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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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นกัวจิยัจากเยอรมนพีฒันาวธิกีารควบคมุซึง่ถอืเป็นกา้วแรกทีจ่ะน าไปสูก่ารรกัษาโรคดว้ยพนัธกุรรมบ าบดั 
 

FAO ก าลงัพจิารณาวธิกีารพฒันาดา้นเกษตรกรรมและป่าไมไ้ปพรอ้มๆกนัเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงทาง
อาหาร 
 

สภาผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัอเมรกิามมีตเิห็นชอบรา่งกฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นประกอบของพชื
เทคโนชวีภาพ 
 

นกัวทิยาศาสตรร์ะบ ุวชัพชืทีต่า้นทานตอ่สารก าจดัมอียูแ่ลว้ตามธรรมชาตกิอ่นการพฒันาพชืเทคโนชวีภาพ 
 

ทมีวจิยัจากเยอรมนคีน้พบกลไกทีท่ าใหพ้ชืสามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาพดนิเค็ม 
 

ยนี SAPK9 สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติและความทนแลว้ในขา้ว 
 

นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาการควบคมุ microbiome ของพชืเพือ่เพิม่ผลผลติ 
 

ยงุดดัแปลงพนัธกุรรมลดการเกดิไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นเมอืง Piracicaba ประเทศบราซลิ ไดถ้งึ 91 เปอรเ์ซ็นต ์

นกัวจิยัจากเยอรมนพีฒันาวธิกีารควบคมุซึง่ถอืเป็นกา้วแรกทีจ่ะน าไปสูก่ารรกัษาโรคดว้ยพนัธุกรรมบ าบดั 

ทมีวจิัยจาก Charité-Universitätsmedizin และ Max Planck Institute for Medical Research ประเทศเยอรมน ีน า
โดย Dr. Mazahir T. Hasan ประสบความส าเร็จในการพัฒนาวธิกีารพันธกุรรมบ าบดั หรอื gene therapy ไปสู่

รูปแบบทีส่ามารถน าไปใชไ้ดจ้รงิ โดยทมีวจัิยไดพั้ฒนาวธิกีารควบคมุไวรัสใหส้ามารถน าพายนีทีต่อ้งการเขา้ไป
ภายในเซลลโ์ดยไมท่ าใหเ้กดิการเพิม่ปรมิาณของไวรัสทีใ่ชใ้นการขนสง่ยนี 
 

“เราไดใ้ชไ้วรัสทีถ่กูท าใหอ้อ่นแอลงและไม่สามารถเพิม่ปรมิาณได ้ทีเ่รยีกวา่ recombinant adeno-associated 
viruses (rAAV) ในการน าพายนีปกตเิขา้ไปภายในเซลลท์ีม่ชีวีติเพือ่ทนแทนยนีผดิปกตทิีก่อ่ใหเ้กดิโรค วธิกีารนี้
สามารถน าไปปรับใชไ้ดอ้ยา่งหลากหลายและอาจน าไปสูก่ารรักษาโรคทางพันธุกรรมตา่งๆในอนาคต” กลา่วโดย  
Dr. Hasan 
 

rAAVs สามารถขนสง่สารพันธกุรรมไปยังเซลลแ์ละเนื้อเยือ่ไดท้กุชนดิ และยังสามารถควบคมุใหย้นีทีถ่า่ยเขา้ไป
ท างานในเวลาทีต่อ้งการได ้ซึง่เกดิจากการควบคมุโดยสารเคมทีีส่ามารถน าเขา้สูร่่างกายผูป่้วยผ่านทางการ
รับประทาน นอกจากนีเ้ซลลท์ีไ่ดรั้บสารพันธุกรรมผา่นทาง rAAVs จะไมเ่กดิการกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัรวมถงึไม่เกดิ
ผลกระทบตอ่สารพันธุกรรมหลกัอกีดว้ย 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.nature.com/mtna/journal/v5/n4/full/mtna201623a.html  



สภาผูแ้ทนราษฎรของสหรฐัอเมรกิามมีตเิห็นชอบรา่งกฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นประกอบของ
พชืเทคโนชวีภาพ 

เกษตรกร, ผูผ้ลติ และผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในธรุกจิเกษตรของประเทศสหรัฐอเมรกิา รูส้กึยนิดทีีส่ภาผูแ้ทนราษฎรมมีติ
เห็นชอบร่างกฎหมายการตดิฉลากอาหารทีม่สีว่นประกอบของพชืเทคโนชวีภาพ ทีจ่ะท าใหก้ารตดิฉลากผลติภัณฑ์
อาหารเป็นมาตรฐานเดยีวกนัทั่วประเทศ โดยร่างกฎหมายฉบบันีก้ าลงัอยูใ่นระหวา่งการเสนอเรือ่งไปยังประธานาธบิด ี
Barack Obama เพือ่ลงนามประกาศใชเ้ป็นกฎหมาย 
 
“เทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมเป็นหนึง่ในเทคโนโลยทีีม่คีวามปลอดภัยและเป็นเครือ่งมอืส าคัญในการปรับปรุงพันธุพ์ชื 
กฎหมายฉบบันีจ้ะท าใหผ้ลผลติทีม่าจากเทคโนโลยนีีไ้ดรั้บความเป็นธรรมในการตดิฉลากมากขึน้ ” กลา่วโดย Andy 
LaVigne ประธานและผูบ้รหิารสมาคมผูค้า้เมล็ดพันธุแ์หง่สหรัฐอเมรกิา 
 
“การผา่นร่างกฎหมายฉบบันีท้ าใหผู้ม้สีว่นเกีย่วขอ้งในภาคอตุสาหกรรมอาหารและภาคการเกษตรสามารถ
ประสานงานร่วมกนัไดอ้ยา่งทีไ่มเ่คยมมีากอ่น โดยกฎหมายนีม้ผีลดตีอ่ทัง้เกษตรกร, บรษัิทผูผ้ลติอาหาร และ
ผูบ้รโิภค ในตอนนีร้่างกฎหมายไดผ้า่นความเห็นชอบจากสภาฯเป็นทีเ่รยีบรอ้ยและพวกเราก าลงัรอใหท้า่น
ประธานาธบิดลีงนามในขัน้ตอนสดุทา้ยเพือ่น าไปสูก่ารประกาศใชก้ฎหมาย” กลา่วโดย Chip Bowling เกษตรกรจาก
รัฐแมรีแ่ลนดแ์ละประธานสมาคมผูป้ลกูขา้วโพดแหง่สหรัฐอเมรกิา 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://seedworld.com/gm-labeling-bill-passes-house-goes-president/ 

FAO ก าลงัพจิารณาวธิกีารพฒันาดา้นเกษตรกรรมและป่าไมไ้ปพรอ้มๆกนัเพือ่เสรมิสรา้งความม ัน่คงทาง
อาหาร 

การท าเกษตรกรรมจัดเป็นปัจจัยหลกัทีท่ าใหเ้กดิการตดัไมท้ าลายป่ามากทีส่ดุ อยา่งไรก็ตามการพัฒนาดา้น
การเกษตรควบคูไ่ปกบัการอนุรักษ์และฟ้ืนฟปู่าไมค้อืสิง่ทีม่คีวามจ าเป็นอยา่งยิง่ในการสรา้งระบบเกษตรทีย่ั่งยนืและ
ความมั่นคงทางอาหาร ดว้ยเหตนุีอ้งคก์ารอาหารและการเกษตรแหง่สหประชาชาต ิหรอื FAO จงึไดอ้อกรายงานทีม่ี
ช ือ่วา่ The State of World Forests (SOFO) โดยไดม้กีารน าเสนอรายงานนีใ้นระหวา่งการประชมุ 23rd Session of 
the FAO Committee on Forestry (COFO) 
 
“วาระการพัฒนาทีย่ั่งยนื ค.ศ.2030 และขอ้ตกลงปารสีเกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ ท าใหท้ัว่โลกเกดิความ
ตระหนักวา่การสรา้งความมั่นคงทางอาหารและการอนุรักษ์ป่าไมเ้ป็นสิง่ทีแ่ยกออกจากกนัไม่ได ้ขอ้ตกลงทัง้ 2 นีไ้ด ้
เสนอใหม้กีารบรูณาการวธิกีารตา่งๆเพือ่ใชใ้นการสรา้งความย่ังยนืทางการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยป่า
ไมเ้ป็นตวัแปรหนึง่ทีส่ าคญัในการสรา้งความย่ังยนืนี ้รายงาน SOFO ระบอุยา่งชดัเจนวา่ ไมม่คีวามจ าเป็นทีจ่ะตอ้งตดั
ไมท้ าลายป่าเพือ่เพิม่การผลติในภาคการเกษตรอกีตอ่ไป” กลา่วโดย José Graziano da Silva ผูอ้ านวยการของ 
FAO ในระหวา่งเปิดการประชมุ COFO  
 
จากรายงานระบวุา่ ม ี7 ประเทศ ไดแ้ก ่ชลิ,ี คอสตารกิา้, แกมเบยี, จอรเ์จยี, ตนูเิซยี และเวยีดนาม ทีป่ระสบ
ความส าเร็จในการเสรมิสรา้งความมั่นคงทางอาหารควบคูไ่ปกบัการอนุรักษ์ป่าไม ้โดยม ี6 ประเทศทีส่ามารถเพิม่
ความมั่นคงทางอาหารขึน้มาถงึ 2 ระดบั ในชว่งปี 1990-2015 ซึง่สามารถลดปัญหาการขาดแคลนอาหารของ
ประชากรในประเทศไปพรอ้มๆกบัการเพิม่ทีป่่าในเวลาเดยีวกนั โดยแกมเบยีซึง่เป็นประเทศทีม่รีายไดน้อ้ยทีส่ดุใน
บรรดาทัง้ 7 ประเทศ ประสบความส าเร็จในการลดจ านวนประชากรทีข่าดแคลนอาหารไดค้รึง่หนึง่ ในชว่ง 25 ปี 
ทีผ่า่นมา 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/425048/icode/ 
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นกัวทิยาศาสตรร์ะบุ วชัพชืทีต่า้นทานตอ่สารก าจดัมอียูแ่ลว้ตามธรรมชาตกิอ่นการพฒันาพชืเทคโนชวีภาพ 

มกีารกลา่วอา้งมาโดยตลอดวา่ไกลโฟเสตทีใ่ชก้บัพชืเทคโนชวีภาพคอืสาเหตทุีท่ าใหว้ชัพชืเกดิความตา้นทานตอ่
สารก าจัด อยา่งไรก็ตามขอ้มลูจากสมาคมนักวทิยาศาสตรว์ชัพชืของสหรัฐอเมรกิา (Weed Science Society of 
America, WSSA) ระบวุา่วชัพชืทีต่า้นทานตอ่สารก าจัดถูกพบกอ่นหนา้ทีจ่ะมกีารพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพเป็นเกอืบ 
40 ปี โดยในปี 2016 นีจ้ัดเป็นปีที ่20 ของการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีม่คีวามตา้นทานตอ่ไกลโฟเสต และในปี 2017 
จะเป็นปีที ่60 ของการรายงานการพบวชัพชืทีต่า้นทานตอ่สารก าจัดเป็นครัง้แรก  
 
วชัพชืทีต่า้นทานตอ่สารก าจัดถูกรายงานครัง้แรกในปี 1957 โดยนักวจิัยพบตน้ dayflower ทีต่า้นทานตอ่สารปราบ
วชัพชืกลุม่ synthetic auxin ในฮาวาย และในปีเดยีวกนัไดม้รีายงานวา่แครอทป่าในเมอืง Ontario ประเทศแคนาดา 
มคีวามตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืชนดิเดยีวกนั จนถงึปัจจบุนัมรีายงานการพบวชัพชืกวา่ 250 ชนดิทีม่คีวามตา้นทาน
ตอ่สารปราบวชัพชืทีแ่ตกตา่งกนั 160 ชนดิ ใน 66 ประเทศทัว่โลก 
 
ผลการวจัิยไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่วชัพชืจะววิัฒนาการความตา้นทานขึน้เมือ่มกีารใชส้ารก าจัดวชัพชืชนดิเดมิตอ่เนื่องเป็น
เวลานาน วธิกีารทีม่ปีระสทิธภิาพในการก าจัดวชัพชือยา่งย่ังยนืคอืการใชว้ธิกีารตา่งๆร่วมกนั โดยมเีกษตรกรหลาย
รายทีป่ระสบความส าเร็จในการควบคมุวชัพชืโดยการใชว้ธิกีารแบบผสมผสาน 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://wssa.net/2016/07/scientists-say-herbicide-resistance-predates-genetically-engineered-crops-by-

40-years/ 
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ทมีวจิยัจากเยอรมนคีน้พบกลไกทีท่ าใหพ้ชืสามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาพดนิเค็ม 

ผลงานวจิัยจาก University of Würzburg ประเทศเยอรมน ีสามารถอธบิายไดว้า่พชืบางชนดิสามารถเจรญิเตบิโตใน
สภาพดนิเค็มไดอ้ยา่งไร เกลอืประกอบดว้ยไอออนทีม่ปีระจบุวกของโซเดยีมและไอออนทีม่ปีระจลุบของคลอไรด ์
โดยเกลอืทีม่คีวามเขม้ขน้สงูมผีลเสยีตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื อยา่งไรก็ตามพชืตอ้งการไอออนลบของไนเตรต
เพือ่ใชเ้ป็นแหลง่ไนโตรเจนส าหรับสรา้งโปรตนีและ DNA ดว้ยเหตนุี ้Dietmar Geiger และ Rainer Hedrich จาก 
University of Würzburg จงึไดท้ าการศกึษาเพือ่หาค าตอบวา่พชืสามารถแยกแยะความแตกตา่งของไอออนของไน
เตรตและไอออนของคลอไรดอ์อกจากกนัไดอ้ย่างไร ทัง้ทีไ่อออนทัง้สองมปีระจลุบเหมอืนกนั 
 
ทมีวจัิยไดค้น้พบชอ่งทางในการขนสง่ไอออนภายในเซลลพ์ชื 2 ระบบ คอื SLAH1 และ SLAH3 โดยระบบทัง้ 2 นีม้ี
การตอบสนองตอ่การผ่านเขา้ออกของไนเตรตไอออนและคลอไรดไ์อออน ผลการยับยัง้การแสดงออก SLAH1 และ 
SLAH3 พบวา่ท าใหร้ะดบัของคลอไรดไ์อออนภายในล าตน้ของพชืลดลงครึง่หนึง่ในขณะทีร่ะดบัของไนเตรตยังคง
เดมิ แสดงใหเ้ห็นวา่ระบบขนสง่ทัง้ 2 นีท้ าหนา้ทีใ่นการขนสง่คลอไรดไ์อออนไปยังล าตน้ 
 
ผลการศกึษาเพิม่เตมิพบวา่ SLAH1 ไมม่คีวามสามารถในการขนสง่ไอออนลบ และพบวา่ SLAH3 สามารถขนสง่ไน
เตรตไดด้ ีโดยการแยกความแตกตา่งระหวา่งไนเตรตและคลอไรดไ์อออนเกดิขึน้จากท างานร่วมกนัของระบบขนสง่ทัง้ 
2 ระบบ เมือ่ SALH1 เขา้ไปท างานร่วมกบั SLAH3 จะท าใหเ้กดิการขนสง่ไนเตรต ในทางกลบักนัเมือ่ไมม่ ีSALH1 
เขา้มาท างานร่วมกบั SLAH3 จะท าให ้SLAH 3 ขนสง่คลอไรดไ์อออนแทน การคน้พบนีเ้กดิจากการสงัเกตทีพ่บวา่ 
SLAH1 จ านวนมากเกดิการแยกตวัออกจาก SLAH3 ในขณะทีค่ลอไรดไ์อออนเคลือ่นทีเ่ขา้มายังรากพชื โดยทมีวจิัย
ไดร้ะบวุา่ระบบขนสง่ไนเตรตววิฒันาการมาจากระบบขนสง่คลอไรด ์ท าใหพ้ชืสามารถรับเอาไนเตรตเขา้ไปภายใน
เซลลเ์พือ่ใชเ้ป็นแหลง่ไนโตรเจนโดยไมไ่ปเพิม่ปรมิาณคลอไรดไ์อออนทีม่คีวามเป็นพษิตอ่เซลล ์
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.uni-wuerzburg.de/en/sonstiges/meldungen/detail/artikel/wie-pflanzen-auf-versalzten-

boeden-wachsen-koennen/ 



ยนี SAPK9 สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติและความทนแลว้ในขา้ว 

นักวจิัยจาก Universitat Autònoma de Barcelona ประเทศสเปน ร่วมกบั International Center for Tropical ยนี
ในกลุม่ sucrose non-fermenting 1-related kinase 2 (SnRK2) เป็นยนีหลกัทีท่ าหนา้ทีเ่กีย่วกบัวถิกีารสง่สญัญาณ
ทีข่ ึน้หรอืไมข่ึน้กบั abscisic acid (ABA) และเป็นกลุม่ของยนีทีค่วบคมุการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดจาก
สิง่ไมม่ชีวีติ (abiotic stress) ในพชื เมือ่เร็วๆนี ้ทมีวจิัยน าโดย Avishek Dey จาก Indian Institute of Technology 
Kharagpur ประเทศอนิเดยี ไดค้น้พบยนีกลุม่นีใ้นขา้ว ไดแ้ก ่ยนี SAPK9 และ SnRK2 
 
ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่ยนี SAPK9 มกีารแสดงออกในขา้วทีท่นแลง้มากกวา่ในขา้วปกต ิและมกีารแสดงออกใน
ระยะใหผ้ลผลติมากกวา่ในระยะการเจรญิเตบิโตทางล าตน้และใบ โดยพบการแสดงออกในระดบัสงูสดุทีบ่รเิวณใบเมือ่
ขา้วอยูภ่ายใตส้ภาวะแลง้หรอืไดรั้บการกระตุน้โดย ABA นอกจากนีก้ารท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนี SAPK9 จาก
ขา้วป่า (O. rufipogon) ในขา้วปลกูกลุม่ indica ทีไ่มท่นแลง้ พบวา่สามารถท าใหข้า้วทีไ่ดรั้บยนีมคีวามทนแลง้ไดด้ี
ขึน้เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วปกตทิีไ่ม่ไดรั้บยนี ผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิพบวา่ขา้วทีไ่ดรั้บยนี SAPK9 มกีารแสดงออก
ของยนีทีต่อบสนองตอ่ความเครยีดทีเ่กดิจากการชกัน าโดย ABA สงูขึน้ ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึกลไกการท างานของยนี 
SAPK9 นอกจากนีท้มีวจิัยยังพบวา่ยนี SAPK9 สามารถท าใหผ้ลผลติสงูขึน้โดยการเพิม่อตัราการผสมตดิของเกสร 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0845-x 
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นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาการควบคมุ microbiome ของพชืเพือ่เพิม่ผลผลติ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Duke University ไดศ้กึษาการควบคมุจลุนิทรยีท์ัง้หมดหรอื microbiome ของพชื ซึง่อาจ
น าไปสูว่ธิกีารใหมใ่นการเพิม่ผลผลติ เชน่เดยีวกบัร่างกายของมนุษย ์พชืก็เป็นแหลง่ทีอ่ยูอ่าศยัของจลุนิทรยีช์นดิ
ตา่งๆมากมาย ทัง้แบคทเีรยีและเชือ้ราซึง่สง่ผลตอ่สขุภาพ, การเจรญิเตบิโต และพัฒนาการของพชื ผลการศกึษา
กอ่นหนา้นีพ้บวา่ยนีในพชืสามารถควบคมุ microbiome ไดใ้นระดบัหอ้งปฏบิตักิาร แตร่ายงานการศกึษาเกีย่วกบัการ
ควบคมุ microbiome ในระดบัแปลงปลกูยังมอียูน่อ้ยมากในปัจจบุนั 
 
“อาจมแีบคทเีรยีหลายพันชนดิทีอ่าศยัอยูใ่นใบเพยีงใบเดยีว ค าถามก็คอื อะไรคอืปัจจัยทีส่ง่ผลใหแ้บคทเีรยีเหลา่นัน้
เขา้มาอาศยัอยูภ่ายในพชืชนดินัน้ๆ” กลา่วโดย Maggie Wagner นักวจิัยหลกัของโครงการ 
 
Wagner และทมีวจัิยไดใ้ชข้อ้มลูล าดบันวิคลโีอไทดข์อง DNA เพือ่หาปัจจัยตา่งๆทีม่ผีลตอ่ microbiome ของพชื ไม่
วา่จะเป็นยนีของพชื, สภาพแวดลอ้ม และปัจจัยอืน่ๆ ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาในตน้ spindly wildflower (Boechera 
stricta) โดยไดท้ าการปลกูพชืทีม่ลีักษณะทางพันธกุรรมเหมอืนกนัในแปลงทดลอง 3 แปลงในพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั 
เมือ่เวลาผา่นไป 2-4 ปี จงึท าการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์อง DNA ของแบคทเีรยีภายในรากและใบของพชื จาก
การศกึษาพชืจ านวน 440 ตน้ พบวา่มแีบคทเีรยีอาศยัอยูภ่ายในประมาณ 4,000 ชนดิซึง่พบไดม้ากทีบ่รเิวณราก โดย
แบคทเีรยีทีพ่บสว่นใหญจั่ดอยูใ่นกลุม่ Proteobacteria และActinobacteria ผลการศกึษาเพิม่เตมิพบวา่ยนีในพชืมี
ผลตอ่ความหลากหลายของแบคทเีรยีโดยเฉลีย่ประมาณ 5% หรอืนอ้ยกวา่ และพบวา่ยนีของพชืมผีลตอ่ประชากร
แบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูท่ีใ่บมากกวา่ทีร่าก โดยคา่ pH ของดนิ, ความชืน้ และอณุหภมู ิเป็นปัจจัยหลกัทาง
สภาพแวดลอ้มทีม่ผีลตอ่ประชากรแบคทเีรยีภายในพชื 
 
“การควบคมุ microbiome อาจกลายเป็นหนึง่ในวธิกีารทีม่ปีระโยชนใ์นการเพิม่ผลผลติทางการเกษตรเพือ่รับมอืกบั
การเพิม่ขึน้ของประชากรโลกและปัญหาการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ แตส่ ิง่ทีย่ากก็คอืการออกแบบวธิกีารปรับปรุง
พันธุเ์พือ่ท าใหเ้กดิการควบคมุ microbiome ในรูปแบบทีต่อ้งการ” กลา่วโดย Wagner 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://today.duke.edu/2016/07/plantmicrobiome 



ยงุดดัแปลงพนัธุกรรมลดการเกดิไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นเมอืง Piracicaba ประเทศบราซลิ ไดถ้งึ 91 เปอรเ์ซ็นต ์

เป็นเวลาหนึง่ปีหลงัจากการปลอ่ยยงุดดัแปลงพันธุกรรม Friendly™ Aedes ในเมอืง Piracicaba ประเทศบราซลิ ผล
การตดิตามพบวา่การระบาดโรคไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นเขต CECAP/El Dorado ลดลงถงึ 91% โดยพบผูป่้วยเพยีง 12 
ราย ในระหวา่งปี 2015-2016 เมือ่เปรยีบกบัชว่งเวลาเดยีวกนัในปีทีแ่ลว้ทีพ่บผูป่้วยถงึ 133 ราย ผลการส ารวจใน
ภาพรวมพบวา่การระบาดของโรคลดลง 52% จากเดมิทีพ่บผูป่้วย 3,487 รายในระหวา่งปี 2014-2015 เหลอื 1,676 
รายในระหวา่งปี 2015-2016 
 
รายงานนีย้ังไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ การระบาดของโรคไขเ้ลอืดออกเดงกีใ่นเขต CECAP/El Dorado นอ้ยลงกวา่การ
ระบาดในภาพรวมถงึ 45% ทัง้ๆทีใ่นปีทีผ่า่นมาเขต CECAP/El Dorado มผีูป่้วยมากกวา่เขตอืน่ๆคดิเป็น 195% 
นอกจากนีย้ังไมพ่บการระบาดของไวรัสซกิา้และไวรัสชคินุกนุยาในเขตนี้อกีดว้ย 
 
Pedro Mello เลขานุการดา้นสขุภาพประจ าเมอืง Piracicaba กลา่ววา่ “ผลการตดิตามเป็นเวลา 1 ปี แสดงใหเ้ห็นวา่ 
ยงุดดัแปลงพันธกุรรมนีส้ามารถลดการระบาดของไขเ้ลอืดออกเดงกีล่งไดก้วา่ 50% ในเมอืง Piracicaba โดยเฉพาะ
ในเขต CECAP/Eldorado ซึง่สามารถลดการระบาดลงไดก้วา่ 90%”  
 
Friendly™ Aedes เป็นยงุดดัแปลงพันธกุรรมทีไ่ดรั้บการพัฒนาขึน้โดยบรษัิท Oxitec do Brasil ถกูน ามาใชค้รัง้แรก
ในเมอืง Piracicaba เมือ่วนัที ่30 เมษายน 2015 โดยเริม่ตน้จากเขต CECAP/Eldorado เป็นทีแ่รก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0845-x 
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