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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  
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บทีท็ีอกชนิไมม่ผีลตอ่การอยูร่อด การผสมเกสรและการเรยีนรูข้องผึง้ 
 
การแถลงรายงานประจ าปีเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพของ ISAAA จดัขึน้ในประเทศบูรก์นิาฟาโซ 
 
การคน้พบโปรตนีทีม่ลีกัษณะคลา้ยพรอีอนในพชื 
 
นกัวจิยัคน้พบกลไกทีพ่ชืใชใ้นการควบคมุการออกดอกในชว่งทีอุ่ณหภูมสิูงข ึน้ 
 
มกีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในฟิลปิปินส ์
 
นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลยใีนการตรวจหายนีชนดิใหม ่ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาขา้วสาล ีSuper 
wheat 
 
จโีนมของปลาแฮรร์ ิง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ปลาแฮรร์ ิง่ตา่งสปีชสีก์นัสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้ม
ไดอ้ยา่งไร  

บทีท็ีอกชนิไมม่ผีลตอ่การอยูร่อด การผสมเกสรและการเรยีนรูข้องผึง้ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ไดต้พีมิพผ์ลงานวจิัยลงในวารสาร 
Journal of Economic Entomology โดยระบวุา่ Cry1Ie toxin ไมม่ผีลตอ่การอยูร่อด การผสมเกสรและการเรยีนรู ้
ของผึง้ ซึง่เป็นแมลงทีไ่มใ่ชเ่ป้าหมายของพชืเทคโนชวีภาพบที ี
 

Ping-Li Dai และทมีงานจาก CAAS ไดท้ าการทดลองในหอ้งปฏบิตักิาร โดยใหโ้ปรตนี Cry1Ie ทีร่ะดบัความเขม้ขน้
ตา่งๆ (20, 200, or 20,000 ng/ml) กบัผึง้งาน และไดใ้ชส้าร imidacloprid ซึง่เป็นสารพษิตอ่ระบบประสาทของ
แมลงเป็นการทดลองควบคมุ 
 

ผลการทดลองพบวา่ Cry1Ie toxin ไมม่ผีลตอ่การอยูร่อด การผสมเกสรและการเรยีนรูข้องผึง้ ในทางกลบักนัผึง้ที่
ไดรั้บ imidacloprid พบวา่มพีฤตกิรรมการเรยีนรูแ้ละการผสมเกสรทีผ่ดิปกต ิแสดงใหเ้ห็นวา่การใชส้ารเคมกี าจัด
แมลงมผีลกระทบตอ่ผึง้มากกวา่การใชบ้ที ี
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://jee.oxfordjournals.org/content/early/2016/04/26/jee.tow088.abstract 



การคน้พบโปรตนีทีม่ลีกัษณะคลา้ยพรอีอนในพชื 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Whitehead Institute รัฐแมสซาชเูซตส ์สหรัฐอเมรกิา คน้พบวา่โปรตนีชนดิหนึง่ทีเ่กีย่วขอ้งกบั
ระยะเวลาในการออกดอกของพชื มลีกัษณะคลา้ยพรอีอน (prion) พรอีอนเป็นโปรตนีทีม่คีวามทนทานสงูเมือ่เกดิการ
รวมตวักนัเป็นอนุภาค โดยพรอีอนสามารถถา่ยทอดไปยังรุ่นลกูไดอ้ย่างอสิระโดยไมข่ึน้กบั DNA การคน้พบนีถ้อืเป็น
ครัง้แรกทีม่กีารคน้พบโปรตนีทีค่ลา้ยพรอีอนในพชื 
 
งานวจิัยลา่สดุจากหอ้งปฏบิตักิารของ Susan Lindquist ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พรอีอนสามารถท าใหเ้กดิลักษณะทาง
ววิฒันาการทีเ่ป็นประโยชน ์ซึง่ชว่ยใหส้ ิง่มชีวีตินัน้ๆสามารถด ารงชวีติอยูภ่ายใตส้ภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมได ้โดย
กอ่นหนา้นีท้มีวจิัยไดค้น้พบพรอีอนในยสีตซ์ึง่สามารถควบคมุการแปลรหัสของ DNA, การถอดรหัสและการ
เปลีย่นแปลง RNA (RNA processing) 
 
ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาโปรตนีในตน้ Arabidopsis thaliana และพบวา่มโีปรตนี 474 ชนดิทีม่ลีกัษณะบางประการ
คลา้ยกบัพรอีอน และไดท้ าการศกึษาโดยเนน้ไปทีโ่ปรตนีคลา้ยพรอีอน 4 ชนดิ ซึง่ท าหนา้ทีค่วบคมุระยะเวลาในการ
ออกดอก  
 
เพือ่ศกึษาคณุสมบตัขิองโปรตนีทีค่าดวา่จะเป็นพรอีอนนี ้นักวจิัยไดท้ าใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนีเหลา่นีใ้น
เซลลข์องยสีต ์ผลปรากฏวา่มโีปรตนีชนดิหนึง่ชือ่วา่ uminidependens (LD) แสดงลกัษณะหลายประการทีค่ลา้ย
กบัพรอีอน โดยมคีวามสามารถในการถา่ยทอดไปยังชัว่รุ่นถัดไปและสามารถเกดิการรวมตวักนัเองได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.pnas.org/content/early/2016/04/20/1604478113 

การแถลงรายงานประจ าปีเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพของ ISAAA จดัขึน้ในประเทศบูรก์นิาฟาโซ 

ISAAA AfriCenter ร่วมกบั Africa Seed Trade Association (AFSTA) และ Association Nationale des 
Entreprises Semencières du Burkina Faso (ANES-BF) ซึง่เป็นสมาคมผูค้า้เมล็ดพันธุข์องประเทศ ไดร้่วมกนัจัด
งาน ISAAA Brief 51: 20th Anniversary (1996 to 2015) of the Global Commercialization of Biotech Crops 
and Biotech Crop Highlights in 2015 ทีป่ระเทศบรูก์นิาฟาโซ ในวนัที ่20 เมษายน 2016 การจัดงานในครัง้นีม้ี
วตัถปุระสงคเ์พือ่กระตุน้ใหก้ลุม่ผูค้า้เมล็ดพันธุไ์ดเ้ล็งเห็นถงึความส าคัญของพชืเทคโนชวีภาพ การจัดงานครัง้นีม้ี
ผูเ้ขา้ร่วม 40 คน ประกอบดว้ย กลุม่ผูค้า่เมล็ดพันธุ ์สือ่ หน่วยงานดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพและนักวทิยาศาสตร ์
 
Henri Koubizara สมาชกิรัฐสภาผูไ้ดรั้บหนา้ทีด่แูลดา้นการพัฒนาเศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้มและการเปลีย่นแปลงของ
สภาพอากาศไดใ้หเ้กยีตมิาเป็นประธานในพธิ ีKoubizara ไดเ้นน้ย ้าถงึความส าคญัของฝ้ายซึง่เป็นพชืเศรษฐกจิที่
ส าคญัของประเทศ โดยฝ้ายเทคโนชวีภาพบทีสีรา้งประโยชนก์บัเกษตรกรรายยอ่ยของประเทศอย่างชดัเจน “เรา
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งกระตุน้ใหป้ระชาชนในประเทศตระหนักถงึความส าคญัของพชืเทคโนชวีภาพเพือ่ท าใหเ้กดิการยอมรับ
พชืเทคโนชวีภาพชนดิอืน่ๆในอนาคต” กลา่วโดย Koubizara นอกจากนี ้Koubizara ยังไดใ้หค้ ามั่นวา่จะชว่ยอ านวย
ความสะดวกในการจัดใหม้กีารประชมุหารอืร่วมกนัระหวา่งนักวทิยาศาสตรแ์ละสมาชกิสภา เพือ่ใหส้มาชกิสภาผูม้ี
อ านาจในการออกกฎหมายของประเทศไดเ้กดิเขา้ใจเกีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพ 
 
Dr. Margaret Karembu ไดน้ าเสนอรายงานประจ าปีของ ISAAA และไดเ้นน้ย ้าถงึบทบาทของผูค้า้เมล็ดพันธุต์อ่การ
ยอมรับและการผลติพชืเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ ในโอกาสนีนั้กวทิยาศาสตรแ์ละเจา้หนา้ทีจ่ากหน่วยงานดา้น
ความปลอดภัยทางชวีภาพไดร้่วมกนัแลกเปลีย่นประสบการณ์ดา้นการวจัิยและการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพใน
ประเทศบรูก์นิาฟาโซและในภมูภิาคแอฟรกิาตะวนัตก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/51/executivesummary/default.asp 
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นกัวจิยัคน้พบกลไกทีพ่ชืใชใ้นการควบคมุการออกดอกในชว่งทีอุ่ณหภูมสิูงข ึน้ 

นักวจิัยจาก Monash University ประเทศมาเลเซยี ไดค้น้พบกลไกใหมท่ีพ่ชืใชใ้นการควบคมุการออกดอกในชว่งที่
อณุหภมูสิงูขึน้ ทมีวจิัยน าโดย รองศาสตราจารย ์Sureshkumar Balasubramanian ไดค้น้พบกลไกนีจ้ากการศกึษา
ดา้นพันธศุาสตร,์ ชวีโมเลกลุ และชวีสารสนเทศ ในตน้ Arabidopsis  
 
Balasubramanian อธบิายวา่ มกีระบวนการพืน้ฐานของเซลลอ์ยู ่2 กระบวนการทีท่ างานร่วมกนัในการลดระดบัของ
โปรตนีทีค่วบคมุไมใ่หเ้กดิการออกดอก กระบวนการนีท้ าใหพ้ชืสามารถออกดอกในชว่งทีม่อีณุหภมูเิหมาะสม 
ภายหลงัจากการคน้พบลกัษณะทางพันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการกระตุน้การออกดอกโดยอณุหภมูเิมือ่ 10 ปีกอ่น ใน
ปัจจบุนัทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาโดยใชว้ธิกีารทางชวีสารสนเทศ ท าใหท้มีวจัิยประสบความส าเร็จในการในการคน้พบ
กลไกนี ้ 
 
“นีค่อืการคน้พบทีน่่าสนใจอย่างยิง่ การคน้พบนีท้ าใหเ้กดิความเขา้ใจเกีย่วกบัการท างานร่วมกนัของกลไกในระดบั
พันธกุรรมทีค่วบคมุการออกดอกของพชื และท าใหเ้กดิแนวทางใหมใ่นการพัฒนาเทคโนโลยทีีส่ามารถควบคมุใหพ้ชื
ออกดอกในชว่งอณุหภมูทิีต่อ้งการได ้กลไกนีพ้บไดใ้นพชืทกุชนดิ ดงันัน้เราสามารถน าเอาความรูน้ีไ้ปใชใ้นการ
พัฒนาพันธุพ์ชืทีม่คีวามส าคัญดา้นการเกษตรได”้ กลา่วโดย Balasubramanian 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://monash.edu/news/show/mechanism-discovered-for-plants-to-regulate-their-flowering-in-a-

warming-world 
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มกีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพมากขึน้อยา่งตอ่เนือ่งในฟิลปิปินส ์

ในการจัดงานท ISAAA Brief 51: 20th Anniversary (1996 to 2015) of the Global Commercialization of 
Biotech Crops and Biotech Highlights in 2015 ทีโ่รงแรม Acacia กรุงมะนลิา ประเทศฟิลปิปินส ์เมือ่วนัที ่26 
เมษายน 2016 ไดม้ผีูเ้ขา้ร่วมกวา่ 50 คน จากภาคการศกึษา สถาบนัวจัิย สือ่ หน่วยงานรัฐบาลและบรษัิทเอกชน  
 
Dr. Paul S. Teng ประธานกรรมการบรหิารของ ISAAA ไดร้ะบวุา่ เกษตรกรชาวฟิลปิปินสก์วา่ 350,000 ราย ปลกู
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพ ในปี 2015 ทีผ่า่นมา Dr. Gour Pada Das ผูป้ระสานงานโครงการ Feed the Future 
Bangladesh และ Dr. ASM Mahbubur Rahman Khan ประธานฝ่ายวทิยาศาสตรข์องสถาบนั Bangladesh 
Agricultural Research Institute ไดก้ลา่วถงึการด าเนนิงานวจิัยและประสบการณ์ของประเทศบงัคลาเทศในการ
ผลติมะเขอืบทีเีชงิการคา้  
 
“มกีารปลกูเทคโนชวีภาพเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนื่องทั่วโลก ร่วมถงึในประเทศฟิลปิปินส ์ทัง้ทีม่กีารตอ่ตา้นจากกลุม่ผูไ้ม่
เห็นดว้ยกบัการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ นีเ่ป็นผลจากความพยายามของ ISAAA และ SEARCA ในการน าเทคโนโลยนีีไ้ป
ชว่ยเหลอืเกษตรกรผูย้ากไรใ้นประเทศก าลงัพัฒนา” กลา่วโดย Dr. Eufemio T. Rasco นักวชิาการ จากสถาบนั 
National Academy of Science and Technology (NAST) และยังไดเ้นน้ย ้าไปยังผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีวา่อย่าปลอ่ย
ใหค้วามพ่ายแพช้ัว่คราวมาท าลายความมุง่มั่นทีจ่ะชว่ยเหลอืเกษตรกรและผูบ้รโิภค ในการเขา้ถงึเทคโนโลยซีึง่ท าให ้
ชวีติความเป็นอยูข่องเกษตรกรดขีึน้ ชว่ยปกป้องสิง่แวดลอ้มและชว่ยสง่เสรมิสขุภาพของผูบ้รโิภค 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
SEARCA Biotechnology Information Center (bic@agri.searca.org) 



นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันาเทคโนโลยใีนการตรวจหายนีชนดิใหม ่ทีจ่ะน าไปสูก่ารพฒันาขา้วสาล ีSuper 
wheat 

นักวทิยาศาสตรจ์าก John Innes Centre (JIC) และ Sainsbury Laboratory (TSL) ไดร้่วมกนัพัฒนาเทคโนโลยทีี่
ใชใ้นการตรวจหายนีชนดิใหม ่ซึง่จะน าไปสูก่ารพัฒนาพันธุข์า้วสาลทีีม่คีวามตา้นทานโรคอย่างยั่งยนื 
 
Dr. Brande Wulff จาก JIC และทมีงานจาก TSL ไดพั้ฒนาเทคโนโลยทีีเ่รยีกวา่ „MutRenSeq' ซึง่สามารถระบุ
ต าแหน่งของยนีตา้นทานโรคบนจโีนมของพชืไดอ้ยา่งแมน่ย า ซึง่จะชว่ยลดเวลาในการโคลนยนีของขา้วสาลจีาก 5 ปี
เหลอืเพยีง 2 ปี เทคโนโลยนีีช้ว่ยใหนั้กวทิยาศาสตรส์ามารถระบตุ าแหน่งของยนีตา้นทานในพชืไดอ้ยา่งรวดเร็ว และ
สามารถรวมเอายนีตา้นทานตา่งๆทีค่น้พบเขา้ไวด้ว้ยกนัในพชืสายพันธุเ์ดยีว เพือ่พัฒนาพันธุพ์ชืทีส่ามารถตา้นทาน
โรคไดอ้ยา่งยั่งยนื 
 
MutRenSeq ประกอบดว้ยขัน้ตอนหลกัๆ 3 ขัน้ตอน ไดแ้ก ่ 
 

      1. สรา้งพันธุก์ลายจากขา้วสาลพัีนธุป่์าทีม่คีวามตา้นทานโรค และตรวจหาตน้ทีส่ญูเสยีความสามารถ 
          ในการตา้นทานโรค  
      2. ท าการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมของตน้ปกตทิีต่า้นทานและตน้กลายพันธุท์ีส่ญูเสยีความตา้นทานโรค  
      3. ท าการเปรยีบเทยีบจโีนมเพือ่คน้หาต าแหน่งของยนีทีเ่กดิการกลายพันธุ์ไป 
 
ในการทดลองครัง้แรก ทมีวจิัยของ Dr. Wulff ประสบความส าเร็จในการแยกยนีตา้นทานซึง่เป็นทีรู่จั้กกนัดไีดแ้ก ่ยนี 
Sr33 โดยใชเ้วลานอ้ยกวา่วธิกีารคน้หายนีแบบดัง้เดมิทีใ่ชก้ารผสมขา้มสายพันธุ ์หลงัจากประสบความส าเร็จในการ
ทดลองครัง้แรก ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคโนโลยทีีพั่ฒนาขึน้นีใ้นการโคลนยนีส าคัญทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรคราสนมิ 
ไดแ้ก ่ยนี Sr22 และ Sr45 ซึง่ในปัจจบุนัยังไมม่ผีูใ้ดสามารถโคลนยนีทัง้ 2 นีไ้ดส้ าเร็จมากอ่น 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.jic.ac.uk/news/2016/04/new-gene-detecting-technology-developed-john-innes-centre-brings-

new-resilient-super-wheat-closer/# 
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จโีนมของปลาแฮรร์ ิง่ท าใหเ้กดิความเขา้ใจวา่ปลาแฮรร์ ิง่ตา่งสปีชสีก์นัสามารถปรบัตวัเขา้กบัสิง่แวดลอ้มได้
อยา่งไร  

นักวทิยาศาสตรจ์าก Uppsala university ประเทศสวเีดน ไดร้ายงานผลการศกึษาจโีนมของปลาแฮรร์ิง่จาก
มหาสมทุรแอตแลนตกิและปลาแฮรร์ิง่จากทะเลบอลตกิ โดยพบความแตกตา่งทางพันธกุรรมกวา่รอ้ยต าแหน่ง  
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับตวัของปลาแฮรร์ิง่ใหส้ามารถอยูร่อดไดใ้นสภาพน ้ากร่อยของทะเลบอลตกิและการเปลีย่น
ชว่งเวลาในการผสมพันธุ ์
 
ผลการศกึษาระบวุา่ปลาแฮรร์ิง่จากมหาสมุทรแอตแลนตกิ ซึง่เป็นหนึง่ในปลาทีม่จี านวนมากทีส่ดุในโลกและเป็น
อาหารทีส่ าคญัของชาวยโุรปเหนอื เป็นตวัอยา่งทีด่ใีนการศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้ม 
เนือ่งจากเป็นปลาทีม่คีวามสามารถในการปรับตวัสงูและพบวา่มคีวามหลากหลายของชว่งระยะเวลาในการวางไขส่งู 
และยังเป็นปลาทีจ่ านวนประชากรขนาดใหญใ่หศ้กึษา 
 
ผลการศกึษาจโีนมของปลาแฮรริง่ทีอ่าศยัอยูใ่นแหลง่ทีอ่ยู่ทีแ่ตกตา่งกนั พบวา่มคีวามแตกตา่งทางพันธุกรรมกวา่รอ้ย
ต าแหน่งทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับตวัเพือ่อาศยัอยูใ่นทะเลบอลตกิ และยังพบความแตกตา่งของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
วางไข ่โดยปลาแฮรร์ิง่จากทะเลบอลตกิจะวางไขใ่นฤดใูบไมร้่วง สว่นปลาแฮรร์ิง่จากมหาสมทุรแอตแลนตกิจะวางไข่
ในฤดใูบไมผ้ล ิโดยชว่งเวลาในการวางไขม่คีวามส าคัญเนื่องจากประชากรปลาในธรรมชาตจิะตอ้งเลอืกวางไขใ่น
ชว่งเวลาเหมาะสมเพือ่ท าใหล้กูปลาทีเ่กดิมามชีวีติรอดมากทีส่ดุ  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://elifesciences.org/content/5/e12081 


