอารเ์จนตนิาส ารวจความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่
 
ขอ้มูลจโีนมขา้ว 3,000 จโีนม ไดร้บัการเผยแพรอ่อนไลนใ์น AWS cloud 
 
นกัวทิยาศาสตรค์น้พบสาเหตทุีท่ าใหเ้มล็ดขา้วมสีดี า 
 
นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาขา้วทีม่คีวามคงตวัของโฟเลตสูง 
 
การแสดงออกของยนีทนแลง้ชว่ยใหถ้ ัว่ลสิงปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแลง้ 
 
นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาจโีนมของไสเ้ดอืนฝอยขนาดเล็กเพือ่ประโยชนท์างการเกษตร 

รฐับาลอารเ์จนตนิาส ารวจความคดิเห็นของประชาชนเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่

รัฐบาลอาร์เจนตนิาไดเ้ปิดโอกาสใหป้ระชาชนไดเ้สนอความคดิเห็นเกีย่วกับการน าพืชเทคโนชวีภาพชนิดใหม่มา
เพาะปลกูในประเทศ โดยพชืเทคโนชวีภาพชนดิแรกทีเ่ปิดใหป้ระชาชนไดแ้สดงความคดิเห็น คอื ถั่วเหลอืงทีท่นตอ่
สารปราบวชัพชื 
 

แมจ้ะมีการวิพากษ์วิจารณ์จากกลุ่มผูอ้นุรักษ์สิง่แวดลอ้มถึงผลกระทบจากการใชส้ารปราบวัชพืช National 
Advisory Commission on Agricultural Biotechnology (Conabia) ซึง่เป็นหน่วยงานของรัฐ ในสงักัดกระทรวง
เกษตร ปศสุตัวแ์ละประมง ไดป้ระกาศวา่ ผลกระทบของถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพตอ่สภาพแวดลอ้มทางการเกษตร
ในภาพรวม ไมแ่ตกตา่งอยา่งนัยส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัถั่วเหลอืงปกต ิ
 

ประชาชนสามารถแสดงความคิดเห็นผ่านทางอีเมล์หรือส่งจดหมายไปยังกระทรวงไดภ้ายในเดือนกันยายน 
หลังจากนัน้จะเป็นขัน้ตอนการพจิารณาโดยผูเ้ชีย่วชาญ โดยขอ้มูลการส ารวจของ Conabia จะเป็นประโยชน์อย่าง
มากส าหรับการพจิารณา 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 

HTTP://NEWS.AGROPAGES.COM/NEWS/NEWSDETAIL---15913.HTM 



ขอ้มูลจโีนมขา้ว 3,000 จโีนม ไดร้บัการเผยแพรอ่อนไลนใ์น AWS cloud 

สถาบันวจิัยขา้วนานาชาต ิ(International Rice Research Institute, IRRI) ไดป้ระกาศถงึความส าเร็จของ
โครงการศกึษาจโีนมขา้ว 3,000 จโีนม ( 3,000 Rice Genomes Project, 3K RGP) โดยไดท้ าการหาล าดบั 
นวิคลโีอไทลข์องจโีนมขา้ว 3,024 สายพันธุจ์าก 89 ประเทศ ขอ้มูลจโีนมเหลา่นี้เป็นแหลง่ขอ้มูลทีส่ าคัญในการ
สรา้งความเขา้ใจเรื่องความหลากหลายทางพันธุกรรมของขา้วและเป็นประโยชน์ส าหรับการคน้พบยนีใหม่ทีม่ี
ประโยชน์ โดยมคีวามคาดหวังว่าโครงการนี้จะชว่ยเร่งการปรับปรุงพันธุข์า้วใหด้ขี ึน้ เพื่อรองรับการเพิม่ขึน้ของ
ประชากรโลกในอนาคต โดยลักษณะส าคัญทีเ่ป็นเป้าหมายในการปรับปรุงพันธุ์ คือ คุณค่าทางอาหาร ความ
ตา้นทานตอ่โรคและศัตรูพืชต่างๆ ความทนทานตอ่สภาพน ้าทว่มและภาวะแลง้ และ ลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืน
กระจก 
 
โครงการ 3K RGP เกดิจากความร่วมมอืระหวา่ง IRRI, Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) 
และ Beijing Genomics Institute (BGI) Shenzhen ขอ้มูลจโีนมสว่นใหญ่ (82%) ถูกเก็บอยู่ในธนาคารยนี 
(gene bank) ของ IRRI และอกี 18% ทีเ่หลอืถูกเก็บไวใ้นธนาคารยนีของ CAAS ในขณะนี้ขอ้มูลทัง้หมดไดรั้บ
การเผยแพร่ออนไลน์ใน Amazon Web Services (AWS) Public Data Set ซึง่บคุคลทั่วไปสามารถใชง้านไดฟ้รี
โดยไมม่คีา่ใชจ้า่ย 
 
“ขอ้ดใีนการเผยแพร่ขอ้มลูนี ้คอื ขอ้มลูนีพ้รอ้มใชง้านไดท้ันท”ี กลา่วโดย Dr. Kenneth McNally นักวทิยาศาสตร์
อาวโุสของ IRRI Dr. McNally ไดก้ลา่วเพิม่เตมิอกีวา่ “ขอ้มูลและเครือ่งมอืทีเ่ผยแพร่นี้จะชว่ยใหนั้กวจัิยเห็นภาพ
และสามารถวเิคราะหข์อ้มลูทางพันธุกรรมได”้ 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://irri.org/news/media-releases/big-data-on-3-000-rice-genomes-available-on-the-aws-cloud 
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นกัวทิยาศาสตรค์น้พบสาเหตทุีท่ าใหเ้มล็ดขา้วมสีดี า 

นักวทิยาศาสตรจ์าก 2 สถาบนัในญีปุ่่ น คน้พบสาเหตทุีท่ าใหเ้มล็ดขา้วมสีดี า โดยไดท้ าการศกึษา “ขา้วจักรพรรด”ิ 
(Emperor's rice) ขา้วของจนี ซึง่ในสมัยโบราณถูกสงวนไวส้ าหรับจักรพรรดจินีเทา่นัน้ ในปัจจุบันขา้วสดี าไดรั้บ
ความนยิมไปทัว่โลกเนือ่งจากมสีารตา้นอนุมลูอสิระสงู 
 
ทมีนักวทิยาศาสตรไ์ดท้ าการศกึษาพันธุกรรมของขา้วด าอย่างละเอยีดเพือ่หาสาเหตขุองการเกดิสดี า โดยพบว่า
การเรียงตัวใหม่ของยนี Kala4 ซึง่เป็นยนีทีท่ าหนา้ทีผ่ลติสาร anthocyanins ลักษณะการเรียงตัวใหม่ของยนีนี้
พบวา่เกดิขึน้ในขา้วญีปุ่่ นกอ่นจะถ่ายทอดไปยังขา้วพันธุอ์ ืน่ๆ โดยการผสมขา้มพันธุ ์
 
Dr. Takeshi Izawa หัวหนา้ทมีนักวทิยาศาสตร์กล่าวว่า “การเกดิขึน้และการแพร่กระจายของลักษณะทีม่ี
ประโยชน์ทางการเกษตรในช่วงทีม่นุษย์เริ่มท าการเพาะปลูกเป็นเหตุการณ์ทีท่ าใหว้วิัฒนาการของพืชมคีวาม
ซบัซอ้นมากยิง่ขึน้” การศกึษาขา้วสดี าในครัง้นียั้งชว่ยอธบิายถงึประวตัศิาสตรก์ารปลกูขา้วของมนุษยใ์นยุคโบราณ 
โดยแสดงใหเ้ห็นวา่มนุษยท์ าการคดัเลอืกลักษณะของพชืทีต่อ้งการ เชน่ สขีองเมล็ด มาเป็นเวลานานแลว้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://c.ymcdn.com/sites/my.aspb.org/resource/group/6d461cb9-5b79-4571-a164-

924fa40395a5/PressReleases/250915_PressRel_Oikawa.pdf 
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นักวทิยาศาสตรพั์ฒนาขา้วทีม่คีวามคงตวัของโฟเลตสงู 

ทมีนักวจิัยจาก Ghent University ประเทศเบลเยยีม ประสบความส าเร็จในการในการท าใหข้า้วสะสมสารโฟเลต
ไดค้งทนมากขึน้ นักวจิัยไดพั้ฒนาขา้วสายพันธุต์น้แบบ ทีม่กีลไก 2 รูปแบบทีท่ าใหเ้กดิการสะสมของโฟเลตได ้
นานขึน้ กลไกแรกคอืการตรงึโฟเลตดว้ยโปรตนี folate binding protein ซึง่เป็นโปรตนีทีม่กีารศกึษาโดย
ละเอียดในสัตว์เลี้ยงลูกดว้ยนม แต่ยังไม่มีขอ้มูลการศกึษาโปรตีนนี้ในพืช โปรตีนนี้พบมากในนมซึง่ช่วย
ป้องกันโฟเลตจากการถูกย่อยสลาย จากการท างานของ folate binding protein ท าใหป้รมิาณโฟเลตทีส่ะสม
ในขา้วคงทีแ่มว้า่จะเก็บไวเ้ป็นเวลานาน 
 
กลไกทีส่อง คอื การจ าลองขัน้ตอนสดุทา้ยของการสรา้งโฟเลต คอืขัน้ตอนการตอ่สว่นปลายโมเลกลุของโฟเลต 
โดยกระบวนการนีช้ว่ยรักษาสภาพและท าใหโ้ฟเลตจับกับ folate binding protein นอกจากการเพิม่ความคงตัว
ของโฟเลตแลว้ การใชย้นีใหม ่2 ยนีนียั้งชว่ยเพิม่ปรมิาณโฟเลตไดถ้งึ 150 เทา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วปกต ิ
 
ยนีทัง้ 2 ทีใ่ชใ้นการศกึษาครัง้นี้ถูกวางต่อกันบนสายดเีอ็นเอเดยีวกัน ท าใหง้่ายต่อการถ่ายยนีเพื่อใชป้รับปรุง
ขา้วสายพันธุต์่างๆ และยังง่ายต่อการใชร้่วมกับลักษณะอืน่ๆ เชน่ การเพิม่ปรมิาณวติามนิต่างๆ เพิม่ปรมิาณแร่
ธาตตุา่งๆ เชน่ ธาตเุหล็ก เทคโนโลยนีีส้ามารถใชก้ับพชืไดห้ลายชนดิทัง้ธัญพชื เชน่ ขา้วสาลแีละขา้วฟ่าง และ
กลุม่ทีไ่มใ่ชธ่ัญพชื เชน่ มันฝร่ังและกลว้ย 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.ugent.be/en/news/bulletin/scientists-develop-rice-with-high-folate-stability 

การแสดงออกของยนีทนแลง้ชว่ยใหถ้ ัว่ลสิงปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแลง้ 

พชืสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาวะแลง้ไดโ้ดยการพัฒนาลักษณะตา่งๆ เชน่ เพิม่ความสามารถในการหาน ้าและ
การพัฒนากลไกสรา้งความทนทานในระดบัเซลล ์การรวมยนีทีค่วบคมุลักษณะตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งกับการปรับตัวใน
สภาวะแลง้ แลว้ท าใหม้ีการแสดงออกของยีนเหล่านี้พรอ้มๆกัน สามารถพัฒนาใหพ้ืชเกดิความทนทานต่อ
สภาวะแลง้ได ้ 
 
Vemanna S. Ramu จาก University of Agricultural Sciences ประเทศอนิเดยี ไดพั้ฒนาถั่วลสิงเทคโน
ชวีภาพ (Arachis hypogaea) โดยท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี Alfalfa zincfinger 1 (Alfin1) ซึง่เป็น 
transcription factor ทีค่วบคมุการเจรญิของราก ยนี Pennisetum glaucum heat-shock factor (PgHSF4) 
และ ยนี Pea DNA helicase (PDH45) แลว้น ามาทดสอบภายใตส้ภาพขาดน ้า พบวา่ ในถั่วลสิงทีไ่ดรั้บการถ่าย
ยนีเหลา่นี้ มกีารเจรญิของรากทีด่กีว่า มอีณุหภูม ิcanopy air temperature ลดลง และมปีรมิาณน ้าสัมพัทธ ์
(relative water content, RWC) มากขึน้ เมือ่อยู่ในสภาวะแลง้ การอยู่รอดและการฟ้ืนตัวของถั่วลสิงทีไ่ดรั้บ
การถา่ยยนีเพิม่มากขึน้กวา่ถั่วลสิงปกตอิยา่งมนัียส าคัญ และพบวา่ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการทนแลง้
ในพชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีมกีารแสดงออกมากขึน้เมือ่พชือยูใ่นสภาวะแลง้ 
 
การรวมยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับการปรับตัวของพืชในสภาวะแลง้แลว้ท าใหม้ีการแสดงออกพรอ้มๆกัน ท าใหพ้ืชให ้
สามารถปรับตวัและใหผ้ลผลติไดภ้ายใตส้ภาวะทีม่ปีรมิาณน ้าจ ากดั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
HTTP://ONLINELIBRARY.WILEY.COM/DOI/10.1111/PBI.12461/FULL 
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นักวทิยาศาสตรศ์กึษาจโีนมของไสเ้ดอืนฝอยขนาดเล็กเพือ่ประโยชนท์างการเกษตร 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of California Riverside ประเทศสหรัฐอเมรกิาและสถาบันร่วมอืน่ๆ ไดห้าล าดับ
นวิคลโีอไทลข์องจโีนมของไสเ้ดอืนฝอยขนาดเล็กทีม่องเห็นไดด้ว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ ซึง่เป็นปรสติกับศัตรูพืช
และสามารถน ามาใชใ้นการควบคุมศัตรูพืชโดยชวีวธิีได ้ขอ้มูลการศกึษานี้ถูกตพีิมพ์ลงในวารสาร Genome 
Biology 
 
ไสเ้ดอืนฝอยทีน่ ามาศกึษาครัง้นี้ไดแ้ก ่Steinernema carpocapsae, S. feltiae, S. glaseri, S. monticolum 
และ S. scapterisci ซึง่คาดวา่ท าใหเ้กดิโรคในแมลง เนื่องจากหนอนเหลา่นี้สามารถฆ่าแมลงทีพ่วกมันเขา้ไป
อาศัยไดอ้ย่างรวดเร็ว นักวทิยาศาสตรจ์ะใชข้อ้มูลทางพันธุกรรมในการปรับปรุงประสทิธภิาพของไสเ้ดอืนฝอย
เหลา่นี ้เพือ่ใชใ้นการควบคมุแมลงศตัรูพชืทีท่ าใหผ้ลผลติเสยีหาย ยิง่ไปกวา่นัน้ จากขอ้มูลทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึ
ความแตกตา่งของการควบคมุการแสดงออกของยนีและววิัฒนาการของไสเ้ดอืนฝอยในกลุม่นี้ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัไสเ้ดอืนฝอยกลุม่อืน่ๆ 
 
“สิง่หนึ่งทีส่ าคัญ คอื การคน้พบกลไกสั่งการเปิดหรือปิดการแสดงออกของยนีทีค่วบคุมพัฒนาการของระบบ
ประสาทและกลา้มเนื้อในจโีนมของไสเ้ดอืนฝอยนี้ และยังพบวา่มกีลุม่ยนีจ านวนหนึง่ทีว่วิัฒนาการขึน้เพือ่ท าให ้
เกดิภาวะปรสติในแมลง ซึง่เป็นสิง่ทีน่่าสนใจทีท่มีวจัิยจะท าการศกึษาตอ่ไป” กล่าวโดย Adler Dillman รอง
ศาสตราจารยจ์าก UC Riverside  
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://ucrtoday.ucr.edu/31779 


