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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 

นกัวจิยัไดท้ าการหาล าดบัจโีนมของควนิวั 
 

นกัวจิยัคน้พบวธิกีารใหมใ่นการตอ่สูก้บัโรคของถ ัว่เหลอืงทีส่รา้งความเสยีหายกวา่พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 
 

นกัวทิยาศาสตรส์ามารถอธบิายไดว้า่พชืสามารถทนทานตอ่สภาพแหง้แลง้ไดอ้ยา่งไร 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์ะเร ิม่ทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรค TR4 ภาคสนาม ในประเทศ
ออสเตรเลยี 
 

Australian OGTR อนุญาตใหม้กีารทดสอบมสัตารด์เทคโนชวีภาพในภาคสนาม  
 

งานวจิยัทีอ่ธบิายถงึความสามารถในการรบัรูท้ศิทางของเนือ้เยือ่พชื 
 

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาตน้ dandelion ทีม่นี า้ยางมากขึน้โดยใชเ้ทคนคิวศิวกรรมกระบวนการสรา้งและ
สลาย (metabolic engineering) 

นกัวจิยัไดท้ าการหาล าดบัจโีนมของควนิวั 

ควนัิว (Quinoa, Chenopodium quinoa) เป็นธัญพชืทีเ่จรญิเตบิโตไดด้ใีนสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสม เชน่ ในดนิที่
ขาดความอดุมสมบรูณ์ ทมีวจิัยจาก King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) ประเทศ
ซาอดุอีาระเบยี น าโดย Prof. Mark Tester ประสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมของควนัิวเป็นครัง้แรก และก าลงั
ศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุการเจรญิเตบิโตและยนีทีเ่ป็นประโยชน์ส าหรับการพัฒนาสายพันธุใ์นฐานะพชื
อาหาร  
 

งานวจิัยนีป้ระกอบไปดว้ยนักวจิัย 33 คน จากหลากหลายประเทศ โดยมกีารใชเ้ทคนคิตา่งๆร่วมกนัในการรวบรวม
ขอ้มลูเป็นล าดบันวิคลโีอไทดข์องโครโมโซมทีส่มบรูณ์ โดยมกีลุม่วจัิยทีท่ าการศกึษากลไกการผลติ anti-nutritional 
triterpenoid saponin ในเมล็ดของควนัิว และกลุม่วจัิยทีศ่กึษาการกลายพันธุใ์นควนัิวพันธุห์วาน 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

https://discovery.kaust.edu.sa/en/article/313/quinoa-quest-to-feed-the-world 



นกัวจิยัคน้พบวธิกีารใหมใ่นการตอ่สูก้บัโรคของถ ัว่เหลอืงทีส่รา้งความเสยีหายกวา่พนัลา้นเหรยีญสหรฐั 

ทมีนักวจิัยจาก University of Missouri (MU) สหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบกลไกทีไ่สเ้ดอืนฝอยรากปมใชใ้นการบกุรุก
และแยง่อาหารจากรากของถั่วเหลอืง ไสเ้ดอืนฝอยรากปมสรา้งความเสยีหายทางเศรษฐกจิในการผลติถั่วเหลอืงทั่ว
โลกโดยท าใหร้ากเกดิความเสยีหายและแยง่ชงิสารอาหารจากพชื 
 
เมือ่สบิหา้ปีกอ่น Melissa Goellner Mitchum และทมีวจิัยจาก MU ไดค้น้พบวา่ไสเ้ดอืนฝอยไดส้ง่เปปไทดส์ายสัน้ๆ
เขา้สูร่ากของถั่วเหลอืง ในงานวจัิยครัง้ลา่สดุทมีวจัิยไดค้น้พบเปปไทดอ์กีชนดิหนึง่ทีไ่สเ้ดอืนฝอยสง่เขา้สูร่ากของถั่ว
เหลอืงเพือ่ควบคมุเซลลต์น้ก าเนดิหรอืสเต็มเซลลใ์นบรเิวณราก ซึง่เป็นเซลลพ์ชืใชใ้นการสรา้งระบบขนสง่สารอาหาร 
ทมีวจิัยไดท้ าการเปรยีบเทยีบเปปไทดช์นดินี้กบัเปปไทดข์องพชืและพบวา่เปปไทดข์องไสเ้ดอืนฝอยเหมอืนกบัเปป
ไทด ์CLE-B ของพชืซึง่ท าหนา้ทีค่วบคมุเซลลต์น้ก าเนดิทีจ่ะพัฒนาเป็นเซลลท์อ่ล าเลยีง  
 
ทมีวจัิยไดท้ าการสงัเคราะหเ์ปปไทด ์CLE-B ของไสเ้ดอืนฝอยและฉดีเขา้สูเ่ซลลท์อ่ล าเลยีงของตน้ Arabidopsis ผล
การทดลองพบวา่เปปไทด ์CLE-B ของไสเ้ดอืนฝอยท าใหพ้ชืเกดิการตอบสนองเชน่เดยีวกบัเปปไทดข์องพชืเอง และ
เมือ่ท าการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีพ่ชืใชใ้นการสง่สญัญาณไปยังเซลลต์น้ก าเนดิพบวา่ไสเ้ดอืนฝอยไม่สามารถ
ควบคมุเซลลต์น้ก าเนดิเหลา่นัน้ไดแ้ละไม่สามารถแยง่ชงิอาหารจากรากไดเ้นื่องจากเซลลต์น้ก าเนดิไมไ่ดรั้บสญัญาณ
ทีท่ าใหเ้กดิการตอบสนองตอ่ CLE-B 
 
Mitchum กลา่ววา่การยับยัง้การแสดงออกของยนีกลุม่นี ้สามารถลดการเขา้ท าลายของไสเ้ดอืนฝอยได ้และนับเป็น
ครัง้แรกทีม่กีารคน้พบวา่ไสเ้ดอืนฝอยสามารถควบคมุเซลลต์น้ก าเนดิทีเ่กีย่วขอ้งกบัระบบทอ่ล าเลยีงของพชืได ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://munews.missouri.edu/news-releases/2017/0213-fighting-world-hunger-researchers-discover-a-

new-link-to-fight-billion-dollar-threat-to-soybean-production/?platform=hootsuite 
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นกัวทิยาศาสตรส์ามารถอธบิายไดว้า่พชืสามารถทนทานตอ่สภาพแหง้แลง้ไดอ้ยา่งไร 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดศ้กึษากลไกในระดบัโมเลกลุทีท่ าใหพ้ชืใชน้ ้า
นอ้ยลงเมือ่อยูใ่นสภาพทีแ่หง้แลง้ โดยมุง่เนน้ไปทีฮ่อรโ์มน abscisic acid (ABA) เมือ่ ABA จับกบัโปรตนี PYL 
receptor จะท าใหเ้กดิปฏกิริยิาตา่งๆทีน่ าไปสูก่ารปิดปากใบของพชืและชว่ยใหพ้ชืสามารถรักษาน ้าไวไ้ด ้
 
ทมีวจิัยมแีนวคดิทีจ่ะสเปรย ์ABA เพือ่ท าใหพ้ชืเกดิความทนทานตอ่สภาพแหง้แลง้ อยา่งไรก็ตามโมเลกลุของ ABA 
เกดิการสลายตวัไดง้า่ยและมคีวามซบัซอ้นเกนิกวา่ทีจ่ะใชส้เปรยไ์ปบนใบพชืโดยตรง ทมีวจัิยจงึเกดิแนวคดิในการ
พัฒนาโมเลกลุทีค่ลา้ยกบั ABA ขึน้มา ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคนคิตา่งๆ เชน่ X-ray diffraction ในการศกึษากลไกทีเ่กดิขึน้
ระหวา่ง ABA และ PYL receptor และใชซ้ปุเปอรค์อมพวิเตอรใ์นการสรา้งแบบจ าลอง ทมีวจัิยสามารถสรา้ง
แบบจ าลองของ PYL receptor ไดส้ าเร็จและมแีผนทีจ่ะท าการศกึษาในพชืชนดิอืน่ เชน่ ขา้ว ในอนาคต เมือ่ทราบถงึ
ลกัษณะของ PYL receptor แลว้ ทมีวจัิยมแีผนทีจ่ะคน้หาหรอืสงัเคราะหโ์มเลกลุทีส่ามารถท าปฏกิริยิากบั receptor 
ชนดินีไ้ดซ้ ึง่อาจน าไปสูก่ารพัฒนาผลติภัณฑท์ีม่ปีระสทิธภิาพในการสเปรยเ์พือ่ท าใหพ้ชืเกดิความทนทานตอ่สภาพ
แหง้แลง้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.abstractsonline.com/pp8/#!/4279/presentation/2879 



นกัวทิยาศาสตรจ์ะเร ิม่ทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรค TR4 ภาคสนาม ในประเทศออสเตรเลยี 

Australia's gene technology regulator ไดอ้นุญาตใหท้มีวจิัยน าโดย Prof. James Dale จาก Queensland 
University of Technology ด าเนนิการทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพภาคสนามในพืน้ทีท่างตอนเหนือของประเทศ
ออสเตรเลยี เป็นเวลา 5 ปี 
 
ทมีวจัิยจะด าเนนิการทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพพันธุ ์Cavendish จ านวน 200 สายพันธุ ์ในพชืที ่6 เฮกแตร ์ที ่
Litchfield region เพือ่คน้หาสายพันธุท์ีม่คีวามตา้นทานตอ่โรค Panama Tropical Race 4 (TR4) ซึง่เป็นโรคทีเ่กดิ
จากเชือ้รา ทีม่กีารระบาดอยา่งรุนแรงในออสเตรเลยีตอนเหนือเมือ่ปี 2015  
 
Prof. Dale ระบวุา่ผลการทดสอบในเบือ้งตน้พบวา่มสีายพันธุท์ีส่ามารถตา้นทานตอ่โรคนีไ้ดอ้ย่างสมบรูณ์ แมว้า่จะยัง
ไมม่กีลว้ยเทคโนชวีภาพจ าหน่ายในออสเตรเลยีในขณะนี ้แตห่ากมกีารระบาดของโรค TR4 อยา่งรุนแรง อาจมคีวาม
จ าเป็นทีจ่ะตอ้งขออนุญาตเพือ่ผลติกลว้ยเทคโนชวีภาพเชงิการคา้เพือ่ชว่ยเหลอืเกษตรกรในประเทศ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.abc.net.au/news/2017-02-13/gm-banana-trial-approved-for-top-end/8256982 

Copyright © 2007 ISAAA  

Australian OGTR อนุญาตใหม้กีารทดสอบมสัตารด์เทคโนชวีภาพในภาคสนาม  

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บับรษัิท Nuseed Pty 
Ltd. ในการด าเนนิการทดสอบมัสตารด์อนิเดยี (Juncea canola) เทคโนชวีภาพทีม่ปีรมิาณน ้ามันสงู ในภาคสนาม 
การทดสอบจะด าเนนิการในระหวา่งเดอืนเมษายน 2017 ถงึพฤษภาคม 2022 โดยจะปลกูในพืน้ทีท่ดสอบขนาด 2 
เฮกแตร ์จ านวน 4 แปลง ในปี 2017 และจะเพิม่เป็นแปลงทดสอบขนาด 5 เฮกแตร ์จ านวน 10 แปลง ในปี 2018 
และ ขนาด 10 เฮกแตร ์จ านวน 15 แปลง ในปีตอ่ๆมา  
 
แผนการประเมนิและบรหิารจัดการความเสีย่ง (RARMP) ระบวุา่การทดสอบนีไ้ม่กอ่ใหเ้กดิอนัตรายทีน่่ากงัวลตอ่มนุษย์
และสิง่แวดลอ้มจงึไมม่คีวามจ าเป็นตอ้งใชม้าตรการพเิศษ และรายละเอยีดของแผน RARMP เปิดใหป้ระชาชนทัว่ไป
ไดรั้บทราบผา่นทางเว็บไซตข์อง OGTR 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir149 



งานวจิยัทีอ่ธบิายถงึความสามารถในการรบัรูท้ศิทางของเนือ้เยือ่พชื 

นักวทิยาศาสตรจ์าก John Innes Centre ประเทศองักฤษ น าโดย Dr. Alexandra Rebocho และทมีงานจาก
หอ้งปฏบิตักิารของ Professor Enrico Coen ไดท้ าการศกึษาเกีย่วกบัการพัฒนารูปร่างหรอื morphogenesis ใน
ธรรมชาต ิเพือ่สรา้งความเขา้ใจวา่ยนีสง่ผลอย่างไรตอ่รูปร่างของพชืซึง่จะน าไปสูก่ารพัฒนาพันธุพ์ชืในอนาคต 
 
ผลการทดลองน าไปสูก่ารตัง้ทฤษฎ ี'tissue conflict resolution' ทีร่ะบวุา่ผลของการเจรญิเตบิโตของพชืขึน้อยู่กบั
เนือ้เยือ่ โดยปกตเินือ้เยือ่แตล่ะบรเิวณจะมกีารเจรญิทีเ่ทา่กนัในทกุทศิทางหรอืเจรญิยดืยาวออกไปในทศิทางใด
ทศิทางหนึง่ แตใ่นความเป็นจรงิเนือ้เยือ่ตา่งๆไมไ่ดเ้จรญิแยกจากกนัอย่างอสิระ แตม่กีารการสมัผัสและการท างาน
ร่วมกนัระหวา่งกลุม่ของเนือ้เยือ่เพือ่ท าใหเ้กดิการโคง้งอของโครงสรา้ง 
 
การตอบสนองตอ่สภาพแวดลอ้มของเนื้อเยือ่แบง่ไดเ้ป็น 3 ประเภทหลกัๆ ไดแ้ก ่สว่นปลาย, สว่นผวิ และแบบมี
ทศิทาง โดยการทดลองนีมุ้ง่เนน้ไปทีก่ารตอบสนองแบบมทีศิทาง โดยพบวา่เนือ้เยือ่ของพชืสามารถรับรูท้ศิทางได ้
จากความไมส่มมาตรกนัของโปรตนีภายในเซลล ์ตวัอยา่งทีเ่ห็นไดช้ดัคอืพชืบางชนดิจะเจรญิในแนวราบไดเ้ร็วกวา่ 
ในขณะทีบ่างชนดิเจรญิไดด้ใีนแนวตัง้ฉากกบัพืน้โลก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.jic.ac.uk/news/2017/02/new-research-why-plant-tissues-have-sense-direction/ 
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นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาตน้ dandelion ทีม่นี า้ยางมากขึน้โดยใชเ้ทคนคิวศิวกรรมกระบวนการสรา้งและสลาย 
(metabolic engineering) 

ยางธรรมชาตเิป็นวตัถดุบิส าคญัในอตุสาหกรรม ผลผลติยางธรรมชาตสิว่นใหญไ่ดม้าจากตน้ยางหรอื Hevea 
brasiliensis อยา่งไรก็ตามเมือ่ความตอ้งการยางธรรมชาตใินตลาดโลกสงูขึน้จงึมกีารมองหาแหลง่ผลติยางธรรมชาติ
จากพชืชนดิอืน่ๆ ตน้ Russian dandelion (Taraxacum koksaghyz) เป็นพชืชนดิหนึง่ทีม่ศีกัยภาพในการผลติยาง
ธรรมชาตทิีส่ว่นราก อยา่งไรก็ตามยังตอ้งมกีารคน้ควา้วจัิยเพือ่การน าพชืชนดินีม้าใชเ้ป็นพชืทางเลอืกในการผลติยาง 
เนือ่งจากตน้ T. koksaghyz ผลติอนูิลนิ (inulin) ซึง่เป็นคารโ์บไฮเดรตประเภทพอลแิซ็กคาไรดแ์ละสะสมไวใ้นเซลล์
ของรากเป็นจ านวนมากซึง่สง่ผลกระทบตอ่การผลติน ้ายาง 
 
Anna Stolze และทมีวจิัยจาก University of Muenster ประเทศเยอรมน ีไดศ้กึษากระบวนการสรา้งอนูิลนิและน ้ายาง
ของ T. koksaghyz เปรยีบเทยีบกบั T. brevicorniculatum ซึง่เป็นสายพันธุใ์กลเ้คยีง โดยทมีวจัิยไดค้น้พบเอ็นไซม ์
fructan 1-exohydrolase (1-FEH) ทีส่ามารถยอ่ยสลายอนูิลนิใหก้ลายเป็นน ้าตาลฟรุกโตสและซโูครส และไดศ้กึษา
ผลของการเพิม่การแสดงออกของยนี Tk1-FEH ผลการทดลองพบวา่การเพิม่การแสดงออกของยนีดงักลา่วท าให ้
ปรมิาณน ้ายางเพิม่ขึน้เกอืบ 2 เทา่ในตน้ dandelion ทัง้ 2 สายพันธุ ์
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