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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 

งานวจิยัจาก Pennsylvania State University ไดท้า้ทายความเชือ่ของสงัคม โดยระบุวา่มุมมอง
เกีย่วกบัการเกษตรทีเ่ป็นทีเ่ป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางในปจัจบุนัเป็นเรือ่งทีไ่มถ่กูตอ้งและมคีวามเขา้ใจ
ผดิอยู ่
 

ยนีทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื atrazine ถกูพบในตน้ Waterhemp 
 

US EPA อนุญาตใหม้กีารปลกูมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพชนดิใหม ่3 สายพนัธุใ์นสหรฐัอเมรกิา 
 

Australian OGTR ก าลงัพจิารณาค ารอ้งเพือ่ขอทดสอบขา้วฟ่างเทคโนชวีภาพภาคสนาม 
 

ความส าคญัของยนีในกลุม่ NAC ตอ่การพฒันาความสามารถในการทนแลง้ของถ ัว่เหลอืง 
 

เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีอาจท าใหค้วามตอ้งการพชืผกัเพิม่สูงข ึน้ 

งานวจิยัจาก Pennsylvania State University ไดท้า้ทายความเชือ่ของสงัคม โดยระบุวา่มุมมองเกีย่วกบั
การเกษตรทีเ่ป็นทีเ่ป็นทีย่อมรบัอยา่งกวา้งขวางในปจัจบุนัเป็นเรือ่งทีไ่มถ่กูตอ้งและมคีวามเขา้ใจผดิอยู ่

มกีารรายงานย ้าหลายครัง้ในชว่งไมก่ีปี่ทีผ่่านมาวา่โลกตอ้งมกีารผลติอาหารมากขึน้เป็น 2 เทา่ของปัจจบุนัในปี 2050 
เพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้อยา่งตอ่เนื่อง มมุมองนีเ้ป็นทีย่อมรับอยา่งกวา้งขวางทัว่
โลกทัง้ในหมูนั่กวชิาการ, นักการเมอืงและเกษตรกร อยา่งไรก็ตามแนวคดินีก้ าลงัถูกทา้ทายจากงานวจิัยของ 
Pennsylvania State University (Penn State) ทีไ่ดเ้สนอมมุมองใหมเ่กีย่วกบัอนาคตของการเกษตร 
 

Mitchell C. Hunter นักศกึษาปรญิญาเอกสาขาวทิยาศาสตรเ์กษตรจาก Penn State ระบวุา่ปรมิาณผลผลติทาง
การเกษตรควรจะเพิม่ขึน้ 25 ถงึ 75 เปอรเ์ซ็นตเ์พือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการในปี 2050 โดยความเห็นทีว่า่ผลผลติ
จะตอ้งเพิม่ขึน้เป็น 2 เทา่นัน้ไมส่อดคลอ้งกับขอ้มลูทีม่อียู ่Hunter กลา่ววา่ภาคการเกษตรไมเ่พยีงแตผ่ลติอาหารเพือ่
ประชากรโลกเทา่นัน้ แตยั่งตอ้งดแูลรักษาสิง่แวดลอ้มดว้ย การเกษตรในปี 2050 จ าเป็นตอ้งมปีรมิาณผลผลติเพิม่
สงูขึน้โดยท าใหเ้กดิผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มลดลง และความทา้ทายดา้นการผลติอาหารและการอนุรักษ์สิง่แวดลอ้ม
ควรจะไดรั้บความส าคญัทีเ่ทา่ๆกนั 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://news.psu.edu/story/452218/2017/02/22/widely-accepted-vision-agriculture-may-be-inaccurate-
misleading 



ยนีทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื atrazine ถกูพบในตน้ Waterhemp 

เมือ่ไมก่ีปี่นีม้รีายงานวา่ Waterhemp เป็นวชัพชืทีส่ามารถตา้นทานตอ่สารปราบวชัพชื atrazine และสารอืน่ๆได ้และ
ทกุครัง้ทีเ่กษตรกรใชส้ารปราบวชัพชืชนดิใหม ่ตน้ Waterhemp ก็จะสามารถพัฒนาความตา้นทานตอ่สารนัน้ๆไดท้กุ
ครัง้ 
 
Dean Riechers, Rong Ma และ Josh Skelton จาก University of Illinois จงึไดท้ าการศกึษากลไกความตา้นทาน
ตอ่ atrazine ของตน้ Waterhemp เนือ่งจาก atrazine เป็นสารปราบวชัพชืทีน่ยิมใชใ้นไร่ขา้วโพดของสหรัฐอเมรกิา
คดิเป็น 80 เปอรเ์ซ็นต ์โดยกอ่นหนา้นีท้มีวจัิยพบวา่ความตา้นทานตอ่สารดงักลา่วมคีวามเกีย่วขอ้งกบัเอนไซม ์GST 
โดยพชืทัว่ไปมยีนีในกลุม่ GST มากถงึ 50-120 ยนี 
 
ยนีทีส่รา้งเอนไซม ์GST ในตน้ Waterhemp ถกูคดัแยกและน ามาศกึษาการแสดงออกในตน้ทีต่า้นทานและไวตอ่สาร 
atrazine ทมีวจิัยพบวา่มยีนี GST อยูย่นีหนึง่ทีม่กีารแสดงออกมากในตน้ทีม่คีวามตา้นทาน ผลการศกึษาตอ่มาพบวา่
ยนีดงักลา่วมหีลายอลัลลี เมือ่มอีลัลลีเดน่ 2 อลัลนีท างานพรอ้มกนัจะท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ atrazine สงูขึน้ถงึ 
14 เทา่ ซึง่ท าใหต้น้พชืไมไ่ดรั้บอนัตรายใดๆจากสารเคมชีนดินี ้สว่นตน้ทีม่อีลัลนีเดน่ 1 อลัลนีจะมคีวามตา้นทานนอ้ย
กวา่และไดรั้บความเสยีหายจากสารเคมมีากกวา่ตน้ทีม่อีลัลนีเดน่ 2 อลัลนี 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://news.aces.illinois.edu/news/new-gene-atrazine-resistance-identified-waterhemp 
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US EPA อนุญาตใหม้กีารปลกูมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพชนดิใหม ่3 สายพนัธุใ์นสหรฐัอเมรกิา 
 

ส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้มสหรัฐ หรอื US EPA ไดอ้นุญาตใหม้กีารปลกูมันฝร่ังเทคโนชวีภาพชนดิใหม ่3 สายพันธุ์
ในสหรัฐอเมรกิา ซึง่เป็นมันฝร่ังทีม่กีารพัฒนาใหม้คีวามตา้นทานโรค late blight โดย US EPA ระบวุา่มันฝร่ังทัง้ 3 
สายพันธุม์คีวามปลอดภัยส าหรับผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม 
 
มันฝร่ังเทคโนชวีภาพสายพันธุด์งักลา่วไดรั้บการพัฒนาขึน้โดยบรษัิท J.R. Simplot โดยยนีทีใ่ชใ้นการท าใหเ้กดิ
ความตา้นทานตอ่โรค late blight จากมันฝร่ังสายพันธุ ์Argentine potato ทีส่ามารถตา้นทานตอ่โรคนีไ้ดต้าม
ธรรมชาต ิ 
 
การอนุญาตของ EPA ในครัง้นีส้อดคลอ้งกบัความเห็นดา้นความปลอดภัยขององคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา 
เมือ่เดอืนมกราคมทีผ่่านมา  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://hosted2.ap.org/APDEFAULT/b2f0ca3a594644ee9e50a8ec4ce2d6de/Article_2017-02-28-US--

Genetically%20Engineered%20Potatoes/id-91528210636b48cebd1ffe35ba0c7a64 



Australian OGTR ก าลงัพจิารณาค ารอ้งเพือ่ขอทดสอบขา้วฟ่างเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ประเทศออสเตรเลยี ไดรั้บค ารอ้ง (DIR 153) จาก 
University of Queensland เพือ่ขอด าเนนิการทดสอบขา้วฟ่างเทคโนชวีภาพในภาคสนาม 
 
หากค ารอ้งนีไ้ดรั้บการอนุมัต ิการทดสอบจะถกูด าเนนิการทีแ่ถบตะวนัออกเฉยีงใตข้องรัฐ Queensland ระหวา่งเดอืน
ตลุาคม ปี 2017 ถงึเดอืนมถินุายน ปี 2020 โดยจะปลกูทดสอบในพืน้ที ่1 เฮกแตรใ์นปีแรก และจะขยายเป็นพืน้ที ่5 
เฮกแตร ์จ านวน 4 แปลง ในปีที ่2 และ 3 การทดสอบนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาการแพร่กระจายและความคงตัวของ
ยนีทีไ่ดรั้บการถา่ยเขา้ไป โดยในระหวา่งการทดสอบจะไมม่กีารน าขา้วฟ่างชนดินีม้าใชเ้ป็นอาหารมนุษยแ์ละอาหาร
สตัว ์ 
 
OGTR ก าลงัเตรยีมแผนการประเมนิและการบรหิารจัดการความเสีย่งส าหรับการทดสอบในครัง้นี ้ซึง่คาดวา่จะแลว้
เสร็จในเดอืนพฤษภาคมปีนีแ้ละจะมกีารเปิดใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้่วมแสดงความคดิเห็นเป็นเวลา 30 วนั  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/home-1 
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ความส าคญัของยนีในกลุม่ NAC ตอ่การพฒันาความสามารถในการทนแลง้ของถ ัว่เหลอืง 

ยนีในกลุม่ NAC เป็นกลุม่ของยนีทีม่ขีนาดใหญม่าก โดยเป็นยนีทีช่ว่ยเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ใหก้บัพชื จาก
ขอ้มลูดงักลา่วท าให ้Reem M. Hussain และทมีวจิัยจาก Huazhong Agricultural University ประเทศจนี ได ้
ท าการศกึษายนีในกลุม่นี ้เพือ่การพัฒนาสายพันธุถ์ั่วเหลอืงทนแลง้ในอนาคต 
 
ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคนคิ Real-time quantitative PCR ในการศกึษาการแสดงออกของยนี GmNAC ทีต่อบสนองตอ่
อาการขาดน ้าจ านวน 28 ยนี ในใบของตน้ถั่วเหลอืงสายพันธุท์ีท่นแลง้เปรยีบเทยีบกบัสายพันธุท์ีไ่มท่นแลง้ ผล
การศกึษาพบวา่ยนีจ านวน 8 จาก 28 ยนีทีศ่กึษา (GmNAC004, GmNAC021, GmNAC065, GmNAC066, 
GmNAC073, GmNAC082, GmNAC083 and GmNAC087) ทีม่กีารแสดงออกมากขึน้ในสายพันธุท์ีท่นแลง้ 
 
งานวจิัยครัง้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึยนีในกลุม่ GmNAC ทีม่แีนวโนม้ในการน าไปปรับปรุงสายพันธุถ์ั่วเหลอืงใหม้ลีกัษณะ
ทีท่นแลง้มากยิง่ขึน้  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-017-1001-y 

 



เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีอาจท าใหค้วามตอ้งการพชืผกัเพิม่สูงข ึน้ 
 

Corinne Marshall ผูจั้ดการฝ่ายทรัพยส์นิทางปัญญาและลขิสทิธิข์องบรษัิท Sakata Seed America, Inc. ระบวุา่
เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีอาจท าใหค้วามตอ้งการพชืผักเพิม่สงูขึน้ 
 
“เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีมปีระสทิธภิาพและความแมน่ย าสงูกวา่เมือ่เปรยีบเทยีบกบัวธิกีารปรับปรุงพันธุแ์บบดัง้เดมิ
หรอืการท าใหเ้กดิการกลายพันธุด์ว้ยวธิกีารอืน่ๆ เทคโนโลยนีีส้ามารถเพิม่คณุคา่ทางอาหารใหก้บัพชืผักไดโ้ดยใช ้

เวลาในการพัฒนาสายพันธุไ์มน่านนัก ยกตวัอยา่งเชน่สาร Lycopine และ glucosinolates ซึง่เป็นสารทีม่ปีระโยชน์
ในบล็อคโคลีจ่ะถกูท าลายไดง้า่ยเมือ่ผ่านความรอ้นและท าใหส้ญูเสยีคณุคา่ทางอาหารไป แตใ่นทางกลบักนัมะเขอื
เทศจะมคีณุคา่ทางอาหารเพิม่ขึน้เมือ่ผา่นความรอ้น ซึง่เทคโนโลยกีารดดัแปลงยนีสามารถน ามาใชแ้กไ้ขปัญหา
เหลา่นีไ้ด”้ กลา่วโดย Marshall 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
p://www.agrinews-pubs.com/news/gene-editing-holds-promise-for-vegetable-industry/article_1c5e1dc2-

2200-5959-94fa-82102016c638.html 
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