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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 

การแสดงออกของยนี Bax Inhibitor-1 จาก Arabidopsis ท าใหอ้อ้ยสามารถทนแลง้ไดด้ขี ึน้ 
 

FAO DG ระบุ มหีลายสิง่ทีต่อ้งด าเนนิการเพือ่ท าใหเ้กษตรกรในประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถงึ
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 
 

ขา้วเทคโนชวีภาพทีม่ธีาตเุหล็กและสงักะสสีงู 
 

นกัวทิยาศาสตรท์ าการดดัแปลงยนีจากระบบป้องกนัตวัเองตอ่เชือ้แบคทเีรยีของพชืใหต้า้นทานตอ่ไวรสั 
 

การแสดงออกของยนีจาก Arabidopsis ทีค่วบคมุการสรา้ง L-type lectin receptor kinases ท าให้
ยาสบูสามารถตา้นทานตอ่เชือ้ Phytophthora ได ้
 

ยนี DPB3-1 จาก Arabidopsis ท าใหข้า้วสามารถทนรอ้นไดม้ากขึน้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การ
เจรญิเตบิโต 
 

ผลการศกึษาภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐับาลเยอรมนรีะบุ ไมพ่บสารไกลโฟเซตในน า้นมแม ่

การแสดงออกของยนี Bax Inhibitor-1 จาก Arabidopsis ท าใหอ้อ้ยสามารถทนแลง้ไดด้ขี ึน้ 

การผลิตอาหารใหเ้พียงพอกับประชากรโลกอย่างยั่งยืนนั้นจ าเป็นที่จะตอ้งพัฒนาพันธุ์พืชใตท้นทานต่อ
สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่ในสภาพทีแ่หง้แลง้ ดังนัน้การคน้หายนีทีท่ าใหเ้กดิความสามารถใน
การทนแลง้จงึเป็นสิง่ทีม่คีวามส าคัญเป็นอนัดบัตน้ๆในดา้นการปรับปรุงพันธุพ์ชื 
 
งานวจิัยของ Daniel Alves Ramiro จาก Universidade de São Paulo ประเทศบราซลิ แสดงใหเ้ห็นวา่การท าใหย้นี 
Bax Inhibitor-1 จาก Arabidopsis thaliana (AtBI-1) ซึง่เป็นยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับการยับยัง้กระบวนการทีท่ าใหเ้ซลล์
ตาย เกดิการแสดงออกในออ้ย (Saccharum sp.) จะท าใหอ้อ้ยสามารถทนแลง้ในสภาพขาดน ้าไดน้านขึน้ โดยมผีล
ตอ่การลดสภาพเครยีดของ endoplasmic reticulum (ER) ในสภาวะขาดน ้า ผลการทดลองชีใ้หเ้ห็นวา่การลดสภาพ
เครยีดของ ER ในพชืตระกลูหญา้ C4 ชว่ยเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ในสภาพขาดน ้าเป็นเวลานานได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12540/full 



ขา้วเทคโนชวีภาพทีม่ธีาตเุหล็กและสงักะสสีงู 

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์ากประเทศฟิลปิปินส ์โคลอมเบยี อนิโดนเีซยี สหรัฐอเมรกิา ออสเตรเลยีและญีปุ่่ น ประสบ
ความส าเร็จในการพัฒนาพันธุข์า้วเทคโนชวีภาพทีม่ธีาตเุหล็กและสงักะสสีงู โดยขา้วเทคโนชวีภาพนีม้ปีรมิาณธาตุ
เหล็กเพิม่ขึน้กวา่ 15 ไมโครกรัมและสงักะสเีพิม่ขึน้กวา่ 45.7 ไมโครกรัมตอ่กรัมของน ้าหนักขา้วทีข่ดัสแีลว้โดยอยูใ่น
รูปทีร่่างกายมนุษยส์ามารถน าไปใชไ้ด ้โดยปกตใินขา้วขดัสแีลว้หนึง่กรัมจะมธีาตเุหล็กและสงักะสเีพยีง 2 และ 6 
ไมโครกรัมตามล าดบัและมคีวามผันแปรในขา้วสายพันธุท์ีต่า่งกนั วธิกีารปรับปรุงพันธุแ์บบดัง้เดมิไมส่ามารถท าใหข้า้ว
ตอ่หนึง่กรัมมปีรมิาณธาตเุหล็ก 13 ไมโครกรัมและสงักะส ี28 ไมโครกรัม ซึง่เป็นปรมิาณเทยีบเทา่กบั 30 เปอรเ์ซ็นต์
ของความตอ้งการธาตอุาหารตอ่วนัของมนุษย ์ 
 
ทมีนักวยิาศาสตรจ์งึไดน้ ายนีสรา้งเอนไซม ์nicotianamine synthase จากขา้วและยนีสรา้ง ferritin จากถั่วเหลอืง 
ซึง่เป็นยนีทีม่บีทบาทในการเพิม่ธาตอุาหารรองในเมล็ดธัญพชืถ่ายเขา้สูข่า้วพันธุ ์IR64 และน าไปผสมกบัขา้วสาย
พันธุต์า่งๆทีน่ยิมปลกูในแถบเอเชยีใตแ้ละเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต ้ซึง่เป็นพืน้ทีท่ีพ่บปัญหาการขาดธาตเุหล็กและ
สงักะสอียา่งกวา้งขวาง  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://ricetoday.irri.org/genetically-engineered-rice-with-high-levels-of-iron-and-zinc-is-developed/ 

FAO DG ระบุ มหีลายสิง่ทีต่อ้งด าเนนิการเพือ่ท าใหเ้กษตรกรในประเทศก าลงัพฒันาสามารถเขา้ถงึ
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตร 

“ยังมหีลายสิง่ทีต่อ้งด าเนนิการเพือ่สรา้งความมั่นใจวา่เกษตรกรโดยเฉพาะในประเทศก าลงัพัฒนาจะสามารถเขา้ถงึ
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรทีช่ว่ยใหผ้ลผลติสงูขึน้และมคีวามย่ังยนืในการรับมอืกบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปและ
จ านวนประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้” กลา่วโดย José Graziano da Silva ผูอ้ านวยการ FAO ในระหวา่งเปิดการประชมุ
วชิาการนานาชาตใินหัวขอ้ “The Role of Agricultural Biotechnologies in Sustainable Food Systems and 
Nutrition” ซึง่จัดขึน้โดย FAO 
 
Graziano da Silva ไดเ้นน้ย ้าถงึความจ าเป็นในการใชเ้ครือ่งมอืและวธิกีารทีห่ลากหลายในการแกไ้ขปัญหาความอด
อยาก ภาวะขาดสารอาหารและสรา้งความยั่งยนืทางการเกษตร และไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “เราไมค่วรจะอยูอ่ยา่งเสยี
โอกาสอกีตอ่ไป องคค์วามรู,้ เทคโนโลยแีละนวตักรรมทางชวีภาพจะตอ้งมกีารพัฒนาใหพ้รอ้ม และสามารถเขา้ถงึ
และน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิ โดยเฉพาะกบัครอบครัวเกษตรกรรายยอ่ย เราจะตอ้งน าสิง่ทีข่ดัขวางไมใ่หเ้กษตรกร
เขา้ถงึเทคโนโลยเีหลา่นีอ้อกไป”  
 
การประชมุวชิาการนีจ้ัดขึน้ในวนัที ่15-17 กมุภาพันธ ์ทีส่ านักงานใหญข่อง FAO ณ กรุงโรม ประเทศอติาล ีโดยเนน้
ทางดา้นเทคโนโลยชีวีภาพแขนงตา่งๆทีส่ามารถเพิม่ผลผลติ เพิม่คณุคา่ทางอาหาร พัฒนากระบวนการผลติพชื ปศุ
สตัว ์และสตัวน์ ้า ซึง่เป็นประโยชนต์อ่เกษตรกร สรา้งความมั่นคงทางอาหารและโภชนาการ รวมถงึวถิกีารด ารงชวีติ 
ในงานนีม้ผีูเ้ขา้ร่วมประมาณ 500 คน ประกอบดว้ยนักวทิยาศาสตร ์ตวัแทนจากภาครัฐ ภาคสงัคม ภาคเอกชน ภาค
การศกึษา สมาคมดา้นการเกษตรและสหกรณ์  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fao.org/about/meetings/agribiotechs-symposium/en/ 
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การแสดงออกของยนีจาก Arabidopsis ทีค่วบคมุการสรา้ง L-type lectin receptor kinases ท าให้
ยาสบูสามารถตา้นทานตอ่เชือ้ Phytophthora ได ้

จากการศกึษากอ่นหนา้นีพ้บวา่กลุม่ของยนีทีส่รา้ง L-type lectin receptor kinases (LecRKs) ท าใหเ้กดิความ
ตา้นทานตอ่เชือ้ Phytophthora ใน Arabidopsis ผลการศกึษาของ Yan Wang จาก Nanjing Agricultural 
University ประเทศจนีร่วมกบัทมีวจิัยจาก Wageningen University ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์แสดงใหเ้ห็นวา่การถา่ย
ยนี LecRK-I.9 หรอื LecRK-IX.1 ของ Arabidopsis เขา้สูต่น้ยาสบู Nicotiana benthamiana ท าใหย้าสบูสามารถ
ตา้นทานตอ่เชือ้ Phytophthora ได ้
 
นักวจิัยไดท้ดลองถา่ยยนี LecRK แตล่ะยนีเขา้สูต่น้ยาสบูและท าการวเิคราะหจ์ านวนชดุของยนี, ระดบัการแสดงออก 
และการสรา้งโปรตนี LecRK ในยาสบูทีไ่ดรั้บยนี ผลการทดลองพบวา่ยาสบูทีม่กีารแสดงออกของยนี LecRK-I.9 หรอื 
LecRK-IX.1 สามารถตา้นทานตอ่ Phytophthora capsici และ Phytophthora infestans ไดด้ขี ึน้ แสดงใหเ้ห็นวา่ยนี
ในกลุม่ LecRK มศีกัยภาพในการน ามาใชเ้พือ่พัฒนาพชืใหต้า้นทานตอ่เชือ้ Phytophthora และสามารถใชก้บัพชืใน
สกลุทีแ่ตกตา่งกนัมากๆได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s00299-015-1926-2 

นกัวทิยาศาสตรท์ าการดดัแปลงยนีจากระบบป้องกนัตวัเองตอ่เชือ้แบคทเีรยีของพชืใหต้า้นทานตอ่ไวรสั 

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์าก Indiana University สหรัฐอเมรกิา น าโดย Roger Innes ไดท้ าการดดัแปลงยนีของพชืที่
ปกตทิ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่เชือ้แบคทเีรยี โดยการดดัแปลงยนีนีท้ าใหพ้ชืสามารถตา้นทานไวรัสไดอ้กีดว้ย โดย
ปกตพิชืสามารถตรวจจับเชือ้โรคในทางออ้มไดโ้ดยการรับรูค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเซลล ์หลงัจากตรวจจับเชือ้โรค
ไดพ้ชืจะเกดิการตอบสนองของระบบป้องกนัตัวเองอยา่งรวดเร็วและรุนแรง นักวทิยาศาสตรจ์ากหอ้งปฏบิตักิารของ 
Innes พบวา่โปรตนีตรวจจับหรอืเซนเซอรข์องพชืทีท่ าหนา้ทีรั่บรูค้วามเสยีหายทีเ่กดิขึน้กบัเซลลม์คีวามจ าเพาะทีส่งู
มากและความพยายามทีจ่ะขยายขอบเขตความจ าเพาะนี้ออกไปไมค่อ่ยจะประสบผลส าเร็จมากนักในอดตี  
 
แทนทีจ่ะสรา้งเซนเซอรท์ีด่กีวา่เดมิ ทมีของ Innes ไดส้รา้งโปรตนีทีเ่ป็น “เหยือ่ลอ่” ขึน้มาแทน โดยโปรตนีเหยือ่ลอ่
นีเ้ป็นเป้าหมายของเอนไซมท์ีเ่ชือ้ใชใ้นการกอ่โรค เมือ่เซนเซอรท์ีอ่ยูภ่ายในเซลลต์รวจจับไดว้า่โปรตนีนีเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงไปเนือ่งจากกจิกรรมของเอนไซมจ์ากเชือ้โรค ระบบความตา้นทานก็จะถูกกระตุน้ใหท้ างาน 
 
ดว้ยวธิกีารนี ้ทมีนักวทิยาศาสตรส์ามารถขยายขอบเขตการตรวจจับของเซนเซอรอ์อกไปไดก้วา้งขึน้ โดยเซนเซอรท์ี่
ปกตมิคีวามจ าเพาะตอ่การตรวจจับเชือ้แบคทเีรยี Pseudomonas syringae สามารถตรวจจับไวรัสได ้2 ชนดิ คอื 
turnip mosaic virus และ tobacco etch virus ซึง่ท าใหพ้ชืเกดิความตา้นทานตอ่ไวรัสทัง้ 2 ชนดินี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://news.indiana.edu/releases/iu/2016/02/plant-disease-resistance.shtml 
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ผลการศกึษาภายใตก้ารก ากบัดแูลของรฐับาลเยอรมนรีะบุ ไมพ่บสารไกลโฟเซตในน า้นมแม ่

การศกึษาวจัิยภายใตก้ารก ากบัดแูลของ Germany's Federal Institute for Risk Assessment (BfR) ยนืยันวา่ไม่
พบสารปราบวชัพขืไกลโฟเซตในน ้านมแม ่การทดลองนีด้ าเนนิการโดยหอ้งปฏบิตักิารทีม่ชี ือ่เสยีงของยโุรป โดยใช ้

วธิกีารวเิคราะห ์2 วธิทีีม่คีวามไวสงู ในการศกึษาตวัอยา่งนมแมจ่ านวน 114 ตวัอยา่งทีม่าจากเขต Lower Saxony 
และ Bavaria 
 
“ผลการทดลองนีแ้สดงถงึความส าคัญของการศกึษาวจัิยทางวทิยาศาสตรโ์ดยผูเ้ชีย่วชาญระดบัมอือาชพี ซึง่ชว่ยให ้
ผูบ้รโิภคเกดิความมั่นใจและคลายความกงัวลเกีย่วกบัการใชส้ารปราบวชัพชื” กลา่วโดย ดร. Andreas Hensel 
ประธานของ BfR 
 
การทดลองภายใตก้ารก ากบัดแูลของ BfR ในครัง้นีม้ขี ึน้หลงัจากการรายงานผลการวจัิยชิน้หนึง่ในเดอืนมถินุายน 
2015 ทีร่ะบวุา่พบสารไกลโฟเสตในตัวอยา่งน ้านมแมจ่ านวน 16 ตวัอยา่ง โดย BfR ไดย้นืยันวา่ไมม่กีารปนเป้ือนของ
ไกลโฟเสตไปยังน ้านมแม ่ผลการศกึษาครัง้นีไ้ดร้วมอยูใ่นขอ้สรุปของ EFSA ทีไ่ดท้ าการรวบรวมขอ้มลูทาง
วทิยาศาสตรเ์พือ่ประกอบการพจิารณาจัดระดบัความปลอดภัยของสารไกลโฟเสตใหม ่
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.bfr.bund.de/en/press_information/2016/08/bfr_study_confirms__no_glypho 

sate_detectable_in_breast_milk-196578.html 

ยนี DPB3-1 จาก Arabidopsis ท าใหข้า้วสามารถทนรอ้นไดม้ากขึน้โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต 

นักวทิยาศาสตรจ์าก RIKEN Center for Sustainable Resource Science และ University of ประเทศญีปุ่่ น ไดท้ า
การพสิจูนว์า่โปรตนี DPB3-1 ซึง่เป็น transcriptional regulator ของ Arabidopsis ท าใหข้า้วสามารถทนรอ้นไดม้าก
ขึน้โดยไมม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต  
 
ผลจากการศกึษาใน Arabidopsis และขา้วแสดงใหเ้ห็นวา่ยนี DPB3-1 และยนีทีท่ างานเหมอืนกนัในขา้ว คอื 
OsDPB3-2 ท าหนา้ทีเ่พิม่การแสดงออกของโปรตนี Dehydration-responsive element binding protein 
(DREB2A) ซึง่ท าใหพ้ชืสามารถทนรอ้นไดม้ากขึน้ 
 
การเพิม่การแสดงออกของยนี DPB3-1 ทีถ่กูถา่ยเขา้สูข่า้วพบวา่ท าใหข้า้วทนรอ้นไดม้ากขึน้โดยไม่สง่ผลกระทบตอ่
การเจรญิเตบิโตทัง้ในสภาพปกตแิละในสภาพอณุหภมูสิงู จากการศกึษาดว้ยเทคนคิ microarray พบวา่ยนีที่
เกีย่วขอ้งกบัการทนรอ้นในขา้วทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี DPB3-1 มรีะดบัการแสดงออกสงูขึน้เมือ่อยูใ่นสภาพอณุหภมูสิงู 
แสดงใหเ้ห็นวา่ยนี DPB3-1 ทีถ่กูถา่ยเขา้ไปสง่ผลตอ่โปรตนี DREB2A ของขา้ว  
ผลการทดลองสรุปไดว้า่ยนี DPB3-1 จะท างานเมือ่อยูใ่นสภาวะเครยีดเทา่นัน้และยนีนี้สามารถใชใ้นการเพิม่
ความสามารถในการทนรอ้นของพชืโดยไมม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต 
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