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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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การแสดงออกของยนีจากเชือ้ราไตรโคเดอรม์าท าใหส้ตอเบอรีเ่กดิความตา้นทานโรค แตม่ผีลกระทบ 
ตอ่การเจรญิเตบิโต 
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การแสดงออกของยนีจากเชือ้ราไตรโคเดอรม์าท าใหส้ตอเบอรีเ่กดิความตา้นทานโรค แตม่ผีลกระทบ 
ตอ่การเจรญิเตบิโต 

 การแสดงออกของยนีตา้นเชือ้ราของ Trichoderma harzianum สามารถท าใหพ้ืชเกดิความตา้นทานตอ่โรคทีม่ี
สาเหตุจากเชือ้รา อย่างไรก็ตามศักยภาพของยนี glucanase จากเชือ้ราไตรโคเดอร์มาในการท าใหเ้กดิความ
ตา้นทานโรคในพชืมขีอ้มลูการศกึษาอยูน่อ้ยมาก  ทมีวจัิยน าโดย José A. Mercado จาก Universidad de Málaga 
ประเทศสเปน จงึไดพั้ฒนาสตอเบอรีเ่ทคโนชวีภาพทีม่ยีนี bgn13.1 ซึง่เป็นยนีส าหรับสรา้งเอนไซม ์glucanase 
ของเชือ้รา T. harzianum 
 
สตอเบอรีเ่ทคโนชวีภาพไดรั้บการปลกูเชือ้รา Colletotrichum acutatum สาเหตขุองโรคแอนแทรคโนส ผลการ
ทดลองพบวา่สตอเบอรี่เทคโนชวีภาพมอีาการของโรคนอ้ยกว่าสตอเบอรีป่กต ินอกจากนี้สตอเบอรีเ่ทคโนชวีภาพ
บางตน้ยังสามารถตา้นทานตอ่เชือ้รา Rosellinia necatrix สาเหตโุรคกอเน่า อย่างไรก็ตามสตอเบอรี่ทีไ่ดรั้บการ
ถา่ยยนีบางตน้มลีกัษณะแคระแกรน และใหผ้ลผลติลดลงทัง้ในดา้นจ านวนและขนาดของผล  
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ยนี bgn13.1 จากเชือ้รา T. harzianum สามารถท าใหส้ตอเบอรีท่นทานตอ่โรคกอ
เน่าได ้แตม่ผีลกระทบตอ่การเจรญิและผลผลติ กลยุทธอ์ืน่ๆ เชน่ การใชโ้ปรโมเตอรท์ีจ่ าเพาะกับเนื้อเยือ้น่าจะชว่ย
ลดผลกระทบในดา้นลบทีเ่กดิจากการแสดงออกของยนี bgn13.1 ได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
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งานประชมุวชิาการและการจัดอบรมเชงิปฏบิตักิาร เรือ่งการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหาร ถูกจัด
ขึน้ทีเ่มอืง Denpasar และ Bogo ประเทศอนิโดนีเซยี ในวันที ่19 และ 21 ตลุาคม 2015 วัตถุประสงคข์องการจัด
งานครัง้นี้ คอื เพื่อสรา้งความร่วมมอืระหวา่งเจา้หนา้ที ่นักวทิยาศาสตร์ และผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ
เกษตรเพือ่เสรมิสรา้งความสามารถและประสทิธภิาพในการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและอาหารผ่าน
ทางสือ่ต่างๆและสือ่สังคม (social media) ในงานประชุมวชิาการมีการน าเสนอวธิีการในการสือ่สารทาง
วทิยาศาสตรแ์ละแนวทางปฏบิตัทิัง้ในระดับภูมภิาคและระดับโลก เพือ่เสรมิสรา้งประสทิธภิาพในการสือ่สารขอ้มูล
วทิยาศาสตร์และความเป็นจรงิเกีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่ ซึง่จะเป็นขอ้มูลประกอบการตัดสนิใจใหก้ับ
เกษตรกรและผูบ้ริโภคในดา้นการน าไปใชแ้ละประโยชน์ของเทคโนโลยีชวีภาพ ในการประชุมครัง้นี้มผีูพู้ดคน
ส าคัญคอื Dr. Erna Maria Lokollo จากกระทรวงเกษตรอนิโดนีเซยี Mrs. Zulfiani Lubis ผูส้ ือ่ขา่วอาวโุส Mrs. 
Dewi Hughes ผูเ้ชีย่วชาญดา้นสือ่ของอนิโดนเีซยี รวมไปถงึผูเ้ชีย่วชาญดา้นการสือ่สารจาก International Food 
Information Council (IFIC): Kimberly Reed, Dr. Alan Mc. Hughen, Dr. Andrew Benson, Helen Yu และ 
Dr. Steven Venette 
 
ศาสตราจารย ์Ketut Budi Susrusa รองอธกิารบดจีาก Udayana University และ Mr. Thom Wright จาก USDA 
Foreign Agricultural Service เป็นผูก้ล่าวเปิดการจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิารอย่างเป็นทางการที ่Denpasar และ 
Bogor ตามล าดับ โดยไดก้ล่าวถงึความส าคัญของการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ และความจ าเป็นในการ
น าเสนอเกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพในสงัคมอนิโดนเีซยี 
 
กจิกรรมครัง้นี้เกดิขึน้จากความร่วมมอืของ Indonesian Biotechnology Information Center (IndoBIC), 
International Food Information Council (IFIC), USDA Foreign Agricultural Services, Udayana 
University, Indonesian Society for Agricultural, SEAMEO BIOTROP และ ISAAA 
 
Dr. Alan Mc. Hughen จาก University of California Riverside ไดก้ลา่วถงึความเขา้ใจผดิเกีย่วกับวทิยาศาสตร ์
อปุสรรคและโอกาสของการยอมรับเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร Dr. Steven Venette จาก University of Southern 
Mississippi ไดก้ลา่วถงึหลกัการและแนวทางปฏบิตัทิีด่ใีนการสือ่สารดา้นความปลอดภัยทางอาหาร และ Dr. Erna 
Maria Lokollo จากกระทรวงเกษตรอนิโดนีเซยีไดแ้ลกเปลีย่นความรูเ้กีย่วกับการประสานงานระหวา่งหน่วยงานที่
เกีย่วขอ้งกับการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ Helen Yu, Zulfiani Lubis และ Dewi Hughes ไดแ้ลกเปลีย่น
ประสบการณ์เกีย่วกับวธิกีารใชถ้อ้ยค าและการพูดคยุกับสือ่โดยเฉพาะในกรณีของประเทศอนิโดนีเซยี นอกจากนี้
ในการอบรมยังมกีารใหค้วามรูเ้กีย่วกบัการถา่ยท า การใหส้มัภาษณ์กบัสือ่และการวธิกีารน าเสนอทีด่ ี
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