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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 

นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันากลว้ยเทคโนชวีภาพทีม่อีายกุารเก็บรกัษานานขึน้  
 

รางวลั World Food Prize ประจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บันกัวทิยาศาสตรผ์ูบุ้กเบกิดา้นการพฒันาพชืทีม่ ี
คณุคา่ทางอาหารสงู 
 

การแถลงรายงานประจ าปีของ ISAAA ถกูจดัขึน้ทีป่ระเทศเอธโิอเปีย 
 

การคน้พบความหลากหลายของโปรตนีทีน่า่สนใจในขา้วโพด 
 

งาน ISAAA Brief 51 ถกูจดัขึน้ทีป่ระเทศปากสีถาน 
 

การคน้พบยนีใหมจ่ านวน 4 ยนี ทีส่ามารถน ามาพฒันาพนัธุข์า้วได ้
 

นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมของยางพารา 

นกัวทิยาศาสตรไ์ดพ้ฒันากลว้ยเทคโนชวีภาพทีม่อีายกุารเก็บรกัษานานขึน้  

นักวทิยาศาสตรจ์าก Agricultural Research Organization ประเทศอสิราเอล ไดพั้ฒนากลว้ยเทคโนชวีภาพ ทีม่อีายุ
การเก็บรักษานานขึน้ โดยการลดการแสดงออกของ transcription factor 2 ชนดิ กอ่นหนา้นี ้Dr. Haya Friedman 
และทมีวจัิยไดศ้กึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสกุของมะเขอืเทศ ผลการศกึษาในครัง้นัน้น ามาซึง่การคน้พบยนีทีม่ี
ลกัษณะเดยีวกนัในกลว้ย ซึง่เป็นกลุม่ของยนีทีม่ชี ือ่วา่วา่ MADS box ผลการยับยัง้การแสดงออกของยนี MaMADS1 
และ MaMADS2 พบวา่ท าใหก้ลว้ยสกุชา้ลงและมอีายุการเก็บรักษาทีน่านขึน้ โดยสง่ผลใหเ้กดิการลดลงของฮอรโ์มน
เอธลินี ซึง่เป็นฮอรโ์มนทีท่ าใหผ้ลไมเ้กดิการสกุงอม นอกจากนีผ้ลการศกึษายังพบวา่กลว้ยเทคโนชวีภาพที่
พัฒนาขึน้นีม้คีณุภาพผลผลติและรสชาตเิหมอืนกบักลว้ยปกต ิ
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.scientificamerican.com/video/bananas-genetically-modified-not-to-rot/ 



การแถลงรายงานประจ าปีของ ISAAA ถกูจดัขึน้ทีป่ระเทศเอธโิอเปีย 

ISAAA AfriCenter และ Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB-Ethiopia) ไดร้่วมกนัจัดงาน ISAAA 
Brief 51 ณ เมอืง Addis Ababa ประเทศเอธโิอเปีย เมือ่วนัที ่9 มถินุายน 2016 Dr. Margaret Karembu 
ผูอ้ านวยการ AfriCenter ไดก้ลา่วรายงานผลการด าเนนิการของ ISAAA ในปีทีผ่า่นมา โดยมผีูร้่วมงานประกอบไป
ดว้ย นักขา่ว, นักวทิยาศาสตร ์และสมาชกิของ OFAB Africa  Dr. Karembu กลา่ววา่ประเทศในทวปีแอฟรกิาใหก้าร
ยอมรับพชืเทคโนชวีภาพมากขึน้ โดยม ี19 ประเทศทีม่กีฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพ ประเทศเอธโิอเปียไดท้ า
การแกไ้ขกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพเพือ่เริม่ตน้ด าเนนิการทดสอบพชืเทคโนชวีภาพภาคสนาม
ภายในประเทศ และจากการส ารวจพบวา่ประเทศในแถบทวปีแอฟรกิามคีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ
ทางการเกษตรโดยมวีตัถปุระสงคห์ลกัเพือ่การแกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ ปัญหาภัย
แลง้ซึง่สง่ผลตอ่ความมั่นคงทางอาหารของชาวแอฟรกิาทัง้ทวปี  
 

Dr. Maleku Tadesse จาก Ethiopian Institute of Agricultural Research (EIAR) ไดเ้นน้ย ้าถงึความจ าเป็นในการ
ใชผ้ลงานวจัิยดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรร่วมกบัการสือ่สารกบัภาคประชาชน เพือ่ท าใหเ้กดิการยอมรับเทคโนโลยี
ใหม่ๆ  โดยกลา่ววา่ “วทิยาศาสตรท์ีป่ราศจากการสือ่สาร คอืวทิยาศาสตรท์ีข่าดพลงั” และในชว่งทา้ยของการประชมุ 
Dr. Endale Gebre จาก EIAR ไดน้ าเสนอความกา้วหนา้ในการปรับปรุงกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพของ
เอธโิอเปีย และการก าหนดให ้EIAR's Holleta Agricultural Research Center กลายเป็นศนูยว์จิัยดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพโดยเฉพาะ 
 

ตดิตอ่ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่Dr. Margaret Karembu; mkarembu@isaaa.org 

รางวลั World Food Prize ประจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บันกัวทิยาศาสตรผ์ูบุ้กเบกิดา้นการพฒันาพชืทีม่ ี
คณุคา่ทางอาหารสงู 

Maria Andrade, Robert Mwanga, Jan Low และ Howarth Bouis นักวทิยาศาสตรผ์ูม้สีว่นในการเสรมิสรา้งสขุภาพ
ทีด่ใีหก้บัผูด้อ้ยโอกาสในชนบทกวา่ 10 ลา้นคน ในแอฟรกิา เอเชยี และลาตนิอเมรกิา ไดรั้บการเสนอชือ่ใหรั้บรางวลั 
World Food Prize ประจ าปี 2016  
 

Gayle Smith ผูบ้รหิารของ USAID ไดก้ลา่วยกยอ่งผูท้ีไ่ดรั้บการคดัเลอืกใหรั้บรางวลัอนัทรงเกยีรตนิีว้า่ 
“นักวทิยาศาสตรท์ัง้ 4 ทา่นทีไ่ดรั้บรางวลั World Food Prize ประจ าปีนี ้ไดพ้สิจูนใ์หเ้ราเห็นวา่ความรูท้าง
วทิยาศาสตรร์่วมกบัความทุม่เทในการท างาน สามารถเปลีย่นแปลงชวีติของผูค้นไดอ้ยา่งไร” 
 

นักวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวลั 3 ทา่น ไดแ้ก ่Dr. Maria Andrade, Dr. Robert Mwanga และ Dr. Jan Low จาก
ศนูยม์ันฝร่ังนานาชาต ิ(International Potato Center, CIP) ไดรั้บการยกยอ่งจากผลงานการวจัิยมันเทศสสีม้ทีม่ี
คณุคา่ทางอาหารสงู (orange-fleshed sweet potato, OFSP) โดย Dr. Andrade และ Dr. Mwanga 
นักวทิยาศาสตรด์า้นพชืจากโมซมับกิและยูกนัดา ไดร้่วมกนัปรับปรุงพันธุม์ันเทศทีม่วีติามนิเอสงู โดยใชแ้หลง่
พันธกุรรมจาก CIP และจากแหลง่อืน่ๆ สว่น Dr. Low เป็นผูศ้กึษาดา้นคณุคา่ทางโภชนาการและไดว้างแผนในการน า
พันธุม์ันเทศทีพั่ฒนาขึน้ไปยังมอืของผูค้นกวา่ 2 ลา้นคน ในกลุม่ประเทศแอฟรกิา 10 ประเทศ 
 

ผูไ้ดรั้บรางวลัอกีทา่นหนึง่ ไดแ้ก ่Dr. Howarth Bouis ผูก้อ่ตัง้โครงการ HarvestPlus ณ International Food Policy 
Research Institute (IFPRI) Dr. Bouis เป็นผูบ้กุเบกิดา้นการพัฒนาพชืทีม่คีณุคา่ทางอาหารสงูมานานกวา่ 25 ปี 
โดยไดด้ าเนนิมาตรการตา่งๆร่วมกบัสถาบนัอืน่ๆ ในการผลกัดนัใหก้ารเพิม่คณุคา่ทางอาหารกลายเป็นหนึง่ใน
ยทุธศาสตรท์ีส่ าคญัในการปรับปรุงพันธุพ์ชืของโลก สง่ผลใหเ้กดิการพัฒนาพชืทีม่คีณุคา่ทางอาหารสงูหลากหลาย
ชนดิในปัจจบุนั เชน่ การเสรมิธาตเุหล็กและสงักะสใีนถั่ว, ขา้ว, ขา้วสาล ีและ ขา้วฟ่าง และการเสรมิวติามนิเอในมัน
ส าปะหลงั, ขา้วโพดและมันเทศ ซึง่ไดม้กีารทดสอบและน าไปใชใ้นกวา่ 40 ประเทศทัว่โลก 
 

ในปี 2016 นีถ้อืเป็นปีที ่30 ของการมอบรางวลั World Food Prize ซึง่กอ่ตัง้ขึน้โดย Dr. Norman E. Borlaug 
นักวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสนัตภิาพในปี ค.ศ. 1970 World Food Prize เป็นรางวลัทีม่ชี ือ่เสยีงใน
ระดบัโลก โดยเป็นรางวลัทีม่อบใหก้บับคุคลผูท้ีม่ผีลงานโดดเดน่ในการแกไ้ขปัญหาความอดอยาก และการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงทางอาหารของโลก  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.worldfoodprize.org/index.cfm/24667/39415/biofortification_pioneers_win 

_2016_world_food_prize_for_fight_against_malnutrition 
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การคน้พบความหลากหลายของโปรตนีทีน่า่สนใจในขา้วโพด 

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์าก U.S. Department of Agriculture and Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา น าโดย Doreen Ware ไดร้ายงานผลการศกึษาความหลากหลายของโปรตนีในขา้วโพดซึง่เป็นการ
คน้พบทีม่คีวามส าคญัอยา่งยิง่ตอ่แวดวงการเกษตร  
 
ในปี 2009 ทมีวจัิยนานาชาตปิระสบความส าเร็จในการศกึษาจโีนมของขา้วโพดเป็นครัง้แรก โดยพบวา่ขา้วโพดมยีนี
ประมาณ 30,000 ยนี ในเวลาตอ่มาทมีวจิัยของ Ware ไดค้น้พบโปรตนีของขา้วโพดเพิม่เตมิจากทีเ่คยมรีายงานไว ้
กอ่นหนา้นี ้โดยการใชเ้ทคโนโลย ี"long-read" sequencing เทคโนโลยใีหมน่ีไ้มไ่ดท้ าใหเ้กดิการคน้พบยนีเพิม่เตมิ
จากเดมิทีเ่คยมกีารศกึษาในปี 2009 แตท่ าใหเ้กดิการคน้พบ messages RNA (mRNA) ทีถ่อดรหัสมายนีทัง้หมด ผล
การศกึษาพบ mRNA ทีม่ลี าดบันวิคลโีอไทลต์า่งกนัมากถงึ 111,151 แบบในเนือ้เยือ้ 6 ชนดิทีแ่ตกตา่งกนัของ
ขา้วโพด โดย 57% ของ mRNA ทีพ่บในการทดลองครัง้นีเ้ป็น mRNA ทีไ่มเ่คยมกีารคน้พบมากอ่น 
 
ยนีจ านวน 30,000 ยนีของขา้วโพดสามารถสรา้ง mRNA ไดม้ากกวา่หนึง่แสนแบบ ซึง่เกดิขึน้จากการดดัแปลง RNA 
ดว้ยกลไกตา่งๆ สง่ผลใหเ้กดิการสรา้งโปรตนีชนดิใหม ่ทีม่รีูปร่างลกัษณะและหนา้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนัออกไป โดยทาง
ทมีวจัิยไดน้ าเสนอรูปแบบการท างานของโปรตนีทีไ่มเ่คยมกีารคน้พบมากอ่น ผลการศกึษานีท้ าใหเ้กดิความเป็นไปได ้
ในการใชป้ระโยชนจ์ากโปรตนีชนดิใหม่ๆ ทีเ่พิง่ถกูคน้พบเพือ่การปรับปรุงพันธุข์า้วโพดในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.cshl.edu/news-and-features/amazing-genetic-diversity-is-discovered-in-the-maize-plant.html 
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งาน ISAAA Brief 51 ถกูจดัขึน้ทีป่ระเทศปากสีถาน 

Pakistan Biotechnology Information Center (PABIC) ไดจ้ัดงาน ISAAA Brief 51 20th Anniversary (1996 to 
2015) of the Global Commercialization of Biotech Crops and Biotech Crop Highlights in 2015 ณ Latif 
Ebrahim National Science Information Center, University of Karachi ประเทศปากสีถาน เมือ่วนัที ่20 มถินุายน 
2016 
 
ในการจัดงานครัง้นีม้ผีูเ้ขา้ร่วมกวา่ 120 คน ประกอบดว้ย นักวจิัย, สือ่ และเจา้หนา้ทีข่องมหาวทิยาลยั ภายในงานมี
การบรรยายโดย Sardar Atif Sultan (ประธานบรหิาร Cantonment Board Malir), Prof. Dr. Ghulam Sarwar 
Markhand (ผูอ้ านวยการ Date Palm Research Institute, Shah Abdul Latif University), Prof. Dr. Abdul 
Razak Mahar (หัวหนา้ภาควชิาพฤษศาสตร,์ Shah Abdul Latif University) และ Prof. Dr. M. Iqbal Choudhary 
ผูอ้ านวยการ PABIC 
 
ผูบ้รรยายตา่งก็ไดเ้นน้ย ้าถงึความจ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในประเทศปากสีถาน เพือ่ตอบสนองความ
ตอ้งการดา้นอาหาร, อาหารสตัว ์และสิง่ทอ ทีม่มีากขึน้ตามการขยายตวัของประชากร และไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่
การเกษตรจะกลายเป็นภาคสว่นทีม่คีวามส าคัญทีส่ดุทางเศรษฐกจิของปากสีถาน  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://pabic.com.pk/ 



การคน้พบยนีใหมจ่ านวน 4 ยนี ทีส่ามารถน ามาพฒันาพนัธุข์า้วได ้

ทมีนักวจิัยจาก Kobe University ประเทศญีปุ่่ น ไดค้น้ยนีใหมใ่นขา้วจ านวน 4 ยนี ทีส่ามารถน ามาพัฒนาพันธุข์า้วได ้
ทมีวจัิยไดใ้ชว้ธิกีารศกึษารูปแบบความเชือ่มโยงในจโีนม (genome-wide association studies, GWAS) ซึง่นยิมใช ้

ในการศกึษายนีของมนุษย ์แทนการใชว้ธิกีาร quantitative trait loci (QTL) ซึง่เป็นวธิทีีน่ยิมใชศ้กึษาระบบ
พันธกุรรมของพชื 
 
ในการทดลองครัง้นีท้มีวจัิยไดท้ าการศกึษาในขา้วญีปุ่่ นจ านวน 176 สายพันธุ ์ซึง่รวมขา้ว 86 สายพันธุท์ีใ่ชใ้นการ
ผลติเหลา้สาเกญีปุ่่ น โดยไดท้ าการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมของของขา้วแตล่ะสายพันธุ ์ผลการวเิคราะหพ์บ
ต าแหน่งของนวิคลโีอไทลท์ีแ่ตกตา่งกนัมากถงึ 493,881 ต าแหน่ง 
 
ทมีวจิัยไดค้น้พบยนีชนดิใหมจ่ านวน 4 ยนี ไดแ้ก ่ยนีบนโครโมโซมที ่1 ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุชว่งเวลาในการออกดอก, 
ยนีบนโครโมโซมที ่4 ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุจ านวนรวงและจ านวนเมล็ด, ยนีบนโครโมโซมที ่8 ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุความ
ยาวของรวง ซึง่เป็นลกัษณะทีส่ าคญัในดา้นของการเก็บเกีย่วผลผลติ และยนีบนโครโมโซมที ่11 ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุ
ชว่งเวลาในการออกดอก, ความสงูของตน้ และความยาวของรวง โดยแนวคดิของการทดลองนีอ้าจน าไปสูก่ารคน้พบ
ยนีทีม่ปีระโยชนใ์นพชืหรอืสตัวช์นดิอืน่ๆ ซึง่จะชว่ยสรา้งมั่นคงทางอาหารใหก้บัประชากรโลกทีม่แีนวโนม้จะเพิม่สงูขึน้
อยา่งตอ่เนือ่ง 
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นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมของยางพารา 

นักวทิยาศาสตรจ์าก RIKEN Center for Sustainable Resource Science (CSRS) ประเทศญีปุ่่ น ร่วมกบั Universiti 
Sains Malaysia (USM) ประเทศมาเลเซยี ประสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมของยางพารา Hevea 
brasiliensis ซึง่มถีิน่ก าเนดิดัง้เดมิอยูท่ีป่ระเทศบราซลิ โดยไดต้พีมิพผ์ลงานวจัิยนีล้งในวารสาร Scientific Reports 
และไดน้ าเสนอขอ้มลูจโีนมของยางพาราทีม่คีวามสมบรูณ์กวา่ 93% พรอ้มกบัระบตุ าแหน่งบนจโีนมทีม่คีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการสรา้งน ้ายาง 
 
ทมีวจิัยน าโดย Minami Matsui จาก RIKEN CSRS ไดท้ าการศกึษาจโีนมของ H. Brasiliensis เพือ่หาค าตอบวา่เหตุ
ใดยางพาราบางสายพันธุจ์งึใหผ้ลผลติน ้ายางสงูกวา่พันธุอ์ ืน่ๆ โดยมุง่เนน้ไปทีย่นีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งน ้ายางและ
ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตา้นทานโรค ซึง่เป็นปัจจัยหลกัทีส่ง่ผลตอ่ปรมิาณผลผลติยาง ผลการวจัิยพบวา่มโีปรตนี
จ านวน 2 ชนดิทีม่คีวามส าคญัตอ่การสรา้งน ้ายาง ไดแ้ก ่Rubber Elongation Factor และ Small Rubber Particle 
ซึง่เป็นโปรตนีทีส่รา้งขึน้จากยนีจ านวนหลายยนีทีอ่ยูร่วมกนัเป็นกลุม่ในจโีนม โดยยางพารามกีารแสดงออกของ
โปรตนีทัง้ 2 ชนดินีม้ากกวา่พชืชนดิอืน่ถงึ 8 เทา่ 
 
ผลการศกึษาเปรยีบเทยีบกับพชืชนดิอืน่ๆในวงศ ์Euphobiaceae พบวา่ยางพารามยีนีตา้นทานโรคมากกวา่พชืชนดิ
อืน่ๆในวงศเ์ดยีวกนั โดยยนีตา้นทานในยางพารามลีกัษณะเป็นกลุม่ของยนีทีอ่ยูใ่นบรเิวณเดยีวกนับนจโีนม
เชน่เดยีวกบัยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งน ้ายาง Matsui คาดวา่สาเหตทุีต่น้ยางพาราสามารถสรา้งน ้ายางไดม้ากกวา่พชื
ชนดิอืน่น่าจะเกดิขึน้จากการแสดงออกของยนีทีม่ากกวา่พชืชนดิอืน่ๆ ร่วมกบัการเพิม่จ านวนซ ้าของยนีภายในจโีนม 
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