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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจําทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

การพฒันายนีทีม่คีวามจําเพาะตอ่การกลายพนัธุข์า้วดว้ยการใช ้AVRXA23-BASED TALENS 
 
สํานกังานควบคมุเทคโนโลยดีา้นพนัธุกรรม (OGTR) ของออสเตรเลยีไดร้บัอนุญาตใหม้กีารปลกูคาโน
ลาดดัแปลงพนัธุกรรมในเชงิการคา้ 
 
ประโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการเทคโนโลยชีวีภาพหรอืพชืดดัแปลงพนัธุกรรม
ตลอดระยะเวลา 20 ปี 
 
การเร ิม่ตน้กา้วไปสูอ่นาคตของการพฒันาพนัธุฝ้์ายดว้ยวธิกีารเปลีย่นแปลงการแสดงออกของยนี 
 
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมและการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืใน
ปจัจบุนั 
 
 

การพฒันายนีทีม่คีวามจําเพาะตอ่การกลายพนัธุข์า้วดว้ยการใช ้AVRXA23-BASED TALENS 

Transcription activator-like effector nucleases (TALENs) ถกูนํามาใชม้ากขึน้ในการแกไ้ขจโีนมในสิง่มชีวีติ
หลากหลายชนดิ คณะนักวจัิยชาวจนีนําโดย Fu-jun Wang จากมหาวทิยาลยักวา่งซแีละสถาบนัวจัิยวทิยาศาสตรท์าง
การเกษตรแหง่ประเทศจนีไดทํ้าการโคลน TALE ทีค่วบคมุยนี AvrXa23 จาก Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae และพัฒนา TALENs โดยอาศยัยนี AvrXa23 เป็นโครงสรา้ง เพือ่ใชส้าํหรับตรวจสอบ TALENs 
  
ในปัจจบุนัคณะวจัิยไดใ้ชช้ดุยนี TALENs ทีม่ ีAvrXa23 สาํหรับกระตุน้ใหข้า้วเกดิการกลายพันธุจ์ากยนีควบคมุการผลติ
เอทลินีทีม่ชี ือ่วา่ OsERF922 ทีม่อียูใ่นขา้วเกดิการกลายพันธุ ์เพือ่ทดสอบประสทิธภิาพของระบบ ชดุคูข่อง TALENs 
(T-KJ9/KJ10) ถกูนํามารวมตวักนัและถูกนําไปใชส้าํหรับการถา่ยยนี 
  
ทมีวจัิยพบความถีข่องการกลายพันธุเ์กดิขึน้ถงึ 15% ในแคลลสัของขา้วทีผ่า่นการถา่ยยนีและพบขา้วกลายพันธุส์อง
สายพันธุท์ีม่กีารลดและเพิม่นวิคลโีอไทดใ์นตําแหน่งยนีเป้าหมาย จากการศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นวา่ TALENs ทีม่ ี
AvrXa23 เป็นโครงสรา้งสามารถใชใ้นการปรับแตง่จโีนมในบรเิวณทีจํ่าเพาะของขา้วได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311916614119 



สํานกังานควบคมุเทคโนโลยดีา้นพนัธุกรรม (OGTR) ของออสเตรเลยีไดร้บัอนุญาตใหม้กีารปลกูคาโนลา
ดดัแปลงพนัธุกรรมในเชงิการคา้ 

สาํนักงานควบคมุเทคโนโลยดีา้นพันธุกรรม (OGTR) ไดรั้บใบขออนุญาต (DIR 155) จากทางบรษัิท Nuseed Pty. 
Ltd. (Nuseed) เพือ่การปลกูคาโนลา่ดดัแปลงพันธุกรรมในเชงิพาณชิย ์
  
DIR 155เป็นใบขออนุญาตใหม้กีารปลกูคาโนลาดดัแปลงพันธกุรรมในเชงิพาณชิย ์คาโนลา่สายพันธุ ์DHA จะมยีนี
ทัง้หมด 7 ยนีทีใ่ชใ้นการผลติกรดไขมันโอเมกา้-3 ไมอ่ิม่ตวัทีเ่ป็นสายยาว หรอืทีเ่รยีกวา่docosahexaenoic acid 
(DHA)ออกมาในน้ํามันของเมล็ดคาโนลา่นอกจากนีค้าโนลา่สายพันธุ ์DHA ยังมยีนีตา้นทานตอ่สารกําจัดวชัพชื 
glufosinate ซึง่ใชเ้ป็นยนีสาํหรับการคดัเลอืก บรษัิท Nuseed กําลงัหาทางใหม้กีารอนุมัตกิารปลกูคาโนลาดดัแปลง
พันธกุรรมเชงิพาณชิยใ์นพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูคาโนลาทั่วประเทศออสเตรเลยี จะทําใหค้าโนลาดดัแปลงพันธกุรรมและ
ผลติภัณฑต์า่งๆของบรษัิทกลายเป็นสนิคา้ทัว่ไป รวมไปถงึการนําไปใชใ้นอาหารของคนและสตัว ์ 
  
OGTR จงึไดจั้ดทําแผนประเมนิความเสีย่งและแผนบรหิารความเสีย่งประกอบการพจิารณาคําขออนุมัต ิซึง่จะใช ้
เผยแพร่เพือ่รับฟังความคดิเห็นจากสาธารณชนและขอคําแนะนําเพิม่เตมิจากผูเ้ช ีย่วชาญและหน่วยงานตา่งๆ ในเดอืน
ตลุาคม 2560 โดยกําหนดใหม้เีวลาในการสง่ความคดิเห็นกลบัอย่างนอ้ยภายในเวลา 30 วนั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir155. 
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ประโยชนท์างดา้นเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มทีไ่ดจ้ากการเทคโนโลยชีวีภาพหรอืพชืดดัแปลงพนัธุกรรมตลอด
ระยะเวลา 20 ปี 

เทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นพชืชว่ยลดผลกระทบตอ่ดา้นสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากการเกษตรและกระตุน้การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิในชว่ง 20 ปีทีผ่า่นมา เป็นรายงานฉบบัใหมข่อง PG ECONOMICS เรือ่งพชืดดัแปลงพันธกุรรมกบั
ผลกระทบทางเศรษฐกจิและสิง่แวดลอ้มทั่วโลก ตัง้แตปี่ 1996-2015 เขยีนโดย Graham Brookes และ Peter 
Barfootซึง่แสดงถงึการมสีว่นร่วมของเทคโนโลยชีวีภาพในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตขิองโลกในขณะทีช่ว่ยให ้
เกษตรกรสามารถปลกูพชืทีม่คีณุภาพสงูได ้
  
ประโยชนข์องเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืทีแ่สดงไวใ้นรายงานมดีงัตอ่ไปนี ้
  
• ลดการปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกจากการเกษตรโดยการใชพ้ชืทีท่นตอ่สารกําจัดวชัพชืและลดการไถพรวนเทยีบเทา่

กบัการปลดปลอ่ยกา๊ซจากรถยนต ์11.9 ลา้นคนั 
• ลดการฉดีพ่นสารป้องกนัและกําจัดศตัรูพชืไดถ้งึ 619 ลา้นกโิลกรัม 
• ทําใหเ้กดิความมั่นคงทางอาหารและลดการทําลายป่าสําหรับการเพาะปลกูใหค้งผลผลติเทา่เดมิ (พืน้ทีเ่พาะปลกู

ทีเ่พิม่ขึน้จะเทยีบเทา่กบั 11% ของพืน้ทีเ่พาะปลกูในสหรัฐอเมรกิา หรอื 31% ของพืน้ทีเ่พาะปลกูในบราซลิ หรอื 
13%ของพืน้ทีเ่พาะปลกูในจนี) 

• เกษตรกรสามารถเพิม่ผลผลติไดม้ากขึน้ ทําใหผ้ลผลติจากถั่วเหลอืงเพิม่ขึน้อกี 180.3 ลา้นตนั ขา้วโพด 357.7 
ลา้นตนั ฝ้าย 25.2 ลา้นตนั และคาโนลา 10.6 ลา้นตนั 

• สนับสนุนเกษตรกรรายยอ่ยในประเทศกําลงัพัฒนา โดยในปี 2015 มมีลูคา่ผลผลติในระดบัไร่นาจะสงูขึน้ถงึ 15.5 
พันลา้นเหรยีญสหรัฐ 

• ชว่ยใหเ้ศรษฐกจิทัว่โลกดขีึน้โดยเกษตรกรในประเทศกําลงัพัฒนาจะไดม้ลูคา่ผลผลติ 5.15 เหรยีญจากการลงทนุ 
1 เหรยีญในเมล็ดพชืเทคโนโลยชีวีภาพ 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.pgeconomics.co.uk/page/43/  
 



การเร ิม่ตน้กา้วไปสูอ่นาคตของการพฒันาพนัธุฝ้์ายดว้ยวธิกีารเปลีย่นแปลงการแสดงออกของยนี 

เกษตรกรอเมรกินัผูป้ลกูฝ้ายประสบปัญหากบัสภาพอากาศทีแ่ปรปรวนและราคาฝ้ายทีต่กตํา่ แตก่ารวจัิยของ Z. 
Jeffrey Chen จากมหาวทิยาลยั Texas เมอืง Austin อาจแกปั้ญหาของเกษตรกรผูป้ลกูฝ้ายได ้Chen และทมีงาน
ไดพั้ฒนาพันธุฝ้์ายใหม้ผีลผลติสงูโดยใชว้ธิกีารเปลีย่นแปลงการแสดงออกของยนี การศกึษานีไ้ดรั้บการตพีมิพใ์น 
Genome Biology 
  
ทมีวจัิยระบวุา่มยีนีมากกวา่ 500 ยนีทีถ่กูปรับเปลีย่นระหวา่งฝ้ายสายพันธุป่์าและฝ้ายสายพันธุก์ารคา้ ยนีบางยนีมี
ความเชือ่มโยงกบัลกัษณะทางการเกษตรและลักษณะการคา้ ขอ้มลูนีส้ามารถชว่ยใหนั้กปรับปรุงพันธุส์ามารถ
คดัเลอืกยนีทีต่อ้งการไปใชแ้กไ้ขฝ้ายใหต้า้นทานตอ่ความแหง้แลง้ ความรอ้น หรอืศตัรูพชื 
  
ทมีวจัิยคน้พบการเปลีย่นแปลงของกระบวนการ  DNA methylation ของฝ้ายพันธุป่์าทีนํ่าผสมกนัเพือ่สรา้งฝ้ายพันธุ์
ลกูผสม พันธุล์กูผสมสามารถปรับตวัใหเ้หมาะกบัการเปลีย่นแปลงสภาพแวดลอ้มของพืน้ทีไ่ดแ้ละทําใหเ้กษตรกร
สามารถคดัเลอืกมาพันธุม์าปลกูได ้ การคน้พบทีส่าํคญัคอืการแสดงใหเ้ห็นการเปลีย่นแปลงกระบวนการทีทํ่าใหฝ้้าย
เจรญิไดเ้ฉพาะพืน้ทีเ่ขตรอ้นแตส่ามารถเจรญิไดใ้นหลายสว่นของโลกไมไ่ดเ้กดิจากการเปลีย่นแปลงทางพันธุกรรม 
แตเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงของ epigenetic   นอกจากนียั้งพบวา่ฝ้ายพันธุป่์ามยีนีทีผ่่านกระบวนการ methylation 
ทีจ่ะไมอ่อกดอกเมือ่มแีสงในชว่งเวลากลางวนัทีย่าว เหมอืนชว่งฤดรูอ้นในหลายพืน้ทีร่วมถงึสหรัฐอเมรกิาและจนี  ใน
ฝ้ายพันธุก์ารคา้ พบวา่ยนีตวัเดยีวกนันีจ้ะสญูเสยีคณุสมบตันิี ้ทําใหม้กีารแสดงออกของยนี ซึง่สามารถนําพันธุไ์ปปลกู
ไดห้ลายแหง่ทัว่โลก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://news.utexas.edu/2017/05/31/first-step-taken-toward-epigenetically-modified-cotton 
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ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรมและการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปรบัปรุงพนัธุพ์ชืในปจัจบุนั 

Agricultural GeneticsInstitute (AGI)ร่วมกบั International Center for Tropical Agriculture (CIAT) และ 
RIKEN Center for Sustainable Resource Science (RIKEN CSRS)เป็นเจา้ภาพจัดการประชมุสมัมนาเรือ่ง
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยปีรับแตง่จโีนมและการนํามาประยกุตใ์ชใ้นการปรับปรุงพันธุพ์ชืในปัจจบุนั เมือ่วนัที ่12 
พฤษภาคม 2017 ในเมอืงฮานอยประเทศเวยีดนาม 
  
ผูเ้ขา้ร่วมงานประกอบดว้ยศาสตราจารย ์Le Huy Ham ผูอํ้านวยการAGI, Dr. Hiroyuki Tsuji จากมหาวทิยาลยัโยโก
ฮามาประเทศญีปุ่่ น, Dr. Masaki Endo และDr.Seiichi Toki จากองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่ชาต,ิ Dr. Seki จาก
RIKEN ประเทศญีปุ่่ นนักวทิยาศาสตรส์ถาบนั และมหาวทิยาลยัตา่งๆในเวยีดนาม 
  
การประชมุนีไ้ดแ้สดงถงึศกัยภาพและพันธสญัญาของเทคโนโลยดีา้นการตดัแตง่พันธกุรรมทีม่ตีอ่การปรับปรุงพันธุพ์ชื
นักวทิยาศาสตรญ์ีปุ่่ นรับฟังการบรรยายเกีย่วกบัโครงการปรับปรุงเทคนคิการตดัแตง่พันธกุรรมและการจัดตัง้เครอืขา่ย
การวจัิย ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยปีรับแตง่จโีนมในปัจจบุนัของญีปุ่่ น ภาพรวมของโครงการปรับปรุงพันธุม์ัน
สาํปะหลงัของRIKEN และการประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยปีรับแตง่จโีนมกบัการวจัิยมันสาํปะหลงัในเรือ่ง หนา้ทีแ่ละความ
เกีย่วขอ้งของยนี florigen ในมันสาํปะหลงั สถานะภาพและความทา้ทายของการตดัแตง่พันธกุรรมมันสําปะหลงัใน
เวยีดนาม และการแกไ้ขจโีนมในขา้ว 
  
ความทา้ทายและมมุมองเกีย่วกบัเทคโนโลยปีรับแตง่จโีนมในอนาคตของเวยีดนามไดถู้กกลา่วถงึโดยนักวทิยาศาสตร์
จากเวยีดนามและญีปุ่่ น เทคโนโลยใีหม ่ๆ รวมถงึการปรับแตง่จโีนมกําลงัถกูใชเ้พิม่มากขึน้ในการทําวจัิยพัฒนาพันธุ์
พชืและกําลงัพัฒนาเพือ่ตอ่ยอดไปในเชงิพาณชิย ์
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