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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 

U.S. FDA อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบวคัซนีตา้นไวรสัซกิา้ในผูป่้วยเป็นคร ัง้แรก 
 

USSEC และ USGC ไดเ้นน้ย า้วา่ยโุรปควรมมีาตรการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร ์ 
 
นกัวทิยาศาสตรพ์บวา่ฮอรโ์มนเมลาโทนนิสามารถพบไดใ้นพชืทีม่คีวามทนทานตอ่สภาวะเครยีด  
 
การแสดงออกของยนี AtNPR1 ในเนือ้เยือ่ของขา้วแบบจ าเพาะ สามารถท าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่
โรคกาบใบแหง้ 
 
ประสทิธภิาพของมะเขอืเทคโนชวีภาพบทีใีนการควบคมุหนอนเจาะผลและล าตน้ในประเทศฟิลปิปินส ์ 

U.S. FDA อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบวคัซนีตา้นไวรสัซกิา้ในผูป่้วยเป็นคร ัง้แรก 

องคก์ารอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมรกิา (US FDA) อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบวคัซนีตา้นไวรัสซกิา้ในผูป่้วยเป็น
ครัง้แรก วคัซนีนีไ้ดรั้บการพัฒนาโดยบรษัิท Inovio โดยไดผ้า่นขัน้ตอนการทดสอบในกลุม่อาสาสมัครจ านวน 40 คน
แลว้ และคาดวา่จะสามารถน าไปใชง้านจรงิไดภ้ายในสิน้ปีนี ้ 
 
วคัซนีนีม้ชี ือ่วา่ GLS-5700 โดยเป็นวคัซนี DNA ทีส่ามารถเกดิการแสดงออกเป็นโปรตนีทีห่่อหุม้อนุภาคไวรัสซกิา้เมือ่
วคัซนีเขา้สูร่่างกาย วคัซนีชนดินีจ้ะถกูฉดีพรอ้มกบัใชแ้รงดนัทางไฟฟ้าเพือ่ท าให ้DNA เกดิการเคลือ่นทีเ่ขา้ไปภายใน
เซลล ์เมือ่ DNA เกดิการแสดงออกเป็นโปรตนีจะท าใหเ้กดิการตอบสนองของระบบภมูคิุม้กนัและท าใหร้่างกายผลติ 
antibody ทีจ่ าเพาะตอ่ไวรัสซกิา้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://www.statnews.com/2016/06/20/zika-vaccine-inovio/ 



นกัวทิยาศาสตรพ์บวา่ฮอรโ์มนเมลาโทนนิสามารถพบไดใ้นพชืทีม่คีวามทนทานตอ่สภาวะเครยีด  

เป็นทีท่ราบกนัดวีา่เมลาโทนนิเป็นฮอรโ์มนทีเ่กีย่วขอ้งกบัการนอนหลบัของมนุษย ์ผลการศกึษาลา่สดุรายงานวา่เมลา
โทนนิสามารถพบไดใ้นพชืทีม่คีวามทนทานตอ่สภาวะเครยีด 
 
นักวจิัยจาก University of Texas Health Science Center at San Antonio ประเทศสหรัฐอเมรกิา ร่วมกบันักวจิัย
จาก University of Copenhagen ประเทศเดนมารก์ ไดร้ายงานผลการศกึษากลไกของเมลาโทนนิในการเตรยีม
รับมอืกบัสภาวะแลง้และการจดจ าสภาวะเครยีดในขา้วบารเ์ลย ์ผลการศกึษาพบวา่การใหเ้มลานนิแกพ่ชืสามารถเพิม่
ประสทิธภิาพในการทนความเย็นทีถู่กกระตุน้โดยสภาวะแลง้ (drought priming induced cold tolerance, DPICT) 
และพบวา่ขา้วบารเ์ลยท์ีไ่ดรั้บเมลาโทนนิเกดิการสะสม abscisic acid (ABA) มากขึน้ โดยการท างานร่วมกนัระหวา่ง
เมลาโทนนิและ ABA ท าใหพ้ชืสามารถเก็บรักษาน ้าไวไ้ดด้ขี ึน้  
 
Dr. Xiangnan Li และ รองศาสตราจารย ์Fulai Liu ซึง่เป็นนักวจัิยหลกัของโครงการ กลา่ววา่ “การกระตุน้ความทน
แลง้ผา่นทางการผลติเมลาโทนนิในพชื อาจเป็นแนวทางหนึง่ทีส่ามารถใชใ่นการกระตุน้ใหพ้ชืเกดิความทนทานตอ่
สภาวะเครยีดทีเ่ป็นผลมาจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://plen.ku.dk/english/news/2016/melatonin/ 

USSEC และ USGC ไดเ้นน้ย า้วา่ยโุรปควรมมีาตรการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพทีอ่ยูบ่นพืน้ฐาน 
ทางวทิยาศาสตร ์ 

สมาคมผูส้ง่ออกถั่วเหลอืง (U.S. Soybean Export Council, USSEC) และสมาคมผูผ้ลติธัญพชื (U.S. Grains 
Council, USGC) แหง่ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดเ้ขา้ร่วมประชมุ ณ กรุงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยยีม ในการประชมุครัง้
นีไ้ดม้กีารปรกึษาหารอืเกีย่วกบัความลา่ชา้ในการอนุญาตใหป้ลกูถั่วเหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพในยโุรป ซึง่
ทางสมาคมไดเ้นน้ย ้าวา่สหภาพยโุรปจ าเป็นตอ้งก าหนดมาตรการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพทีอ่ยูบ่นพืน้ฐานทาง
วทิยาศาสตร ์
 
Jim Miller ประธานสมาคม USSEC และ Dean Taylor หัวหนา้คณะทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของ USGC ได ้
เลา่ถงึประสบการณ์ในการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพและเทคโนโลยอีืน่ๆในสหรัฐอเมรกิา โดยชีใ้หเ้ห็นวา่เทคโนโลยี
สมัยใหมส่ามารถชว่ยพัฒนาเศรษฐกจิและชว่ยในการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้มไดอ้ย่างไร และไดก้ลา่วกบัผูม้สีว่นไดส้ว่น
เสยีจากยโุรปในทีป่ระชมุวา่ ทางสมาคมจะใชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บการอนุญาตในสหรัฐอเมรกิาตอ่ไปและจะ
ปฏบิตัติามมาตรการควบคมุทีท่างรัฐบาลไดก้ าหนดไว ้
 
USSEC ระบวุา่การประชมุร่วมกนักบัผูแ้ทนดา้นการเกษตร การคา้และสาธารณสขุจากสหภาพยโุรปในครัง้นี ้ทาง
สมาคมไมไ่ดต้อ้งการทีจ่ะเปลีย่นแปลงระเบยีบการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพของยโุรป ทางสมาคมเพยีงสอบถามถงึ
ความคบืหนา้ในการพัฒนาระบบควบคมุพชืเทคโนชวีภาพของยโุรปและความชดัเจนเกีย่วกับมาตรการในการสง่ออก
ธัญพชืไปยังกลุม่ประเทศยโุรป 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://ussec.org/ussec-and-usgc-work-together-in-joint-effort-to-stress-science-based-regulatory-system-

in-eu/ 
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การแสดงออกของยนี AtNPR1 ในเนือ้เยือ่ของขา้วแบบจ าเพาะ สามารถท าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่ 
โรคกาบใบแหง้ 

โรคกาบใบแหง้ของขา้วทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้รา Rhizoctonia solani เป็นหนึง่ในโรคขา้วทีม่คีวามส าคญัในระดบัโลก 
ยนี NPR1 เป็นยนีทีค่วบคมุการเกดิความตา้นทานแบบกระจายทั่วตน้ (systemic acquired resistance, SAR) ซึง่ท า
ใหพ้ชืเกดิความตา้นทานตอ่เชือ้โรคไดห้ลายชนดิ ผลการศกึษากอ่นหนา้นีพ่บวา่การท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี 
Arabidopsis thaliana NPR1 (AtNPR1) ในขา้ว สามารถท าใหข้า้วเกดิความตา้นทานโรคได ้แตท่ าใหเ้กดิผลกระทบ
ในเชงิลบตอ่การเจรญิเตบิโตของขา้ว 
 
นักวทิยาศาสตรจ์าก University of Calcutta ประเทศอนิเดยี จงึทดลองท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี AtNPR1 ใน
เนือ้เยือ่ของขา้วแบบจ าเพาะ ผลการทดลองพบวา่เทคนคินี้สามารถท าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่โรคกาบใบแหง้
โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโต และพบวา่ยนี NPR1 ท างานโดยการกระตุน้การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัความตา้นทาน เชน่ PR1b, RC24 และ PR10A ในขา้วทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี  
 
ผลการทดลองสามารถสรุปไดว้า่การแสดงออกของยนี AtNPR1 แบบจ าเพาะในเนือ้เยือ่ทีม่สีเีขยีว เป็นวธิกีารที่
เหมาะสมทีส่ดุในการท าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่โรคกาบใบแหง้โดยไมส่ง่ผลเสยีตอ่การเจรญิเตบิโต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216301042 

Copyright © 2007 ISAAA  


