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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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การเปลีย่นแปลงรหสัพนัธุกรรมท าใหห้มูสามารถตอ่สูก้บัไวรสัทีก่อ่โรครุนแรงได ้
 

นกัวทิยาศาสตรด์า้นพชืระบุ เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมชว่ยในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอกบัความ
ตอ้งการของประชากรโลก 
 

ขา้วโพดหวานเทคโนชวีภาพไมไ่ดอ้อ่นแอตอ่โรคเหีย่ว Goss's wilt disease มากกวา่ขา้วโพดปกต ิ
 

การคน้พบการรวมตวักนัของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของพชื 
 

ผลของการปลกูถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพอยา่งตอ่เนือ่งเป็นระยะเวลานานตอ่ประชากรจลุนิทรยีใ์นดนิ 

การเปลีย่นแปลงรหสัพนัธุกรรมท าใหห้มูสามารถตอ่สูก้บัไวรสัทีก่อ่โรครุนแรงได ้

นักวจิัยจาก Roslin Institute ในสงักัดของ University of Edinburgh สกอตแลนด ์ไดใ้ชเ้ทคนคิทางพันธุศาสตร์
ชัน้สงูในการพัฒนาหมูทีค่าดวา่จะสามารถฟ้ืนตัวจากการโรค African Swine Fever ซึง่เป็นโรคตดิตอ่ทางการสมัผัส
ทีร่า้ยแรง โดยหมูทีถู่กพัฒนาขึน้มานี้มยีนีแบบเดยีวกับทีพ่บไดท้ั่วไปในหมูป่า (warthog และ bush pig) โดยหมู
เลีย้งตัวเมยีจะป่วยและตายลงอย่างรวดเร็วหลังการตดิเชือ้ไวรัส ในขณะทีห่มูป่าไม่มอีาการผดิปกตใิดๆหลังจากการ
ตดิเชือ้ 
 
การศกึษาครัง้นี้จงึมุ่งเนน้ไปทีย่นีทีเ่กีย่วขอ้งกับการตดิเชือ้ African Swine Fever Virus ซึง่เป็นกลุม่ของยนีทีม่ชี ือ่
เรยีกวา่ RELA โดยยนีนีท้ าใหร้ะบบภมูคิุม้กนัตอบสนองมากเกนิไปจนท าใหเ้กดิการตาย เนื่องจากหมูป่ามยีนี RELA ที่
ตา่งไปจากหมเูลีย้ง นักวจิัยจงึไดท้ าการปรับเปลีย่นรหัสพันธกุรรมของยนีนีใ้นหมเูลีย้ง โดยเปลีย่นล าดับนิวคลโีอไทด์
จ านวน 5 ต าแหน่งใหเ้หมอืนกับรหัสพันธุกรรมทีพ่บในหมูป่า ในขณะนี้ทมีนักวจิัยก าลังด าเนินทดสอบภายใตส้ภาพ
ควบคมุเพือ่หาค าตอบวา่หมถููกเปลีย่นแปลงรหัสพันธุกรรมจะสามารถตอ่สูก้บัโรคไดด้ขี ึน้หรอืไม ่
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.roslin.ed.ac.uk/news/2016/02/22/pigs-genetic-code-altered-in-bid-to-tackle-deadly-virus/ 
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พชืเทคโนชวีภาพทีต่า้นทานสารปราบวชัพชืไกลโฟเสต (GR) ไดม้กีารจ าหน่ายและปลกูกนัอยา่งกวา้งขวางใน
สหรัฐอเมรกิามาเป็นเวลาถงึ 20 ปี โดยมกีารกลา่วอา้งวา่ขา้วโพดทีม่กีารถา่ยยนีตา้นไกลโฟเสตออ่นแอตอ่โรคตา่งๆ
มากกวา่ขา้วโพดปกต ิโดยไดเ้ชือ่มโยงไปถงึการระบาดของโรค  Goss's wilt disease ในพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูขา้วโพด
เทคโนชวีภาพ ในหลายพืน้ทีข่องสหรัฐฯ โดยโรคนีท้ าใหเ้กดิอาการใบไหมแ้ละเหีย่วแบบทัว่ตน้ อยา่งไรก็ตาม 
ผลการวจิัยครัง้ใหมโ่ดย USDA-Agricultural Research Service (ARS) สรุปวา่ขา้วโพดหวานเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บ
ไกลโฟเสตไมไ่ดม้คีวามออ่นแอตอ่โรคมากขึน้ 
 
ทมีนักวจิัยไดท้ดสอบขา้วโพดหวานลกูผสมพันธุท์ีม่จี าหน่ายทั่วไปในทอ้งตลาด ทัง้พันธุป์กตแิละพันธุท์ีเ่ป็น GR+Bt 
ขา้วโพดทัง้สองแบบถกูน ามาปลกูเชือ้แบคทเีรยีสาเหตโุรค Goss's wilt โดยท าการศกึษาทัง้กอ่นและหลงัให ้
ไกลโฟเสต  
 
ประมาณครึง่หนึง่ของตน้ขา้วโพดทีไ่ดรั้บการปลกูเชือ้มกีารแสดงอาการของโรคไมว่า่จะเป็นขา้วโพดปกตหิรอื
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพ ยิง่ไปกวา่นัน้การใหส้ารไกลโฟเสตทัง้กอ่นและหลงัการปลกูเชือ้ไม่ไดส้ง่ผลตอ่ปรมิาณการ
เกดิโรคและความรุนแรงของโรค โดยปกตกิารใชไ้กลโฟเสตกบัพชืเทคโนชวีภาพจะท าใหผ้ลผลติสงูกวา่การปลกูพชื
โดยไมใ่ชส่ารปราบวชัพชื โดยวดัปรมิาณผลผลติจากจ านวนฝักทีใ่ชจ้ าหน่ายได ้น ้าหนักของฝักและน ้าหนักของเมล็ด  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://aces.illinois.edu/news/transgenic-sweet-corn-no-more-susceptible-goss%E2%80%99s-wilt-

disease 

นกัวทิยาศาสตรด์า้นพชืระบุ เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมชว่ยในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอกบัความตอ้งการ
ของประชากรโลก 

นักวทิยาศาสตรก์วา่หนึง่พันคนจากองคก์รไมแ่สวงหาผลก าไร บรษัิท สถาบนัการศกึษาและภาคเอกชน กลา่ววา่ 
ความสบัสนของประชาชนเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพเป็นสิง่ทีข่ดัขวางการปฏวิตัเิขยีวครัง้ตอ่ไป ในการเรยีกรอ้งครัง้
ลา่สดุน าโดย 6 นักวจิัยจาก Donald Danforth Plant Science Center และ Carnegie Institution for Science 
ประเทศสหรัฐอเมรกิา และ Laboratorio Nacional de Genómica para la Biodiversidad ประเทศเม็กซโิก ไดแ้สดง
จดุยนืในการสนับสนุนใหม้กีารใชข้อ้เท็จจรงิทางวทิยาศาสตรเ์ป็นแนวทางในการพจิารณาดา้นความปลอดภัยและ
ประโยชนข์องการใชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม 
 
การเรยีนรอ้งในครัง้นี ้ถอืเป็นครัง้แรกทีด่ าเนนิการโดยนักวทิยาศาสตรท์ีใ่หก้ารสนับสนุนเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม 
โดยมนัีกวทิยาสาสตรด์า้นพชืร่วมลงนามมากกวา่ 1,600 คน เพือ่สนับสนุนจดุยนืของ American Society of Plant 
Biologists (ASPB) ทีย่นืยันวา่เทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมคอืเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการเสรมิสรา้งความมั่นคงทาง
อาหารและลดปัญหาทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มไมเ่หมาะสมตอ่การเพาะปลกู 
 
การลงนามครัง้นีไ้ดแ้สดงถงึความร่วมมอืดา้นการแลกเปลีย่นความรูข้องนักวทิยาศาสตร ์ทีไ่ดต้พีมิพผ์ลงานวจิัยรวม
กวา่ 17,600 เรือ่ง ในดา้นตา่งๆ เชน่ การปรับปรุงพันธุพ์ชื การศกึษากลไกทางพันธกุรรมและชวีโมเลกลุทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัการเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของพชื และการตอบสนองของพชืตอ่สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม เป้าหมายของ
การเรยีกรอ้งในครัง้นีค้อืการแสดงใหส้าธารณชนเห็นวา่ในแวดวงวทิยาศาสตรม์คีวามเห็นเป็นเอกฉันทใ์นเรือ่งความ
ปลอดภัยและประโยชนจ์ากการใชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมเพือ่การเกษตร 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://cas.nonprofitsoapbox.com/aspbsupportstatement 
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ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ (Glycine max L.) เป็นถั่วเหลอืงทีม่กีารปลกูมากกวา่ 80% ของพืน้ทีป่ลกูถั่วเหลอืงทัว่โลก 
โดยคณุลกัษณะหลกัคอืความสามารถในการตา้นตอ่สารปราบวชัพชืไกลโฟเสต อยา่งไรก็ตามความเป็นไปไดท้ีก่าร
ปลกูพชืเทคโนชวีภาพเป็นเวลานานจะสง่ผลกระทบตอ่ประชากรจลุนิทรยีใ์นดนิเป็นเรือ่งทีถู่กหยบิยกมาเป็นประเด็น
อยูบ่อ่ยครัง้ 
 
นักวจิัยจาก Universidade Estadual de Maringá และ Embrapa Soja ประเทศบราซลิ น าโดย Letícia Carlos 
Babujia ไดท้ าการตรวจวดัคณุสมบตัทิางเคม ีกายภาพ และทางจลุชวีวทิยาของดนิ และไดท้ าการวดัปรมิาณผลผลติ
ในพืน้ทีท่ีป่ลกูถั่วเหลอืงปกตแิละถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ โดยไดท้ าการทดลองใน 2 พืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนัในประเทศ
บราซลิ ผลการทดลองพบวา่คณุลกัษณะตา่งๆทัง้ทางเคม ีกายภาพ คณุสมบตัพิืน้ฐานทางจลุชวีวทิยา รวมไปถงึ
ปรมิาณผลผลติมคีวามแตกตา่งกนัอย่างมากระหวา่งพืน้ทีอ่ยูแ่ลว้ แมว้า่จะใชห้รอืไมใ่ชพ้ชืเทคโนชวีภาพก็ตาม 
 
ผลการวเิคราะหด์ว้ยวธิกีารท า metagenomics พบความแตกตา่งระหวา่งชนดิและการท างานของเชือ้ 
จลุนิทรยีใ์นดนิทีป่ลกูถั่วเหลอืงปกตแิละถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ โดยพบจลุนิทรยีก์ลุม่ Proteobacteria, Firmicutes 
และ Chlorophyta มากกวา่ในดนิทีป่ลกูถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ การพบเชือ้ Proteobacteria เป็นจ านวนมากท าให ้
อตัราสว่นระหวา่งเชือ้ Proteobacteria ตอ่ Acidobacteria สงู ซึง่เป็นตวัชีว้ดัทางชวีภาพวา่ดนิในบรเิวณนัน้มคีวาม
อดุมสมบรูณ์สงู 
 
ถงึแมว้า่ประชากรของจลุนิทรยีใ์นดนิจะมคีวามแตกตา่งกนั แตป่รมิาณผลผลติทีไ่ดพ้บวา่ไมม่คีวามแตกตา่งกนั ซึง่
อาจเป็นผลเนือ่งมาจากความหลายของจลุนิทรยีท์ีพ่บไดส้งูมากทัง้ดนิทีป่ลกูพชืปกตแิละพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-016-9938-4 
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การทดลองโดย Genome Analysis Centre (TGAC) และ The Sainsbury Laboratory (TSL) ประเทศองักฤษ ทมีี
วตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบป้องกนัตวัเองของพชืดอกเพือ่หาโมเลกลุ “กบัดกั” ทีพ่ชืใชใ้นการ
ตรวจจับเชือ้โรค 
 
กลุม่ของโปรตนีตวัรับของพชืบางกลุม่ถกูพบวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัความตา้นทานโรค โดยโปรตนี Nucleotide-
binding Leucine-Rich Repeat receptors (NLRs) ทีม่สีว่นของโดเมนเพิม่เตมิแทรกอยูแ่ละท าหนา้ทีเ่ป็น “เหยือ่
ลอ่” ในการตรวจจับเชือ้โรค ถกูพบในขา้วและ Arabidopsis thaliana และผลจากการทดลองเพิม่เตมิพบวา่โปรตนีนี้
มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัความตา้นทานโรค  
 
ดร. Ksenia Krasileva จาก TGAC, ศาสตราจารย ์Jonathan Jones และ ดร. Panagiotis Sarris จาก TSL ไดร้่วมกนั
คน้หายนีนีใ้นพชืชนดิอืน่ๆ รวมถงึพชืทีส่ าคญัขององักฤษ ไดแ้ก ่ขา้วสาล ีมันฝร่ัง และ rapeseed โดยการศกึษา
จโีนมของพชืทีม่กีารรายงานไวจ้ านวน 40 จโีนม ผลการศกึษาพบวา่ในพชื 19 ชนดิมโีปรตนี NLRs ทีเ่กดิการรวมตวั
กบัโปรตนีอืน่ๆ ทมีวจิัยไดป้ระเมนิความหลากหลายทีเ่กดิขึน้จากการรวมตัวกนัลักษณะนีใ้นพชืดอกหลายชนดิและได ้
วเิคราะหโ์ปรตนีนีใ้นขา้วสาลแีละผัดกาดเปรยีบเทยีบกนัระหวา่งพันธุป์ลกูและพันธุป่์า 
 
“คน้พบครัง้ใหญน่ีเ้กีย่วขอ้งกบัววิัฒนาการของการตอ่สูก้นัระหวา่งพชืและเชือ้โรค โดยโปรตนีตวัรับของพชืมสีว่นของ
โปรตนีทีเ่พิม่เขา้มาท าใหพ้ชืสามารถตรวจจับเชือ้โรคไดห้ลายชนดิและเกดิการตอบสนองของระบบป้องกนัตัวเอง 
การศกึษาครัง้นีไ้ดเ้ผยใหเ้ห็นถงึโดเมนทีแ่ทรกอยูข่องโปรตนี NLRs หลายรูปแบบ ซึง่จะชว่ยใหเ้ราสามารถเขา้ใจ
ภาพรวมของกลยทุธต์า่งๆทีเ่ชือ้โรคใชใ้นการท าใหพ้ชืเกดิความออ่นแอ” กลา่วโดย ดร. Sarris 
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