
8  มนีาคม  พ.ศ. 2560 

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 
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รฐัสภาของประเทศสวติเซอรแ์ลนดต์กลงทีจ่ะใชก้ฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัพชืเทคโน
ชวีภาพ 
 

รายงานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ถ ัว่เหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพสามารถสรา้งรายได ้150 ลา้นเหรยีญ
สหรฐัใหก้บัประเทศโบลเิวยี 
 

นกัวทิยาศาสตรไ์ดเ้ผยแพรข่อ้มูลทางพนัธุกรรมของขา้วสาลสี าหรบัท าพาสตา้จากประเทศแถบเมดเิตอร์
เรเนยีนจ านวน 21 ประเทศ 
 

ยนี GaRPL18 ของฝ้ายท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้ Verticillium 
 

การดดัแปลงยนีของตน้ Chrysanthemum ดว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 
 

ประสทิธภิาพของการท าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนีแบบจ าเพาะในฝ้ายดว้ยเทคนคิ CRISPR-CAS9 
 

การยบัย ัง้การแสดงออกของยนี chitinase ของหนอน Northern armyworm โดยใช ้RNAi effector 

รฐัสภาของประเทศสวติเซอรแ์ลนดต์กลงทีจ่ะใชก้ฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพส าหรบัพชืเทคโนชวีภาพ 

“รัฐสภาของประเทศสวติเซอรแ์ลนดก์ าลงัจะประกาศใชก้ฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพซึง่จะอนุญาตใหม้กีารปลกู
ฝ้ายเทคโนชวีภาพในประเทศ ในฐานะสมาชกิรัฐสภา เราตอ้งท างานร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในทกุภาคสว่น เพือ่การ
ออกกฎหมายทีท่ าใหเ้กดิความเป็นไปไดใ้นการปลกูพชืเทคโนชวีภาพในประเทศนี้” กลา่วโดย Dr.Titus Thwala 
ประธานคณะกรรมการดา้นการเกษตรในระหวา่งการศกึษาดงูาน ณ แปลงทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพของสมาคมฝ้าย
สวติเซอรแ์ลนด ์เมอืง Big Bend เมือ่วนัที ่23 กมุภาพันธ ์ทีผ่า่นมา 
 

การศกึษาดงูานครัง้นียั้งประกอบไปดว้ยสมาชกิสภาจากกระทรวงการทอ่งเทีย่วและสิง่แวดลอ้ม น าโดย Mr. Veli 
Shongwe โดยการดงูานภาคสนามครัง้นีเ้ป็นสว่นหนึง่ของแผนการศกึษาดงูานของทางคณะกรรมการ ทีไ่ดร้่วมศกึษาดู
งานในประเทศอนิเดยีเมือ่เดอืนพฤศจกิายน ปี 2016 ร่วมกบัผูแ้ทนจากกลุม่ประเทศแอฟรกิา ในการศกึษาดงูาน ณ 
ประเทศอนิเดยีในครัง้นัน้ ทางคณะกรรมการไดพ้บปะและศกึษาขอ้มลูจากบรษัิท JK Agri Genetics Ltd, (JK Seeds) 
หนึง่ในบรษัิทผูผ้ลติเมล็ดพันธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพรายใหญ ่โดย Mr. Sanjay Kumar Gupta ประธานบรษัิท ไดเ้ขา้ร่วม
ศกึษาดงูาน ณ เมอืง Big Bend ประเทศสวติเซอรแ์ลนด ์ในครัง้นีด้ว้ย และไดแ้นะน าใหป้ระเทศสวติเซอรแ์ลนดห์ันมา
ใชป้ระโยชนจ์ากฝ้ายเทคโนชวีภาพ โดยไดร้ะบวุา่ “หากประเทศสวติเซอรแ์ลนดค์วา้โอกาสนี้ไว ้จะท าให ้
สวติเซอรแ์ลนดก์ลายเป็นหนึง่ในประเทศผูส้ง่ออกฝ้ายรายใหญข่องโลก” 
 

ตดิตอ่ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
Khosi Mkhatshwa: mmkhatshwa@cottonboard.co.sz หรือceosec@cottonboard.co.sz. 



รายงานทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่ถ ัว่เหลอืงและขา้วโพดเทคโนชวีภาพสามารถสรา้งรายได ้150 ลา้นเหรยีญสหรฐั
ใหก้บัประเทศโบลเิวยี 
 

รายงานของ Association of Producers of Oilseeds and Wheat (Anapo), Bolivian Institute of Foreign Trade 
(IBCE) และ Agricultural Chamber of the East (CAO) ระบวุา่การยอมรับการใชถ้ั่วเหลอืงและขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพ จะท าใหป้ระเทศโบลเิวยีมรีายไดเ้พิม่ขึน้ถงึ 150 ลา้นเหรยีญสหรัฐ 
 
รายงานฉบบันีม้ชี ือ่วา่ Socioeconomic Impact and Environment in Bolivia from Genetically Improved Soy 
and Maize ซึง่เป็นรายงานทีร่วบรวมประสบการณ์กวา่ 10 ปี และการศกึษาวจัิยเกีย่วกบัถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ
ตา้นทานตอ่สารไกลโฟเสต ซึง่เป็นพชืเทคโนชวีภาพชนดิแรกทีไ่ดรั้บการอนุญาตในประเทศโบลเิวยี เมือ่ปี 2015 
โดยถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพชนดินีส้ามารถท าใหป้ระเทศโบลเิวยีประหยัดงบประมาณในการเขา้ถั่วเหลอืงมากถงึ 
177,000 เหรยีญสหรัฐในระหวา่งปี 2005-2015  
 
Gary Rodriguez ผูจ้ัดการทัว่ไปของ IBCE ระบวุา่ การใชถ้ั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพจะชว่ยลดการน าเขา้สารเคมกี าจัด
แมลงคดิเป็นมลูคา่ 66 ลา้นเหรยีญสหรัฐตอ่ปี และจะท าใหม้ผีลผลติเพิม่ขึน้ 200,000 ตนั คดิเป็นมลูคา่ 50 ลา้น
เหรยีญสหรัฐตอ่ปี และการใชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพจะชว่ยลดปรมิาณการใชส้ารเคมกี าจัดแมลงและเพิม่ปรมิาณ
ผลผลติขึน้อกี 87,000 ตนั ซึง่จะท าใหเ้กดิรายไดเ้พิม่ขึน้ 11 ลา้นเหรยีญสหรัฐตอ่ปี นอกจากนีก้ารใชถ้ั่วเหลอืงและ
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพจะชว่ยลดการปลดปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ านวน 7,000 ตนั และชว่ยประหยัดน ้า
ไดม้ากถงึ 120 ลา้นลติรตอ่ปี 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.lostiempos.com/actualidad/economia/20170119/estudio-revela-que-uso-biotecnologia-

puede-generar-us-150-millones 
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นกัวทิยาศาสตรไ์ดเ้ผยแพรข่อ้มูลทางพนัธุกรรมของขา้วสาลสี าหรบัท าพาสตา้จากประเทศแถบเมดเิตอร ์       
เรเนยีนจ านวน 21 ประเทศ 
 

นักวทิยาศาสตรจ์ากประเทศสเปน ร่วมกบั University of Granada (UGR) ไดท้ าการศกึษาลักษณะทางพันธุกรรม 
ลกัษณะภายนอกทีป่รากฏและการปรับตวัใหเ้ขา้กับเขตภมูศิาสตรท์ีแ่ตกตา่งกนั ของขา้วสาลพัีนธุพ์ืน้เมอืง 
(landraces) จากประเทศแถบทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนจ านวน 21 ประเทศ  
 
ลกัษณะภายนอกตา่งๆทีท่มีวจัิยไดท้ าการศกึษาไดแ้ก ่ชว่งเวลาในการออกดอก ชวีมวล ลกัษณะทนแลง้ ลกัษณะ
ของดอก การสงัเคราะหแ์สง ลกัษณะของโปรตนี ปรมิาณผลผลติและองคป์ระกอบตา่งๆในผลผลติ ในสว่นของ
ลกัษณะทางพันธกุรรม ทมีวจิัยไดศ้กึษาอลัลนีตา่งๆของยนีจ านวน 448 อลัลลี ในจ านวนนีม้ ี226 อลัลลีทีพ่บไดน้อ้ย
เพยีง 5% ของประชากรทัง้หมด  
 
ผลการวเิคราะหท์างสถติสิามารถแบง่กลุม่ขา้วสาลพีืน้เมอืงออกเป็น 5 กลุม่ยอ่ย โดยมหีนึง่กลุม่ทีเ่ป็นกลุม่ของพันธุ์
ปลกูในปัจจบุนั และอกี 4 กลุม่ทีเ่หลอืสามารถแบง่ไดต้ามเขตภมูศิาสตร ์ไดแ้ก ่กลุม่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวนัออก 
กลุม่ทะเลบอลขา่นตะวนัออกและตรุก ีกลุม่ทะเลบอลขา่นตะวนัตกและอยีปิต ์และ กลุม่ทะเลเมดเิตอรเ์รเนยีนตะวนัตก 
ผลการศกึษานียั้งแสดงใหเ้ห็นวา่มลีักษณะทางพันธุกรรมบางประการทีเ่หมอืนกนัในกลุม่ประชากรทีแ่ตกตา่งกนั และ
มลีกัษณะบางประการทีแ่ตกตา่งกนัซึง่ท าใหเ้กดิการปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนัร่วมไปถงึสภาพ
ภมูอิากาศทีแ่ตกตา่งกนัดว้ย 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://canal.ugr.es/noticia/scientists-make-the-first-genetic-radiography-of-the-wheat-used-to-make-

pasta-studying-wheat-from-21-mediterranean-countries/ 

  

 



ยนี GaRPL18 ของฝ้ายท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้ Verticillium 
 

Verticillium dahliae เป็นเชือ้ราทีท่ าใหเ้กดิโรคเหีย่วในฝ้าย โดยกลไกความตา้นทานตอ่โรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้รา
ชนดินียั้งไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดัในปัจจบุนั ทมีวจัิยจาก Chinese Academy of Agricultural Sciences น าโดย Qian 
Gong และ Zhaoen Yang จงึไดท้ าการศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตา้นทานตอ่โรคนี ้และไดค้น้พบยนี GaRPL18 
ซึง่ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรคเหีย่วในฝ้าย Gossypium arboretum  
 
ผลการศกึษาหนา้ทีแ่ละการท างานของยนีนีพ้บวา่ ยนี GaRPL18 ท าหนา้ทีส่รา้ง 60S ribosomal protein ซึง่เป็น
องคป์ระกอบส าคญัในกระบวนการสงัเคราะหโ์ปรตนี ทมีวจัิยพบวา่การเขา้ท าลายของเชือ้ V. dahlia มผีลไปกระตุน้
การแสดงออกของยนี GaRPL18 และรูปแบบการแสดงออกของยนีนีม้คีวามสอดคลอ้งกบัอาการของโรค นอกจากนี้
ยังพบวา่ salicylic acid (SA) สามารถกระตุน้การแสดงออกของยนี GaRPL18 ได ้แสดงใหเ้ห็นวา่ยนีอยูใ่นกลุม่ทีถ่กู
กระตุน้โดยสญัญาณทางเคมขีอง SA  
 
ผลการศกึษาเพิม่เตมิพบวา่การยับยัง้การแสดงออกของยนี GaRPL18 ในฝ้ายพันธุต์า้นทาน ท าใหเ้กดิความออ่นแอ
ตอ่โรคเพิม่ขึน้ และผลการศกึษาการแสดงออกของยนีนีใ้นตน้ Arabidopsis พบวา่ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่เชือ้  
V. dahliae เชน่กนั 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
 http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-017-1007-5 
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การดดัแปลงยนีของตน้ Chrysanthemum ดว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 
  
การดดัแปลงยนีดว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 สามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีไดอ้ย่างจ าเพาะและมี
ประสทิธภิาพ อยา่งไรก็ตามการดดัแปลงยนีในพชืทีม่โีครโมโซมหลายชดุหรอื polyploidy ทีย่ังไมม่ขีอ้มลูจโีนม 
ยังคงเป็นสิง่ทีท่ าไดย้าก Mitsuko Kishi-Kaboshi จาก National Agriculture and Food Research Organization 
In Japan ประเทศญีปุ่่ น จงึไดท้ดลองศกึษาการดดัแปลงยนีดว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 ในตน้ Chrysanthemum 
morifolium ซึง่เป็นพชืทีม่โีครโมโซมจ านวน 6 ชดุ 
 
ทมีวจิัยไดท้ าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนี yellowish-green fluorescent protein gene from Chiridius poppei 
(CpYGFP) โดยใช ้sgRNA จ านวน 2 สายทีจ่ าเพาะกบับรเิวณทีแ่ตกตา่งกนัของยนี โดยทมีวจัิยประสบความส าเร็จใน
การท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีเป้าหมาย ผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิพบวา่เซลลท์ีเ่กดิการพันธุข์องยนี CpYGFP 
และเซลลท์ีม่ยีนี CpYGFP  แบบปกต ิมกีารเจรญิเตบิโตทีเ่ป็นอสิระตอ่กนัแมว้า่เซลลด์งักลา่วจะอยูใ่น callus เดยีวกนั 
เมือ่น า callus มาชกัน าใหก้ลายเป็นตน้ สามารถพบยอดทีเ่กดิการกลายพันธุข์องยนี CpYGFP  ได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://academic.oup.com/pcp/article/58/2/216/2981970/Generation-of-Gene-Edited-Chrysanthemum-
morifolium 
 



ประสทิธภิาพของการท าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนีแบบจ าเพาะในฝ้ายดว้ยเทคนคิ CRISPR-CAS9 
 

การควบคมุการแสดงออกของยนีในฝ้ายสามารถท าไดย้าก เนือ่งจากฝ้ายเป็นพชืทีม่โีครโมโซม 4 ชดุซึง่มาจากตา่ง 
สปีชสีก์นัหรอืทีเ่รยีกวา่ allotetraploid ดว้ยเหตนุี ้Chao Li และทมีวจิัยจาก East Carolina University ประเทศ
สหรัฐอเมรกิา จงึไดท้ดลองท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีแบบจ าเพาะในฝ้ายทีเ่ป็น allotetraploid โดยใชเ้ทคนคิ 
CRISPR-Cas9 โดยใช ้sgRNA จ านวน 2 สาย คอื GhMYB25-like-sgRNA1 และ GhMYB25-like-sgRNA2 ซึง่มี
ความจ าเพาะกบัยนี GhMYB25-like 
 
ผลการตรวจสอบเซลลข์องฝ้ายทีท่ าใหเ้กดิการกลายพันธุ ์พบวา่มกีารตดัสาย DNA บรเิวณยนี GhMYB25-like 
เกดิขึน้ในอตัราสว่น 50% และการวเิคราะหเ์พิม่เตมิพบวา่ GhMYB25-like-sgRNA1 และ GhMYB25-like-sgRNA2 
ท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีเป้าหมายได ้100% และ 98.8% ตามล าดบั โดยไมพ่บการกลายพันธุข์องยนีใน
บรเิวณอืน่นอกเหนอืจากบรเิวณเป้าหมาย  
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การยบัย ัง้การแสดงออกของยนี chitinase  ของหนอน Northern armyworm โดยใช ้RNAi effector 
 

 
RNA interference หรอื RNAi เป็นเทคนคิการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีม่คีวามจ าเพาะและถูกน ามาใชเ้พือ่สรา้ง
ความตา้นทานตอ่ศตัรูพชื หนอน Northern armyworm (Mythimna separata) เป็นหนอนผเีสือ้ในกลุม่ Noctuidae 
เป็นศตัรูพชืทีส่รา้งความเสยีหายกับพชืส าคัญหลายชนดิ ดว้ยเหตนุีท้มีวจัิยจาก Inner Mongolia University ประเทศ
จนี จงึไดพั้ฒนาวธิกีารใหมใ่นการควบคมุแมลงศตัรูพชืชนดินี ้
 
ทมีวจิัยมแีผนทีจ่ะยับยัง้การแสดงออกของยนี chitinase ซึง่มกีารแสดงออกตลอดเวลาในกระเพาะของหนอนชนดินี ้
โดยทมีวจิัยไดถ้า่ยยนี Interfering sequences เขา้สูเ่วกเตอร ์L4440 เพือ่ท าใหเ้กดิการสรา้ง RNA สายคูท่ีม่ ี
ความจ าเพาะตอ่ยนีเป้าหมาย (sequence-specific dsRNAs) และไดท้ าการถา่ยเวกเตอรน์ีเ้ขา้สูเ่ซลลข์องเชือ้
แบคทเีรยี Escherichia coli สายพันธุ ์HT115 (DE3) ซึง่เป็นสายพันธุท์ีไ่มส่ามารถท าลาย dsRNA ได ้จากนัน้จงึท า
การผสมเซลลข์อง E. coli ทีม่ ีdsRNA เป้าหมายอยูภ่ายใน เขา้กบัอาหารของหนอนและน าไปใหห้นอนกนิ 
 
ผลการทดลองพบวา่ ระดบัการแสดงออกของยนี MseChi1 และ MseChi2 ของหนอน M. separata ลดลงหลงัจาก
กนิเซลลแ์บคทเีรยีทีผ่ลติ dsRNA เป้าหมาย สง่ผลใหห้นอนตายหรอืมนี ้าหนักตวัทีน่อ้ยลง การทดลองนีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่ 
RNAi เป็นวธิกีารหนึง่ทีอ่าจน ามาใชค้วบคมุหนอน Northern armyworm ได ้
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