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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  
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นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาผลของขา้วโพดเทคโนชวีภาพตอ่หว่งโซอ่าหารของแมลง 
 

นกัวทิยาศาสตรจ์าก ESF ไดพ้ฒันาตน้เกาลดัอเมรกินัเทคโนชวีภาพไดส้ าเร็จ 
 

โปรตนีหอ่หุม้อนุภาคของ Citrus psorosis virus ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรค psorosis 
 

การยบัย ัง้การแสดงออกของยนีในแตงโมดว้ยระบบ CRISPR/Cas9 
 

สหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้รว่มในสนธสิญัญานานาชาตวิา่ดว้ยการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืเพือ่ประโยชนด์า้น
อาหารและการเกษตร 
 

ประโยชนข์องวทิยาศาสตรด์า้นพชืทีเ่กดิข ึน้กบัเกษตรรายยอ่ยในแถบอาเซยีน 
 

สถาบนั Agricultural Academy of Japan ประเทศญีปุ่่ น ไดท้ าเรือ่งเพือ่ขอทดสอบพชืเทคโนชวีภาพ
ภาคสนาม 

นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาผลของขา้วโพดเทคโนชวีภาพตอ่หว่งโซอ่าหารของแมลง 

ทมีนักวทิยาศาสตรจ์าก Szent István University ประเทศฮังการ ีไดศ้กึษาผลทีเ่กดิขึน้กับห่วงโซอ่าหารของแมลง
เปรียบเทยีบกันระหว่างขา้วโพดปกตแิละขา้วโพดเทคโนชวีภาพ ผลการศกึษาทีต่พีมิพ์ในวารสาร Ecology and 
Evolution ระบุว่าลักษณะพิเศษของตัวพืชเทคโนชวีภาพเอง เช่น การสรา้งโปรตีนบทีีและความตา้นทานต่อ 
ไกลโฟเสต และการใชไ้กลโฟเสตในแปลงปลกู ไมส่ง่ผลกระทบตอ่หว่งโซอ่าหารของแมลง 
 
ในการศกึษาพบความแตกต่างของความเชือ่มโยงและชนิดของแมลงที่กินพืชเป็นอาหาร ระหว่างพืชปกตแิละ 
พชืเทคโนชวีภาพ อยา่งไรก็ตามลกัษณะเหลา่นี้ไม่ไดส้ง่ผลกระทบตอ่ห่วงโซอ่าหารในภาพรวม 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/ece3.2848/full 



นกัวทิยาศาสตรจ์าก ESF ไดพ้ฒันาตน้เกาลดัอเมรกินัเทคโนชวีภาพไดส้ าเร็จ 

ตน้เกาลดัอเมรกินั (Castanea dentate) เคยเป็นพชืหลกัทีพ่บไดท้ัว่ไปในสหรัฐอเมรกิา จนกระทัง้เกดิการระบาดของ
โรค chestnut blight ซึง่มสีาเหตุมาจากเชือ้รา Cryphonectria parasitica ทมีนักวทิยาศาสตร์จาก College of 
Environmental Science and Forestry (ESF), State University of New York จงึไดพั้ฒนาตน้เกาลัดอเมรกิัน 
เทคโนชวีภาพทีม่คีวามสามารถในการตา้นทานโรคดงักลา่ว  
 
Prof. William Powell หนึง่ในทมีผูพั้ฒนากลา่ววา่ ในขณะนี้ทมีวจิัยก าลังอยู่ในระหวา่งการเตรยีมการเพือ่ขออนุญาต
ใหม้กีารน าเกาลัดเทคโนชวีภาพนี้ไปใชป้ระโยชน์ในระดับสาธารณะ โดยคาดว่ากระบวนการขออนุญาตจะแลว้เสร็จ
ภายใน 2-4 ปีตอ่จากนี ้งานวจัิยนีเ้ป็นการปทูางไปสูก่ารปกป้องพชืป่าอย่าง ตน้แอช, เอลม์, เฮมล็อคและวอลนัทจาก
เชื้อโรคต่างถิ่น และการขออนุญาตในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกของการขออนุญาตใหม้ีการใชป้ระโยชน์จาก 
พชืเทคโนชวีภาพทีเ่ป็นพชืป่า 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.esf.edu/communications/view.asp?newsID=5713 
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โปรตนีหอ่หุม้อนุภาคของ Citrus psorosis virus ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรค psorosis 

Citrus psorosis virus (CPsV) เป็นไวรัสสาเหตโุรค psorosis ซึง่เป็นโรคทีส่รา้งความเสยีหายรุนแรงและมกีารระบาด
อยา่งกวา้งขวางในพชืตระกลูสม้ จากอาการของโรคสามารถแบง่ไวรัสไดเ้ป็น 2 กลุม่คอื PsA และPsB โดย PsB เป็น
กลุม่ทีม่คีวามรุนแรงมากกวา่ จากการศกึษากอ่นหนา้นี้พบวา่การถ่ายยนีสรา้งโปรตนีห่อหุม้อนุภาคของไวรัส CPsV ที่
มโีครงสรา้งแบบ hairpin (ihpCP) เขา้สูส่ม้ สามารถท าใหส้ม้เกดิความตา้นทานตอ่ไวรัสในกลุม่ PsA ได ้
 
เมือ่เร็วๆนี้ A. De Francesco จาก Instituto de Biotecnología y Biología Molecular ประเทศอาร์เจนตน่ิา  
คน้พบวา่สม้ทีไ่ดรั้บยนี ihpCP จ านวน 2 สายพันธุ ์ไดแ้ก่ ihpCP-10 และ ihpCP-15 มคีวามเสถยีรทางพันธุกรรมสงู 
โดยยังคงลักษณะตา้นทานอยู่เมือ่เวลาผ่านไปและสามารถสง่ตอ่ลักษณะจากรุ่นสูรุ่่นได ้โดยเฉพาะสายพันธุ ์ihpCP-
15 ทีย่ังคงสามารถตา้นทานโรคไดห้ลงัการทดสอบเป็นเวลา 2 ปี 
 
สายพันธุ ์ihpCP-15 สามารถตา้นทานโรคไดอ้ย่างสมบูรณ์ สว่นสายพันธุ ์ihpCP-10 สามารถทนทานต่อโรคได ้ 
โดยท าใหเ้กดิอาการของโรคชา้ลงและสามารถลดอาการของโรคในกลุม่ PsB ได ้โดยสม้เทคโนชวีภาพทัง้สองสาย
พันธุน์ีม้ศีกัยภาพในการน าไปใชเ้พือ่ปรับปรุงพันธุส์ม้ทีต่า้นทานโรค psorosis ในอนาคต 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-0001-2 



การยบัย ัง้การแสดงออกของยนีในแตงโมดว้ยระบบ CRISPR/Cas9 

ทมีวจิัยน าโดย Shouwei Tian จาก Beijing Key Laboratory of Vegetable Germplasm Improvement ประเทศ
จีน ไดร้ายงานผลการชักน าใหเ้กดิการกลายพันธุ์แบบจ าเพาะในแตงโม (Citrullus lanatus) ดว้ยเทคนิค 
CRISPR/Cas9 โดยทมีวจัิยไดใ้ชย้นี ClPDS ซึง่เป็นยนีควบคุมการสรา้งโปรตนี phytoene desaturase เป็นยนี
เป้าหมายในการศกึษา เนือ่งจากการกลายพันธุข์องยนีนี้จะท าใหเ้กดิลักษณะเผอืกหรอื albino ทีส่ามารถมองเห็นได ้
ชดัเจน 
 
ผลการทดลองพบวา่แตงโมทกุตน้ทีไ่ดรั้บระบบ CRISPR/Cas9 เกดิกลายพันธุข์องยนี ClPDS และมลีักษณะใบเป็น 
สขีาวทัง้หมดหรือด่างเป็นบางสว่น แสดงใหเ้ห็นว่าระบบ CRISPR/Cas9 มปีระสทิธภิาพในการดัดแปลงจโีนมของ
แตงโมทีร่ะดบั 100 เปอรเ์ซ็นต ์โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่ DNA ในบรเิวณอืน่นอกเหนอืจากบรเิวณเป้าหมาย 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-016-2089-5 
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สหรฐัอเมรกิาไดเ้ขา้รว่มในสนธสิญัญานานาชาตวิา่ดว้ยการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพชืเพือ่ประโยชนด์า้นอาหาร
และการเกษตร 

สหรัฐอเมรกิาไดเ้ขา้ร่วมเป็นสมาชกิใหม่ในสนธสิญัญานานาชาตวิ่าดว้ยการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชเพื่อประโยชน์ดา้น
อาหารและการเกษตร ซึง่เป็นสนธสิัญญาทีม่ปีระเทศต่างๆเขา้ร่วมจ านวน 142 ประเทศ โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ
อนุรักษ์, แลกเปลีย่นและสรา้งความย่ังยนืในการใชท้รัพยากรพันธุกรรมพชืเพือ่ประโยชนด์า้นการเกษตร 
 
ในการเปิดการประชมุขององคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาตหิรอื FAO ณ ส านักงานใหญ่ กรุงโรม ประเทศ
อติาล ีเมือ่วันที ่13 มนีาคม ทีผ่่านมา José Graziano da Silva ผูอ้ านวยการ FAO และ Thomas M. Duffy 
เจา้หนา้ทีป่ระจ าสถานทตูสหรัฐอเมรกิา ณ กรุงโรม ไดร้่วมลงนามในสนธสิญัญา โดย Thomas Duffy ระบวุา่ ประเทศ
สหรัฐอเมรกิามุ่งมั่นทีจ่ะท างานร่วมกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในประเทศและในระดับนานาชาต ิเพือ่สง่เสรมิกจิกรรมตาม
สนธสิัญญาทีว่่าดว้ยการอนุรักษ์ทรัพยากรทีจ่ าเป็นส าหรับการเพิม่ก าลังการผลติดา้นการเกษตรและการเสรมิสรา้ง
ความมั่นคงทางอาหาร 
 
ใจความส าคญัของสนธสิญัญาฉบับนี้คอืการจัดตัง้ระบบทีเ่รยีกวา่ "Multilateral System" เพือ่สรา้งความร่วมในระดับ
พหุภาคี ในการเขา้ถึงแหล่งพันธุกรรมของพืชทีม่ีการเก็บสะสมไวท้ี่ประเทศต่างๆทั่วโลก โดยเฉพาะการ เขา้ถึง 
เพือ่การศกึษาวจัิย, การปรับปรุงพันธุพ์ชืและการฝึกอบรม โดยประเทศสหรัฐอเมรกิามแีหลง่พันธุกรรมพชืทีส่ามารถ
เขา้ถงึไดม้ากกว่า 1.5 ลา้นชนิด และมเีอกสารขอ้มูลกว่า 576,600 ฉบับ ซึง่ประเทศสมาชกิในสนธสิญัญาสามารถ
เขา้ถงึและน าไปใชป้ระโยชนไ์ด ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/522714/icode/ 



ประโยชนข์องวทิยาศาสตรด์า้นพชืทีเ่กดิข ึน้กบัเกษตรรายยอ่ยในแถบอาเซยีน 

ในการประชมุ Responsible Business Forum on Food & Agriculture ซึง่จัดขึน้เมือ่วันที ่14-15 มนีาคมทีผ่่านมา 
ณ กรุงจาการต์า้ ประเทศอนิโดนีเซยี Dr. Siang Hee Tan ผูบ้รหิารระดับสงูของบรษัิท CropLife Asia ไดก้ลา่วถงึ
ประโยชนข์องการพัฒนาวทิยาศาสตรด์า้นพชืทีเ่กดิขึน้กบัเกษตรรายยอ่ยในแถบอาเซยีนและอนิโดนเีซยี 
 
Dr. Tan กลา่ววา่ “อนิโดนีเซยีมอีาหารทีม่คีวามปลอดภัย, สามารถเขา้ถงึไดแ้ละมคีวามย่ังยนื ภูมภิาคอาเซยีและ
ภูมภิาคต่างๆทั่วโลกต่างก็ใหค้วามส าคัญกับการพัฒนาดา้นการเกษตร โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อย 
เป้าหมายการผลติอาหารใหเ้พียงพอตอ่ประชากรในศตวรรษที ่21 โดยใชท้รัพยากรใหน้อ้ยลง จ าเป็นตอ้งมกีารใช ้

เทคโนโลยทีีท่ันสมัย ทีผ่่านมาความกา้วหนา้ทางวทิยาการดา้นพชืไดช้ว่ยเหลอืเกษตรกรรายย่อยกวา่ 525 ลา้นราย 
ซึง่เกษตรกรรายยอ่ยนีเ้องทีจ่ะเป็นกญุแจส าคัญในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอส าหรับอนาคต” 
 
Dr. Tan ยังไดเ้นน้ย ้าวา่วทิยาศาสตรด์า้นพชืไดใ้หก้ารสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยทีเ่ป็นสตร ีในประเทศอนิโดนีเซยี
และในภูมิภาคอื่นๆ โดยอนิโดนีเซียมีเกษตรกรที่เป็นสตรีมากถึง 70% หากไดรั้บการเขา้ถึงเทคโนโลยีใหม่ๆ
เช่นเดียวกับเกษตรกรชาย เกษตรกรสตรีเหล่านี้จะสามารถผลติอาหารไดม้ากขึ้นถึง 20-30% โดยผลผลติที ่
เพิม่ขึน้มานีเ้พยีงพอกบัประชากรจ านวนมากถงึ 150 ลา้นราย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://en.acnnewswire.com/press-release/english/35250/role-of-plant-science-in-supporting-indonesia-&-

asean-smallholder-farmers-highlighted-at-jakarta-forum 
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สถาบนั Agricultural Academy of Japan ประเทศญีปุ่่ น ไดท้ าเรือ่งเพือ่ขอทดสอบพชืเทคโนชวีภาพ
ภาคสนาม 

สถาบนั Agricultural Academy of Japan ประเทศญีปุ่่ น ไดท้ าเรือ่งเพือ่ขอทดสอบพชืเทคโนชวีภาพภาคสนาม โดย
เนน้ไปทีก่ารทดสอบ sugar beet เทคโนชวีภาพทีท่นตอ่สารปราบวัชพชื ณ แปลงทดลองในเขตฮอกไกโด โดยไดม้ี
การแถลงตอ่สือ่ ณ ทีท่ าการกระทรวงเกษตร ประมงและป่าไม ้ในกรุงโตเกยีว เมอืวนัที ่1 มนีาคมทีผ่า่นมา  
 
ค ารอ้งนี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่ขอด าเนนิการทดสอบพชืเทคโนชวีภาพในภาคสนาม โดยเฉพาะการทดสอบ sugar beet 
เทคโนชวีภาพ เพื่อศกึษาความคุม้ทุนในการผลติ เปรียบเทยีบกับประเทศทีป่ลูก sugar beet รายใหญ่อย่าง
สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา โดย sugar beet เทคโนชวีภาพทีท่นตอ่สารปราบวัชพชืนี้คาดวา่จะชว่ยลดคา่ใชจ้่ายดา้น
แรงงานในการก าจัดวชัพชืลงได ้ 
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