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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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การคน้พบยนีเพือ่การพฒันาพนัธุข์า้วใหด้ขี ึน้ 
 
แนวโนม้การยอมรบัพชืเทคโนชวีภาพในชว่งปี 1992-2014 
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การคน้พบยนีเพือ่การพฒันาพนัธุข์า้วใหด้ขี ึน้ 

คณะนักวจิัยจากประเทศจนี น าโดย Shaokui Wang จากมหาวทิยาลัย South China Agricultural Science 
University ไดค้น้พบกลยทุธใ์หมท่ีจ่ะชว่ยพัฒนาพันธุข์า้วใหด้ขี ึน้ 
 
ทมีนักวจิัยพบวา่ความผันแปลของอัลลลีของยนี GW7 มผีลตอ่ปรมิาณผลผลติและคณุภาพของเมล็ดขา้ว การเพิม่
การแสดงออกของยนี GW7 ท าใหเ้มล็ดขา้วมลีักษณะเรียวยาวมากขึน้ นอกจากนี้ยังพบว่าการแสดงออกของยนี 
GW7 ถกูควบคมุโดยโปรตนี OsSPL16 (GW8) ซึง่เป็น transcription factor ทีค่วบคมุความกวา้งของเมล็ด 
 
ในขา้วญีปุ่่ น (japonica type) การมอีัลลลี GW7 ท าใหค้ณุภาพของเมล็ดขา้วดขีึน้ โดยไม่มผีลกระทบตอ่ปรมิาณ
ผลผลติ ซึง่เป็นขอ้เสยีทีพ่บในอลัลลี gw8 ของขา้ว Basmati ผลการวจัิยนี้ช ีเ้ห็นวา่การใชก้ลไกของ OsSPL-16 กับ 
GW7 จะชว่ยพัฒนาพันธุข์า้วใหม้คีณุภาพเมล็ดทีด่แีละใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.nature.com/ng/journal/vaop/ncurrent/full/ng.3352.html 



แนวโนม้การยอมรบัพชืเทคโนชวีภาพในชว่งปี 1992-2014 

จ านวนของพืชเทคโนชวีภาพมกีารเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องมาจนถงึปัจจุบัน การยอมรับเทคโนโลยนีี้ข ึน้อยู่กับหลาย
ปัจจัย เชน่ ความตอ้งการขัน้พื้นฐานเพื่อการบริโภค ความตอ้งการผลผลติทีม่คีุณภาพ และปัจจัยดา้นการตลาด 
ISAAA จงึไดจั้ดท าฐานขอ้มลูการยอมรับพชืเทคโนชวีภาพขึน้ ISAAA ไดใ้ชข้อ้มูลเหลา่นี้ในการศกึษาแนวโนม้และ
ปัจจัยทีส่ง่ผลต่อการยอมรับพืชเทคโนชวีภาพในชว่ง 23 ปีทีผ่่านมา (1992-2014) ในการศกึษานี้ยังไดศ้กึษาถงึ
เหตผุลของปัจจัยตา่งๆและอทิธพิลของเหตผุลเหลา่นัน้ตอ่การยอมรับพชืเทคโนชวีภาพ โดยผลการศกึษาครัง้นี้ได ้
ตพีมิพล์งในวารสาร GM Crops and Food 
  
ในชว่งทศวรรษทีส่องของการผลติพชืเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ (2004-2014) มจี านวนของอาหาร ผลผลติ และ
สายพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บการยอมรับมมีากขึน้อยา่งมนัียส าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกับชว่งทศวรรษแรก (1992-
2003) การยอมรับทีเ่พิม่ขึน้ในชว่งสบิปีหลังเป็นผลจากการทีป่ระเทศตา่งๆ ไดพ้จิารณานโยบายการก ากับดแูลการ
ใชพ้ชืเทคโนชวีภาพในชว่งสบิปีแรกและน ามาใชใ้นชว่งสบิปีหลงั และยังมเีหตกุารณ์ตา่งๆทีน่่าสนใจเกดิขึน้ เชน่ ใน
ปี 2012 เกดิปัญหาภัยแลง้ในประเทศสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นปัจจัยทีส่ง่ผลกระทบโดยออ้มต่อการยอมรับพืชเทคโน
ชวีภาพทัว่โลก 
 
ผลการศกึษานี้ช่วยใหเ้กดิความเขา้ใจทีด่ขี ึน้เกีย่วกับการยอมรับพืชเทคโนชวีภาพ รวมถงึการไดท้ราบถงึความ
ตอ้งการของประเทศต่างๆในการเพิ่มประสทิธภิาพในการก ากับดูแลเพื่อการใชป้ระโยชน์จากพืชเทคโนชวีภาพ 
รายงานนียั้งไดใ้หข้อ้มลูแนวโนม้การเตบิโตของอตุสาหกรรมพชืเทคโนชวีภาพในชว่ง 23 ปีทีผ่่านมา ซึง่สามารถใช ้

ท านายอนาคตของพืชเทคโนชีวภาพได ้โดยรายงานการศึกษาฉบับนี้เป็นผลงานการศึกษาร่วมกันของ Dr. 
Rhodora R. Aldemita, Ian Mari Reaño, Dr. Renando Solis และ Dr. Randy Hautea 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/21645698.2015.1056972#abstract. 
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ทมีนักวจัิยจากสถาบันวจัิยขา้วฟิลปิปินส ์(Philippine Rice Research Institute ,PhilRice) น าโดย Dr. Jennifer 
T. Niones ไดค้น้พบยนี vibA ซึง่เป็นยนีของเชือ้เอนโดรไฟทท์ีเ่กีย่วขอ้งกับการกระตุน้ความตา้นทานโรคในพืช
อาศัย Dr. Niones ไดอ้ธบิายไวใ้นรายงานการวจัิยวา่ เชือ้ราเอนโดรไฟทช์นดินี้สามารถปกป้องพชือาศัย (หญา้) 
จากโรคตา่งๆโดยการสรา้งสารตา้นเชือ้รา 
 
Dr. Niones กลา่ววา่ “ เราพบวา่เชือ้ราเอนโดรไฟทจ์ะไม่สามารถผลติสารตา้นเชือ้ราไดห้ากไม่มยีนี vibA และท า
ใหเ้สยีความสามารถในการปกป้องพชือาศยัจากการเขา้ท าลายของเชือ้โรค”  นอกจากนี้ทมีนักวจิัยยังพบวา่การเพิม่
การแสดงออกของยนี vibA ชว่ยเพิม่ความสามารถในการสรา้งตา้นเชือ้ราของเชือ้เอนโดรไฟทอ์กีดว้ย 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
 

http://www.philrice.gov.ph/fungal-endophyte-gene-plant-disease-suppression-identified/ 
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จากรายงานลา่สดุของ Global Agricultural Information Network (GAIN) ระบวุา่ แมว้า่เยอรมนีจะเป็นหนึง่ใน
ประเทศหลักทีบ่รโิภคผลผลติเทคโนชวีภาพ แตม่โีอกาสนอ้ยมากส าหรับการเตบิโตของตลาดผลผลติและอาหาร
เทคโนชวีภาพในเยอรมนี จากรายงานของ USDA Foreign Agricultural Services (USDA FAS) ระบวุา่ในเยอรมนี
มรัีฐทีพ่ลเมอืงปฏเิสธผลผลติเทคโนชวีภาพอยู่เป็นจ านวนมาก ไม่มกีารผลติผลผลติเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ 
รัฐบาลเยอรมันหา้มไม่ใหม้กีารเพาะปลกูพืชเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บอนุญาตจากอยีู และไม่มอีาหารทีถู่กระบุว่าเป็น
ผลผลติเทคโนชวีภาพขายอยู่ในตลาดของเยอรมนี ซึง่ตรงขา้มกับความจรงิทีว่่าเยอรมนีมบีรษัิทระดับโลกหลาย
บรษัิททีพั่ฒนาและสนับสนุนธรุกจิเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพในระดบัสากล  
 
รายงานนี้ยังระบอุกีวา่บรษัิททีพั่ฒนาพชืเทคโนชวีภาพของเยอรมนี เชน่ Bayer, CropScience, BASF และ KWS 
ก าลงัจะยา้ยศนูยว์จัิยทางเทคโนโลยชีวีภาพไปยังประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่  
 
 

http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_B

erlin_Germany_5-20-2015.pdf 
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Narendra Modi ประธานาธบิดขีองอนิเดยีไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารปฏวิัตเิขยีวรอบทีส่อง โดยมคีวามเห็นวา่ ควรจะเริม่
ด าเนนิการทันท ีเนื่องจากอนิเดยีก าลังประสบปัญหาความลา่ชา้ทางการเกษตรในหลายๆดา้น เชน่ ตน้ทนุการผลติ 
ระบบชลประทาน การเพิม่มลูคา่ผลผลติ และการเชือ่มโยงการตลาด ประธานาธบิด ีModi กลา่ววา่คณะรัฐบาลชดุนี้มี
ความมุง่มั่นในการพัฒนาภาคการเกษตรใหท้นัสมัยและเพิม่ก าลงัการผลติใหส้งูขึน้ และไดเ้นน้ถงึความจ าเป็นในการ
ใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรเ์พือ่เพิม่ก าลงัการผลติในภาคการเกษตร 
 
หลังจากการประชมุทีส่ถาบันวจิัยเกษตรแห่งอนิเดยี (Indian Agriculture Research Institute, IARI) ที ่
Jharkhand ประธานาธบิด ีModi กล่าวว่า “เราจะไม่สามารถเปลีย่นแปลงชวีติของเกษตรกรได ้จนกว่าเราจะมี
แผนการปฏบิัตงิานทีส่มดุลยแ์ละบูรณาการ” นักวทิยาศาสตร์และผูเ้ชยีวชาญต่างรูด้วี่าการใชเ้ทคโนโลยแีละการ
พัฒนาโครงสรา้งพืน้ฐานจะเป็นกญุแจส าคัญในการเพิม่ผลผลติเกษตร 
 
ในการสมัภาษณ์พเิศษโดยส านักขา่ว Press Trust of India (PTI) ของอนิเดยี มสีรุปบางตอนทีส่ าคัญของบท
สมัภาษณ์ไดแ้ก ่“การเพาะปลกูแบบดัง้เดมิไมส่ามารถตอบสนองความตอ้งการอาหารของคนทัง้โลกได ้ปัญหาพืน้ที่
เพาะปลูกและปริมาณน ้ าที่ลดลง และปัญหาดา้นสิ่งแวดลอ้ม สามารถแกไ้ขไดโ้ดยการใชเ้ทคโนโลยี ซึ่ง
เทคโนโลยชีวีภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ เทคโนโลยกีารตัดตอ่พันธุกรรม และการปรับปรุงพันธุโ์ดยอาศัยเครือ่งหมาย
พันธุกรรมจะช่วยแกปั้ญหาเหล่านี้ได”้ กล่าวโดย Dr. G Padmanaban จากสถาบันวทิยาศาสตร์แห่งอนิเดยี 
(Indian Institute of Science, IISc) เมอืง Bangalore Dr. K.C. Bansal ผูอ้ านวยการสถาบันการวจิัยการเกษตร
ของอนิเดยี (ICAR) กลา่ววา่ การปฏวิัตเิขยีวรอบทีส่องเป็นสิง่ทีจ่ าเป็นอย่างมากเพื่อการตอบสนองความตอ้งการ
ของประชากรทัง้ในดา้นของจ านวนประชากรและรายได ้ดว้ยการพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่ท าใหเ้กดิความ
เป็นไปไดใ้นการแกปั้ญหาในการเกษตร เช่น ปัญหาสภาพอากาศเปลีย่นแปลง ปัญหาดา้นการควบคุมศัตรูพืช 
ปัญหาขาดแคลนอาหาร ซึง่เป็นปัญหาทีแ่กไ้ขไดย้ากมากหากยังใชว้ธิกีารปรับปรุงพันธุพ์ชืแบบดัง้เดมิ 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 
 

HTTP://LINK.SPRINGER.COM/ARTICLE/10.1007/S00299-015-1794-9/FULLTEXT.HTML 


