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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  
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การดดัแปลงจโีนมดว้ยเทคนคิ Sequence-Specific Nucleases-mediated Gene Targeting กบัการ
ปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 

การดดัแปลงจโีนมขององุน่และแอปเป้ิลโดยเทคนคิ CRISPR/CAS9 

Mickael Malnoy จาก Foundation Edmund Mach ประเทศอติาล ีร่วมกบัทมีวจิัยจากสถาบนัตา่งๆ ไดค้น้พบวธิกีาร
น าสง่ระบบ CRISPR/Cas9 ribonucleoproteins (RNPs) เขา้สูเ่ซลลข์ององุน่สายพันธุ ์Chardonnay และแอปเป้ิล
สายพันธุต์า่งๆ เชน่ Golden delicious เพือ่ชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะ 
 

ทมีวจิัยไดก้ าหนดเป้าหมายทีบ่รเิวณยนี MLO-7 ซึง่เป็นยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรค powdery mildew (PM) 
ในองุน่ และไดก้ าหนดเป้าหมายทีบ่รเิวณยนี DIPM-1, DIPM-2 และ DIPM-4 ในแอปเป้ิลเพือ่ท าใหเ้กดิความตา้นทาน
ตอ่โรคใบไหม ้โดยไดท้ าการตรวจสอบการเกดิการกลายพันธุด์ว้ยเทคนคิ targeted deep sequencing  
 

ผลการทดลองพบวา่การน าสง่ระบบ CRISPR/Cas9 RNPs เขา้สูเ่ซลลโ์ดยตรง สามารถชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์น
องุน่และแอปเป้ิลได ้โดยงานวจัิยนีถ้อืวา่เป็นงานวจัิยแรกทีป่ระสบความส าเร็จในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์นองุน่
และแอปเป้ิลดว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9 RNPs 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.01904/abstract 
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Public Research and Regulation Initiative (PRRI) และ Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) ได ้
ประชมุร่วมกนั ณ Cancun Convention Center ประเทศเม็กซโิก เมือ่วนัที ่3 ธันวาคมทีผ่า่นมา เพือ่เตรยีมการจัด
งานประชมุวชิาการ COP13 Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity โดย Piet 
van der Meer จาก PRRI ไดก้ลา่วแนะน าเกีย่วกบัการประชมุ Biodiversity Convention and Biosafety Protocol 
and the Conference and Meetings of the Parties (COPMOPs) ซึง่รวมถงึการประชมุ COP13, COPMOP8 และ 
COPMOP2 
 
การประชมุหารอืในครัง้นีม้ผีูเ้ขา้ร่วมจ านวน 45 คน ประกอบดว้ยนักวทิยาศาสตร,์ นักประชาสมัพันธ,์ เจา้หนา้ทีด่า้น
การควบคมุทางชวีภาพและนักศกึษา จาก 16 ประเทศ โดยการประชมุนีถ้อืเป็นครัง้แรกทีม่ตีวัแทนนักศกึษาจาก
ประเทศสหรัฐอเมรกิา, เบลเยยีมและเม็กซโิกเขา้ร่วมประชมุ การประชมุนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความเขา้ใจและ
ชีใ้หเ้ห็นถงึความส าคญัของ COP และเพือ่ชีแ้จงวธิกีารด าเนนิงานอยา่งมปีระสทิธภิาพในระหวา่งการจัดงานประชมุ
วชิาการ MOP 
 
Conference of the Parties on its 13th meeting (COP13) เป็นงานประชมุวชิาการทีส่ าคัญทีส่ดุทีจั่ดโดย 
Convention on Biological Diversity (CBD) โดย Enrique Peña Nieto ประธานาธบิดเีม็กซโิก ไดป้ระกาศสนับสนุน
การด าเนนิงานของ CBD เพือ่ใหบ้รรลวุตัถปุระสงคต์ามแผน Strategic Plan for Biodiversity 2011-2020 และ Aichi 
goals 
 

สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่knowledge.center@isaaa.org 
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Nigeria's National Biotechnology Development Agency (NABDA) ไดป้ระกาศวา่ถั่วพุ่มเทคโนชวีภาพจะไดรั้บ
การอนุญาตใหผ้ลติเชงิการในประเทศไนจเีรยีภายในปี 2019 โดย Prof. Lucy Ogbadu ผูอ้ านวยการ NABDA ได ้
กลา่วถงึเรือ่งนีใ้นระหวา่งการประชมุ Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB) เมือ่เดอืนพฤศจกิายน
ทีผ่า่นมา โดยในขณะนีถ้ั่วพุ่มเทคโนชวีภาพก าลงัอยูใ่นระหวา่งการทดสอบภาคสนาม โดยผลการทดสอบเป็นที ่
น่าพอใจ 
 
Prof. Ogbadu กลา่ววา่ “การผลติถั่วพุ่มเทคโนชวีภาพจะเป็นไปตามกฎระเบยีบทีว่างไว ้โดยคณะกรรมการดา้น
จรยิธรรมของเราก าลงัท างานอยา่งหนักเพือ่สรา้งความเชือ่มั่นวา่กฎตา่งๆเหลา่นีจ้ะไมม่ชีอ่งโหว ่ชาวไนจเีรยีควรจะ
มั่นใจวา่ถั่วเทคโนชวีภาพและพชืเทคโนชวีภาพชนดิอืน่ๆในประเทศไนจเีรยีปลอดภัยส าหรับการบรโิภค และในอกี 2-
3 ปีตอ่จากนีถ้ั่วพุ่มเทคโนชวีภาพจะพรอ้มส าหรับการผลติเชงิการคา้” นอกจากนี ้Prof. Ogbadu ยังไดเ้นน้ย ้าวา่พชื
เทคโนชวีภาพไมก่อ่ใหเ้กดิปัญหาสขุภาพ โดยมนัีกวทิยาศาสตรผ์ูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลจ านวน 100 คนทีร่่วมลงนาม
เพือ่ยนืยันถงึความปลอดภัยของพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.nabda.gov.ng/# 
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ผลการส ารวจโดยสถาบนั Pew Research Center พบวา่ชาวอเมรกินัมคีวามเห็นทีแ่ตกตา่งกันเกีย่วกบัผลตอ่สขุภาพ
ทีเ่กดิจากการบรโิภคอาหารอนิทรยีแ์ละอาหารเทคโนชวีภาพ จากการสุม่ส ารวจประชากรจ านวน 1,480 คนทัว่
ประเทศสหรัฐอเมรกิา พบวา่ชาวอเมรกินัประมาณครึง่หนึง่ (48%) มคีวามเห็นวา่พชืเทคโนชวีภาพไมม่คีวามแตกตา่ง
จากพชืปกต ิ39% เชือ่วา่พชืเทคโนชวีภาพสง่ผลเสยีตอ่สขุภาพและอกี 10% เชือ่วา่พชืเทคโนชวีภาพดตีอ่สขุภาพ
มากกวา่ อยา่งไรก็ตามผูท้ีใ่หค้วามเห็นจ านวน 55% เชือ่วา่พชืทีป่ลกูแบบอนิทรยีส์ง่ผลดตีอ่สขุภาพมากกวา่พชืที่
ปลกูดว้ยวธิกีารทัว่ไป 
 
ผลการส ารวจยังพบวา่ ชาวอเมรกินั 16% ใหค้วามส าคญักบัพชืเทคโนชวีภาพในทกุประเด็น 37% ใหค้วามส าคญั
เฉพาะในบางประเด็น 31% สนใจเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพไมม่ากนัก และ 15% ไมส่นใจเกีย่วกบัเรือ่งของพชืเทค
โนชวีภาพเลย 
 
ชาวอเมรกินั 30% กลา่ววา่งานวจัิยเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพเป็นแหลง่ขอ้มลูทีป่ระกอบไปดว้ยหลักฐานและ
ขอ้เท็จจรงิ พวกเขามคีวามเชือ่มั่นในขอ้มลูดา้นสขุภาพทีม่าจากงานวจัิยทางวทิยาศาสตร ์มากกวา่ขอ้มลูทีม่าจาก
ภาคอตุสาหกรรม สือ่และภาคการเมอืง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.pewinternet.org/2016/12/01/public-opinion-about-genetically-modified-foods-and-trust-in-

scientists-connected-with-these-foods/ 
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ผลการทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพภาคสนามในพืน้ที ่0.5 เอเคอร ์(1,800 m2) ณ ชมุชน Trung Son เมือ่ปี 
2015 ทีผ่า่นมา พบวา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพใหผ้ลผลติสงูและมศีักยภาพทางเศรษฐกจิ ชมุชน Trung Son มพีืน้ที่
เกษตรกรรม 560 เฮกแตร ์โดยมพีืน้ทีป่ลกูขา้วโพด 80 เฮกแตร ์โดยปี 2016 ไดม้กีารขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพด
เทคโนชวีภาพเป็น 6 เฮกแตรโ์ดยเกษตรกรจ านวน 55 ราย ผลการประเมนิพบวา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพใหผ้ลผลติสงู
มาก โดยใหผ้ลผลติสงูถงึ 40 ตนัในพืน้ที ่6 เฮกแตร ์ในปี 2016  
 
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพชนดินีม้ลีกัษณะพเิศษ คอื ตา้นทานตอ่แมลง อยา่งไรก็ตามเมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพ
ยังคงมรีาคาสงูกวา่เมล็ดพันธุข์า้วโพดปกต ิซึง่เป็นปัจจัยหนึง่ทีข่ดัขวางการเขา้ถงึเมล็ดพันธุข์องเกษตรกร โดยเฉลีย่
ราคาเมล็ดพันธุข์า้วโพดปกตอิยูท่ีป่ระมาณ 90,000-130,000 VND/kg ในขณะทีเ่มล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพมี
ราคา 210,000 VND/kg ถงึแมว้า่เกษตรกรจะตอ้งจา่ยคา่เมล็ดพันธุแ์พงกวา่ปกต ิแตเ่กษตรกรสามารถลดตน้ทนุดา้น
อืน่ๆลงได ้เชน่ คา่ใชจ้า่ยส าหรับยาปราบศตัรูและแมลง โดยกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทของเวยีดนามมี
แผนทีจ่ะขยายพืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพเพือ่เพิม่ปรมิาณและคณุภาพของผลผลติขา้วโพด 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
 http://www.baonghean.vn/kinh-te/201606/nghe-an-se-mo-rong-dien-tich-ngo-bien-doi-gen-2708062/ 



การดดัแปลงจโีนมดว้ยเทคนคิ Sequence-Specific Nucleases-mediated Gene Targeting กบัการ
ปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 

เทคนคิการดดัแปลงจโีนมท าใหนั้กวจิัยสามารถปรับเปลีย่นล าดบันิวคลโีอไทดข์อง DNA ไดอ้ยา่งแมน่ย า ท าใหเ้กดิ
ความเป็นไปไดใ้นการน ามาใชเ้พือ่การปรับปรุงพันธุพ์ชื การดดัแปลงจโีนมของพชืเริม่ตน้จากการตดัสาย DNA ที่
บรเิวณจ าเพาะหรอื sequence-specific nucleases (SSN) ซึง่จะท าใหเ้กดิกระบวนการซอ่มแซม DNA แบบ non-
homologous end joining (NHEJ) หรอืแบบ homology-directed repair (HDR) 
 
กระบวนการซอ่มแซม DNA แบบ HDR สามารถท าใหเ้กดิการแทนทีข่องยนีหรอืท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบ point 
mutation ไดอ้ยา่งจ าเพาะ รวมไปถงึการน ายนีจากสิง่มชีวีติอืน่ใสเ่ขา้ไปในบรเิวณทีจ่ าเพาะบนจโีนม ในปัจจบุนัไดม้ี
เทคนคิทีส่ามารถท าใหเ้กดิ SSN ในพชือยูห่ลายเทคนคิ ไดแ้ก ่zinc finger nucleases (ZFNs), transcriptional 
activator-like effector nucleases (TALENs) และ clustered regularly interspaced short palindromic repeat 
(CRISPR) อยา่งไรก็ตามศกัยภาพในการดดัแปลงจโีนมพชืยังคงมขีอ้จ ากดัอยู ่เนือ่งจากกระบวนซอ่มแซม DNA จะ
เกดิขึน้แบบ NHEJ เป็นสว่นใหญ ่ 
 
Yongwei Sun และทมีวจิัยจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences ประเทศจนี จงึไดท้ าการรวบรวม
ขอ้มลูลา่สดุเกีย่วกับการดดัแปลงจโีนมพชืดว้ยเทคนคิตา่งๆทัง้ 3 เทคนคิ และไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความทา้ทายและ
อนาคตของการพัฒนาเทคนคิการปรับปรุงพชืดว้ย Sequence-Specific Nucleases-mediated Gene Targeting ให ้
มศีกัยภาพมากยิง่ขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.01928/abstract 
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