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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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ขอ้มลูจาก FAO แสดงใหเ้ห็นถงึการเพิม่ขึน้ของปรมิาณผลผลติขา้ว, ขา้วโพดและขา้วสาล ี
 
นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาวธิกีารใหมใ่นการปรบัปรงุพนัธกุรรมของขา้วโพดและธญัพชืชนดิอืน่ๆ 
 
US EPA อนุญาตใหใ้ชก้ารรวมลกัษณะตา่งๆแบบ Agrisure® ของบรษิทั Syngenta เพือ่การพฒันาพชืเทค
โนชวีภาพ 
 
South Asia Biotechnology Centre ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเพือ่สนบัสนุนการใช้

มสัตารด์เทคโนชวีภาพ  
 
นกัวจิยัไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/CAS9 ในการปรบัเปลีย่นพนัธกุรรมของ Arabidopsis เพือ่ท าใหเ้กดิความ
ตา้นทานตอ่ potyvirus  

ขอ้มูลจาก FAO แสดงใหเ้ห็นถงึการเพิม่ข ึน้ของปรมิาณผลผลติขา้ว, ขา้วโพดและขา้วสาล ี

ขอ้มลู Food Price Index โดย Food and Agriculture Organization (FAO) ระบวุา่ในเดอืนสงิหาคมทีผ่า่นมา ราคา
อาหารมกีารปรับตวัสงูขึน้ ในขณะทีร่าคาของธัญพชืลดลงและปรมิาณผลผลติในภาพรวมทั่วโลกเพิม่สงูขึน้ 
 

ในเดอืนสงิหาคมปี 2016 ดชันรีาคาอาหารทัว่โลกหรอื Food Price Index มคีา่อยูท่ี ่165.6 จดุ เพิม่ขึน้จากเดอืน
กรกฎาคม 1.9 เปอรเ์ซ็นตแ์ละเพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 7 เปอรเ์ซ็นต ์โดยราคาอาหารทีส่งูขึน้ในเดอืนทีผ่่านมาเป็นผล
เนือ่งมาจากราคาของชสีและน ้ามันปาลม์ทีป่รับตวัสงูขึน้ ในขณะทีร่าคาของขา้ว, ขา้วโพดและขา้วสาลปีรับตวัลดลง 
FAO ไดอ้อกรายงานสรุปอปุสงคแ์ละอปุทานของธัญพชื (Cereal Supply and Demand Brief) ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่
ปรมิาณผลผลติธัญพชืคาดการณ์ในปี 2016 จะมปีรมิาณสงูถงึ 2,566 ลา้นตนั โดยในปีนีป้รมิาณผลผลติขา้วสาลทีัว่
โลกและผลผลติขา้วโพดในสหรัฐอเมรกิามกีารปรับตวัเพิม่สงูขึน้กวา่ปีทีผ่่านมา หากปรมิาณผลผลติเป็นไปตามที่
คาดการณ์ไวจ้ะท าใหป้รมิาณอาหารทีเ่ก็บส ารองไวท้ัว่โลกเพิม่สงูขึน้ถงึ 25.3 เปอรเ์ซ็นต ์ซึง่มากกวา่ที ่FAO เคย
คาดการณ์ไวใ้นปีทีผ่า่นมา  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.fao.org/news/story/en/item/431766/icode/ 



นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาวธิกีารใหมใ่นการปรบัปรุงพนัธุกรรมของขา้วโพดและธญัพชืชนดิอืน่ๆ 

ผลการศกึษากอ่นหนา้นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่การพัฒนาวธิกีารถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืกลุม่ทีเ่ป็นธัญพชืสามารถท าไดย้าก โดย
วธิกีารทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุในขณะนี้ไดแ้กก่ารถา่ยยนีโดยอาศยัแบคทเีรยี Agrobacterium tumefaciens อยา่งไรก็
ตามแบคทเีรยีชนดินีม้ขีอ้จ ากดัในการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืกลุม่ทีเ่ป็นธัญพชื โดยเชือ้สามารถถา่ยยนีเขา้สูธ่ัญพชืไดบ้าง
สายพันธุเ์ทา่นัน้ และธัญพชืหลายสายพันธุไ์ม่สามารถน ามาเพาะเลีย้งเนือ้เยือ้ได ้ซึง่ถอืเป็นหนึง่ในขัน้ตอนทีส่ าคญั
ในการพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพ 
 
ผลงานวจิัยลา่สดุโดยบรษัิท Dupont ประเทศสหรัฐอเมรกิา ทีไ่ดรั้บการเผยแพร่ในวารสาร The Plant Cell ได ้
รายงานถงึวธิกีารใหมใ่นการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืทีส่ามารถใชไ้ดก้บัพชืหลากหลายชนดิและสายพันธุ ์วธิกีารใหมน่ีม้ชี ือ่วา่ 
morphogenic genes ซึง่สามารถกระตุน้การสรา้งเนือ้เยือ้เอมบรโิอท าใหเ้กดิเซลลท์ีม่คีวามเหมาะสมในการถา่ยยนี 
ทมีวจัิยพบวา่วธิกีารนีส้ามารถเพิม่อตัราการถา่ยยนีในขา้วโพดหลากหลายสายพันธุ ์และยังประสบความส าเร็จในการ
เพิม่ประสทิธภิาพการถา่ยยนีในขา้วฟ่าง, ขา้ว และออ้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://blog.aspb.org/2016/09/12/in-brief-a-breakthrough-in-monocot-transformation-methods/ 
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US EPA อนุญาตใหใ้ชก้ารรวมลกัษณะตา่งๆแบบ Agrisure® ของบรษิทั Syngenta เพือ่การพฒันาพชืเทค
โนชวีภาพ 

การรวมลกัษณะตา่งๆแบบ Agrisure® 3120 E-Z Refuge® ของบรษัิท Syngenta ไดรั้บการอนุญาตจากส านักงาน
ปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรัฐ (US Environmental Protection Agency, US EPA) ในการน ามาใชเ้พือ่การพัฒนาพชืเทค
โนชวีภาพ Agrisure 3120 E-Z Refuge คอืการรวมยนีเพือ่ควบคมุแมลงทีเ่ขา้ท าลายสว่นเหนือดนิของพชื โดยการ
รวมเอากลไกการป้องกนัหนอนเจาะล าตน้ 2 กลไกเขา้ดว้ยกนัร่วมกบัยนีป้องกนัหนอนเจาะฝัก ซึง่จะท าใหพ้ชืเทคโน
ชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้โดยใชย้นีชดุนีเ้กดิความตา้นทานตอ่หนอนทีห่ลากหลาย 
 
พชืเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้โดยใชช้ดุยนี Agrisure 3120 E-Z Refuge จะถกูปลกูทดสอบโดยบรษัิท Syngenta 
และบรษัิทเมล็ดพันธุอ์ ืน่ๆ ในปี 2017 และในอนาคตทางกลุม่บรษัิทอาจไดรั้บอนุญาตใหใ้ชก้ารรวบยนีแบบ Agrisure 
3120 E-Z Refuge ร่วมกบัการรวมยนีแบบ Agrisure Artesian® ซึง่เป็นชดุของยนีทีท่ าใหพ้ชืสามารถใชน้ ้าไดอ้ย่าง
มปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.syngenta-us.com/newsroom/news_release_detail.aspx?id=201013 



South Asia Biotechnology Centre ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเพือ่สนบัสนุนการใช้

มสัตารด์เทคโนชวีภาพ  

ศนูยเ์ทคโนโลยชีวีภาพเอเชยีใต ้(South Asia Biotechnology Centre, SABC) ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนร่วมแสดง
ความคดิเห็นตอ่กระทรวงสิง่แวดลอ้ม, ป่าไมแ้ละการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของอนิเดยี (MOEF) เพือ่สนับสนุน
การใชเ้ทคโนโลย ีbarnase-barstar และการใชม้ัสตารด์เทคโนชวีภาพลกูผสม DMH-11  
 
เทคโนโลย ีbarnase-barstar และมัสตารด์เทคโนชวีภาพ DMH-11 ไดผ้า่นการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพ
โดยหน่วยงานตา่งๆของอนิเดยี โดยผลการประเมนิระบวุา่ไมม่คีวามแตกตา่งจากมัสตารด์ปกตแิละไม่สง่ผลกระทบตอ่
สขุภาพของมนุษยแ์ละสตัวร์วมถงึไม่สง่ผลเสยีตอ่สิง่แวดลอ้ม  
 
India's Genetic Engineering Appraisal Committee (GEAC) ไดร้่วมประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพของ
มัสตารด์เทคโนชวีภาพชนดินีแ้ละไดเ้ผยแพร่ผลการประเมนิ Assessment of Food and Environmental Safety 
(AFES) ในเว็บไซตข์อง MOEF เพือ่ใหป้ระชาชนไดร้่วมแสดงความคดิเห็นระหวา่งวนัที ่5 กนัยายน ถงึ 5 ตลุาคม 
2016 ความคดิเห็นของประชาชนจะมผีลตอ่เกษตรกรผูป้ลกูมัสตารด์ในอนิเดยีจ านวนกวา่ 6 ลา้นรายซึง่ก าลงัประสบ
ปัญหาผลผลติตกต า่ โดยมัสตารด์เทคโนชวีภาพชนดินีเ้ป็นความหวงัของเกษตรกรในการเพิม่ปรมิาณผลผลติ  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://us14.campaign-archive1.com/?u=29630b50b0d43394c99d1e941&id=f3128 

5537f&e=b155b35c3c 
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นกัวจิยัไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/CAS9 ในการปรบัเปลีย่นพนัธุกรรมของ Arabidopsis เพือ่ท าใหเ้กดิความ
ตา้นทานตอ่ potyvirus  

ในการศกึษากอ่นหนา้นีพ้บวา่ ยนีในกลุม่ eukaryotic translation initiation factor (eIF) ของ Arabidopsis เชน่ ยนี 
eIF(iso)4E เป็นยนีดอ้ยทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ potyvirus ในพชืหลายชนดิ อยา่งไรก็ตามการน ายนีนี้ไปใช ้

ประโยชนใ์นพชืทีม่คีวามส าคญัยังคงมอียูอ่ยา่งจ ากดั  
 
ทมีวจิัยน าโดย Douglas E. Pyott จาก University of Edinburgh สก็อตแลนด ์ไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีCRISPR/Cas9 ใน
การท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะบนยนี eIF(iso)4E ใน Arabidopsis thaliana เพือ่ท าใหเ้กดิความตา้นทาน
แบบสมบรูณ์ตอ่ Turnip mosaic virus (TuMV) ซึง่เป็นไวรัสสาเหตโุรคส าคัญในพชืผัก ผลการทดลองพบตน้ 
Arabidopsis พันธุก์ลายชัว่รุ่น T2 ทีม่คีวามตา้นทาน TuMV โดยสมบรูณ์และไมพ่บยนีทีถ่กูถา่ยเขา้ไป  
 
นอกจากนีผ้ลการศกึษาตน้ Arabidopsis พันธุก์ลายในชัว่รุ่น T3 พบวา่ไมม่ลีกัษณะอืน่ๆทีแ่ตกตา่งไปจากตน้ 
Arabidopsis ปกต ิแสดงใหเ้ห็นวา่การท าใหเ้กดิการกายพันธุข์องยนี eIF(iso)4E ไมก่อ่ใหเ้กดิผลกระทบตอ่สขุภาพ
ของพชื งานวจัิยครัง้นียั้งไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดข้องการใชเ้ทคโนโลย ีCRISPR/Cas9 ในการสรา้งความ
ตา้นทานตอ่ Potyvirus ในพชืชนดิตา่งๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/mpp.12417/abstract 


