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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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การศกึษาดงูานแปลงปลกูขา้วสาลเีทคโนโลยชีวีภาพในประเทศอยีปิต ์
 

US EPA อนุมตัใิหม้กีารทดสอบโปรตนีผกัโขมทีต่า้นทานตอ่โรคกรนีนิง่ของสม้ 
 

การประเมนิความเต็มใจทีจ่ะจา่ย (willingness to pay, WTP) ของผูบ้รโิภคในยโุรปตอ่ขา้ว Cisgenic 
และ Transgenic 
 

ไมโครอารเ์อ็นเอทีจ่ าเพาะเจาะจงตอ่แมลงทางเลอืกหนึง่ส าหรบัการสรา้งพชืตา้นทานแมลง
นอกเหนอืจากบทีเีทคโนโลย ี

การศกึษาดงูานแปลงปลกูขา้วสาลเีทคโนโลยชีวีภาพในประเทศอยีปิต ์

คณะจาก EBIC, ผูอ้ านวยการและนักวจิัยจาก AGERI และ Cairo University ร่วมกันจัดการอบรมทีส่ถานีวจิัย 
Gemiza ซึง่ก าลังทดสอบขา้วสาลเีทคโนชวีภาพ โดยมเีกษตรกรกวา่ 120 คน กลุม่นักวจัิย และกลุม่นักศกึษาเขา้
ร่วม ดร. Hosam Eldien Awad ผูอ้ านวยการสถานีวจิัย Gemiza ไดเ้ปิดการอบรมและตอ้นรับผูม้าร่วมงาน ตามดว้ย
การน าเสนอของผูบ้รหิาร AGERI ดร. Shireen Assem ในหัวขอ้เกีย่วกับกจิกรรมและการด าเนนิงานตา่งๆของ 
AGERI ตอ่ดว้ยการน าเสนอของ ศาสตราจารย ์Naglaa Abdallah ผูบ้รหิาร EBIC ในหัวขอ้ความส าคัญของการใช ้

พืชเทคโนชวีภาพทีอ่ยีปิตก์ าลังด าเนินการอยู่เปรียบเทยีบกับประเทศอืน่ๆในภูมภิาคและอนาคตเกีย่วกับการใช ้

เทคโนโลยนีี้ จากนัน้ ดร. Hala Eissa และ ดร. Mostafa Elshamy ไดน้ าเสนอเกีย่วกับงานวจิัยของพวกเขาเรือ่ง
การพัฒนาพันธุข์า้วสาลเีทคโนโลยชีวีภาพทีม่คีวามทนทานตอ่โรคทีเ่กดิจากเชือ้รา โดยพบวา่ระดับการแสดงออก
ของยนีทีถ่า่ยเขา้ไปมคีวามสมัพันธอ์ยา่งชดัเจนกบัการลดลงของโรค 
 

การอภปิรายครัง้นี้เกดิผลดเีป็นอย่างมากและมกีารแนะน าใหใ้ชส้ถานีวจัิยในพัฒนาพชืเทคโนชวีภาพ เพือ่เป็นการ
เผยแพร่ขอ้มลูเชญิชวนเกษตรกรและผูม้สีว่นในการตัดสนิใหใ้หม้าเยีย่มชม เพือ่ใหเ้กดิความเชือ่มั่นในสิง่ทีพ่วกเขา
ไดเ้ห็นกบัตา หลงัจากการอบรมไดม้กีารเยีย่มชมแปลงปลกูขา้วสาลเีทคโนชวีภาพทีม่คีวามตา้นทานตอ่โรคราสนมิ
และราแป้ง โดยขา้วสาลพัีนธุ์ไฮไลท ์(Highlight) เป็นพันธุท์ีเ่กดิจากการถ่ายยนี chitinase จากขา้วบาร์เลยท์ี่
สามารถย่อยผนังเซลลข์องเชือ้ราได ้ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่เชือ้ราโดยเฉพาะราสนิม ในชว่งทีม่กีารเยีย่มชม
แปลงปลกูในเดอืนมนีาคม เป็นชว่งทีข่า้วสาลใีนแปลงยังเขยีวอยู ่ในขา้วสาลทีีไ่มไ่ดม้กีารถ่ายยนีพบวา่มอีาการของ
โรคอยา่งชดัเจน ในเดอืนพฤษภาคม แปลงขา้วสาลถีกูเขา้ท าลายอยา่งหนักโดยเชือ้ราสนทิสายพันธุ ์UG99 ซึง่เป็น
พันธุร์ุนแรงของแอฟรกิา แตป่รากฏวา่กลุม่ของขา้วสาลทีีไ่ดรั้บการถ่ายยนีมคีวามทนทานตอ่การเขา้ท าลายของเชือ้
ราชนดินี ้ขา้วสาลกีลุม่ทีม่คีวามทนทานนีถ้กูน ามาประเมนิความรุนแรงของอาการและกลุม่ทีม่คีวามทนทานสงูสดุจะ
ถกูน าไปใชใ้นการการปรับปรุงพันธุร์่วมกบัพันธุพ์ืน้เมอืงของอยีปิตต์อ่ไป เกษตรกรมคีวามประทับใจในความทนทาน
โรคของขา้วสาลเีทคโนชวีภาพและใหก้ารสนับสนุกการใชข้า้วสาลเีหลา่นีใ้นอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.e-bic.net/ 



US EPA อนุมตัใิหม้กีารทดสอบโปรตนีผกัโขมทีต่า้นทานตอ่โรคกรนีนิง่ของสม้ 

U.S. Environmental Protection Agency (US EPA) ไดอ้นุมัตใิบอนุญาตกับใหบ้รษัิท Southern Gardens Citrus 
ส าหรับท าการทดลองภายใตก้ฎหมายควบคุมการใชส้ารฆ่าแมลง สารฆ่าเชือ้ราและสารฆ่าสัตว์ฟันแทะ ของ
สหรัฐอเมรกิา โดยใบอนุญาตนี้อนุญาตให ้Southern Gardens Citrus สามารถพัฒนาตอ่ยอดการใชป้ระโยชน์จาก
โปรตนีจากผักโขมในการควบคมุโรคกรนีนิง่ของสม้ หรอื โรค Huanglongbing (HLB) 
 

งานวจิัยนี้อยู่ภายใตก้ารดูแลของ ดร. Erik Mirkov นักโรคพืชจาก Texas A&M AgriLife Research and 
Extension Center การทดลองประสบผลส าเร็จในการผลติโปรตนีทีม่ปีระสทิธภิาพในการควบคมุโรคกรนีนิง่ของสม้ 
ขอ้ก าหนดในใบอนุญาตนี้อนุญาตใหม้กีารทดลองกับตน้สม้ทีม่กีารถ่ายยนีใหส้รา้งโปรตนีของผักโขมทีค่น้พบโดย 
ดร. Mirkov ในระดบัแปลงทดลอง 
 

ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิสามารถอา่นขา่วประชาสมัพันธไ์ดท้ีเ่ว็บไซต ์
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การประเมนิความเต็มใจทีจ่ะจา่ย (willingness to pay, WTP) ของผูบ้รโิภคในยโุรปตอ่ขา้ว Cisgenic  
และ Transgenic 

ไมโครอารเ์อ็นเอทีจ่ าเพาะเจาะจงตอ่แมลงทางเลอืกหนึง่ส าหรบัการสรา้งพชืตา้นทานแมลงนอกเหนอืจาก 
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ความส าเร็จของพชืทีไ่ดรั้บการถ่ายยนีบที ี(BT) ในการตา้นทานต่อแมลงเริม่ลดประสทิธภิาพลงจากการทีห่นอน
แมลงสามารถพัฒนาตวัเองใหเ้กดิความตา้นทานตอ่บที ีปรากฏการณ์นี้เร่งใหเ้กดิการคน้หาวธิกีารอืน่ในการควบคมุ
แมลงอยา่งจ าเพาะเจาะจง  
 

Raj K. Bhatnagar จาก International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology (ICGEB) ประเทศ
อนิเดยี ไดใ้ชเ้ทคโนโลยอีารเ์อ็นเอสายสัน้ (small RNA-based technology) ในการหาสายอารเ์อ็นเอขนาดเล็ก 
(miRNA) จ าเพาะของแมลง ทีม่ผีลไปรบกวนการเขา้สูร่ะยะดักแดข้องหนอนและสง่ผลใหห้นอนตายในทีส่ดุ 
 

นักวจิัยไดอ้อกแบบดเีอ็นเอพาหะ (vector) ทีส่ามารถสรา้งอารเ์อ็นเอสายสัน้ ชือ่ amiR ซึง่มเีป้าหมายคอืยนีทีส่รา้ง
เอนไซมไ์คตเินส (chitinase gene) ของหนอน Helicoverpa armigera โดยไดท้ าการถ่ายยนีใหไ้ปแสดงออกใน
ตน้ยาสบู ผลการวเิคราะหพ์บว่ามกีารแสดงออกของ amiR ในตน้ยาสบูทีไ่ดรั้บการถ่ายยนี และพบว่าหนอนทีถู่ก
เลีย้งดว้ยใบยาสบูนีไ้มส่ามารถการลอกคราบไดแ้ละตายในทีส่ดุ 
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Cisgenesis และ Transgenesis เป็นเทคนคิในการปรับปรุงพันธุพ์ืชโดยการน ายนีใสเ่ขา้ไปในจโีนมของพืช ขอ้
แตกต่างระหว่าง Cisgenesis และ Transgenesis มขีอ้เดยีวคอื Cisgenesis เป็นการใชย้นีทีม่าจากพืชชนิด
ใกลเ้คยีงกนัทีส่ามารถผสมพันธุก์นัไดต้ามธรรมได ้สว่น Transgenesis เป็นการใชย้นีจากสิง่มชีวีติอืน่ โดยพชืทัง้ที่
เป็น Cisgenic และ Transgenic ถูกจัดวา่เป็นพืชเทคโนโลยชีวีภาพเหมอืนกัน ในสหภาพยุโรปมขีอ้บังคับใหต้ดิ
ฉลากผลผลติจากพชืเทคโนโลยชีวีภาพ ดว้ยเหตนุี้กลุม่นักวจัิยจากนานาชาตภิายใตก้ารน าของ Lawton L. Nalley 
จาก Ghent University จงึไดศ้กึษาการประเมนิความเต็มใจทีจ่ะจ่าย (willingness to pay, WTP) ส าหรับผลผลติ
พชืทีเ่ป็น Cisgenic และ Transgenic 
 

การทดลองนี้ไดท้ าการส ารวจความเห็นผ่านทางสือ่ออนไลน์ โดยมีผูเ้ขา้ร่วม 3,002 คน จากประเทศเบลเยียม, 
ฝร่ังเศส และ เนเธอรแ์ลนด ์ขา้ว Cisgenic และ Transgenic ถูกตดิฉลากแบง่เป็น 3 ประเภท คอื GM, cisgenic 
และขอ้มลูผลดตีอ่สิง่แวดลอ้ม หรอืใหข้อ้มลูทัง้สามร่วมกนั   
 

ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้รโิภคในยุโรปปฏเิสธทีจ่ะซือ้ขา้วทีต่ดิฉลาดว่า GM มากกว่าขา้วทีต่ดิฉลากว่า 
Cisgenic แสดงใหเ้ห็นวา่การท า Cisgenesis ไดรั้บการยอมรับมากกวา่ นอกจากนี้ผูบ้รโิภคในฝร่ังเศสยังยนิดทีีจ่ะ
ซือ้ขา้วทีร่ะบวุา่ดตีอ่สิง่แวดลอ้มลอ้มมากกวา่ขา้วธรรมดา ผลการส ารวจนี้แสดงใหเ้ห็นวา่ผูบ้รโิภคในสหภาพยุโรปมี
ความเขา้ใจทีแ่ตกตา่งกันเกีย่วกับสิง่มชีวีติดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ขอ้มูลนี้จะชว่ยใหเ้กดิการพัฒนาระบบการ
ตดิฉลาดและกฎหมายการคา้ตอ่ไป 
 

อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ ubic.nacrri@gmail.com 


