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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 

ออสเตรเลยีก าลงัพจิาณาการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 
 

หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศตา่งๆในแอฟรกิาก าลงัด าเนนิการเพือ่สรา้ง 
ความรว่มมอืในการก าหนดมาตรการควบคมุดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในระดบัภมูภิาค 
 

การคน้พบกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ C4 ในเมล็ดขา้วสาล ี
 

นกัวจิยัจาก Murdoch University พฒันาพนัธุข์า้วสาลที ีม่โีปรตนีสงูขึน้กวา่ 14 เปอรเ์ซ็นต ์
 

EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูทางวทิยาศาสตรเ์ก ีย่วกบัการจ าหนา่ยถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพในยโุรป 
 

นกัวจิยัระบตุ าแหนง่บนโครโมโซมทีท่ าใหเ้กดิลกัษณะตน้เต ีย้ใน oilseed rape 

ออสเตรเลยีก าลงัพจิาณาการทดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ประเทศออสเตรเลยี ก าลงัพจิาณาค ารอ้งของบรษัิทมอนซาน
โต ้ทีไ่ดย้ืน่ค ารอ้งเพือ่ขออนุญาตใหใ้ชฝ้้ายเทคโนชวีภาพ DIR 147 ทีม่คีณุสมบตัติา้นทานแมลงและสารปราบวชัพชื 
โดยจะมกีารด าเนนิการทดสอบภาคสนามในชว่งเดอืนมนีาคม 2017 ถงึกรกฎาคม 2021 ในแปลงทดลองจ านวน 50 
แปลงในแตล่ะปี โดย OGTR ไดเ้ตรยีมแผนประเมนิและบรหิารจัดการความเสีย่งและจะเปิดใหป้ระชาชนทั่วไปได ้
แสดงความคดิเห็นในเดอืนกนัยายนของปีนี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir147/$FILE/Notification 
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การคน้พบกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ C4 ในเมล็ดขา้วสาล ี

ทมีวจิัยจาก Queensland Alliance for Agriculture and Food Innovation น าโดย ศาสตราจารย ์Robert Henry 
ไดค้น้พบกระบวนการสงัเคราะหแ์สงในเมล็ดของขา้วสาล ีโดยทมีวจัิยไดค้น้พบกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ C4 
ในเมล็ดของขา้วสาลซีึง่เป็นพชื C3  
 
ศาสตราจารย ์Henry กลา่ววา่ ขา้วสาลมียีนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสงัเคราะหแ์สงแบบ C4 กระจายอยูใ่นหลายโครโมโซม 
กระบวนการสงัเคราะหแ์สงของขา้วสาลมีวีวิัฒนาการมานานกวา่ 100 ลา้นปี ในชว่งทีบ่รรยากาศของโลกมกีา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดส์งูกวา่ปัจจบุนัถงึ 10 เทา่ ทฤษฎหีนึง่ทีน่่าสนใจก็คอืเมือ่ปรมิาณกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดล์ดลง 
พชืจงึววิฒันาการกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ C4 ขึน้ทีเ่มล็ด เพือ่ใหพ้ชืสามารถรับแสงแดดและ
คารบ์อนไดออกไซดไ์ดม้ากขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.uq.edu.au/news/article/2016/08/researchers-discover-special-power-wheat 

หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของประเทศตา่งๆในแอฟรกิาก าลงัด าเนนิการเพือ่สรา้งความรว่มมอื
ในการก าหนดมาตรการควบคมุดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพในระดบัภูมภิาค 

Association of National Biosafety Agencies in Africa (ANBAA) ไดจ้ัดการประชมุ African Biosafety 
Leadership Summit ในวนัที ่15-16 สงิหาคม 2016 ณ เมอืง Nairobi ประเทศเคนยา่ โดยมผีูแ้ทนจากเขตพืน้ที่
ตา่งๆ ในแอฟรกิาและตวัแทนจากหน่วยงานนานาชาตดิา้นความปลอดภัยทางชวีภาพเขา้ร่วมประชมุกวา่ 80 คน ใน
การประชมุครัง้นี ้ANBAA ไดป้ระกาศนโยบายการท างานไวด้งันี ้“เพือ่พัฒนากฎหมายในระดบัภมูภิาคและสรา้งระบบ
ควบคมุความปลอดภัยทางชวีภาพพืน้ฐานทีเ่ป็นทีย่อมรับของประเทศสว่นใหญใ่นภมูภิาคแอฟรกิา เพือ่ลดปัญหาการ
กดีกนัทางการคา้, การขนสง่ระหวา่งประเทศและสง่เสรมิความเชีย่วชาญดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพในกลุม่
ประเทศแอฟรกิา”  
 
สมาชกิของ ANBAA ยังไดส้รา้งความร่วมมอืกนัในประเด็นตา่งๆดงันี้ 

1.  เป็นเสยีงสะทอ้นเพือ่สนับสนุนใหป้ระเทศตา่งๆในแอฟรกิาการยอมรับของตกลงระหวา่งประเทศดา้น
ความปลอดภัยทางชวีภาพ 

2.  เพิม่ความร่วมมอื, สรา้งเครอืขา่ยและด าเนนิงานร่วมกนัในระดบัภมูภิาค 
3.  ลดความเสีย่งทางชวีภาพโดยการประสานงานกบัรัฐบาลและสถาบนัตา่งๆเพือ่ออกมาตรการและกฎหมาย 

โดยใชข้อ้ก าหนดระหวา่งประเทศเป็นบรรทดัฐาน 
4.  สง่เสรมิใหห้น่วยงานอืน่ๆในแอฟรกิาเล็งเห็นถงึความส าคัญของการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพ

สมัยใหมอ่ยา่งปลอดภัย 
5.  ลดอปุสรรคในการแลกเปลีย่นขอ้มลูขา่วสารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพ

ระหวา่งประเทศ 
6.  จัดใหม้โีครงการฝึกอบรม, แลกเปลีย่น และใหค้ าปรกึษาระหวา่งประเทศ 
 

การประชมุครัง้นีไ้ดรั้บการสนับสนุนจาก NEPAD Agency and Kenya's National Biosafety Authority (NBA) โดย
มหีัวขอ้การประชมุวา่ “Leadership in the Face of Challenging Regulatory Environments” โดยมวีตัถปุระสงค์
เพือ่การแลกเปลีย่นประสบการณ์ระหวา่งหน่วยงานดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีและเพือ่
วเิคราะหปั์จจัยส าคญัทีจ่ะน าไปสูก่ารบรรลวุตัถปุระสงคข์ององคก์ร ซึง่นับวา่เป็นความทา้ทายครัง้ใหมใ่นการพัฒนา
และท าใหเ้กดิการยอมรับขอ้ก าหนดระหวา่งประเทศในระดบัภมูภิาค 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
Dr. Willy Tonui e-mail: ceo@biosafetykenya.go.ke 

Copyright © 2007 ISAAA  



นกัวจิยัจาก Murdoch University พฒันาพนัธุข์า้วสาลทีีม่โีปรตนีสงูข ึน้กวา่ 14 เปอรเ์ซ็นต ์

นักวจิัยจาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลยี พัฒนาพันธุข์า้วสาลทีีใ่หผ้ลผลติสงูและมโีปรตนีสงูขึน้กวา่  
14 เปอรเ์ซ็นต ์Dr. Ian Edwards หัวหนา้ทมีวจิัยดา้นขา้วสาลจีาก Australian State Agricultural Biotechnology 
Centre (SABC) กลา่ววา่การเพิม่ปรมิาณโปรตนีในผลผลติธัญพชืชนดิตา่งๆจะชว่ยเพิม่รายไดใ้หก้บัประเทศอย่าง
มากมาย 
 

Dr. Edwards และทมีวจัิยไดใ้ชเ้วลา 9 ปีในการพัฒนาพันธุข์า้วสาลทีีม่โีปรตนีสงูขึน้กวา่ 14 เปอรเ์ซ็นต ์และใช ้

ปรมิาณปุ๋ ยไนโตรเจนนอ้ยลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัหน่วยของโปรตนีทีผ่ลติได ้ทมีวจัิยไดต้ัง้ชือ่ขา้วสาลพัีนธุน์ีว้า่ 
Tungsten ซึง่ในขณะนีก้ าลงัอยูใ่นระหวา่งการทดสอบโดย National Variety Trials และคาดวา่จะน ามาใชเ้พาะปลกู
เชงิการคา้ไดใ้นปี 2017 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://media.murdoch.edu.au/wheat-breakthrough-at-murdoch 

Copyright © 2007 ISAAA  

EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้มูลทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการจ าหนา่ยถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพในยโุรป 

Panel on Genetically Modified Organisms of the European Food Safety Authority (GMO Panel) แหง่
สหภาพยโุรป ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการจ าหน่ายถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ 305423 × 40-3-2 
เพือ่ใชเ้ป็นอาหารส าหรับมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์ภายใตก้ฎหมายการน าเขา้และแปรรูป Regulation (EC) No. 
1829/2003 โดยถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพชนดินีม้คีณุสมบตัใินการทนตอ่สารปราบวชัพชืและมกีรดโอเลอกิสงู 
 

GMO Panel ไดท้ าการประเมนิถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพชนดินีพ้บวา่ไมม่ขีอ้กงัวลดา้นความปลอดภัย โดยผลการ
วเิคราะหด์า้นอนูชวีวทิยา, ลกัษณะภายนอกทีป่รากฏ, ลกัษณะดา้นการเพาะปลกู และองคป์ระกอบทางเคม ีพบวา่ถั่ว
เหลอืงทีเ่กดิจากการผสมระหวา่งพันธุ ์305423 และ 40-3-2 เพือ่รวมลกัษณะเพิม่เตมิเขา้ดว้ยกนั ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิ
ความกงัวลดา้นความปลอดภัยในการน ามาใชเ้พือ่เป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์ 
 

ผลการศกึษายังระบวุา่โปรตนีทีม่กีารแสดงออกในพันธุผ์สมไม่สง่ผลกระทบตอ่สขุภาพของมนุษยแ์ละสตัว ์และผล
การศกึษาดา้นโภชนาการพบวา่ถั่วเหลอืงพันธุผ์สมนี้ไม่กอ่ใหเ้กดิความกงัวลดา้นโภชนาการ โดยสามารถสรุปไดว้า่ถั่ว
เหลอืงเทคโนชวีภาพพันธุผ์สมนี้ไมม่คีวามแตกตา่งอยา่งมนัียส าคญักบัถั่วเหลอืงปกตทิีม่จี าหน่ายทั่วไปในทอ้งตลาด 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4566/full 

นกัวจิยัระบุต าแหนง่บนโครโมโซมทีท่ าใหเ้กดิลกัษณะตน้เตีย้ใน oilseed rape 

oilseed rape (Brassica napus) เป็นพชืน ้ามันชนดิหนึง่ทีไ่ดรั้บการปรับปรุงพันธุม์าเป็นเวลานาน จนไดล้กัษณะตา่งๆ
ทีต่อ้งการมากมาย เชน่ มผีลผลติทีส่งูขึน้ นอกจากการเพิม่ปรมิาณผลผลติแลว้การปรับปรุงพันธุพ์ชืใหม้ลีกัษณะที่
เอือ้ตอ่การเพาะปลกูและการเก็บเกีย่วก็เป็นลักษณะทีม่คีวามส าคัญเชน่กนั ทมีวจัิยจาก Nanjing Agricultural 
University ประเทศจนี น าโดย Yankun Wang, Wenjing Chen และ Pu Chu จงึไดศ้กึษาลกัษณะทางพันธุกรรมที่
ท าใหเ้กดิลกัษณะตน้เตีย้ใน oilseed rape พันธุก์ลาย Bndwf/dcl1 ซึง่เป็นพันธุก์ลายทีเ่กดิขึน้จากการชกัน าโดย 
ethyl methanesulphonate (EMS)  
 

ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาลักษณะความแตกตา่งของนวิคลโีอไทดห์นึง่ต าแหน่ง หรอื single-nucleotide 
polymorphism (SNP) โดยการผสม oilseed rape พันธุก์ลาย Bndwf/dcl1 กบัคาโนลา่พันธุ ์„zhongshuang11' 
(ZS11) จากการศกึษานีท้มีวจัิยสามารถระบตุ าแหน่งบนโครโมโซมทีท่ าใหเ้กดิลักษณะตน้เตีย้ใน oilseed rape โดย
เรยีกต าแหน่งทีพ่บนีว้า่ BnDWF/DCL1 ซึง่มยีนีอยูใ่นบรเิวณนีจ้ านวน 16 ยนีดว้ยกนั นอกจากนีผ้ลการศกึษาดว้ยวธิ ี
quantitative trait locus mapping สามารถยนืยันอกีครัง้วา่ลกัษณะทางพันธุกรรมทีค่วบคมุลักษณะตน้เตีย้อยูใ่น
ต าแหน่งนีข้องโครโมโซม 
 

ผลการศกึษาสามารถสรุปไดว้า่ต าแหน่ง BnDWF/DCL1 บนโครโมโซมของ oilseed rape ท าใหเ้กดิลกัษณะตน้เตีย้ 
และท าใหใ้บเปลีย่นแปลงรูปร่างไป ซึง่เป็นลกัษณะทีอ่าจน าไปสูก่ารปรับปรุงพันธุ ์oilseed rape ใหส้ามารถปลกูได ้
หนาแน่นมากขึน้ในพืน้ทีเ่ทา่เดมิ  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0865-6 


