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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  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

USDA ประกาศวา่เห็ดทีไ่ดร้บัการดดัแปลงยนีไมเ่ขา้ขา่ยในการพจิารณาเพือ่การควบคมุความปลอดภยั
ทางชวีภาพ 
 

เกษตรกรแอฟรกิาปลกูพชืเทคโนชวีภาพบนพืน้ที ่3.5 ลา้นเฮกแตรใ์นปี 2015 
 

นกัชวีวทิยาคน้พบลกัษณะทางพนัธุกรรมของแบคทเีรยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหปุ้๋ ยไนโตรเจน 
 

การยอมรบัอาหารทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพเพิม่ข ึน้ตามระดบัการศกึษาและรายได ้
 

ประเทศจนีก าลงัพจิารณาการปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื 
 

EFSA ไดแ้สดงความคดิเห็นเชงิวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการใชป้ระโยชนจ์ากฝ้ายเทคโนชวีภาพ 
 

การพฒันาผกักาดทีต่า้นทานตอ่ Mirafiori lettuce big-vein virus 

USDA ประกาศวา่เห็ดทีไ่ดร้บัการดดัแปลงยนีไมเ่ขา้ขา่ยในการพจิารณาเพือ่การควบคมุความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ 

กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมรกิา (U.S. Department of Agriculture, USDA) ประกาศวา่จะไมท่ าการควบคมุการใช ้

เห็ดกระดมุขาวทีผ่า่นการดดัแปลงยนีดว้ยเทคโนโลย ีCRISPR-Cas9 ดว้ยประกาศนี ้ทาง Animal and Plant Health 
Inspection Service (APHIS) จงึไมรั่บพจิารณาเกีย่วกบัการควบคมุเห็ดชนดินีเ้ชน่กนั เนือ่งจากเห็ดทีไ่ดรั้บการ
ปรับปรุงพันธุด์ว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 ไมม่ยีนีทีม่าจากสิง่มชีวีติอืน่ 
 
เห็ดกระดมุขาวทีป่รับปรุงพันธุด์ว้ยเทคนคิ CRISPR-Cas9 นีส้ามารถตา้นทานตอ่การเปลีย่นเป็นสนี ้าตาลได ้ซึง่ท าให ้
เห็ดชนดินีม้ลีกัษณะภายนอกทีด่ขี ึน้ มอีายกุารเก็บรักษาทีน่านขึน้ แลท าใหส้ามารถเก็บผลผลติดว้ยเครือ่งจักร
อตัโนมัตไิด ้ลกัษณะตา้นทานตอ่การเปลีย่นเป็นสนี ้าตาลนีเ้กดิขึน้จากการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีส่รา้ง 
polyphenol oxidase (PPO) ซึง่เป็นเอนไซมท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัการท าเห็ดเปลีย่นเป็นสนี ้าตาล 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/news/gene-edited-crispr-mushroom-escapes-us-regulation-1.19754 



นกัชวีวทิยาคน้พบลกัษณะทางพนัธุกรรมของแบคทเีรยีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใหปุ้๋ ยไนโตรเจน 

นักชวีวทิยาดา้นพชืจาก University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบลกัษณะทางพันธกุรรมทีจ่ าเพาะของ
แบคทเีรยีตรงึไนโตรเจนทีอ่าศยัอยูใ่นรากพชื (rhizobia) ทีม่กีารเปลีย่นแปลงเมือ่พชือาศยัไดรั้บปุ๋ ยไนโตรเจน Katy 
Heath ศาสตราจารยด์า้นชวีวทิยาจาก University of Illinois ไดร้่วมท าวจิัยกบั Christie Klinger และ Jennifer Lau 
จาก Michigan State University ในปีกอ่นขณะก าลงัศกึษาเกีย่วกบัตน้ถั่ว ทมีวจัิยพบวา่การใชปุ้๋ ยไนโตรเจนจะท าให ้
ประโยชนข์องเชือ้ rhizobia ตอ่พชือาศยัลดลง ดงันัน้ทมีวจัิยจงึไดท้ าการศกึษาในเวลาตอ่มาเพือ่หาค าตอบของ
เหตกุารณ์ทีเ่กดิขึน้ 
 
ผลการศกึษาล าดบันวิคลโีอไทดข์องเชือ้ทีอ่าศยัอยูร่่วมกับพชืแบบปกตแิละเชือ้ทีอ่าศยัอยูร่่วมกบัพชืทีม่กีารใหปุ้๋ ย
ไนโตรเจน พบวา่มลี าดบันวิคลโีอไทดจ์ าเพาะทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งเชือ้ทัง้สองกลุม่ สิง่ทีแ่ตกตา่งกนัระหวา่งเชือ้สอง
กลุม่นี ้คอื symbiosis plasmid ซึง่เป็น DNA ทีอ่ยูน่อกเหนอืจากโครโมโซมหลกัของเชือ้ พลาสมดิชนดินีท้ าใหเ้ชือ้ 
rhizobia มปีระโยชนต์อ่พชืโดยยนีทีอ่ยูบ่นพลาสมดินี้สามารถสลายพันธะระหวา่งโมเลกลุของก๊าซไนโตรเจนท าให ้
เกดิการตรงึไนโตรเจนจากอากาศใหอ้ยูใ่นรูปของแอมโมเนยีซึง่พชืสามารถน าไปใชไ้ด ้ผลการศกึษาการท างาน
ของพลาสมดิชนดินียั้งแสดงใหเ้ห็นวา่การใชปุ้๋ ยไนโตรเจนจะท าใหพ้ชืไดรั้บประโยชนจ์ากเชือ้ rhizobia นอ้ยลงกวา่
ในกลุม่ทีไ่มไ่ดใ้หปุ้๋ ยไนโตรเจน 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.las.illinois.edu/news/2016/rhizobia16/ 

เกษตรกรแอฟรกิาปลกูพชืเทคโนชวีภาพบนพืน้ที ่3.5 ลา้นเฮกแตรใ์นปี 2015 

รายงานของ ISAAA ระบวุา่ในปี 2015 มปีระเทศแอฟรกิา 3 ทีป่ระเทศปลกูพชืเทคโนชวีภาพ ในขณะทีเ่กษตรกรใน
ประเทศอืน่ๆถกูปลอ่ยใหเ้สยีโอกาสในการเพิม่ปรมิาณผลผลติและลดความเสยีหายจากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพ
อากาศ 
 
“ในปี 2015 ซึง่ถอืเป็นปีที ่18 ของความส าเร็จในการปลกูพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ พืน้ทีเ่พาะปลกูพชื 
เทคโนชวีภาพเชงิการคา้สะสมรวมกนัระหวา่งปี 1998 ถงึ 2015 ในทวปีแอฟรกิา อยูท่ี ่3.5 พน้ลา้นเฮกแตร ์โดยอยู่
ใน 3 ประเทศ ไดแ้ก ่บรูก์นิาฟาโซ (350,000 เฮกแตร)์ แอฟรกิาใต ้(2.3 พันลา้นเฮกแตร)์ และ ซดูาน (120,000 
เฮกแตร)์ ผลผลติพชืเทคโนชวีภาพทีไ่ดส้รา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิประมาณ 2 พันลา้นเหรยีญสหรัฐ” กลา่วโดย Dr. 
Margaret Karembu ผูอ้ านวยการ ISAAA AfriCenter 
 
การใชพ้ชืเทคโนชวีภาพท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้อยา่งกา้วกระโดดสวนทางกบัปัญหาภัยแลง้รุนแรงทีท่ าใหผ้ลผลติใน
ประเทศอืน่ๆตกต า่ลง ยกตวัอยา่งเชน่ ปัญหาภัยแลง้ในแอฟรกิาใตท้ าใหพ้ืน้ทีเ่พาะปลกูพชืลดลง 23 เปอรเ์ซ็นตซ์ึง่
แสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบทีรุ่นแรงของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ ในปี 2015 แอฟรกิาใตไ้ดป้ลกูขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพทนแลง้ภายใตโ้ครงการ WEMA – Water Efficient Maize for Africa project โดยโครงการนีจ้ะมกีาร
ด าเนนิการในระยะยาวเพือ่บรรเทาความเสยีหายทีเ่กดิจากปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
ISAAA AfriCenter 
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การยอมรบัอาหารทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพเพิม่ข ึน้ตามระดบัการศกึษาและรายได ้

ผลการส ารวจของหนังสอืพมิพ ์YouGov and Huffington Post แสดงใหเ้ห็นวา่การยอมรับพชืเทคโนชวีภาพมี
แนวโนม้ทีจ่ะสมัพันธก์บัระดบัการศกึษาและรายไดข้องครอบครัว 
 
ผลการสมัภาษณ์ชาวอเมรกินัวยัผูใ้หญจ่ านวน 1,000 คน เกีย่วกบัแวดวงวทิยาศาสตร ์ระหวา่งวนัที ่8-10 เมษายน 
2016 โดยหนึง่ในค าถามในการสมัภาษณ์ครัง้นี ้คอื “คณุคดิวา่การบรโิภคพชืเทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภัยหรอืไม”่  
 
ผลปรากฏวา่เกอืบครึง่หนึง่ (49%) ของผูใ้หส้มัภาษณ์ซึง่จบการศกึษาในระดบัมหาวทิยาลยัมคีวามเห็นวา่การบรโิภค
พชืเทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภัย ในขณะทีผู่ท้ ีไ่ดรั้บการศกึษาในระดบัวชิาชพีจ านวน 36% และผูไ้ดรั้บการศกึษา
ในระดบัมัธยมหรอืต า่กวา่เพยีง 22% ทีม่คีวามเห็นวา่พชืเทคโนชวีภาพปลอดภัยตอ่การบรโิภค 
 
รายไดข้องครอบครัวเป็นอกีหนึง่ปัจจัยทีพ่บวา่มคีวามสมัพันธต์อ่การยอมรับพชืเทคโนชวีภาพ กวา่ครึง่หนึง่(51%) 
ของผูใ้หส้มัภาษณ์ซึง่มรีายได ้100,000 เหรยีญสหรัฐตอ่ปีหรอืมากกวา่ เชือ่วา่พชืเทคโนชวีภาพปลอดภัย ในขณะที่
ผูม้รีายได ้50,000-100,000 เหรยีญสหรัฐจ านวน 42%  และ ผูม้รีายไดต้ า่กวา่ 50,000 เหรยีญสหรัฐเพยีง 26% 
เทา่นัน้ทีเ่ชือ่วา่พชืเทคโนชวีภาพมคีวามปลอดภัย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://today.yougov.com/news/2016/04/13/poll-results-science/ 
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ประเทศจนีก าลงัพจิารณาการปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื 

ประเทศจนีก าลงัวางแผนในการพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพทีใ่ชส้ าหรับบรโิภคและใชเ้พือ่วตัถุประสงคอ์ืน่ กลา่วโดย 
Liao Xiyuan อธบิดกีระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละการศกึษาของจนี ในระหวา่งเปิดการประชมุวชิาการดา้น
การพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพ ซึง่จัดขึน้ทีก่รุงปักกิง่เมือ่วนัที ่13 เมษายน 2016 
 
ในปี 2015 จนีไดน้ าเขา้ถั่วเหลอืง 81.7 ลา้นตนั ซึง่คดิเป็น 87.8% ของความตอ้งการภายในประเทศ Liao ไดก้ลา่ว
วา่ผลติภัณฑท์ีน่ าเขา้สว่นใหญเ่ป็นพชืเทคโนชวีภาพ โดยถั่วเหลอืง 82% ทีเ่พาะปลกูอยูท่ัว่โลกในขณะนีเ้ป็นถั่ว
เหลอืงเทคโนชวีภาพ และไดเ้นน้ย ้าวา่จนีไมส่ามารถเมนิเฉยตอ่การพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพได ้ดว้ยเหตนุีจ้นีจงึ
เริม่ตน้พัฒนานวตักรรมของตวัเอง นอกจากการพัฒนาพันธุฝ้์ายเทคโนชวีภาพแลว้จนียังมแีผนในการพัฒนาพันธุ์
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืใหส้ าเร็จภายในระยะเวลา 5 ปี 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201604/t20160414_168130.htm 

EFSA ไดแ้สดงความคดิเห็นเชงิวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการใชป้ระโยชนจ์ากฝ้ายเทคโนชวีภาพ 

European Food Safety Authority's (EFSA) โดยคณะกรรมการดา้นพชืเทคโนชวีภาพ ไดแ้สดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัความปลอดภัยของฝ้ายเทคโนชวีภาพตา้นทานแมลงและสารปราบวชัพชืของบรษัิท Dow Agrosciences ซึง่
เป็นพันธุล์กูผสมระหวา่ง 281-24-236 × 3006-210-23 × MON 88913 
 
จากการพจิาณาลกัษณะตา่งๆทีเ่พิม่เตมิเขา้มาจากฝ้ายปกต ิประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ โอกาสและขอ้จ ากดัในการ
แพร่กระจาย ทางคณะกรรมการไดข้อ้สรุปวา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพทีม่กีารรวมลักษณะทัง้ 3 ลกัษณะเขา้ดว้ยกนัไม่
กอ่ใหเ้กดิความกงัวลเกีย่วกบัการแพร่กระจายของเมล็ดพันธุไ์ปยังสิง่แวดลอ้มโดยไมต่ัง้ใจ โดยคณะกรรมการดา้นพชื
เทคโนชวีภาพไดส้รุปวา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพชนดินีม้คีวามปลอดภัยไมแ่ตกตา่งจากฝ้ายปกต ิ
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/4430 



การพฒันาผกักาดทีต่า้นทานตอ่ Mirafiori lettuce big-vein virus 

โรคเสน้ใบขยาย (Lettuce big-vein disease) ในผักกาด (Lactuca sativa) ทีม่สีาเหตมุาจากไวรัส Mirafiori 
lettuce big-vein virus (MLBVV) เป็นโรคทีพ่บไดท้ัว่โลก เพือ่พัฒนาผักกาดเทคโนชวีภาพทีต่า้นทานตอ่ไวรัส 
MLBVV และไมม่สีว่นของยนีคดัเลอืก (marker gene) ทมีวจิัยน าโดย Yoichi Kawazu จาก National Agriculture 
and Bio-oriented Research Organization ประเทศญีปุ่่ น จงึไดพั้ฒนาเวกเตอรท์ีม่ยีนีสรา้งโปรตนีหอ่หุม้อนุภาค 
(Coat protein, CP gene) ของไวรัส MLBVV ในลกัษณะทีก่ลบัทศิทาง (inverted repeat)  
 
ทมีวจัิยไดท้ าการถา่ยเวกเตอรท์ีพั่ฒนาขึน้นีเ้ขา้สูผั่กกาดสายพันธุ ์Watson และ Fuyuhikari และไดท้ าการตรวจสอบ
ความตา้นทานตอ่ไวรัส MLBVV ตน้ทีไ่มพ่บการตดิไวรัสถูกน ามาตรวจหา CP gene และ ยนีคดัเลอืก ผลการทดลอง
พบวา่มผัีกกาดทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีจ านวน 9 ตน้ทีต่รวจไมพ่บยนีคดัเลอืกและสามารถตา้นทานตอ่ไวรัส MLBVV ได ้
 
ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่ผัดกาดจ านวน 3 ตน้มยีนีทีถ่กูถา่ยเขา้ไปจ านวน 2 ชดุ ในขณะทีอ่กี 6 ตน้ทีเ่หลอืมยีนี
ทีถ่กูถา่ยเขา้ไปเพยีงชดุเดยีว Small interfering RNAs ซึง่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัการเกดิ RNA silencing ถกูตรวจพบ
ในผักกาดทัง้ 6 ตน้ร่วมกบัลกัษณะความตา้นทานตอ่ไวรัส ผักกาดเทคโนชวีภาพทีถู่กพัฒนาขึน้นี้สามารถใชเ้ป็นตน้
พันธุใ์นการพัฒนาพันธุผั์กกาดลกูผสมทีต่า้นทานตอ่ไวรัส MLBVV 
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