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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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นกัวจิยัไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีCRISPR/Cas9 ในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุข์องยนี OSERF922 สง่ผล
ใหข้า้วสามารถตา้นทานตอ่โรคไหมไ้ดด้ขี ึน้ 
 

การศกึษาทีใ่ชข้อ้มูลขนาดใหญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมเีกีย่วกบัผลกระทบของพชืเทคโนชวีภาพตอ่สิง่แวดลอ้ม 
 

การศกึษาพนัธุกรรมของขา้วโพดชว่ยใหน้กัวทิยาศาสตรเ์ขา้ใจกระบวนการปรบัตวัของพชืภายใตส้ภาวะ 
การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 

Australian OGTR ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการทดสอบมสัตารด์เทคโน
ชวีภาพของอนิเดยีในภาคสนาม 
 

FAO ไดจ้ดัท าส ามะโนการเกษตรของทวปีเอเชยีเพือ่สนบัสนุนเป้าหมายยทุธศาสตรก์ารพฒันาของโลก 
 

คณะกรรมาธกิารยโุรปอนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑจ์ากขา้วโพดเทคโนชวีภาพของบรษิทั Syngenta 
 

Transcription factor ONAC095 ท าหนา้ทีต่รงขา้มกนัในการท าใหเ้กดิความทนแลง้กบัความทนเย็น
ในขา้ว 

ขอ้มูลจาก FAO แสดงใหเ้ห็นถงึการเพิม่ข ึน้ของปรมิาณผลผลติขา้ว, ขา้วโพดและขา้วสาล ี

ทมีวจิัยจาก Guangxi University, Chinese Academy of Agriculture Sciences และ South China Agricultural 
University ประเทศจนี ไดร้ายงานผลการพัฒนาขา้วใหส้ามารถตา้นทานตอ่โรคไหมไ้ดด้ขี ึน้ โดยท าใหเ้กดิการกลาย
พันธุข์องยนี OsERF922 ดว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9  
 
ทมีวจิัยไดท้ าใหเ้กดิการกลายพันธุจ์ านวน 21 รูปแบบบนยนี OsERF922 ของขา้ว โดยการกลายพันธุท์กุลกัษณะที่
เกดิขึน้สามารถถา่ยทอดไปยังรุ่นถัดไปได ้ผลการศกึษาตอ่มาพบวา่มลีักษณะการกลายพันธุ ์6 รูปแบบทีท่ าใหแ้ผลที่
เกดิจากโรคไหมม้ขีนาดเล็กลงเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วปกตทิีไ่มเ่กดิการกลายของยนี โดยทมีวจิัยพบวา่ขา้วทีเ่กดิ
กลายของยนีทัง้ 6 รูปแบบมลีกัษณะอืน่ๆทีไ่มแ่ตกตา่งจากขา้วปกต ิ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0154027 
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Federico Ciliberto ศาสตราจารยด์า้นเศรษฐศาสตร ์จาก University of Virginia ประเทศสหรัฐอเมรกิา และทมีวจิัย 
ไดศ้กึษาผลกระทบของพชืเทคโนชวีภาพตอ่สิง่แวดลอ้มโดยใชข้อ้มลูขนาดใหญ่ทีส่ดุเทา่ทีเ่คยมกีารศกึษา 
 
การศกึษาครัง้นีไ้ดรั้บความร่วมมอืจาก Edward D. Perry จาก Kansas State University, David A. Hennessy จาก 
Michigan State University และ Gian Carlo Moschini จาก Iowa State University ในการรวบรวมขอ้มลูตา่งๆจาก
เกษตรกรผูป้ลกูถั่วเหลอืงจ านวน 5,000 รายและขา้วโพดจ านวน 5,000 ราย ในสหรัฐอเมรกิา ตัง้แตปี่ 1998 ถงึปี 
2011 ซึง่นับวา่เป็นขอ้มลูขนาดใหญท่ีส่ดุเทา่ทีเ่คยมกีารศกึษา 
 
ผลการศกึษาพบวา่เกษตรกรทีป่ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพตา้นทานแมลง ใชส้ารก าจัดแมลงนอ้ยลงอยา่งมนัียส าคัญ 
(ลดลง 11.2 เปอรเ์ซ็นต)์ เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกษตรกรทีป่ลกูขา้วโพดปกต ิในทางกลบักนัเกษตรกรทีป่ลกูถั่วเหลอืง
เทคโนชวีภาพใชส้ารปราบวชัพชืเพิม่ขึน้ 28 เปอรเ์ซ็นต ์เมือ่เปรยีบเทยีบกบัเกษตรกรทีป่ลกูถั่วเหลอืงปกต ิ
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://news.virginia.edu/content/largest-ever-study-reveals-environmental-impact-genetically-modified-

crops?utm_source=UTwitter&utm_medium=social&utm_ 

campaign=news 
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การศกึษาพนัธุกรรมของขา้วโพดชว่ยใหน้กัวทิยาศาสตรเ์ขา้ใจกระบวนการปรบัตวัของพชืภายใตส้ภาวะการ
เปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of California Davis ก าลงัศกึษาการปรับตวัของขา้วโพดภายใตส้ภาพแวดลอ้มตา่งๆ 
โดยมุง่เนน้ไปทีก่ารเปลีย่นแปลงทางพันธกุรรม เพือ่หาค าตอบวา่ประชากรของขา้วโพดพันธุป่์าและพันธุท์ีป่ลกูเพือ่
การบรโิภคมกีารปรับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างไร 
 
ทมีวจิัยไดท้ าการเปรยีบเทยีบลกัษณะทางการเกษตรและลักษณะทางพันธุกรรมของขา้วโพดสายพันธุต์า่งๆ ทัง้พันธุ์
ป่าและพันธุท์ีป่ลกูเพือ่การบรโิภคทีเ่จรญิเตบิโตในสภาพแวดลอ้มทีแ่ตกตา่งกนั และไดศ้กึษาพันธศุาสตรป์ระชากร
ของขา้วโพดป่าพันธุ ์teosinte ทีส่ามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย 
 
ทมีวจัิยไดเ้ลอืกศกึษาขา้วโพดเนื่องจากเป็นพชืทีน่ยิมปลกูกนัอยา่งแพร่หลายและมคีวามสามารถในการปรับตวัใหเ้ขา้
กบัสภาพแวดลอ้มตา่งๆไดท้ั่วโลก นอกจากนีข้า้วโพดยังเป็นพชืทีม่ขีอ้มลูการศกึษาในดา้นตา่งๆรวมถงึดา้นพันธุ
ศาสตรอ์ยูเ่ป็นจ านวนมาก เมือ่งานวจัิยนีป้ระสบความส าเร็จคาดวา่นักวทิยาศาสตรจ์ะสามารถหาค าตอบเกีย่วกบั
กระบวนในระดบัพันธกุรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับตวัของพชืภายใตส้ภาพแวดลอ้มตา่งๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ucdavis.edu/news/maize-genetics-may-show-how-crops-adapt-climate-change 



Australian OGTR ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการทดสอบมสัตารด์ 
เทคโนชวีภาพของอนิเดยีในภาคสนาม 

Australian Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัการออกใบอนุญาตใหก้บับรษัิท Nuseed Pty Ltd เพือ่ด าเนนิการทดสอบมัสตารด์เทคโนชวีภาพของอนิเดยี 
(DIR 149) ในภาคสนาม 
 
การทดสอบจะมขีึน้ระหวา่งเดอืนเมษายน 2017 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2022 ในพืน้ทีท่ดสอบ 99 แหง่ของออสเตรเลยี 
ในรัฐ New South Wales, Victoria และ Queensland เพือ่ตรวจสอบความเสถยีรของยนีทีไ่ดรั้บการถา่ยเขา้ไป โดย
ในชว่งเวลาทีด่ าเนนิการทดสอบนีจ้ะยังไม่อนุญาตใหใ้ชม้ัสตารด์เทคโนชวีภาพชนดินีเ้พือ่เป็นอาหารมนุษยแ์ละ
อาหารสตัว ์ 
 
OGTR ไดจั้ดเตรยีมแผนการประเมนิความเสีย่งและแผนการบรหิารจัดการความเสีย่ง โดยจะมกีารเผยแพร่ให ้
ผูเ้ชีย่วชาญ, หน่วยงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนทั่วไปไดร้่วมแสดงความคดิเห็นในเดอืนพฤศจกิายนปีนี้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir149 
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FAO ไดจ้ดัท าส ามะโนการเกษตรของทวปีเอเชยีเพือ่สนบัสนุนเป้าหมายยทุธศาสตรก์ารพฒันาของโลก 

ผูแ้ทนจาก 21 ประเทศในเอเชยีไดร้่วมประชมุเพือ่จัดท าส ามะโนการเกษตรของทวปีเอเชยี เพือ่ท าใหเ้ห็นสภาพ
ความเป็นจรงิดา้นความมั่นคงทางอาหาร, ปัญหาความยากจนและปัญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
โดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ขจัดปัญหาความอดอยากใหห้มดไปจากทวปีเอเชยีภายในปี 2030 การประชมุครัง้นีจ้ัดขึน้ใน
วนัที ่19 กนัยายน 2016 ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 
 
ส ามะโนการเกษตรระดบัภมูภิาคนีถู้กจัดท าขึน้ทกุๆ 10 ปี เพือ่รวบรวมขอ้มลูทางการเกษตรใหเ้ป็นปัจจบุนัและ
สามารถน าขอ้มลูเหลา่นีม้าท าการวเิคราะหด์า้นความย่ังยนืและศักยภาพในการผลติ ซึง่เป็นขอ้มลูทีม่คีวามส าคญัใน
การด าเนนิงานตามเป้าหมายยทุธศาสตรก์ารพัฒนาของโลก (SDGs) ทีม่เีป้าหมายในการขจัดปัญหาความอดอยาก
ใหห้มดไปจากทวปีเอเชยีภายในปี 2030 
 
Mukesh Srivastava นักสถติอิาวโุสจาก FAO กลา่ววา่ “การวเิคราะหท์างสถติติา่งๆเกดิขึน้จากขอ้มลูพืน้ฐานเหลา่นี ้
ขอ้มลูตา่งๆนีถ้อืเป็นปัจจัยหลกัทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเร็จและความย่ังยนืในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏบิตั ิ
ส าหรับประเทศตา่งๆ และยังน าไปสูก่ารออกแบบการส ารวจดา้นอืน่ๆเพิม่เตมิทีจ่ะท าใหเ้ราสามารถเขา้ถงึขอ้มลูที่
สอดคลอ้งกบัสถานการณ์มากยิง่ขึน้” และไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “กลุม่ประเทศเอเชยีมคีวามมุง่มั่นในการน าเอา
เทคโนโลยใีหม่ๆ มาใชเ้พือ่พัฒนาผลผลติใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชากรทีม่แีนวโนม้จะเพิม่สงูขึน้” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fao.org/asiapacific/news/detail-events/en/c/434059/?utm_source=fac 

ebook&utm_medium=social%20media&utm_campaign=fao%20facebook 



คณะกรรมาธกิารยโุรปอนุญาตใหใ้ชผ้ลติภณัฑจ์ากขา้วโพดเทคโนชวีภาพของบรษิทั Syngenta 

คณะกรรมาธกิารยโุรปอนุญาตใหจ้ าหน่ายผลติภัณฑท์ีม่สีว่นประกอบของขา้วโพดเทคโนชวีภาพสายพันธุ ์Bt11 x 
MIR162 x MIR604 x GA21, ขา้วโพดเทคโนชวีภาพพันธุท์ีม่กีารรวมลกัษณะพเิศษ 3 ลกัษณะเขา้ดว้ยกนัจ านวน 4 
สายพันธุ ์(Bt11 × MIR162 × MIR604, Bt11 × MIR162 × GA21, Bt11 × MIR604 × GA21, MIR162 × 
MIR604 × GA21) และขา้วโพดเทคโนชวีภาพพันธุท์ีม่กีารรวมลักษณะพเิศษ 2 ลกัษณะเขา้ดว้ยกนัจ านวน 6 สาย
พันธุ ์(Bt11 × MIR162, Bt11 × MIR604, Bt11 × GA21, MIR162 × MIR604, MIR162 × GA21 and MIR604 
× GA21) ซึง่เป็นสายพันธุท์ีไ่ดผ้า่นการประเมนิในดา้นตา่งๆแลว้โดยคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางอาหารแหง่
ยโุรป (EFSA) 
 
การอนุญาตครัง้นีจ้ะมผีลเป็นเวลา 10 ปี โดยผลติภัณฑท์ีม่สีว่นผสมของขา้วโพดเทคโนชวีภาพดงักลา่วจะตอ้งท า
การตดิฉลากผลติภัณฑต์ามกฎหมายและการอนุญาตในครัง้นีไ้มไ่ดร้วมถงึการอนุญาตใหป้ลกูในยโุรป 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://ec.europa.eu/dgs/health_food-safety/dyna/enews/enews.cfm?al_id=1711 
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Transcription factor ONAC095 ท าหนา้ทีต่รงขา้มกนัในการท าใหเ้กดิความทนแลง้กบัความทนเย็นในขา้ว 

ทมีวจิัยจาก Zhejiang University ประเทศจนี น าโดย Lei Huang ไดท้ าการศกึษายนี ONAC095 ซึง่เป็นยนีที่
เกีย่วขอ้งกบัการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดในขา้วและไดค้น้พบกลไกการตอบสนองของยนีในสภาพทีแ่หง้แลง้กบั
สภาพทีห่นาวเย็น 
 
ทมีวจิัยพบวา่ยนี ONAC095 เกดิการแสดงออกมากขึน้เมือ่ขา้วอยูใ่นสภาพทีแ่หง้แลง้หรอืถูกกระตุน้โดย abscisic 
acid (ABA) และมกีารแสดงออกลดลงเมือ่ขา้วอยูใ่นสภาพทีห่นาวเย็น ทมีวจิัยจงึไดต้ดัตอ่พันธกุรรมขา้วใหม้กีาร
แสดงออกของยนี ONAC095 เพิม่สงูขึน้ (ONAC095-OE) และขา้วทีไ่มเ่กดิการแสดงออกของยนีนี ้(ONAC095-
SRDX) ผลการทดลองพบวา่ ONAC095-OE มลีกัษณะตา่งๆเหมอืนกบัขา้วปกตทิัง้ในสภาพแหง้แลง้และหนาวเย็น 
ในขณะที ่ONAC095-SRDX สามารถทนแลง้ไดด้ขี ึน้แตท่นเย็นไดล้ดลงและพบวา่มไีวตอ่ ABA สงูขึน้  
 
ผลการศกึษาหนา้ทีข่องยนี ONAC095 แสดงใหเ้ห็นวา่ยนีนีท้ าหนา้ทีต่รงขา้มกนัในการท าใหเ้กดิความสามารถในการ
ทนแลง้และทนความเย็น โดยยนีนีท้ าหนา้ทียั่บยัง้การตอบสนองตอ่สภาพแหง้แลง้และไปสง่เสรมิการตอบสนองตอ่
สภาพหนาวเย็น 
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