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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 

กฎหมายใหมร่ะบุใหย้กเลกิค าส ัง่หา้มปลกูพชืเทคโนชวีภาพในรฐั Western Australia 
 
นกัวทิยาศาสตรท์ีท่ างานวจิยัดา้นการเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยวธิทีางชวีภาพไดร้บัรางวลัอาหารโลก
ประจ าปีนี ้ 
 
ประโยชนท์ีป่ระเทศแคนาดาไดร้บัจากการปลกูพชืเทคโนชวีภาพเป็นเวลาครบ 20 ปี 
 
EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการจ าหนา่ยฝ้ายเทคโนชวีภาพ GHB119 
 
การเพิม่การแสดงออกของ Flavodoxin จากไซยาโนแบคทเีรยีท าใหเ้กดิความทนทานตอ่สภาวะเครยีด
ในตน้ Creeping bentgrass 
 
การกลายพนัธุข์องยนี P450 ท าใหเ้กดิลกัษณะการเป็นหมนัของเพศผูใ้นพชืใบเลีย้งเดีย่ว 

กฎหมายใหมร่ะบุใหย้กเลกิค าส ัง่หา้มปลกูพชืเทคโนชวีภาพในรฐั Western Australia 

สภาแหง่รัฐ Western Australia ไดย้กเลกิกฎหมาย Genetically Modified Crops Free Areas Act 2003 ทีห่า้ม
ไมใ่หม้กีารปลกูพชืเทคโนชวีภาพในรัฐ Western Australia โดยไดอ้อกกฎหมาย Genetically Modified Crops Free 
Areas Repeal Act ทดแทน และไดแ้กไ้ขกฎหมาย Biosecurity and Agriculture Management Act 2007 โดยการ
ปรับเปลีย่นขอ้กฎหมายดงักลา่วมผีลท าใหส้ามารถปลกูพชืเทคโนชวีภาพในรัฐ Western Australia ได ้
 
“การแกไ้ขกฎหมายดงักลา่วท าเกษตรกรเกดิความมั่นใจวา่พวกเขาจะสามารถเขา้ถงึเทคโนโลยทีีท่นัสมัยและจะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากการปลกูพชืเทคโนชวีภาพทัง้ในดา้นของการเพิม่ผลผลติและการสรา้งความย่ังยนื” กลา่วโดย Tony 
May กรรมการผูจ้ัดการบรษัิท Monsanto Australia 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://www.parliament.wa.gov.au/482565B60082E1C5/0/9195C3B0AA930D4548257F01 

00182661?Open&Highlight=2,sitesearchyes,genetically%20modified%20crops%20free%20areas%20act 



นกัวทิยาศาสตรท์ีท่ างานวจิยัดา้นการเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยวธิทีางชวีภาพไดร้บัรางวลัอาหารโลก 
ประจ าปีนี ้ 

รางวลัอาหารโลกประจ าปี 2016 ถกูมอบใหก้บั Dr. Maria Andrade, Dr. Howarth Bouis, Dr. Jan Low และ Dr. 
Robert Mwanga เมือ่วนัที ่13 ตลุาคมทีผ่า่นมา ณ Iowa State Capitol, Des Moines, Iowa ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
 
Dr. Andrade, Dr. Low และ Dr. Mwanga จากศนูยว์จิัยมันฝร่ังนานาชาต ิ(International Potato Center, CIP) ได ้
ร่วมกนัพัฒนามันเทศสสีม้ซึง่เป็นหนึง่ในการเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยวธิทีางชวีภาพ (biofortification) ทีป่ระสบ
ความส าเร็จมากทีส่ดุ สว่น Dr. Bouis เป็นผูก้อ่ตัง้ HarvestPlus ซึง่เป็นองคก์รทีมุ่ง่เนน้ดา้นการพัฒนาคณุคา่ทาง
อาหารและสขุภาพของประชากรโลกผ่านทางการเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยวธิทีางชวีภาพ 
 
“ในเวลานี ้ปัญหาการขาดสารอาหาร, การเจรญิเตบิโตหยดุชะงักและการเสยีชวีติในวยัเด็กยังคงเกดิขึน้กับประชากร
โลกกวา่ลา้นคน ผูท้ีไ่ดรั้บรางวลัในปีนีท้ัง้ 4 ทา่นไดม้สีว่นชว่ยในการสง่เสรมิสขุภาพและชวีติความเป็นอยูข่องผูค้น
กวา่ 10 ลา้นคน ผา่นทางการเพิม่คณุคา่ทางอาหารดว้ยวธิทีางชวีภาพ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การพัฒนามันเทศสสีม้ทีม่ี
วติามนิสงู” กลา่วโดย Kenneth Quinn ประธานโครงการ World Food Prize  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/87428/40771/2016_world_food_prize_ 

presented_to_four_international_researchers 
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ประโยชนท์ีป่ระเทศแคนาดาไดร้บัจากการปลกูพชืเทคโนชวีภาพเป็นเวลาครบ 20 ปี 

ในปีนีนั้บวา่เป็นปีที ่20 ของการปลกูพชืเทคโนชวีภาพในประเทศแคนาดา โดยกวา่ 90 เปอรเ์ซ็นตข์องคาโนลา่, 
ขา้วโพด, ถั่วเหลอืงและ sugar beet ในแคนาดาเป็นพชืเทคโนชวีภาพทีใ่หผ้ลผลติสงูและง่ายตอ่การควบคมุวชัพชื
และศตัรูพชืตา่งๆ ซึง่ชว่ยลดการใชพ้ลงังานเชือ้เพลงิและสารปราบวชัพชืซึง่เป็นประโยชนโ์ดยตรงตอ่เกษตรกรใน
ดา้นการลดตน้ทนุการผลติ 
 
ขอ้มลูจาก Farm & Food Care Canada ระบวุา่คา่ใชจ้า่ยส าหรับอาหารของชาวแคนาดาตอ่ครอบครัวคดิเป็น 10 
เปอรเ์ซ็นตข์องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมดเทา่นัน้ ลดลงจากปี 1900 ซึง่ในขณะนัน้คา่ใชจ้า่ยส าหรับอาหารคดิเป็น 50 
เปอรเ์ซ็นตข์องคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด ส าหรับคา่อาหารทกุๆ 100 ดอลลาร ์เกษตรกรจะไดรั้บสว่นแบง่ 15 เซนต ์ซึง่เป็น
ผลจากการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทีช่ว่ยใหเ้กษตรกรไดรั้บผลตอบแทนทีเ่ป็นธรรมควบคูไ่ปกบัการผลติอาหารที่
ปลอดภัยซึง่เป็นประโยชนต์อ่ผูบ้รโิภคในประเทศแคนาดาและประเทศอืน่ๆทั่วโลก 
 
การปลกูคาโนลา่เทคโนชวีภาพในแคนาดาคดิเป็นอตัราสว่น 95 เปอรเ์ซ็นตข์องคาโลลา่ทัง้ประเทศ ท าใหก้ารใชส้าร
ปราบวชัพชืนอ้ยลงและชว่ยสนับสนุนวธิกีารเตรยีมดนิแบบอนุรักษ์ นักวจัิยจาก Lethbridge Research Centre ได ้
แสดงใหเ้ห็นวา่การใชค้าโนลา่เทคโนชวีภาพชว่ยเพิม่การสะสมสารอนิทรยีแ์ละการเก็บสะสมกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดไ์วใ้นดนิซึง่มสีว่นชว่ยในการลดการปลดปลอ่ยแก็สเรอืนกระจก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.croplife.ca/plant-biotechnology-2/the-benefits-of-20-years-of-genetically-engineered-crops-in-

canada 



EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการจ าหนา่ยฝ้ายเทคโนชวีภาพ GHB119 

องคก์ารความปลอดภัยทางอาหารแหง่ยโุรป (EFSA) ไดเ้ผยแพร่ขอ้คดิเห็นทางวทิยาศาสตรเ์กีย่วกบัการจ าหน่ายฝ้าย
เทคโนชวีภาพ GHB119 (Unique Identifier BCS-GHØØ5-8) ทีม่คีณุสมบตัติา้นทานตอ่แมลงและสารปราบวชัพชื 
โดยการพจิารณาในครัง้นีเ้ป็นไปตามค ารอ้ง EFSA-GMO-NL-2011-96 ของบรษัิท Bayer CropScience AG เพือ่การ
น าเขา้, แปรรูป และใชเ้ป็นอาหารสตัวใ์นสหภาพยโุรป  
 
ฝ้ายเทคโนชวีภาพ GHB119 ถกูพัฒนาใหเ้กดิการแสดงออกของโปรตนี Cry2Ae และ phosphinothricin 
acetyltransferase (PAT) ซึง่ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่หนอนเจาะหลายชนดิและท าใหเ้กดิความทนทานตอ่สาร
ปรับวชัพชืในกลุม่ glufosinate ammonium  
 
ผลการประเมนิความเสีย่งโดย EFSA, GMO Panel ระบวุา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพ GHB119 มคีวามปลอดภัยไมแ่ตกตา่ง
จากฝ้ายปกต ิและไดร้ะบวุา่ไมจ่ าเป็นตอ้งมกีารตรวจสอบตดิตามภายหลงัการจ าหน่ายเนื่องจากไมม่ขีอ้กงัวลดา้น
ความปลอดภัย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4586/full 
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การเพิม่การแสดงออกของ Flavodoxin จากไซยาโนแบคทเีรยีท าใหเ้กดิความทนทานตอ่สภาวะเครยีดใน 
ตน้ Creeping bentgrass 

Flavodoxin (Fld) เป็นสารทีจ่ าเป็นส าหรับจลุนิทรยีส์งัเคราะหแ์สง โดยท าหนา้ทีเ่ป็นตวัพาอเิล็กตรอนเมือ่อยูใ่น
สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม จากการศกึษากอ่นหนา้นี้พบวา่ Fld จากไซยาโนแบคทเีรยีสามารถท าหนา้ทีแ่ทน 
ferredoxin ในพชืชัน้สงูได ้โดย Fld สามารถท างานไดด้ใีนระบบขนสง่อเิล็กตรอนเกอืบทกุระบบเมือ่พชือยูใ่นสภาวะ
เครยีด ดว้ยเหตนุีท้มีวจิัยจาก Huazhong Agricultural University ประเทศจนีและ Clemson University ประเทศ
สหรัฐอเมรกิาน าโดย Zhigang Li จงึไดท้ดลองศกึษาศกัยภาพของ Fld ตอ่การตอบสนองตอ่สภาพวะเครยีดของตน้ 
creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.) 
 
ผลการทดลองพบวา่การเพิม่การแสดงออกของ Fld ชว่ยเพิม่ความสามารถในการทนทานตอ่สภาวะออกซเิดชนั, 
สภาวะแลง้และความรอ้นสงู รวมถงึสภาวะเครยีดจากการขาดธาตไุนโตรเจน ผลการวเิคราะหเ์พิม่เตมิพบวา่การเพิม่
การแสดงออกของ Fld มผีลตอ่การท างานของยนีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาวะเครยีด เชน่ heat-shock protein gene 
และพบวา่พชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีมกีารสะสมไนโตรเจนและมปีรมิาณคลอโรฟิลลส์งูกวา่พชืปกต ิ 
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นถงึกลไกของ Fld ในการควบคมุการเจรญิเตบิโต, พัฒนาการและการตอบสนองตอ่สภาวะ
เครยีดในพชืชัน้สงูและแสดงใหเ้ห็นถงึความเป็นไปไดใ้นการใช ้Fld เพือ่การพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12638/full 


