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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 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นถงึการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคทีส่ าคญัในมนัฝร ัง่ 
 
นกัวจิยัคน้พบกลไกทางพนัธุกรรมทีค่วบคมุรูปรา่งของใบในฝ้าย 
 
ประเทศควิบาก าลงัจะปลกูถ ัว่เหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพในฤดใูบไมผ้ลปีิ 2017 
 
ICAR NBPGR ไดป้ระเมนิศกัยภาพของขา้วสาลกีวา่ 19,400 สายพนัธุ ์
 
สถานการณล์า่สดุของการผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพในเวยีดนาม 
 
MicroRNA 157 ควบคมุพฒันาการของดอกและการสรา้งออวลุของฝ้าย 
 
การรวมยนีจ านวน 3 ยนีท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่แมลงและสารปราบวชัพชืในยาสบู 
 
การดดัแปลงยนี CsLOB1 ซึง่เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอสามารถท าใหส้ม้เกดิความตา้นทานตอ่ 
โรคแคงเกอร ์
 
การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนี SELF PRUNING 5G ดว้ยเทคนคิ CRISPR/CAS9 ชว่ยสง่เสรมิ 
ใหม้ะเขอืเทศออกดอกโดยไมข่ ึน้กบัความส ัน้-ยาวของวนัและท าใหอ้อกผลเร็วขึน้ 
 
บุคคลท ัว่ไปสามารถมสีว่นรว่มในการประเมนิความเห็นเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
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นักโรคพชืจาก North Carolina State University (NC State) ไดเ้ผยแพร่ผลการศกึษาการแพร่ระบาดและการเกดิ
ววิฒันาการของเชือ้รา Phytophthora infestans ซึง่เป็นเชือ้สาเหตโุรคในมันฝร่ัง ทีเ่ป็นสาเหตใุหเ้กดิภาวะอดอยาก
ในไอรสิในชว่งปี 1840 โดยเชือ้ชนดินีม้ถี ิน่ก าเนดิในประเทศสหรัฐอเมรกิากอ่นทีจ่ะแพร่ระบาดไปยังยโุรป 
   
ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาจโีนมของเชือ้ P. infestans จ านวน 183 ตวัอยา่ง ซึง่เป็นเชือ้ทีม่รีายงานในประวตัศิาสตรแ์ละ
เชือ้ทีพ่บในปัจจบุนั ในพืน้ทีส่ าคญั 12 พืน้ที ่ทมีวจัิยพบวา่เชือ้ในกลุม่ FAM-1 คอืเชือ้ทีร่ะบาดในสหรัฐอเมรกิาเมือ่ปี 
1843 และพบการระบาดของเชือ้กลุม่เดยีวกนันีท้ีป่ระเทศองักฤษและไอรแ์ลนดใ์นอกี 2 ปีถัดมา และยังพบเชือ้กลุม่นี้
ในตวัอยา่งทางประวตัศิาสตรจ์ากประเทศโคลอมเบยี แสดงใหเ้ห็นวา่เชือ้นีม้ถี ิน่ก าเนดิอยูท่ีท่วปีอเมรกิาใต ้เชือ้ใน
กลุม่ FAM-1 ยังเป็นเชือ้กลุม่เดยีวกนัทีท่ าใหเ้กดิโรคไหมใ้นมันฝร่ังทีรุ่นแรงในยโุรป โดย Jean Ristaino หัวหนา้ทมี
วจัิยมคีวามเห็นวา่เชือ้นีน่้าจะตดิไปกับหัวมันฝร่ังทีถ่กูขนสง่จากอเมรกิาใตไ้ปยังยโุรป เชือ้ในกลุม่ FAM-1 ยังคงอยูใ่น
สหรัฐอเมรกิาเป็นเวลาประมาณ 100 ปี กอ่นทีจ่ะเกดิววิัฒนาการกลายเป็นเชือ้ในกลุม่ US-1 ซึง่มคีวามรุนแรงในการ
กอ่โรคมากกวา่เดมิ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://news.ncsu.edu/2016/12/potato-famine-pathogen-movement/ 
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นกัวจิยัคน้พบกลไกทางพนัธุกรรมทีค่วบคมุรูปรา่งของใบในฝ้าย 

นักวจิัยจาก North Carolina State University (NC State) ร่วมกบั Donald Danforth Plant Science Center, U.S. 
Department of Agriculture และ Cotton Incorporated ไดท้ าการศกึษาลักษณะทางพันธกุรรมของฝ้ายเพือ่หา
กลไกทางพันธกุรรมทีค่วบคมุรูปร่างของใบและยังไดศ้กึษาวธิกีารก าหนดลักษณะทางพันธุกรรมเพือ่ท าใหไ้ดฝ้้ายทมีี
ลกัษณะใบตามทีต่อ้งการ 
 
ฝ้ายทีม่ใีบเป็นรูป 5 แฉก หรอืทีเ่รยีกวา่ okra เป็นฝ้ายทีม่คีวามทนทานตอ่โรค boll rot, มปีรมิาณดอกมากกวา่และ
พัฒนาเป็นตน้เต็มวยัไดเ้ร็วกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกับฝ้ายปกต ินอกจากนีต้น้ทีม่ใีบแบบ okra ท าใหเ้กษตรกรสามารถ
สเปรยส์ารควบคมุศตัรูพชืไดอ้ยา่งสม ่าเสมอทัว่ทัง้ใบ 
 
ทมีวจัิยท าการปลกูเชือ้ไวรัสทีถู่กดดัแปลงใหส้ามารถยับยัง้การท างานของยนีเป้าหมายได ้เขา้ไปยังตน้ฝ้ายทีม่ใีบ
แบบ okra เพือ่การคน้หา DNA ทีค่วบคมุลกัษณะรูปร่างของใบ โดยทมีวจิัยไดค้น้พบยนีเป้าหมายทีเ่มือ่ถูกยับยัง้การ
แสดงออกจะท าใหฝ้้ายสรา้งใบทีม่ลีักษณะปกต ิและเมือ่ฝ้ายสามารถเอาชนะกลไกการยับยัง้การแสดงออกของยนี
โดยไวรัส ตน้ฝ้ายจะกลบัมาสรา้งใบแบบ okra อกีครัง้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.danforthcenter.org/news-media/news-releases/news-item/scientists-crack-the-genetic-code-

determining-leaf-shape-in-cotton 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นถงึการแพรร่ะบาดของเชือ้โรคทีส่ าคญัในมนัฝร ัง่ 



ประเทศควิบาก าลงัจะปลกูถ ัว่เหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพในฤดใูบไมผ้ลปีิ 2017 

Mario Estrada ผูอ้ านวยการ Center for Agricultural Research of Genetic Engineering and Biotechnology 
(CIGB) ระบวุา่ ประเทศควิบาก าลงัจะปลกูถั่วเหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพในฤดใูบไมผ้ลปีิ 2017 โดยการ
ทดสอบในขัน้ตา่งๆไดด้ าเนนิการจนเสร็จสมบรูณ์แลว้ 
 
Estrada กลา่ววา่ “เราก าลงัทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพสายพันธุใ์หม่ๆ ในระดบักระถาง โดยผลการทดลอง
สามารถค านวณปรมิาณผลผลติโดยประมาณไดท้ี ่9 ตนัตอ่เฮกแตร ์ซึง่ใกลเ้คยีงกบัผลการทดสอบในประเทศตา่งๆที่
ใชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพสายพันธุเ์หลา่นี ้และผลการทดสอบถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพในภาคสนามทีไ่ดด้ าเนนิการ
ไปกอ่นหนา้นีพ้บวา่มปีรมิาณผลผลติ 2.8 ตนัตอ่เฮกแตร ์ซึง่มากกวา่ผลผลติทีไ่ดจ้ากถั่วเหลอืงปกต”ิ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://www.geneticliteracyproject.org/2016/12/20/cuba-could-begin-planting-gmo-soy-corn-by-spring-

2017/ 
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ICAR NBPGR ไดป้ระเมนิศกัยภาพของขา้วสาลกีวา่ 19,400 สายพนัธุ ์

The National Bureau on Plant Genetic Resources (NBPGR) of the Indian Council of Agricultural Research 
(ICAR) ประเทศอนิเดยี ไดท้ าการศกึษาศักยภาพในระดบัแปลงปลกูของขา้วสาลจี านวนมากถงึ 19,460 สายพันธุ ์ที่
ไดรั้บการเก็บรักษาไวท้ี ่Indian National Genebank การศกึษาครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่คน้หาแหลง่ของความ
ตา้นทานตอ่โรคราสนมิและโรคใบจดุ ขา้วสาลสีายพันธุต์า่งๆใน 3 สปีชสี ์ไดแ้ก ่Triticum aestivum, T. durum และ 
T. dicoccum ไดถ้กูน ามาประเมนิความตา้นทานตอ่โรคตา่งๆ ในชว่งปี 2011-2014 ในพืน้ทีส่ าคญัทีพ่บการระบาด
ของโรคอยา่งรุนแรงไดแ้ก ่Wellington (Tamil Nadu), Gurdaspur (Punjab) และ Cooch Behar (West Bengal) 
จากจ านวน 19,460 สายพันธุ ์พบวา่ม ี498 และ 868 สายพันธุท์ีม่ศีกัยภาพในการตา้นทานตอ่โรคราสนมิและโรคใบ
จดุตามล าดบั  
 
ผลการศกึษายนืยันไดว้า่มขีา้วสาลสี าหรับท าขนมปัง 244 สายพันธุ ์และขา้วสาลสี าหรับท าแป้ง 253 สายพันธุ ์ทีม่ี
อยูใ่น Indian Genebank สามารถตา้นทานตอ่โรคราสนมิแบบ stripe rust ได ้ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึแหลง่ของยนี
ตา้นทานและยนีทีส่ามารถชะลอการเกดิววิัฒนาการของราสนมิได ้
 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
Dr. Kailash Bansal: kailashbansal@hotmail.com 



สถานการณล์า่สดุของการผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพในเวยีดนาม 

ในการประชมุ 20 Years of Commercialization of GM Crops and the Status of GM Crops in Vietnam จัดขึน้
โดย Biotechnology Center of Ho Chi Minh City ไดม้กีารรายงานสถานการณ์ลา่สดุของการผลติขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพในเวยีดนาม โดยในปี 2015 เวยีดนามมพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 1,180 เฮกแตร ์มปีรมิาณผลผลติ
เฉลีย่ 44.8 ตนัตอ่เฮกแตร ์คดิเป็นปรมิาณผลผลติโดยรวม 5.3 ลา้นตนั 
 
ขอ้มลูจากกระทรวงเกษตรเวยีดนามระบวุา่ ปัจจบุนัไดม้กีารจดทะเบยีนขา้วโพดจ านวน 50 สายพันธุ ์โดยม ี16 สาย
พันธุเ์ป็นขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีไ่ดก้ารอนุญาตแลว้ เวยีดนามมนีโยบายทีจ่ะน าเขา้เมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโน
ชวีภาพตอ่ไป โดยในเดอืนสงิหาคม 2016 ไดม้กีารน าเขา้เมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพประมาณ 1,000 ตนั 
อยา่งไรก็ตามมรีายงานวา่ราคาผลผลติขา้วโพดลดต า่ลง และเกษตรกรทัว่ไปยังคงใชเ้มล็ดพันธุข์า้วโพดปกต ิ
เนือ่งจากเมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพมรีาคาสงูกวา่ ดงันัน้รัฐบาลควรด าเนนิมาตรการและใหข้อ้มลูเพือ่สนับสนุน
ใหเ้กษตรและผูบ้รโิภคยอมรับขา้วโพดเทคโนชวีภาพมากขึน้  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.agrobiotech.gov.vn/web/tin.aspx?sdm_id=10854&id=10513&Lang=vi-VN 
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MicroRNA 157 ควบคมุพฒันาการของดอกและการสรา้งออวลุของฝ้าย 

ในฝ้าย (Gossypium hirsutum) พบวา่ม ีmiRNA ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุพัฒนาการของดอก ซึง่เป็นปัจจัยส าคญัทีส่ง่ผล
ตอ่ผลผลติฝ้าย นักวทิยาศาสตรจ์าก Huazhong Agricultural University ประเทศจนี น าโดย Nian Liu จงึได ้
ท าการศกึษากลไกการท างานของ miRNA156/157 ในฝ้าย 
 
ทมีวจิัยไดท้ดลองเพิม่การแสดงออกของ miRNA ทัง้สองชนดิในฝ้าย ผลการทดลองพบวา่การแสดงออกทีเ่พิม่ขึน้
ของ GhmiRNA157 ท าใหด้อกมขีนาดเล็กลง, มจี านวนออวลุและเมล็ดนอ้ย เนือ่งจาก miRNA นีไ้ปท าการยับยัง้การ
แบง่เซลลแ์ละการยดืยาวออกของเซลล ์ 
 
ผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิแสดงใหเ้ห็นวา่ GhmiRNA157 ท างานโดยลดการแสดงออกของยนีในกลุม่ SQUAMOSA 
promoter-binding protein-like (SPL) จ านวน 5 ยนี ซึง่สง่ผลใหเ้กดิการลดการแสดงออกของยนี MADS-box 
จ านวน 2 ยนีตามมา นอกจากนี ้GhmiRNA157 ยังท าใหย้นีทีค่วบคมุการท างานโดยฮอรโ์มนออกซนิมกีารแสดงออก
ทีน่อ้ยลงและมผีลยับยัง้การสง่สญัญาณของออกซนิ 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ GhmiR157 มผีลตอ่การควบคมุพัฒนาการของดอกและการสรา้งออวลุโดยควบคมุการ
ท างานของยนีในกลุม่ MADS-box และรบกวนการสง่สญัญาณของฮอรโ์มนออกซนิ  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0969-z 



การรวมยนีจ านวน 3 ยนีท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่แมลงและสารปราบวชัพชืในยาสบู 

แมลงศตัรู, โรค cotton leaf curl disease (CLCuD) และวชัพชื เป็นปัญหาส าคญัในการผลติฝ้ายทัว่โลก เพือ่แกไ้ข
ปัญหาเหลา่นี ้National Institute for Biotechnology and Genetic Engineering (NIGBE) ประเทศ ปากสีถาน จงึ
ไดท้ าการศกึษาการใชย้นีจ านวน 3 ยนีร่วมกนัไดแ้ก ่Cry1Ac, Cry2Ab และ EPSPS เพือ่พัฒนาพชืเทคโนชวีภาพที่
ตา้นทานตอ่หนอนแมลงและทนทานตอ่ไกลโฟเสต 
 
ทมีวจิัยไดท้ าการทดลองในตน้ยาสบู (Nicotiana benthamiana) ซึง่เป็นพชืตน้แบบ เพือ่ศกึษาการท างานของชดุยนี
นี ้ผลการศกึษาพบวา่ตน้ยาสบูทีม่กีารแสดงออกของโปรตนีทัง้ 3 ชนดิ สามารถตา้นทานตอ่หนอน Spodoptera 
littoralis ไดอ้ยา่งมนัียส าคญัโดยท าใหห้นอนทีท่ดสอบตาย 40-100 เปอรเ์ซ็นต ์ 
การทดลองนีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดใ้นการใชย้นีหลายๆยนีร่วมกนัในการพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพทีส่ามารถ
ตา้นทานแมลงและทนตอ่สารปราบวชัพชืไดใ้นเวลาเดยีวกนั 
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การดดัแปลงยนี CsLOB1 ซึง่เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอสามารถท าใหส้ม้เกดิความตา้นทานตอ่ 
โรคแคงเกอร ์

มศีตัรูพชืหลายชนดิทีเ่ป็นปัญหาในการผลติพชืตระกลูสม้ เชน่ โรคแคงเกอรท์ีเ่กดิจากแบคทเีรยีและโรค 
Huanglongbing (HLB) การใชพั้นธุต์า้นทานเป็นวธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพทีส่ดุในการควบคมุโรค อยา่งไรก็ตามการ
ปรับปรุงพันธุส์ม้ดว้ยวธิกีารแบบดัง้เดมินัน้สามารถท ายากเนื่องจากสม้มจี านวนซ ้าของโครโมโซมหลายชดุ 
(polyploidy) และเป็นพชืทีม่วีงจรชวีติยาวท าใหต้อ้งใชเ้วลานานในการพัฒนาและคดัเลอืกสายพันธุ ์
 
การดดัแปลงจโีนมเป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถลดระยะเวลาในการพัฒนาสายพันธุส์ม้ได ้นักวทิยาศาสตรจ์าก 
University of Florida สหรัฐอเมรกิา ไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการดดัแปลงยนี CsLOB1 ซึง่เป็นยนีทีท่ าให ้
เกดิความออ่นแอตอ่โรคแคงเกอรใ์นพชืตระกลูสม้ ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษากบัตน้ Duncan grapefruit โดยท าใหเ้กดิ
พันธุก์ลายจ านวน 6 สายพันธุไ์ดแ้ก ่DLOB2, DLOB3, DLOB9, DLOB10, DLOB11 และ DLOB12  
 
เมือ่ท าการปลกูเชือ้ Xanthomonas citri subsp. citri (Xcc) ซึง่เป็นเชือ้สาเหตโุรคแคงเกอร ์ผลปรากฏวา่พันธุ ์
DLOB3 แสดงอาการของโรคเหมอืนกบัสายพันธุป์กต ิสว่นสายสายพันธุ ์DLOB9, DLOB10, DLOB11 และ DLOB12 ไมพ่บ
อาการของโรคหลงัจากการปลกูเชือ้เป็นเวลา 4 วนั 
 
ตุม่นูนทีเ่กดิจากเชือ้ Xcc สามารถพบไดใ้นสายพันธุ ์DLOB9, DLOB10, DLOB11 และ DLOB12 เมือ่เวลาผา่นไประยะหนึง่ 
อยา่งไรก็ตามตุม่นูนทีเ่กดิขึน้มจี านวนนอ้ยกวา่สายพันธุป์กตอิย่างมนัียส าคัญ โดยสายพันธุ ์DLOB9 และ DLOB10 ไม่
เกดิการพัฒนาอาการของโรคแคงเกอร ์
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การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนี SELF PRUNING 5G ดว้ยเทคนคิ CRISPR/CAS9 ชว่ยสง่เสรมิให้
มะเขอืเทศออกดอกโดยไมข่ ึน้กบัความส ัน้-ยาวของวนัและท าใหอ้อกผลเร็วขึน้ 

การออกดอกตามชว่งความสัน้-ยาวของวนั เป็นขอ้จ ากดัหนึง่ของการเพาะปลกูของพชืบางชนดิ ลกัษณะเชน่นีเ้กดิขึน้
จากการท างานของยนี SELF-PRUNING5G (SP5G) ซึง่ท าหนา้ทียั่บยัง้การออกดอกในชว่งทีม่กีลางวนัยาว  
 
Sebastian Soyk จาก Cold Spring Harbor Laboratory สหรัฐอเมรกิา ร่วมกบัทมีวจัิยจากสถาบนัตา่งๆ ไดใ้ช ้

เทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนี SP5G ในมะเขอืเทศเพือ่ควบคมุการออกดอกผลการ
ทดลองพบวา่มะเขอืเทศทีเ่กดิการกลายพันธุข์องยนี SP5G ออกดอกและใหผ้ลผลติไดเ้ร็วกวา่มะเขอืสายพันธุป์กตใิน
สภาพแปลงทดลอง  
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บุคคลท ัว่ไปสามารถมสีว่นรว่มในการประเมนิความเห็นเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 

The Alliance for Science ไดเ้ชญิชวนผูท้ีส่นใจ เขา้ร่วมเป็นสว่นหนึง่ของการวจัิยดา้นความคดิเห็นเกีย่วกับพชืเทค
โนชวีภาพตอ่สขุภาพของมนุษย ์ผูเ้ขา้ร่วมไมจ่ าเป็นตอ้งส าเร็จการศกึษาดา้นวทิยาศาสตร ์เพยีงแตเ่ป็นผูส้ามารถสละ
เวลาและไมม่ทีศันคตทิีโ่นม้เอยีง การประเมนินีไ้ดร้วบรวมบทความทางวทิยาศาสตรก์วา่ 12,000 ฉบบั ในปี 1996-
2015 ทีม่กีารเผยแพร่ในฐานขอ้มลู Web of Science ซึง่เป็นหนึง่ในฐานขอ้มลูวทิยาศาสตรข์นาดใหญ ่ 
 
นักวทิยาศาสตรจ์ะท าการอา่นบทความเหลา่นีแ้ละพจิารณาวา่แตล่ะบทความสรุปผลของเทคโนโลยชีวีภาพตอ่
สขุภาพของมนุษยไ์วอ้ยา่งไร ไดแ้ก ่สง่ผลด,ี ผลเสยี หรอืไมส่ง่ผลกระทบใดๆ บคุคลทัว่ไปทีส่นใจสามารถใหค้วาม
ชว่ยเหลอื โดยการใหค้ะแนนบนความเหลา่นัน้ โดยทางเว็บไซตจ์ะท าการสุม่บทความใหผู้ส้นใจไดอ้า่นและให ้
คะแนน โดยมเีวลา 5 วนัในการพจิารณา แตล่ะบทความจะถกูประเมนิโดยผูป้ระเมนิ 2 คนทีไ่มซ่ ้ากนั  
โดยผูป้ระเมนิตอ้งมคีณุสมบตัดิงันี ้
 

• อาย ุ18 ปีขึน้ไป 
 

• มปีระสบการณ์ในการอา่นบทความทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ขยีนเป็นภาษาองักฤษ 
 

• สามารถใหค้ะแนนบทความดว้ยทศันคตทิีเ่ป็นธรรม โดยไมย่ดึตดิกบัความคดิเห็นสว่นตัว 
 

ผูท้ีใ่หค้วามชว่ยเหลอืในการประเมนิครัง้นีจ้ะไดรั้บ 
 

• การประกาศชือ่ในกติตกิรรมประกาศ โดยจะไมม่กีารเปิดเผยคะแนนทีใ่หใ้นแตล่ะบทความ 
 

• ประสบการณ์ในการเป็นผูร้่วมประเมนิผลงานวจิัยทางวทิยาศาสตร ์
 
ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

Jaron Porciello (Associate Director, Research Data Engagement): jat264@cornell.edu หรอื 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://allianceforscience.cornell.edu/  


