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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 

การหาล าดบัจโีนมท าใหท้ราบถงึตน้ก าเนดิของอนิทผลมั 
 

มนัส าปะหลงัเทคโนชวีภาพชว่ยแกป้ญัหาการขาดวติามนิบ ี6 ในแอฟรกิา 
 

อดตีนกัวเิคราะหแ์ละผูร้ายงานขา่วดา้นเทคโนโลยชีวีภาพรว่มกนัเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ
บนพืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์
 

การถา่ยยนีจากตน้ป็อปป้ีไปยงัพชืชนดิอืน่ๆเพือ่ป้องกนัการผสมเกสรตวัเอง 
 

งานวจิยัดา้นพชืทีน่ าไปสูก่ารรกัษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาว 
 

การผสมกลบัมผีลตอ่องคป์ระกอบของเมล็ดขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 

การหาล าดบัจโีนมท าใหท้ราบถงึตน้ก าเนดิของอนิทผลมั 

นักวจิัยจาก New York University's Abu Dhabi campus ไดท้ าการศกึษาจโีนมของอนิทผลัม โดยพบการกลาย
พันธุก์วา่ลา้นต าแหน่งในอนิทผลัมสายพันธุต์า่งๆ และพบยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับการสกุของผล สผีล และความตา้นทาน
ตอ่โรค 
 

ผลการศกึษาระบวุา่การกระจายพันธุข์องอนิทผลัมเกดิขึน้จาก 2 เหตุการณ์ในพืน้ทีท่ีต่า่งกัน โดยการกระจายพันธุ์
ครัง้แรกเกดิขึน้ในตะวนัออกกลางและครัง้ถัดมาเกดิขึน้ทีแ่อฟรกิาเหนือ โดยมสีมมุตฐิานวา่อนิทผลัมถูกปลกูในแถบ
ตะวนัออกกลางเป็นทีแ่รกกอ่นจะแพร่กระจายไปยังแอฟรกิาเหนือ โดยมกีารผสมกับพันธุป่์าระหวา่งการแพร่กระจาย
ไปยังแอฟรกิา  
 

จากการวเิคราะหจ์โีนมของอนิทผลมั 62 สายพันธุจ์าก 12 ประเทศ แบง่เป็นตวัอย่างจากแอฟรกิาเหนือ 17 ตัวอย่าง
จากตะวันออกกลาง 32 ตัวอย่าง และจากเอเชยีใต ้9 ตัวอย่าง นักวจัิยพบการกลายพันธุท์ีท่ าใหเ้กดิผลสเีหลอืง
และแดง และพบว่าลักษณะการกลายพันธุน์ี้เหมอืนกับทีพ่บในปาลม์น ้ามันซึง่เป็นพชืทีแ่ตกตา่งจากอนิทผลัมมาก
แตเ่ป็นพชืมบีรรพบรุุษร่วมกนั 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 

http://www.nyu.edu/about/news-publications/news/2015/11/09/nyu-abu-dhabis-100-dates-genome-

sequencing-project-sheds-light-on-the-origin-of-the-date-palm.html 



มนัส าปะหลงัเทคโนชวีภาพชว่ยแกป้ญัหาการขาดวติามนิบ ี6 ในแอฟรกิา 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of Geneva และ ETH Zurich ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ไดร้ายงานผลการพัฒนา
สายพันธุ์มันส าปะหลังเทคโนชวีภาพทีม่ีวติามนิบ ี6 สูง โดยผลงานวจิัยนี้ไดรั้บการตพีิมพ์ในวารสาร Nature 
Biotechnology 
 
มันส าปะหลงัเป็นอาหารทีใ่หพ้ลงังานสงูแตม่วีติามนิต า่โดยมปีรมิาณวติามนิบ ี6 ต า่มาก เพือ่ทีจ่ะไดรั้บวติามนิบ ี6 
ในปริมาณที่เพียงพอต่อความตอ้งการต่อวัน จะตอ้งตอ้งบริโภคมันส าปะหลังมากถึงวันละ 1 กิโลกรัม 
ศาสตราจารย ์Teresa Fitzpatrick จาก University of Geneva คน้พบวา่เอนไซม ์2 ชนดิ ไดแ้ก ่PDX1 และ 
PDX2 ใน Arabidopsis มสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการผลติวติามนิบ6ี จงึไดน้ ายนีทีส่รา้งเอนไซมเ์หลา่นี้มาใชใ้น
การเพิม่ปรมิาณวติามนิบ ี6 ในมันส าปะหลัง นักวจัิยไดท้ าการถ่ายยนีสรา้งเอนไซมน์ี้เขา้สูจ่โีนมของมันส าปะหลัง 
ท าใหไ้ดม้ันส าปะหลังสายพันธุใ์หม่ทีม่วีติามนิบ ี6 สงูขึน้ ผลการทดสอบในระดับโรงเรือนพบว่าลักษณะของมัน
ส าปะหลงัพันธุใ์หมน่ีม้คีวามคงตวัและตรวจพบวติามนิบ ี6 ในปรมิาณสงู 
 
มันส าปะหลงัพันธุน์ีจ้ะชว่ยลดปัญหาการขาดวติามนิบ ี6 ในประเทศแถบแอฟรกิาทางตอนใตข้องทะเลทราย 
ซาฮาร่าซึง่มกีารบรโิภคมันส าปะหลงัเป็นอาหารหลกั 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-news/news/2015/10/cure-for-vitamin-b6-deficiency.html 
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อดตีนกัวเิคราะหแ์ละผูร้ายงานขา่วดา้นเทคโนโลยชีวีภาพรว่มกนัเขยีนหนงัสอืเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
บนพืน้ฐานของวทิยาศาสตร ์

หนังสอื "Extreme Misunderstanding of GM Crops" ซึง่เป็นหนังสอืเลม่แรกทีก่ลา่วถงึพชืเทคโนชวีภาพบน
พืน้ฐานของวทิยาศาสตรท์ีไ่ดรั้บการตพีมิพเ์ป็นภาษาญีปุ่่ น เขยีนขึน้โดย Mr. Masami Kojima และ Mr. Kojima 
ผูเ้คยเป็นนักเขยีนทีต่อ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพของส านักพมิพ ์The Mainichi 1 ใน 3 ส านักพมิพใ์หญ่ของญีปุ่่ น 
หนังสอืเลม่นีก้ลา่วถงึขอ้มลูทางวทิยาศาสตรแ์ละประโยชนข์องพชืเทคโนชวีภาพ ทีไ่ดจ้ากรวบรวมผลการวจัิยทาง
วทิยาศาสตร์ รวมถงึประสบการณ์จรงิของผูเ้ขยีนจากการศกึษาดงูานในแปลงของเกษตรกรและหอ้งปฏบิัตกิารที่
ประเทศสหรัฐอเมรกิา Mr. Kojima ไดก้ลา่วขอโทษต่อการต่อตา้นพชืเทคโนชวีภาพของเขา ในอดตี และได ้
ยอมรับว่าทีผ่่านมาเขาไดเ้ขยีนและพูดถงึพืชเทคโนชวีภาพโดยปราศจากความรูค้วามเขา้ใจทีแ่ทจ้รงิเกีย่วกับ
เทคโนโลยนีี ้
 
หนังสอืเลม่นียั้งไดว้จิารณ์วงการสือ่และสถาบันการศกึษาในญีปุ่่ นทีใ่หข้อ้มูลทีไ่ม่ถูกตอ้ง และกระตุน้ใหห้น่วยงาน
ตา่งๆน าเสนอขอ้มูลบนพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ทนการน าเสนอโดยหวังผลทางการเมอืง มุมมองและความเห็น
ของกลุ่มต่างๆทีม่สีว่นไดส้ว่นเสยีเกีย่วกับพืชเทคโนชวีภาพ ไดแ้ก่ เกษตรกร คนญีปุ่่ นและชาวต่างชาต ิรวมทัง้
เนน้ใหเ้ห็นความส าคญัของความเขา้ใจทีถู่กตอ้งบนพืน้ฐานของวทิยาศาสตรร์วมไปถงึความปลอดภัยของผลผลติ
และอาหารทีพ่วกเขามสีว่นเกีย่วขอ้งในฐานะผูบ้รโิภค หนังสอืเลม่นี้เป็นประโยชน์อย่างมากส าหรับประเทศญีปุ่่ น
ซึง่การยอมรับพชืเทคโนชวีภาพยังคงเป็นปัญหาอยู ่
 
ตดิตามขอ้มลูเพิม่เตมิไดจ้ากในหนังสอืหรอืตดิตอ่ไดท้ี ่ผูอ้ านวยการศนูยข์อ้มลูเทคโนโลยชีวีภาพประเทศญีปุ่่ น 
 
Dr. Fusao Tomita;  ftomita@a-hitbio.com และ yrl05042@nifty.com 



การถา่ยยนีจากตน้ป็อปป้ีไปยงัพชืชนดิอืน่ๆเพือ่ป้องกนัการผสมเกสรตวัเอง 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of Birmingham ประเทศอังกฤษ ไดส้รา้งพชืทีไ่ม่สามารถผสมตัวเองและตน้ทีม่ี
พันธุกรรมใกลเ้คยีงกัน การผสมตัวเองของพืชเป็นสิง่ทีไ่ม่ตอ้งการใหเ้กดิขึน้เนื่องจากท าใหเ้กดิการถ่ายทอด
ลักษณะทีไ่ม่ดแีละท าใหพ้ืชรุ่นถัดๆมามลีักษณะทีแ่ย่ลง นักวจัิยไดใ้ช ้Arabidopsis thaliana ทีส่ามารถผสม
ตวัเองไดใ้นการทดลอง โดยเปลีย่นใหม้ันไม่สามารถผสมตัวเองไดโ้ดยการถ่ายยนีจ านวน 2 ยนีจากตน้ป๊อปป้ี ซึง่
เป็นยนีทีค่วบคมุใหพ้ชืสามารถจดจ าและปฏเิสธเกสรตวัผูข้องตวัเองเพือ่ท าใหเ้กดิการผสมขา้ม 
 
กลไกนี้เกดิจาก self-incompatibility (SI) protein 2 ชนดิ คอื receptor หรอืตัวรับทีช่ ือ่ PrpS บนเกสรตัวผูแ้ละ 
PrsS บน stigma ของเกสรตัวเมยี ก่อนหนา้นี้ทมีนักวจัิยประสบความส าเร็จในการถ่ายยนี  PrpS เขา้สู ่A. 
thaliana โดยการวจิัยครัง้นี้ไดด้ าเนนิการตอ่โดยการถ่ายยนี PrsS เขา้ไป ผลการทดลองพบวา่ A. thaliana ที่
ไดรั้บยนีและเกดิการแสดงออกของยนีทัง้สองนี้เกดิการปฏเิสธเกสรตัวผูข้องตัวเอง โดยงานวจิัยนี้ถอืเป็นครัง้แรก
ทีม่กีารคน้พบวา่ยนี SI จ านวน 2 ยนีจากตน้ป๊อปป้ีเพยีงพอทีจ่ะท าใหเ้กดิการปฏเิสธการผสมตัวเองในสายพันธุพ์ชื
ทีแ่ตกตา่งกนัอยา่งมาก  

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.birmingham.ac.uk/news/latest/2015/11/poppy-self-pollination-05-11-15.aspx 
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งานวจิยัดา้นพชืทีน่ าไปสูก่ารรกัษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาว 

เทคโนโลยจีากการศกึษาวจัิยดา้นพชืทีถู่กพัฒนาขึน้โดย Dr. Matt Moscou จาก The Sainsbury Laboratory 
(TSL) ชว่ยรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวหรอื leukemia ในเด็กหญงิวัยหนึง่ขวบ งานวจิัยของ Dr. Moscou มี
เนื้อหาหลักเกีย่วกับการศกึษาว่าเหตุใดจงึพืชบางพันธุจ์งึอ่อนแอต่อโรคในขณะทีบ่างพันธุต์า้นทานโรค น าไปสู่

การพัฒนาเทคโนโลยใีหม่ในการปรับปรุงจีโนม (genome editing) เทคโนโลยนีี้สามารถน ายนีทีผ่ดิปกตใิน
เนื้อเยือ่ไขกระดูกของผูป่้วยออกไปและสามารถใส่ยนีปกตเิขา้ไปแทนทีไ่ดอ้ย่างแม่นย า ท าใหเ้กดิการสรา้งไข
กระดกูทีม่ลีกัษณะปกต ิ
 
Dr. Moscou ไดศ้กึษาผลของแบคทเีรยี Xanthomonas ทีก่ระท ากับพชื โดยพบวา่ยนีในแบคทเีรยีท าใหพ้ชืผลติ
น ้าตาลมากขึน้ ซึง่น ้าตาลทีม่ากขึน้นี้จะกลายเป็นอาหารส าหรับการเจรญิของแบคทเีรียซึง่เป็นผลเสยีส าหรับพืช 
จากการศกึษาเพื่อท าใหเ้กดิความเขา้ใจกลไกทีเ่กดิขึน้ ท าให ้Dr. Moscou คน้พบ TAL (transcription 
activator–like) ซึง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ยนีจากแบคทเีรยีสามารถเปลีย่นการตอบสนองตอ่น ้าตาลของพชืได ้
อยา่งไร 
 
“มันเป็นเรือ่งทีน่่าขบขนัเมือ่แบคทเีรยีทีเ่ป็นสาเหตขุองโรคพชื กลบัน าไปสูก่ารคน้พบเทคโนโลยทีีช่ว่ยชวีติมนุษย ์
ในตอนทีเ่ราคน้พบปรากฏการณ์นี้เมือ่ 6 ปีก่อน เราไม่คดิเลยว่าสิง่ทีเ่ราคน้พบนี้จะน าไปสูก่ารรักษาเด็กนอ้ยให ้
หายจากโรคมะเร็งเม็ดเลอืดขาวในวนันี้” กลา่วโดย Dr. Moscou 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.tsl.ac.uk/news/matt-moscous-plant-discovery-leads-human-leukaemia-treatment/ 
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การผสมกลบัมผีลตอ่องคป์ระกอบของเมล็ดขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 

ระหวา่งขา้วโพดเทคโนชวีภาพและขา้วโพดปกตทิีเ่ป็นพันธุต์น้แบบ เกดิจากการผสมกลับ (backcross) โดยไม่ได ้
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ในการศกึษาครัง้นี้ นักวจัิยไดส้รา้งขา้วโพดเทคโนชวีภาพจ านวน 4 คู่ ทีม่ียีนเป้าหมาย (NK603: herbicide 
tolerance) และขา้วโพดปกตเิพศผูท้ีไ่ม่มยีนีเป้าหมาย โดยไดท้ าการผสมขา้วโพดปกตเิพศผูก้ับขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพเพศเมยีจ านวน 2 กลุม่เพือ่สรา้งลกูผสมทีม่แีละไม่มยีนีเป้าหมาย โดยลกูผสมรุ่น F1 ถูกปลกูคูก่ับลกูผสม
ของขา้วโพดปกตทิีไ่มม่ยีนีเป้าหมายในแปลงทดลองจ านวน 4 แปลง และไดท้ าการตรวจวัดองคป์ระกอบตา่งๆใน
เมล็ด ไดแ้ก ่ปรมิาณโปรตนี แป้ง ไขมัน กรดอะมโิน กรดไขมัน แร่ธาต ุโทโคฟีรอล เบตา้แคโรทนี กรดไฟทกิและ
น ้าตาลราฟฟิโนส 
 
ผลการวเิคราะหท์างสถติพิบวา่ในแตล่ะคู่ทดสอบพบความแตกตา่งนอ้ยมากระหวา่งลกูผสมของขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพกับลูกผสมขา้วโพดปกต ินอกจากนี้ผลการทดลองยังแสดงใหเ้ห็นว่าความแตกต่างของพื้นทีแ่ละพันธุท์ี่
น ามาผสมเพือ่ทดสอบมผีลตอ่องคป์ระกอบภายในเมล็ดมากกวา่ลักษณะทีเ่กดิจากการถา่ยยนี 
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