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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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การยอมรบัพชืเทคโนโลยชีวีภาพอยา่งสงูมากทีม่บีนัทกึไวใ้นปี 2016 
 
งานวจิยัของมหาวทิยาลยัโตรอนโตชีใ้หเ้ห็นวา่ Microbiome ทีบ่รเิวณรากเป็นกญุแจส าคญัตอ่การทน
แลง้ของพชื 
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ตวัยบัย ัง้ปาเปนเป็นสาเหตขุองการเขา้ท าลายของเชือ้รา Phytophthora palmivora ในมะละกอ 
 
 
 
 
 
 

การยอมรบัพชืเทคโนโลยชีวีภาพอยา่งสงูมากทีม่บีนัทกึไวใ้นปี 2016 

ในปี 2016 มกีารรายงานถงึพืน้ทีป่ลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพทั่วโลกมากถงึ 185.1 ลา้นไร่ โดย ดร. โรโครา แอลมติา 
และ ดร. แรนดี ้ฮอเทยีร ์จาก International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) 
ผลการศกึษานีถ้กูเผยแพร่เมือ่วนัที ่2 กมุภาพันธ ์2018 ในวารสาร GM Crops and Food 
  
ตามรายงานีร้ะบวุา่ม ี26 ประเทศทีม่กีารปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพ ในจ านวนนี ้19 ประเทศเป็นประเทศทีก่ าลงัพัฒนา 
การปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพมแีนวโนม้เพิม่มากขึน้ในหลายประเทศ ไดแ้ก ่บราิลิ อเมรกิา แคนาดา แอรรกิาใต ้
ออสเตรเลยี โบลเิวยี ริลปิปินส ์สเปน เวยีดนาม บงัคลาเทศ โคลอมเบยี ฮอนดรัูส ชลิ ีิดูาน สโลวาเกยีและ
คอสตารกิา สว่นประเทศทีม่แีนวโนม้ทีจ่ะลดการปลกูพชืเทคโนโลยลีง ไดแ้ก ่จนี อนิเดยี อารเ์จนตนิา ปารากวยั 
อรุุกวยั เม็กิโิก โปรตเุกสและสาธารณรัฐเชก็ การเปลีย่นแปลงของพืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพทีส่ าคัญ(การ
เพิม่ขึน้และลดลง) เป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการ เชน่ การยอมรับและการคา้ผลติภัณฑใ์หม ่ความตอ้งการอาหาร
สตัวแ์ละเนือ้สตัว ์สภาวะราคาตลาดโลก ความกดดนัจากโรค / ศตัรูพชื และนโยบายของรัฐบาลในการใหค้วาม
ชว่ยเหลอืและสนับสนุน 
  
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/21645698.2018.1428166?journalCode= 
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งานวจิัยชิน้ใหมข่องมหาวทิยาลยัโตรอนโตพบวา่จลุนิทรยีม์คีวามส าคญัตอ่การเจรญิเตบิโตและความแข็งแรงของพชื 
Microbiome หรอืจลุนิทรยีบ์รเิวณรากพชืมสีว่นในการท างานทีส่ าคัญ เชน่ การดดูิมึสารอาหารและการสง่สญัญาณ
ทีส่ าคญัตอ่การพัฒนาพชื 
 
Connor Fitzpatrick ไดท้ าการปลกูพชื 30 ชนดิทีพ่บในบรเิวณพืน้ทีข่องโตรอนโต ดว้ยการเพาะเมล็ดลงในสว่นผสม
ของดนิทีเ่หมอืนกนัภายในหอ้งปฏบิตักิาร พชืเหลา่นี ้ไดแ้ก ่goldenrod milkweed และ asters พชืดงักลา่วนีจ้ะรับ
การดแูลจนเจรญิเตบิเต็มที ่(16 สปัดาห)์ โดยพชืแตล่ะชนดิจะเจรญิเตบิโตทัง้ในสภาพอสิระและมจี าลองความแหง้
แลง้ งานวจัิยนีศ้กึษาถงึความคลา้ยคลงึกนัและความแตกตา่งระหวา่ง microbiome บรเิวณรากของพชือาศยัชนดิ
ตา่งๆ โดยแบง่ microbiome ออกเป็น endosphere (จลุนิทรยีท์ีอ่าศยัอยูภ่ายในราก) และ rhizosphere (จลุนิทรยีท์ี่
อาศยัอยูใ่นดนิโดยรอบราก) เขาพบความแตกตา่ง microbiome ในพชื 30 ชนดิโดยพชืทีม่คีวามใกลช้ดิจะม ี
microbiome ทีค่ลา้ยคลงึกนัมากกวา่ในพันธุพ์ชืตา่งชนดิกนั 
 
นอกเหนอืจากท าใหเ้กดิความเขา้ใจอย่างลกึิึง้เกีย่วกบัววิัฒนาการและการพัฒนาของพชืแลว้ ผลงานวจัิยของ 
Fitzpatrick ยังเสนอแนวทางในการศกึษาเพิม่เตมิรวมถงึวธิกีารและเหตผุลทีพ่ชืบางชนดิทีม่เีชือ้แบคทเีรยีท าได ้
สามารถตา้นทานตอ่ความแหง้แลง้ไดใ้นขณะทีพ่ชืบางชนดิไมม่แีบคทเีรยีดงักลา่ว 
ทีม่า: https://www.utoronto.ca/news/drought-resistant-plants-u-t-study-looks-crucial-role-root-
microbiomes-play 
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ผูเ้ชีย่วชาญจากภาครัฐและเอกชนในบงัคลาเทศมทีศันคตทิีด่ตีอ่เทคโนโลยชีวีภาพ เป็นผลมาจากการส ารวจของทมี
วจิัยจาก Rahman Agricultural University และ Patuakhali Science and Technology University ผลทีไ่ดรั้บการ
เผยแพร่ในวารสาร Agriculture and Food Security 
 
บงักลาเทศเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพดา้นการตลาดของเทคโนโลยชีวีภาพอยา่งมาก ดงันัน้ทศันคตแิละการใชห้รอื
บรโิภคของผูเ้ชีย่วชาญทีอ่ยูใ่นองคก์รภาครัฐและเอกชนในประเทศนีม้ผีลตอ่ผลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพจงึไดรั้บ
การระบแุละการประเมนิ ผลการวจัิยนีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ผูเ้ชีย่วชาญของบงักลาเทศมมีมุมองในเชงิบวกตอ่
เทคโนโลยชีวีภาพและผลติภัณฑข์อง บรษัิท ผลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพทีพ่บมากทีส่ดุทีม่กีารใชโ้ดยผูต้อบ
แบบสอบถาม ไดแ้ก ่ น ้ามันถั่วเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม ยาปฏชิวีนะ ครมีบ ารุงผวิและวคัินี ลกัษณะทางประชากร
และสงัคมของผูต้อบแบบสอบถามไมม่อีทิธพิลตอ่การตดัสนิใจิือ้และใชผ้ลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพ ผูต้อบ
แบบสอบถามจากภาคเอกชนมทีศันคตเิชงิบวกมากขึน้ในการบรโิภคผลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพเมือ่เทยีบกบัผูต้อบ
แบบสอบถามของภาครัฐ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://agricultureandfoodsecurity.biomedcentral.com/articles/10.1186/s40066-017-01 
 

ผูเ้ชีย่วชาญจากบงัคลาเทศแสดงทศันคตเิชงิบวกตอ่ผลติภณัฑไ์บโอเทค 



ตวัยบัย ัง้ปาเปนเป็นสาเหตขุองการเขา้ท าลายของเชือ้รา Phytophthora palmivora ในมะละกอ 
 

ตน้มะละกออดุมไปดว้ยปาเปน (papan) ิึง่เป็นเอนไิม ์cysteine protease ทีไ่ดรั้บการพสิจูนแ์ลว้วา่เป็นตัวกลาง 
ในการป้องกนัพชืจากโรคและแมลง อยา่งไรก็ตามเชือ้รา Phytophthora palmivora ทีส่ามารถเขา้ท าลายมะละกอ 
ไดท้กุสว่นไดแ้สดงใหว้า่เชือ้ราชนดินี้สามารถยับยัง้การท างานของเอนไิม ์cysteine protease เพือ่หยดุการท างาน
ของปาเปนและท าใหเ้กดิการตดิเชือ้ 
 
สารยับยัง้เอนไิม ์cysteine protease ทีม่าไดจ้าก P. palmivora จะม ีPpalEPIC8 ดเูหมอืนจะเป็นเอกลักษณ์ของ 
P. palmivora และถกูกระตุน้สงูใหม้กีารสรา้งมากในระหวา่งการตดิเชือ้ของมะละกอ จากการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่ 
PpalEPIC8 ยับยัง้การท างานของปาเปนทีด่มีาก มกีารสรา้ง Phytophthora palmivora กลายพันธุข์ ึน้ดว้ย CRISPR-
Cas9 ทีส่ามารถหยดุการท างานของ PpalEPIC8  
 
สายพันธุก์ลายพันธุแ์สดงใหเ้ห็นถงึความไวของปฏกิริยิาทีเ่พิม่ขึน้ของปาเปนภายในหลอดทดลองและท าใหก้ารตดิ
เชือ้โรคทีผ่ลมะละกอลดลงเมือ่เทยีบกบัสายพันธุ ์wild-type ของเชือ้ชีใ้หเ้ห็นวา่ PpalEPIC8 มบีทบาทส าคญัตอ่การ
เขา้ท าลายของเชือ้ P. palmivora  โดยการยับยัง้ปาเปน 
 
การศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นถงึการทีเ่ชือ้โรคทีส่รา้ง cystatins เพือ่เขา้ท าลายพชื นอกจากนีย้ังไดม้กีารสรา้งระบบการ
แกไ้ขยนีส าหรับ P. palmivora โดยใช ้CRISPR-Cas9 ดว้ย 
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