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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                    วันท่ี 24 กุมภาพนัธ์ 2564 

นักวิจัยพฒันากล้วยหอมคาเวนดิช (Cavendish Bananas) ให้ต้านทานโรคตายพราย (Panama Disease) 
 

นกัวิจยัของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีควีนส์แลนด์ (Queensland 

University of Technology - QUT) ศาสตราจารย์ James Dale 

และทีมงาน ประสบความส าเร็จในการพฒันาสายพนัธุ์ของ

กลว้ยคาเวนดิช ให้ตา้นทานโรคตายพรายท่ีเกิดจากเช้ือสาย

พนัธุ์ 4 (tropical race 4 - TR4) 

ศาสตราจารย์ Dale กล่าวว่า การทดลองภาคสนาม

แสดงใหเ้ห็นวา่การแสดงออกของยนี RGA2 ท่ีไดจ้ากกลว้ยป่า 

ช่วยให้ตา้นทานโรคตายพราย ท่ีเกิดจากเช้ือสายพนัธุ์ 4 ซ่ึงยีน RGA2 ก็มีอยู่ในกลว้ยหอมคาเวนดิช แต่ไม่แสดง

ออกมา การพฒันาสายพนัธุ์ตา้นทานโรคตายพราย ท่ีเกิดจากเช้ือสายพนัธุ์ 4 ไดน้ าไปสู่ความร่วมมือกบั Fresh Del 

Monte ซ่ึงเป็นผูน้ าด้านผกัและผลไมส้ดจากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงจะช่วยให้นักวิจยัสามารถใช้เคร่ืองมือแกไ้ขยีน 

CRISPR เพื่อพฒันาพนัธุ์กลว้ยหอมคาเวนดิช ใหต้า้นทานโรคตายพราย ท่ีเกิดจากเช้ือสายพนัธุ์ 4  

เช้ือสายพนัธุ์ 4 เป็นเช้ือราท่ีอยู่ในดินมานานกวา่ 40 ปี และส่งผลให้ผลผลิตกลว้ยคาเวนดิชลดนอ้ยลงทัว่

เอเชีย ตะวนัออกกลางและแอฟริกา และในปี 2562 ไดพ้บโรคน้ีในโคลมัเบีย และ ละตินอเมริกา ซ่ึงเป็นภูมิภาคท่ี

มีการส่งออกกลว้ยคาเวนดิช ประมาณ ร้อยละ 85 ของโลก 

(ครับ การใชเ้คร่ืองมือท่ีดีก็สามารถแกปั้ญหาการผลิตกลว้ยคาเวนดิชท่ีเกิดจากโรคตายพรายได)้  

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.qut.edu.au/news?id=173568 
 

MitoTALEN ช่วยให้เข้าใจมากขึน้เกีย่วกบัจีโนมในไมโตคอนเดรียของพืช 
 

นกัวิจยัไดอ้ธิบายกลไกและลกัษณะเฉพาะของพืชดอก (flowering plants) ท่ียงัไม่ไดมี้การอธิบาย โดยใช้

เทคนิคท่ีเรียกวา่ mitochondria-targeted transcription activator-like effector nucleases (mitoTALENs) ผลกระทบ

ของ mitoTALEN ท่ีมีต่อการแบ่งสายดีเอ็นเอเส้นคู่ ในจีโนมไมโตคอนเดรียของพืช ถูกรวบรวมโดย Shin-ichi 

Arimura จาก University of Tokyo ท่ีลงพิมพใ์นวารสาร Genes 

https://www.qut.edu.au/news?id=173568
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จีโนมไมโทคอนเดรียในพืชดอกมีความแตกต่างจากในสัตว์

และยีสต์ในหลาย ๆ ลักษณะ เช่น มีขนาดใหญ่และผันแปร มี

โครงสร้างเป็นวงกลม เชิงเส้นและแบบแยกแขนง มีล าดบัซ ้าท่ียาวท่ี

มีส่วนร่วมใน  homologous recombinations (การรวมตัวกันทาง

พันธุกรรมชนิดหน่ึงซ่ึงมีการแลกเปล่ียนข้อมูลทางพันธุกรรม

ระหว่างโมเลกุลท่ีเหมือนกนัหรือเหมือนกนัสองโมเลกุลของกรด

นิวคลีอิกเกลียวคู่หรือเกลียวเด่ียว) และล าดบัยีนท่ีแปรผนัแมจ้ะอยู่

ภายในชนิดพนัธุ์หน่ึง การอธิบายความแปรปรวนเป็นไปไม่ได้ท่ีผ่านมา เน่ืองจากไม่มีเคร่ืองมือในการเปล่ียน

จีโนมไมโทคอนเดรียของพืช ด้วยเทคนิค mitoTALENs ท าให้นักวิจัยประสบความส าเร็จในการท าลายยีน

เป้าหมายในจีโนมไมโทคอนเดรียในขา้ว เรพซีด (rapeseed) และ Arabidopsis การแบ่งเส้นเกลียวคู่ท่ีเร่ิมตน้โดย 

mitoTALEN ไม่ไดรั้บการซ่อมแซมโดยการต่อปลายท่ีไม่เหมือนกนั แต่เกิดจากการรวมตวักนัใหม่ระหว่างการ

ท าซ ้ าท่ีอยู่ใกลแ้ละไกลจากต าแหน่งเป้าหมาย ซ่ึงน าไปสู่โครงสร้างจีโนมใหม่ท่ีมีการลบจ านวนมากและการ

ก าหนดค่าท่ีแตกต่างกนั ในทางตรงกนัขา้ม การแบ่งเส้นใยสองเส้นท่ีเกิดจาก TALENs ในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

น าไปสู่การสอดแทรกหรือการลบขนาดเลก็ในจีโนมนิวเคลียร์ และการสลายของจีโนมไมโทคอนเดรีย 

การคน้พบน้ีอาจบ่งบอกไดว้่าจีโนมไมโทคอนเดรียและจีโนมนิวเคลียร์ ของพืชและสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

มีกลไกเฉพาะท่ีตอบสนองต่อการแบ่งเส้นเกลียวคู่ท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติ 

(ครับ เป็นการศึกษาพื้นฐาน ท่ีน าไปสู่การแกไ้ขยนีท่ีมีประสิทธิภาพ) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://search.proquest.com/docview/2483972481?fr&pq-origsite=gscholar 
 

เจ้าหน้าที่วิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพของคิวบา สนับสนุนความปลอดภัยของพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

ศูนยพ์นัธุวิศวกรรมและเทคโนโลยชีีวภาพ (Center 

for Genetic Engineering and Biotechnology -  CIGB) 

ผูอ้  านวยการฝ่ายวิจยัการเกษตร Mario Pablo Estrada ไดใ้ห้

การสนบัสนุนพืชดดัแปลงพนัธุกรรมอีกคร้ัง โดยระบุว่าส่ิง

เหล่าน้ีจะช่วยให้คิวบามีอิสระในการผลิตอาหารทางการ

เกษตรมากขึ้น โดยเฉพาะขา้วโพดและถัว่เหลือง 

Estrada อธิบายเพิ่มเติมว่า เทคโนโลยีชีวภาพยงั

ช่วยให้คิวบาพฒันาเมล็ดพนัธุ์ท่ีดีขึ้นและไดผ้ลผลิตท่ีเพิ่มขึ้น ค าแถลงของเขาเกิดขึ้นหลงัจากการสัมภาษณ์ทาง

วิทยแุละโทรทศัน์กบั Eulogio Pimentel จาก BioCubaFarma ซ่ึง Pimentel กล่าววา่นกัวิทยาศาสตร์และนกัวิชาการ

เกษตร มีความกงัวลเก่ียวกบัการผลิตทางการเกษตร เน่ืองจากมีการคาดการณ์ว่า ภายในปี 2593 จะมีการใชท่ี้ดิน

https://search.proquest.com/docview/2483972481?fr&pq-origsite=gscholar
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เพื่อการเกษตรลดลงทัว่โลก แมว้า่พืชดดัแปลงพนัธุกรรมอาจช่วยแกปั้ญหาได ้แต่ Pimentel กล่าววา่ส่ิงน้ียงัไม่ได้

รับการพิสูจน์ว่าปลอดภยัส าหรับการบริโภคของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้ม แต่ในทางกลบักนั Estrada ไดเ้นน้ย  าให้

เห็นว่า เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช ได้รับการรับรองโดยนักวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบลหลายคน และสถาบนั

มากกว่า 200 แห่งทัว่โลกรวมทั้งการวิจยัทางเทคโนโลยีชีวภาพนั้น มีมานานถึง 25 ปีแลว้ โดยให้ผลลพัธ์ท่ีเป็น

ประโยชน์ต่อสุขภาพของมนุษย ์และความปลอดภยัต่อส่ิงแวดลอ้ม 

คิวบาไดจ้ดัตั้งคณะกรรมการแห่งชาติเพื่อการใชส่ิ้งมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม (GM) ในเดือนกรกฎาคม 

2563 ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของนโยบายระดับชาติ เก่ียวกับขีดความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ

คิวบา ในการพฒันาเมล็ดพนัธุ์ดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ความรับผิดชอบของคณะกรรมาธิการ  คือ 

การตรวจสอบการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพอย่างเป็นระเบียบเพื่อสนบัสนุนการพฒันาการเกษตรของคิวบา ปัจจุบนั

คิวบามีขา้วโพดและถัว่เหลืองดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีใกลจ้ะปลดปล่อย ซ่ึงผูผ้ลิตคาดการณ์ว่าจะส่งผลกระทบ

อยา่งมีนยัส าคญัต่อเศรษฐกิจของประเทศ 

(ครับ เม่ือไหร่ผูก้  าหนดนโยบายประเทศไทยจะมีแนวคิดเช่นน้ีบา้ง) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.cigb.edu.cu/potencia-cuba-uso-seguro-de-trangenicos-en-rendimientos-

agricolas/ 
 

การสัมมนาออนไลน์ เร่ือง สถานภาพของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ัวโลก 

และมุมมองเทคโนโลยีชีวภาพของชาวหมู่เกาะแปซิฟิก 
 

การยอมรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั่วโลกในปี 2562 

และมุมมองดา้นเทคโนโลยีชีวภาพของชาวหมู่เกาะแปซิฟิก จะ

ถูกน าเสนอผ่านการสัมมนาทางเว็บในวนัท่ี 11 มีนาคม 2564 

เวลา 16.00 น. AEDT ทาง Zoom 

ออสเตรเลียเป็นหน่ึงในประเทศท่ีบุกเบิกท าการคา้พืช
ดดัแปลงพนัธุกรรมในปี 2539 และในปี 2562 ออสเตรเลียอยู่ใน
อันดับท่ี 13 ของรายช่ือประเทศปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม 

รายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัการยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพของออสเตรเลียและจุดเด่นอ่ืน ๆ ของรายงาน ISAAA 
Global Status of Commercialized Biotech / GM Crops: 2019 จะมีการหารือในระหว่างการสัมมนาทางเว็บ ซ่ึง
รวมถึงประเด็นต่อไปน้ี: 

• พื้นท่ีปลูกพืชไบโอเทคทัว่โลกตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2562 
• อตัราการยอมรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมหลกั ๆ ทัว่โลก 
• แนวโนม้ในการอนุญาตกรณี (events) ต่าง ๆ ของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม และ 

https://www.cigb.edu.cu/potencia-cuba-uso-seguro-de-trangenicos-en-rendimientos-agricolas/
https://www.cigb.edu.cu/potencia-cuba-uso-seguro-de-trangenicos-en-rendimientos-agricolas/
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• แนวทางในการวิจยัดา้นเทคโนโลยีชีวภาพ ความทา้ทายในการเพาะปลูก และทิศทางในอนาคต
จากมุมมองของชาวหมู่เกาะแปซิฟิก 

ผูร่้วมอภิปรายประกอบด้วยผูเ้ช่ียวชาญจาก La Trobe Institute for Food and Agriculture, International 

Service for the Acquisition of Agri-Biotech Applications และ Australian Farmers Federation 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจโดยเฉพาะความคิดเห็นในเร่ืองของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมของชาวหมู่เกาะ

แปซิฟิก) 

ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ท่ี https://latrobe.zoom.us/webinar/register/WN_EEun4vIQRNa90uJ4-

jL1bQ 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 24, 2021 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://latrobe.zoom.us/webinar/register/WN_EEun4vIQRNa90uJ4-jL1bQ
https://latrobe.zoom.us/webinar/register/WN_EEun4vIQRNa90uJ4-jL1bQ

