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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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อารเ์จนตนิาอนุญาตใหม้กีารปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพของบรษิทั Syngenta เพือ่การคา้ 
 
US FDA อนุญาตใหใ้ชส้ปัปะรสเทคโนชวีภาพ  
 
การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิ CRISPR ในกลว้ยไมส่กลุหวาย 
 
Australia's OGTR อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพในภาคสนาม 
 
จโีนมของแมลงหวีข่าวไดเ้ผยใหเ้ห็นวา่เหตใุดแมลงชนดินีจ้งึสง่ผลกระทบทีน่า่กลวัตอ่ความม ัน่คงทาง
อาหาร 

อารเ์จนตนิาอนุญาตใหม้กีารปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพของบรษิทั Syngenta เพือ่การคา้ 

หน่วยงานดา้นการก ากับดแูลพชืเทคโนชวีภาพของประเทศอารเ์จนตนิาไดอ้นุญาตใหม้กีารปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพ
ของบรษัิท Syngenta เพือ่การคา้ โดยขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บการอนุญาตนีเ้ป็นสายพันธุผ์สมระหวา่ง SYN-
BTO11-1 x SYN-IR162-4 x MON-89034-3 x MON-00021-9 การอนุญาตในครัง้นีไ้ดรั้บการลงนามรับรองโดย 
Néstor Roulet เลขานุการรัฐบาลฝ่ายการเพิม่มลูคา่ผลผลติและเทคโนโลย ี(Agregado de Valor y Nuevas 
Tecnologías) 
 
กระทรวงเกษตรของอารเ์จนตนิาระบวุา่ ขา้วโพดเทคโนชวีภาพชนดินีส้ามารถตา้นทานหนอนเจาะไดห้ลายชนดิ และ
ในขณะนีรั้ฐบาลไดม้นีโยบายควบคมุการใชส้ารเคมกี าจัดแมลงซึง่ชว่ยเพิม่ความย่ังยนืในการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.loa.org.ar/legNormaDetalle.aspx?id=28966 



US FDA อนุญาตใหใ้ชส้ปัปะรสเทคโนชวีภาพ  

องคก์ารอาหารและยาแหง่สหรัฐอเมรกิา (US FDA) ไดป้ระเมนิความปลอดภัยของสปัปะรสเทคโนชวีภาพสชีมพู ผล
การประเมนิระบวุา่สปัปะรสเทคโนชวีภาพนีม้คีวามปลอดภัยและมคีณุคา่ทางโภชนาการไมแ่ตกตา่งจากสปัปะรสปกต ิ 
 
สปัปะรสเทคโนชวีภาพสชีมพูนีถู้กพัฒนาขึน้โดยบรษัิท Del Monte Fresh Produce โดยการลดระดบัของเอนไซมท์ี่
ท าหนา้ทีเ่ปลีย่น lycopene ซึง่เป็นรงควตัถสุชีมพูไปเป็น beta carotene ทีม่สีเีหลอืง สปัปะรสเทคโนชวีภาพนีไ้ดรั้บ
การตัง้ชือ่สายพันธุว์า่ extra sweet pink flesh pineapple 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fda.gov/food/newsevents/constituentupdates/ucm533075.htm 
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การประยกุตใ์ชเ้ทคนคิ CRISPR ในกลว้ยไมส่กลุหวาย 

Dendrobium officinale เป็นสายพันธุก์ลว้ยไมท้ีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดโ้ดยไมต่อ้งอาศยัขัน้ตอนการกระตุน้การออก
ดอก D. officinale ไดก้ลายมาเป็นตน้แบบในการศกึษาวจัิยกลว้ยไม ้หลงัจากทีจ่โีนมของ D. officinale ไดถ้กู
เผยแพร่ อยา่งไรก็ตามการศกึษาเกีย่วกบัการควบคมุยนีของ D. officinale ยังมอียูไ่มม่ากนักในปัจจบุนั ดว้ยเหตนุีท้มี
นักวทิยาศาสตรจ์ากประเทศจนีน าโดย Ling Kui จงึไดท้ าการศกึษาการเปลีย่นแปลงยนีของ D. officinale ดว้ย
เทคนคิ CRISPR/Cas9 
 
จากการถา่ยยนีโดยใชแ้บคทเีรยี Agrobacterium ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการดดัแปลงยนีของ D. officinale 
ดว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9 จ านวน 5 ยนี ไดแ้ก ่C3H, C4H, 4CL, CCR และ IRX ซึง่เป็นยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบั
กระบวนการสงัเคราะหล์กิโนเซลลโูลส ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่เทคนคินี้สามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์น  
D. officinale ได ้10-100% นอกจากนีท้มีวจัิยยังไดท้ดสอบประสทิธภิาพของโปรโมเตอร ์ชนดิตา่งๆ ตอ่การ
แสดงออกของยนีทีใ่ชใ้นกระบวนการ CRISPR/Cas9 โดยพบวา่โปรโมเตอร ์MMV, CVMV และ PCISV มี
ประสทิธภิาพทีใ่กลเ้คยีงกบัโปรโมเตอร ์35S  
 
ผลการทดลองไดช้ีใ้หเ้ห็นวา่ CRISPR/Cas9 เป็นเทคนคิการดดัแปลงยนีทีม่ปีระสทิธภิาพส าหรับ D. officinale และ
น่าจะเป็นเครือ่งมอืส าคญัในการสรา้งความหลากหลายและการพัฒนาสายพันธุท์ีใ่ชพ้ืน้ฐานทางอนูชวีวทิยาใน
กลว้ยไมส้ายพันธุอ์ ืน่ๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.02036/abstract 
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Australia's OGTR อนุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพในภาคสนาม 

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บั Queensland 
University of Technology ในการทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรคเหีย่วทีเ่กดิจากเชือ้รา Fusarium ใน
ภาคสนาม โดย Australia's OGTR ไดอ้นุญาตใหด้ าเนนิการทดสอบในพืน้ที ่6 เฮกแตรใ์นเขต Litchfield 
Municipality, Northern Territory เป็นระยะเวลา 5 ปี เพือ่ประเมนิความสามารถในการตา้นทานโรคและลักษณะ
ดา้นการเกษตรตา่งๆภายใตส้ภาพแวดลอ้มของประเทศออสเตรเลยี 
 
แผนการประเมนิและบรหิารจัดการความเสีย่ง (RARMP) ระบวุา่การทดสอบในครัง้นี ้แทบจะไมม่ผีลกระทบตอ่มนุษย์
และสิง่แวดลอ้ม ดงันัน้จงึไมม่คีวามจ าเป็นในการใชว้ธิกีารพเิศษในการควบคมุ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir146 

จโีนมของแมลงหวีข่าวไดเ้ผยใหเ้ห็นวา่เหตใุดแมลงชนดินีจ้งึสง่ผลกระทบทีน่า่กลวัตอ่ความม ัน่คงทางอาหาร 

ทมีวจิัยน าโดย รองศาสตราจารย ์Zhangjun Fei จาก Boyce Thompson Institute (BTI) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ได ้
ท าการศกึษาจโีนมของแมลงหวีข่าว (Bemisia tabici) ซึง่เป็นแมลงพาหะน าโรคพชืทีส่ าคญั ทีส่รา้งความเสยีหาย
ใหก้บัผลผลติทัว่โลกคดิเป็นมลูคา่หลายพันลา้นเหรยีญสหรัฐตอ่ปี ขอ้มลูจโีนมของแมลงหวีข่าวไดเ้ผยใหเ้ห็นถงึ
ความสามารถในการตา้นทานตอ่สารฆา่แมลง, ความสามารถในการถา่ยทอดไวรัสโรคพชืกวา่ 300 ชนดิและ
ความสามารถในการดดูกนิสารอาหารจากพชืไดม้ากกวา่ 1,000 ชนดิ 
 
เมือ่เปรยีบเทยีบจโีนมของแมลงหวีข่าวกบัแมลงหวีช่นดิอืน่ๆพบวา่ แมลงหวีข่าวเกดิการววิัฒนาการยนีทีท่ าใหเ้กดิ
ความตา้นทานตอ่ยาฆา่แมลงเป็นจ านวนมากรวมไปถงึยนีทีเ่ป็นตัวกลางในการถา่ยทอดไวรัสโรคพชื 
 
ผลการวจิัยยังพบการถา่ยทอดยนีขา้มสายพันธุ ์(horizontal gene transfer) โดยแมลงหวีข่าวไดรั้บยนีจ านวน 142 
ยนีจากแบคทเีรยีและเชือ้รา โดยยนีบางยนีสามารถสรา้งโปรตนีทีย่อ่ยสลายโมเลกลุของสารเคมชีนดิตา่งๆได ้ทมีวจัิย
คาดวา่ยนีเหลา่นีเ้ป็นสาเหตทุีท่ าใหแ้มลงหวีข่าวสามารถดดูกนิสารอาหารจากพชืไดห้ลายชนดิ รวมไปถงึการ
ววิฒันาการความสามารถในการตา้นทานตอ่สารฆา่แมลง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://bti.cornell.edu/news/why-the-whitefly-is-such-a-formidable-threat-to-food-security/ 


