
14  ธนัวาคม  พ.ศ. 2559 

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 

พชืเทคโนชวีภาพสรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศอารเ์จนตนิาประมาณ 127,000 ลา้นเหรยีญ
สหรฐั 
 

รายงานฉบบัใหมจ่าก CAST ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึประเด็นดา้นการคา้และประเด็นอืน่ๆเกีย่วกบัพชืเทคโน
ชวีภาพ 
 

พชืทีใ่ชน้ า้นอ้ยมสีว่นชว่ยในการพฒันาพนัธุพ์ชืทนแลง้ 
 

Australia's OGTR อนุญาตใหผ้ลติฝ้ายเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ในประเทศออสเตรเลยี 
 

EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้มูลเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งของไกลโฟเสต 
 

การศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณผลผลติของขา้วดว้ยเทคนคิ CRISPR 
 

การสรา้งนกดดัแปลงยนีดว้ยเทคนคิ sperm transfection assisted gene editing 

พชืเทคโนชวีภาพสรา้งมูลคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศอารเ์จนตนิาประมาณ 127,000 ลา้นเหรยีญสหรฐั 

รายงานจาก Argentine Council for Information and Development of Biotechnology (ArgenBio) ระบวุา่ พชื
เทคโนชวีภาพสรา้งมลูคา่ทางเศรษฐกจิใหก้บัประเทศอารเ์จนตนิาประมาณ 127,000 ลา้นเหรยีญสหรัฐ ในชว่งปี 1996 
ถงึ 2016  
 
ผลประโยชนท์ีเ่กดิขึน้สว่นใหญ ่(66%) ตกอยูก่บัเกษตรกร ตามดว้ยรัฐบาล (26%) และผูท้ีเ่ป็นเจา้ของเทคโนโลย ี
(8%) ในรายงานยังไดร้ะบวุา่เทคโนโลยชีวีภาพท าใหเ้กดิการจา้งงานกวา่ 2 ลา้นต าแหน่งในประเทศอารเ์จนตนิาใน
ชว่งเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา 
 
ในดา้นประโยชนท์ีเ่กดิขึน้กบัสิง่แวดลอ้มพบวา่การปลกูพชืเทคโนชวีภาพชว่ยลดการไถพรวนดนิ ซึง่มสีว่นชว่ยในการ
อนุรักษ์ดนิ, ลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกและชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการบรกิารจัดการแปลงปลกู 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://argenbio.org/adc/uploads/20GM_2016/Press_release_20GM.pdf  



รายงานฉบบัใหมจ่าก CAST ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึประเด็นดา้นการคา้และประเด็นอืน่ๆเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 

Council for Agricultural Science and Technology (CAST) ไดเ้ผยแพร่รายงานเรือ่ง The Impact of 
Asynchronous Approvals for Biotech Crops on Agricultural Sustainability, Trade, and Innovation ซึง่ได ้
แสดงใหเ้ห็นถงึปัญหาทีเ่กดิจากกฎระเบยีบการอนุญาตใหใ้ชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีไ่มต่รงกนัของแตล่ะประเทศ โดยได ้
มุง่เนน้ไปทีผ่ลกระทบทางเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้ในประเทศตา่งๆ ในดา้นการน าเขา้และสง่ออก ผลการรวบรวมและศกึษา
ขอ้มลูพบวา่กฎระเบยีบการอนุญาตใหใ้ชพ้ชืเทคโนชวีภาพทีไ่มต่รงกนั อาจสง่ผลกระทบตอ่ปรมิาณการมอียูข่องพชื
เทคโนชวีภาพทีย่อมรับได ้(low level presence, LLP) ซึง่อาจสง่ผลตอ่การคา้ทีม่มีลูคา่หลายพันลา้นเหรยีญสหรัฐ 
รายงานฉบบันีไ้ดร้วบรวมขอ้มลูเกีย่วกบังานวจิัยดา้นผลกระทบทางการคา้, อตุสาหกรรม, การยอมรับ
เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม,่ การลงทนุดา้นการวจัิยทางเทคโนโลยชีวีภาพ, การปรับปรุงพันธุพ์ชื และรายไดข้อง
เกษตรกร 
 
รายงานของ CAST ไดน้ าเสนอวธิกีารแกปั้ญหาทีอ่าจเกดิขึน้จากกฎระเบยีบทีไ่ม่ตรงกนัและปรมิาณ LLP โดยไดเ้สนอ
วา่ จ าเป็นตอ้งมกีารศกึษาวจัิยเพิม่เตมิเพือ่ศกึษาผลกระทบทีเ่กดิขึน้ในระดบัโลก ทัง้ในดา้นการคา้, การพัฒนา
นวตักรรมและกระบวนการในการตดัสนิใจ ทัง้ในภาคสงัคมและเอกชน โดยงานวจัิยในระดบัสากลอาจสง่ผลตอ่การ
พจิารณากฎระเบยีบทางกฎหมายของประเทศตา่งๆใหม้คีวามสอดคลอ้งกนัมากยิง่ขึน้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.cast-science.org/publications/test/?the_impact_of_asynchronous 

_approvals_for_biotech_crops_on_agricultural_sustainability_trade_and_innovation&show=product&pro

ductID=284473 

พชืทีใ่ชน้ า้นอ้ยมสีว่นชว่ยในการพฒันาพนัธุพ์ชืทนแลง้ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Department of Energy's Oak Ridge National Laboratory (ORNL) ประเทศสหรัฐอเมรกิา 
ไดเ้ผยใหเ้ห็นถงึขอ้มลูทางพันธกุรรมและกลไกทางเมตาบอลซิมึทีท่ าใหพ้ชืสามารถเก็บรักษาน ้าและเจรญิเตบิโต
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มแบบกึง่แหง้แลง้ พชืทีใ่ชน้ ้านอ้ย เชน่ ตน้ agave สามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นพืน้ทีท่ีม่ปีรมิาณ
น ้าฝนนอ้ย โดยอาศยัระบบการสงัเคราะหแ์สงแบบจ าเพาะทีเ่รยีกวา่ crassulacean acid metabolism (CAM) 
 
ทมีวจิัยไดเ้ปรยีบเทยีบลกัษณะทางพันธกุรรมของตน้ agave กบัตน้ Arabidopsis ซึง่เป็นพชืทีม่รีะบบการสงัเคราะห์
แสงแบบปกต ิและไดต้ดิตามสญัญาณทีส่ง่ผลตอ่การเปิด-ปิดปากใบเป็นเวลา 24 ชัว่โมง ผลการศกึษาพบวา่ 
กจิกรรมของปากใบในชว่งเวลากลางวนัและกลางคนืของตน้ของตน้ agave กบัตน้ Arabidopsis มคีวามแตกตา่งกนั
อยา่งชดัเจน โดยนักวจัิยไดค้น้พบลกัษณะทางพันธกุรรมและกลไกทางเมตาบอลซิมึทีม่ผีลตอ่การเปิด-ปิดของปาก
ใบ ความเขา้ใจเกีย่วกบักลไกทีค่วบคมุระยะเวลาในการเปิด-ปิดปากใบจะเป็นกญุแจส าคญัในการท าใหเ้กดิ
กระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ CAM ในพชืชนดิอืน่ๆ เชน่ ขา้ว, ขา้วโพด, poplar และ switchgrass 
 
Gerald Tuskan ผูป้ระสานงาน ORNL และหนึง่ในทมีวจิัยกลา่ววา่ “การท าใหเ้กดิกระบวนการสงัเคราะหแ์สงแบบ 
CAM ในพชืชนดิอืน่ๆ จะท าใหเ้กดิการพัฒนาดา้นการใชป้ระโยชนจ์ากพืน้ทีช่ายขอบเพือ่การเพาะปลกูพชืพลงังาน 
โดยไมส่ง่ผลกระทบตอ่พืน้ทีเ่พาะปลกูพชือาหาร” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ornl.gov/news/new-study-water-saving-plants-advances-efforts-develop-drought-resistant-

crops 
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Australia's OGTR อนุญาตใหผ้ลติฝ้ายเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ในประเทศออสเตรเลยี 

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้บับรษัิท Bayer 
CropScience ในการผลติฝ้ายเทคโนชวีภาพตา้นทานแมลงและสารปราบวชัพชื (GlyTol® และ GlyTol TwinLink 
Plus®)  
 
การอนุญาตนีม้ผีลครอบคลมุทกุรัฐในประเทศออสเตรเลยี โดยผลผลติจากฝ้ายเทคโนชวีภาพทีไ่ดรั้บการอนุญาต
สามารถน ามาใชก้บัมนุษยแ์ละสตัวไ์ด ้นอกจากนี ้Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ประเทศ
นวิซแีลนดไ์ดอ้นุญาตใหใ้ชผ้ลติภัณฑจ์ากฝ้ายเทคโนชวีภาพชนดินีเ้ชน่เดยีวกนั 
 
การออกใบอนุญาตในครัง้นีเ้กดิขึน้จากการพจิารณาร่วมกนัระหวา่ง Risk Assessment and Risk Management Plan 
(RARMP), สภาประจ ารัฐ, หน่วยงานตา่งๆของรับบาล, กระทรวงสิง่แวดลอ้ม, Gene Technology Technical 
Advisory Committee และ สภาทอ้งถิน่ ตามกฎหมาย Gene Technology Act 2000 และความร่วมมอืระหวา่งรัฐ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/home-1 
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EFSA ไดเ้ผยแพรข่อ้มูลเกีย่วกบัการประเมนิความเสีย่งของไกลโฟเสต 

European Food Safety Authority (EFSA) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มลูเกีย่วกับการประเมนิความเสีย่งของไกลโฟเสตในยโุรป 
โดยขอ้มลูเหลา่นีไ้ดถ้กูสง่ใหก้บัสภายโุรป (MEPs) ตามค ารอ้งขอ 
 
ขอ้มลูชดุนีป้ระกอบไปดว้ยขอ้มลูดบิในการศกึษาความสามารถในการกอ่กลายพันธุแ์ละกอ่มะเร็งของสารไกลโฟเสต 
รวมถงึขอ้สรุปและเอกสารประกอบอืน่ๆ รวมเป็นจ านวนทัง้ส ิน้กวา่ 6,000 หนา้กระดาษ 
 
Dr. Guilhem de Seze หัวหนา้ฝ่าย EFSA's Regulated Products Department กลา่ววา่ “EFSA มคีวามเต็มใจทีจ่ะ
เปิดเผยขอ้มลูดา้นการประเมนิความเสีย่งและมคีวามยนิดทีีจ่ะใชโ้อกาสนีเ้พือ่แสดงถงึความโปร่งใสในการประเมนิ
ความเสีย่งของไกลโฟเสต” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/161209 
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การศกึษายนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณผลผลติของขา้วดว้ยเทคนคิ CRISPR 

นักวจิัยจาก Chinese Academy of Sciences ประเทศจนี ไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการท าใหเ้กดิการกลาย
พันธุเ์พือ่ศกึษาหนา้ทีข่องยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัจ านวนเมล็ด (Gn1a), โครงสรา้งของรวง (DEP1), ขนาดของเมล็ด 
(GS3) และ ลกัษณะตน้ (IPA1) ของขา้ว 
 
ผลการศกึษาพบวา่เทคนคิ CRISPR/Cas9 มปีระสทิธภิาพสงูในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีในขา้ว โดยพบ
การกลายพันธุข์องยนีตา่งๆ ทีอ่ตัรา 42.5% (Gn1a), 67.5% (DEP1), 57.5% (GS3) และ 27.5% (IPA1)  
 
จากการศกึษาในชัว่รุ่น T2 พบวา่การกลายพันธุข์องยนี gn1a, dep1 และ gs3 ท าใหจ้ านวนเมล็ดเพิม่มากขึน้, 
ปรมิาณเมล็ดตอ่รวงเพิม่ขึน้และเมล็ดมขีนาดใหญข่ึน้ตามล าดบั นอกจากนีล้กัษณะเมล็ดสัน้และรวงยาวสามารถพบได ้
ในตน้ทีเ่กดิการกลายพันธุข์องยนี dep1 และ gs3 ตามล าดบั สว่นการกลายพันธุข์องยนี ipa1 ท าใหเ้กดิลกัษณะ 2 
ประการทีต่รงขา้มกนั คอื มกีารแตกกอมากขึน้หรอืนอ้ยลง ขึน้อยูก่บัลกัษณะการกลายพันธุข์องยนี 
 
ขอ้มลูตา่งๆเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ลักษณะทีส่ าคัญๆของขา้ว สามารถเปลีย่นแปลงไดโ้ดยการท าใหเ้กดิการกลาย
พันธุด์ว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9 และเทคนคินียั้งมสีว่นชว่ยในการศกึษาหนา้ทีข่องยนีตา่งๆในขา้ว 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2016.00377/full 

การสรา้งนกดดัแปลงยนีดว้ยเทคนคิ sperm transfection assisted gene editing 

โดยปกตกิารสรา้งนกตดัตอ่พันธุกรรมหรอืนกดดัแปลงยนีจะตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ย 2 ชัว่รุ่น ในการท าใหเ้กดิการ
แสดงออกของยนีทีถู่กถา่ยเขา้ไปหรอืท าใหเ้กดิการดดัแปลงยนี ดงันัน้การพัฒนาวธิกีารสรา้งนกตดัตอ่พันธกุรรมหรอื
นกดดัแปลงยนีภายในชัว่รุ่นเดยีว จงึเป็นสิง่ทีม่ปีระโยชนใ์นแงข่องการลดระยะเวลาและทรัพยากรในการศกึษาวจัิย 
 
ทมีวจิัยจาก Australian Animal Health Laboratory ประเทศออสเตรเลยี น าโดย Caitlin A. Cooper ไดพั้ฒนา
วธิกีารใชส้เปิรม์ในการขนสง่ตวักลางทีช่กัน าใหเ้กดิการดดัแปลงยนี โดยเทคนคินีม้ชี ือ่เรยีกวา่ Sperm Transfection-
Assisted Gene Editing (STAGE) 
 
ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการยับยัง้การแสดงออกของยนี GFP, doublesex และ mab-3 related transcription 
factor 1 (DMRT1) ในเอ็มบรโิอของไก ่โดยใชก้ารขนสง่ระบบ CRISPR/Cas9 ดว้ยสเปิรม์ ผลการศกึษาพบวา่
เทคนคินีม้ปีระสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุอ์ยูท่ ี ่0-26% 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11248-016-0003-0/ 


