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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 

สหรฐัอเมรกิาอนุญาตใหใ้ชแ้อปเป้ิลเทคโนชวีภาพ Arctic Fuji 
 
นกัวจิยัคน้พบโปรตนีชนดิใหมน่อกเหนอืจากโปรตนี Bt ทีส่ามารถควบคมุหนอนท าลายรากขา้วโพดได ้
 
รฐับาลกลางสหรฐัฯ ไดป้รบัเปลีย่นกฎหมายควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ข ึน้ 
 
Australian OGTR ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการทดสอบมนัฝร ัง่เทคโน
ชวีภาพภาคสนาม 
 
การเก็บเกีย่วผลผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีป่ลกูทดสอบในเวยีดนาม  
 
นกัวจิยัคน้พบยนีทีส่ามารถลดจ านวนยงุเพศเมยีได ้
 
การลดการแสดงออกของยนี GIGANTEA-like ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเพิม่ความสามารถใน
การทนเค็มของตน้ Poplar  

สหรฐัอเมรกิาอนุญาตใหใ้ชแ้อปเป้ิลเทคโนชวีภาพ Arctic Fuji 

Arctic Fuji เป็นแอปเป้ิลเทคโนชวีภาพทีถ่กูพัฒนาขึน้โดยบรษัิท Okanagan Specialty Fruits, Inc. (OSF) ทีไ่ดรั้บ
การอนุญาตใหผ้ลติและจ าหน่ายเชงิการคา้ในประเทศสหรัฐอเมรกิา แอปเป้ิลชนดินีม้ลีกัษณะตา่งๆเหมอืนแอปเป้ิล
สายพันธุ ์Fuji อืน่ๆโดยมคีณุสมบตัพิเิศษคอืไมเ่ปลีย่นเป็นสนี ้าตาลเมือ่ถูกหั่นและสมัผัสกบัอากาศ ซึง่เป็นลกัษณะที่
เป็นทีต่อ้งการของตลาดโดยเฉพาะในดา้นการถนอมอาหาร ลกัษณะทีไ่มเ่กดิสนี ้าตาลนี้ไดถู้กใชใ้นแอปเป้ิลสายพันธุ์
อืน่ๆมาแลว้กอ่นหนา้นี้ไดแ้กพั่นธุ ์Arctic Golden และ Arctic Granny ซึง่ไดรั้บอนุญาตใหผ้ลติและจ าหน่ายใน
สหรัฐอเมรกิาเมือ่ปี 2015 ทีผ่า่นมา 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 

https://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/16_00401p_det_pprsa.pdf 



นกัวจิยัคน้พบโปรตนีชนดิใหมน่อกเหนอืจากโปรตนี Bt ทีส่ามารถควบคมุหนอนท าลายรากขา้วโพดได ้

นักวจิัยจากบรษัิท DuPont Pioneer ประเทศสหรัฐอเมรกิา คน้พบโปรตนีชนดิใหมท่ีไ่มใ่ชโ่ปรตนีจากเชือ้ Bacillus 
thuringiensis (Bt) ทีส่ามารถควบคมุหนอนท าลายรากขา้วโพด (western corn rootworm ,WCR) ในอเมรกิาเหนอื
และยโุรปได ้
 
ทมีวจัิยกลา่ววา่โปรตนีฆา่แมลงชนดินี ้มชี ือ่วา่ IPD072Aa แยกไดจ้ากแบคทเีรยี Pseudomonas chlororaphis ผล
การทดลองพบวา่ขา้วโพดทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีใหเ้กดิการสรา้งโปรตนีชนดินีส้ามารถทนตอ่การถกูท าลายโดย WCR ใน
ระดบัแปลงทดลองได ้ทมีวจัิยคาดวา่โปรตนีชนดินีจ้ะกลายมาเป็นโปรตนีส าคัญส าหรับการควบคมุหนอนท าลายราก
ขา้วโพดในอนาคต และงานวจิัยนีเ้ป็นตวัอยา่งหนึง่ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึแหลง่ของโปรตนีก าจัดแมลงทีม่าจากแบคทเีรยี
ชนดิอืน่นอกเหนอืจาก Bt 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.pioneer.com/home/site/about/news-media/news-releases/template. 
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รฐับาลกลางสหรฐัฯ ไดป้รบัเปลีย่นกฎหมายควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพใหม้คีวามทนัสมยัมากยิง่ข ึน้ 

เมือ่วนัที ่16 กนัยายน 2016 รัฐบาลกลางของสหรัฐอเมรกิาไดป้รับเปลีย่นกฎหมายควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพใหม่
เพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้บัประชาชน โดยเนน้การพัฒนาดา้นความโปร่งใส, สามารถตรวจสอบได,้ เพิม่ความร่วมมอื 
และเพิม่ประสทิธภิาพของระบบ โดยส านักงานปกป้องสิง่แวดลอ้ม, องคก์ารอาหารและยา และกระทรวงเกษตรของ
สหรัฐอเมรกิา ไดท้ าการแกไ้ขเอกสารส าคัญ 2 ฉบบั เพือ่ปรับเปลีย่นกฎหมายควบคมุเทคโนโลยชีวีภาพใหม้คีวาม
ทนัสมัยมากยิง่ขึน้ 
 
เอกสารฉบบัแรก คอื Update to the Coordinated Framework ซึง่ไดรั้บการแกไ้ขกอ่นหนา้นีเ้มือ่ปี 1992หรอืเกอืบ 
30 ปีมาแลว้ ในครัง้นีรั้ฐบาลกลางสหรัฐฯ ไดส้รุปกฎระเบยีบตา่งๆและแนวทางการตอบสนองส าหรับหน่วยงานหลัก 3 
หน่วยงานทีม่หีนา้ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการควบคมุผลติภัณฑท์ีม่าจากเทคโนโลยชีวีภาพ  
 
เอกสารฉบบัที ่2 ทีไ่ดรั้บการแกไ้ข คอื National Strategy for Modernizing the Regulatory System for 
Biotechnology Products ซึง่นับเป็นการแกไ้ขครัง้ที ่4 โดยการแกไ้ขในครัง้นีจ้ะท าใหร้ะบบการควบคมุทีก่ าหนดโดย
รัฐบาลกลางสามารถท างานไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพและจะมกีารน ามาใชค้วบคมุผลติภัณฑจ์ากเทคโนโลยชีวีภาพทกุ
ชนดิในอนาคต ควบคูไ่ปกบัการสนับสนุนนวตักรรม, ปกป้องสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม, เสรมิสรา้งความมั่นใจใหก้บั
ประชาชน, เพิม่ความโปร่งใสและตรวจสอบได ้และลดคา่ใชจ้า่ยและภาระทีไ่มจ่ าเป็น รัฐบาลกลางสหรัฐฯมคีวาม
มุง่มั่นอยา่งตอ่เนือ่งในการสรา้งความมั่นใจดา้นความปลอดภัยส าหรับผลติภัณฑท์ีม่าจากเทคโนโลยชีวีภาพโดยไม่
ปิดกัน้การพัฒนานวตักรรมในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ucdavis.edu/news/maize-genetics-may-show-how-crops-adapt-climate-change 



Australian OGTR ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนรว่มแสดงความคดิเห็นเกีย่วกบัการทดสอบมนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพ
ภาคสนาม 

Australian Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดเ้ชญิชวนใหป้ระชาชนร่วมแสดงความคดิเห็น
เกีย่วกบัการออกใบอนุญาตใหก้บั Queensland University of Technology (QUT) เพือ่ด าเนนิการทดสอบมันฝร่ัง
เทคโนชวีภาพตา้นทานโรคในภาคสนาม  
 
การทดสอบครัง้นีจ้ะถกูด าเนนิการในแปลงทดลองขนาด 0.1 เฮกตาร ์ในเมอืง Redland City รัฐ Queensland 
ในชว่งเดอืนกมุภาพันธ ์2017 ถงึ มกราคม 2019 การทดสอบนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาความเสถยีรของยนีทีถู่กถา่ย
เขา้ไปและโอกาสในการแพร่กระจาย โดยในระหวา่งการทดสอบจะยังไมอ่นุญาตใหใ้ชม้ันฝร่ังชนดินีเ้พือ่เป็นอาหาร
ส าหรับมนุษยแ์ละสตัว ์ 
 
OGTR ไดจั้ดเตรยีมแผนการประเมนิความเสีย่งและแผนการบรหิารจัดการความเสีย่ง โดยจะมกีารเผยแพร่ให ้
ผูเ้ชีย่วชาญ, หน่วยงานตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งและประชาชนทั่วไปไดร้่วมแสดงความคดิเห็นในเดอืนธันวาคมปีนี้ 
นี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir149 
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การเก็บเกีย่วผลผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีป่ลกูทดสอบในเวยีดนาม 

เวยีดนามไดท้ าการเก็บเกีย่วผลผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MIR162 ของบรษัิท Syngenta Vietnam ทีจ่ังหวดั Dak 
Lak และ Ba Ria-Vung Tau หลงัจากการปลกูทดสอบในภาคสนามเป็นเวลา 3 เดอืนตัง้แตเ่ดอืนเมษายนทีผ่่านมา 
โดยเมล็ดพันธุท์ีเ่ก็บเกีย่วไดจ้ะถกูน าไปท าลายตามระเบยีบควบคมุของรัฐบาล การเก็บเกีย่วครัง้นีไ้ดม้ผีูแ้ทนจาก
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และหน่วยงานทอ้งถิน่ ใหก้าร
ก ากบัดแูลดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ 
  
ในขณะเดยีวกนับรษัิท Pioneer Hi-Bred Vietnam Company Ltd. และ Agricultural Genetics Institute ไดท้ าการ
เก็บเกีย่วเมล็ดพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพบที ี(MON810) ทีไ่ดท้ าการปลกูทดสอบภาคในเมอืง Van Giang จังหวดั 
Hung Yen โดยมผีูแ้ทนจากกระทรวงความหลากหลายทางชวีภาพ, กระทรวงวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยแีละ
สิง่แวดลอ้ม, คณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพจากกระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท และหน่วยงาน
ทอ้งถิน่ของจังหวดั ใหก้ารก ากบัดแูลดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพเชน่กนั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://antoansinhhoc.vn/Noi-dung/Thu-hoach-khao-nghiem-dien-hep-Ngo-bien-doi-gen-mang-su-kien-

chuyen-gen-MON810-tai-Van-Giang-Hung-Yen-/2455404 



นกัวจิยัคน้พบยนีทีส่ามารถลดจ านวนยงุเพศเมยีได ้

นักวจิัยจาก Virginia Polytechnic Institute and State University (VirginiaTech) ประเทศสหรัฐอเมรกิา คน้พบยนี
ทีส่ามารถลดจ านวนประชากรยงุเพศเมยีไดเ้มือ่เวลาผ่านไปหลายชัว่รุ่น โดยยงุเพศเมยีเป็นยงุทีก่นิเลอืดเพือ่น า
สารอาหารไปสรา้งไขแ่ละเป็นพาหะน าโรคทีส่ าคญั เชน่ มาลาเรยี, ไขซ้กิา้และไขเ้ลอืดออกเดงกี ่
 
Zhijian Tu และทมีวจิัยพบวา่การน ายนี Guy1 จากโครโมโซม Y เขา้ไปในโครโมโซมร่างกายของยงุ Anopheles 
stephensi (ยงุทีเ่ป็นพาหะน าโรคมาลาเรยี) จะท าใหต้วัออ่นของยงุเพศเมยีทีม่ยีนีนีต้าย 100 เปอรเ์ซ็นต ์จากการ
จ าลองตวัเองของโครโมโซมจะท าใหป้ระชากรยงุเพศเมยีลดลงครึง่หนึง่ โดยอกีครึง่หนึง่ทีม่ชีวีติรอดคอืยงุเพศเมยีที่
ไมไ่ดรั้บการถา่ยทอดยนี Guy1  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://vtnews.vt.edu/articles/2016/09/092016-fralin-reducefemales.html 
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การลดการแสดงออกของยนี GIGANTEA-like ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและเพิม่ความสามารถในการ 
ทนเค็มของตน้ Poplar  

GIGANTEA (GI) เป็นกลุม่ของยนีทีค่วบคมุระยะเวลาการออกดอก ถกูพบวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกบัพัฒนาการและการ
ตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดทีเ่กดิจากสิง่แวดลอ้มในตน้ Arabidopsis อยา่งไรก็ตามยังไมม่กีารศกึษาผลของยนีกลุม่นี้
ตอ่การเจรญิเตบิโตและการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดในตน้ Poplar ทมีวจิัยจาก Korea Research Institute of 
Bioscience และ Biotechnology's Qingbo Ke ประเทศเกาหลใีต ้จงึไดท้ าการศกึษายนีในกลุม่นีใ้นตน้ Poplar 
(Populus alba × Populus glandulosa) โดยสามารถจ าแนกยนีกลุม่ GI-like ไดจ้ านวน 3 ยนี ไดแ้ก ่PagGIa, 
PagGIb และ PagGIc 
 
ยนี PagGIs เป็นยนีทีม่กีารแสดงออกเป็นเป็นชว่งเวลา โดยจะมกีารแสดงออกสงูสดุเป็นเวลา 12 ชัว่โมงในชว่งเวลา
กลางวนั การท าใหเ้กดิการแสดงออกของยนีนีเ้พิม่ขึน้ในตน้ Arabidopsis พบวา่สามารถกระตุน้ให ้Arabidopsis ออก
ดอกเร็วขึน้แตท่ าใหค้วามสามารถในการทนเค็มลดลง สว่นการเพิม่การแสดงออกของยนีนีใ้นตน้ Poplar พบวา่ท าให ้
การออกดอกชา้ลงและมคีวามสามารถในการทนเค็มลดลงเชน่กนั ในทางกลบักนัการลดการแสดงออกของยนีนีใ้นตน้ 
Poplar กลบัชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโต, เพิม่ปรมิาณผลผลติชวีมวลและเพิม่ความสามารถในการทนเค็ม 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
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