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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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ขา่วสารท ัว่โลก 

Cornell University และ edX ไดเ้ปิดคอรส์ออนไลนเ์กีย่วกบั GMO โดยเฉพาะ 
 

EFSA รายงานขอ้มูลทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการอนุญาตใหจ้ าหนา่ยขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีม่กีารรวม
ลกัษณะพเิศษ 5 ลกัษณะเขา้ดว้ยกนั 
 

การใชเ้ทคโนโลย ีCRISPR-CAS9 ในการเปลีย่นแปลงยนี ARGOS8 เพือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพด 
 

ตลาดเมล็ดพนัธุพ์ชืเทคโนชวีภาพมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้จนถงึปี 2020 เนือ่งจากท ัว่โลกมแีนวโนม้ใน
การใชพ้ลงังานชวีภาพทีเ่พิม่มากขึน้ 
 

เวยีดนามเร ิม่ตน้ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Cornell University และ edX ไดเ้ปิดคอรส์ออนไลนเ์กีย่วกบั GMO โดยเฉพาะ 

Cornell University และ edX ไดเ้ปิดคอรส์ออนไลน ์(Massive Open Online Course, MOOC) วา่ดว้ย ประเด็นตา่งๆ
ทางสงัคมเกีย่วกบัสิง่มชีวีติดดัแปลงพันธุกรรมหรอื GMO ภายใตช้ือ่วชิา Science and Politics of the GMO ซึง่เป็น
คอรส์ทีม่คีวามยาว 5 สปัดาห ์โดยจะเริม่ตน้การสอนในวนัที ่13 กนัยายน 2016 คอรส์นีเ้ป็นคอรส์เรยีนฟรแีบบ
ออนไลน ์ซึง่ทกุคนสามารถเขา้ถงึไดท้กุทีท่ีม่กีารเชือ่มตอ่กับอนิเตอรเ์น็ต 
 

Sarah Evanega ศาสตราจารยจ์าก Cornell University กลา่ววา่ “ทางคณะไดพั้ฒนาคอรส์นีข้ ึน้ โดยไมไ่ดห้วงัทีจ่ะ
เปลีย่นแปลงความรูส้กึของผูค้นเกีย่วกบั GMO แตม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหข้อ้มลูและองคค์วามรูต้า่งๆ ซึง่เป็นเครือ่งมอื
ส าคญัทีจ่ะชว่ยใหผู้ค้นสามารถตดัสนิใจเกีย่วกบั GMO ไดด้ว้ยตนเอง และเรายังหวงัใหผู้เ้รยีนไดเ้ขา้ใจถงึผลกระทบ
ในวงกวา้งทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจของคนแตล่ะคนทีอ่าจเปลีย่นแปลงทัง้สงัคมได”้ 
 

ผูเ้รยีนจะไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกบัหลกัการพืน้ฐานทางพันธวุศิวกรรม, ประเด็นความคดิเห็นตา่งๆทีส่นับสนุนหรอืตอ่ตา้น 
GMO, กฎหมายตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้ง GMO และผลกระทบทีเ่กดิขึน้จากการตดัสนิใจของคนแตล่ะคนตอ่การเปลีย่นแปลง
สงัคมในภาพรวม  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 

https://www.edx.org/course/science-politics-gmo-cornellx-gmo0101x#! 



การใชเ้ทคโนโลย ีCRISPR-CAS9 ในการเปลีย่นแปลงยนี ARGOS8 เพือ่เพิม่ผลผลติขา้วโพด 

ยนี ARGOS8 ในขา้วโพดท าหนา้ทีล่ดการตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนเอทลินี โดยการศกึษากอ่นหนา้นีพ้บวา่การเพิม่การ
แสดงออกของ ARGOS8 ท าใหก้ารตอบสนองของเอทลินีในขา้วโพดลดลงและท าใหข้า้วโพดทีอ่ยูใ่นสภาพแหง้แลง้
มผีลผลติทีส่งูขึน้ นักวจิัยจากบรษัิท DuPont Pioneer น าโดย Jinrui Shi จงึไดท้ าการศกึษาขา้วโพด 400 สายพันธุ ์
เพือ่หาสายพันธุท์ีม่กีารแสดงออกของยนี ARGOS8 โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่น ายนีนีม้าใชใ้นการปรับปรุงพันธุข์า้วโพด
ทนแลง้ 
 
ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีCRISPR-Cas9 ในการปรับปรุงพันธุ ์โดยไดใ้ชเ้ทคนคินีใ้นการสรา้งความหลากหลายของยนี 
ARGOS8 และไดท้ าการน าโปรโมเตอร ์GOS2 ของขา้วโพด ซึง่เป็นโปรโมเตอรท์ีท่ าใหย้นีเกดิการแสดงออกในระดบั
ปานกลาง น าไปแทนทีโ่ปรโมเตอรเ์ดมิของยนี ARGOS8 จากนัน้ทมีวจิัยไดต้รวจสอบระดบัการแสดงออกของยนีนีใ้น
เนือ้เยือ่ทกุชนดิของขา้วโพด 
 
ผลการทดลองในระดบัแปลงปลกูแสดงใหเ้ห็นวา่ขา้วโพดทีม่ยีนี ARGOS8 ทีเ่กดิการกลายมผีลผลติสงูขึน้ในสภาพที่
แหง้แลง้ โดยผลการทดลองยังแสดงใหเ้ห็นถงึศกัยภาพของเทคโนโลย ีCRISPR-Cas9 ในการสรา้งความ
หลากหลายพันธกุรรมทีเ่ป็นประโยชนใ์นการปรับปรุงพันธุพ์ชื 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12603/full 

EFSA รายงานขอ้มูลทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการอนุญาตใหจ้ าหนา่ยขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีม่กีารรวม
ลกัษณะพเิศษ 5 ลกัษณะเขา้ดว้ยกนั 

European Food Safety Authority (EFSA) Panel on Genetically Modified Organisms (GMO Panel) ได ้
รายงานขอ้มลูทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัความปลอดภัยของขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีม่คีณุสมบตัติา้นทานตอ่สารปราบ
วชัพชืและแมลงศตัรูพชืทีเ่ป็นพันธุผ์สมของขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 5 สายพันธุ ์ไดแ้ก ่Bt11 × 59122 × MIR604 
×1507 × GA21 ซึง่ทางบรษัิท Syngenta Crop Protection AG เป็นผูย้ืน่ขออนุญาตเพือ่น ามาใชเ้ป็นอาหารส าหรับ
มนุษยแ์ละอาหารสตัว ์โดยจะมกีารน าเขา้และแปรรูปแตจ่ะไมม่กีารน ามาปลกูในยโุรป 
 
ผลการประเมนิโดย GMO Panel พบวา่ไมม่ขีอ้กงัวลดา้นความปลอดภัย โดยผลการวเิคราะหด์า้นอนูชวีวทิยา, 
ลกัษณะภายนอกทีป่รากฏ, ลกัษณะดา้นการเพาะปลกู และองคป์ระกอบทางเคม ีพบวา่ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพพันธุ์
ผสมนี ้ไมไ่ดก้อ่ใหเ้กดิความกงัวลดา้นความปลอดภัยในการน ามาใชเ้พือ่เป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์โดยไมพ่บ
ความแตกตา่งอยา่งมนัียส าคัญเมือ่เปรยีบเทยีบกับขา้วโพดปกต ิ
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4566/full 
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ตลาดเมล็ดพนัธุพ์ชืเทคโนชวีภาพมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้จนถงึปี 2020 เนือ่งจากท ัว่โลกมแีนวโนม้ในการใช้

พลงังานชวีภาพทีเ่พิม่มากขึน้ 

Technavio บรษัิททีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยกีารวจิัย ไดอ้อกรายงาน Global Genetically Modified Seeds Market 
2016-2020 โดยไดป้ระเมนิการเตบิโตของธรุกจิเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพในปี 1026-2020 ในรายงานระบวุา่
ตลาดเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพทัว่โลกมแีนวโนม้ทีจ่ะเตบิโตขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยคาดวา่จะมอีตัราเตบิโตเฉลีย่
สะสมตอ่ปีประมาณ 10% ในปี 2020  
 

นอกจากนีใ้นรายงานยังไดร้ะบถุงึปัจจัยส าคญัทีส่ง่ผลตอ่การเตบิโตของตลาดเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพ ไดแ้ก ่ 
การใชพ้ลงังานชวีภาพทีเ่พิม่มากขึน้, ความตอ้งการอาหารสตัวเ์พิม่มากขึน้, บรษัิทอาหารทัว่โลกไมเ่ห็นดว้ยกบั
ผลติภัณฑท์ีป่ราศจากพชืเทคโนชวีภาพ และอาหารทีร่ะบวุา่ปราศจากพชืเทคโนชวีภาพมรีาคาสงูจนเกนิไป 
 

ความตอ้งการพลงังานชวีภาพในชว่งเวลาอกีไม่กีปี่ขา้งหนา้จะเพิม่สงูขึน้เนื่องจากผูบ้รโิภคเริม่ตระหนักถงึผลกระทบ
ตอ่สิง่แวดลอ้ม และจะเปลีย่นมาใชพ้ลงังานทีไ่ดจ้ากพชืจ าพวก ขา้วสาล,ี ถั่วเหลอืง, ออ้ย และขา้วโพด จากการที่
รัฐบาลของประเทศตา่งๆในเอเชยีและแอฟรกิาไดส้นับสนุนการใชพ้ลงังานชวีภาพท าใหก้ารเพาะปลกูพชืพลงังานมี
แนวโนม้เพิม่สงูขึน้และท าใหต้ลาดเมล็ดพันธุเ์ตบิโตขึน้ตามไปดว้ย โดย International Energy Agency (IEA) 
คาดการณ์วา่พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืพลงังานจะเพิม่ขึน้ 1% ในชว่งปี 2016-2020  
 

ในรายงานระบวุา่แถบอเมรกิาเหนอืจะยังคงเป็นผูส้ง่ออกหลักโดยคาดวา่จะครอบครองตลาดคดิเป็นสดัสว่นประมาณ 
30% ของตลาดโลกในปี 2020 เนือ่งจากประเทศแถบอเมรกิาเหนือใหก้ารยอมรับพชืเทคโนชวีภาพเป็นอย่างด ี
น าไปสูก่ารพัฒนาและเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัทางการตลาด โดยสามารถชว่ยแกปั้ญหาตา่งๆใหก้บั
เกษตรกร เชน่ ปัญหาความแหง้แลง้, ดนิเค็ม และโรคตา่งๆ ซึง่สง่ผลกระทบโดยตรงตอ่ปรมิาณผลผลติ โดยคาดวา่
เมล็ดพันธุข์า้วโพดและถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชืและแมลงศตัรูพชืจะเป็นทีต่อ้งการอยา่ง
มากในอกีไมก่ีปี่ตอ่จากนี ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.technavio.com/report/global-agricultural-equipment-global-genetically-modified-seeds-

market-2016-2020 
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เวยีดนามเร ิม่ตน้ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Agricultural Genetics Institute of Vietnam และบรษัิท Pioneer Hi-Bred Vietnam Company Ltd. ไดด้ าเนนิการ
ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MON810 ภาคสนาม เมือ่วนัที ่17 มนีาคม 2016 ในเขต Van Giang จังหวดั Hung 
Yen ซึง่เป็นไปตามการอนุญาตของกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบทเมือ่เดอืนมกราคมปี 2016 
 

ในการทดสอบครัง้แรกนีไ้ดม้ผีูแ้ทนจากหน่วยงานตา่งๆร่วมสงัเกตการณ์ ไดแ้ก ่Department of Biodiversity 
Conservation (Vietnam Environment Administration, Ministry of Natural Resources and Environment); 
Department of Science, Technology and Environment (MARD); Biosafety Committee of the Ministry of 
Agriculture and Rural Development; Department of Agriculture and Rural Development of Hung Yen 
Province, Divisions of Agriculture and Rural Development, Natural Resources and Environment และ 
Experimental Station of Van Giang ขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MON810 เป็นขา้วโพดทีถ่กูพัฒนาใหม้คีวาม
ตา้นทานตอ่หนอนเจาะล าตน้ โดยการทดสอบครัง้นีไ้ดม้กีารทดลองปลกูขา้วโพดสายพันธุน์ีบ้นพืน้ที ่1,368.4 ตาราง
เมตร ในแปลงทดลองของสถานวีจิัยในเขต Van Giang  
 

นอกจากขา้วโพดสายพันธุ ์MON810 แลว้ Plant Protection Research Institute ร่วมกบับรษัิท Syngenta 
Vietnam Company Ltd. ไดร้่วมกนัทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพพันธุ ์MIR162 ซึง่มคีวามตา้นทานตอ่หนอนแมลง
ในจังหวดั Son La เมือ่วนัที ่2 มถินุายน 2016 การทดสอบนีด้ าเนนิการในแปลงทดลองขนาดใหญ่ทีม่พีืน้ทีป่ระมาณ 
7,000 ตารางเมตร นอกจากนีท้าง Plant Protection Research Institute และบรษัิท Syngenta Vietnam 
Company ยังไดเ้ริม่ตน้ทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพพันธุผ์สม Bt11 x MIR162 x GA21 โดยการทดสอบดงักลา่ว
ไดรั้บการอนุญาตตามกฎหมาย Decree No. 69/2010/ND-CP และ Circular No. 69/2009/TT-BNNPTNT 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://antoansinhhoc.vn/Noi-dung-don/Khao-nghiem-dien-hep-ngo-bien-doi-gen-mang-su-kien-

MON810/2455352 


