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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 17 สิงหาคม 2565 
 

การประชุมเชิงปฏิบัตกิารเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยนีในเอเชียและออสเตรเลีย 
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์
ขอ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมาคม เม ล็ด
พนัธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย (National Seed Association Malaysia) 
จะจดัการประชุมเชิงปฏิบตัิการขอ้ควรพิจารณาด้านนโยบาย
ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ที่กรุงกวัลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงคเ์พื่อ: 

• สร้างความตระหนกัในกลุ่มผูม้ีส่วนไดเ้สีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและ
กรอบการก ากบัดูแลส าหรับการแกไ้ขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ านวยความสะดวกในการประสาน (harmonization) กนัในกฎระเบียบการแกไ้ขยีนในภูมิภาค; และ 
• สนบัสนุนความกา้วหนา้ในการใชป้ระโยชน์จากการแกไ้ขยีน 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายทอ้งถ่ิน หน่วยงานก ากบัดูแล และผูมี้ส่วน
ไดเ้สียอ่ืน ๆ ทราบเกี่ยวกบัวิธีที่ทุกคนที่เกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดบัชาติของ
ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพ่ิมการใช้
ประโยชน์จากการแกไ้ขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในทา้ยท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแกไ้ขยีน เป็น เทคนิคที่น่าให้การสนบัสนุนมากกว่ากีดกนั) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพ่ือหาขอ้มูลเพ่ิมเติม 
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ข้าวโพดดดัแปลงพนัธุกรรมที่มีลักษณะร่วม (Stacked Traits) ที่มาจาก 5 กรณี (events)  
มีความปลอดภยัเทียบเท่ากบัข้าวโพดที่ไม่ได้ดัดแปลงพันธกุรรม 

 

คณะกรรมการความปลอดภัยด้านอาหารแห่งยุโรปว่าด้วย
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม (GMO Panel) ได้ตีพิมพ์ผลการ
ประเมินความปลอดภยัของขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมที่มี
ลกัษณะร่วม ที่มาจาก 5 กรณี ซ่ึงทนทานสารก าจดัวชัพืช และ
ต้ า น ท า น แ ม ล ง ศั ต รู  ( MON 
89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS -40278-9)  โ ด ย
ได้รับความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ตามใบค าร้อง EFSA-

GMO-NL-2018-151 ภายใตร้ะเบียบ (EC) ฉบบัท่ี 1829/2003 ที่ไดร้ับจาก Dow AgroSciences LLC 
ขอบเขตของค าร้อง EFSA-GMO-NL-2018-151 น้ี ใชส้ าหรับการน าเขา้ การแปรรูป และการใชเ้ป็นอาหาร

และอาหารสัตว์ภายในสหภาพยุโรป (EU) ของข้าวโพด MON 89034 × 1507 × MIR162 × NK603 × DAS-
40278-9 ซ่ึงก่อนหน้าน้ี GMO Panel ได้ประเมิน ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมที่เป็นกรณีเดี่ยว ๆ ของ MON 
89034, 1507, MIR162, NK603, and DAS-40278-9 และไม่ไดร้ะบุขอ้กงัวลดา้นความปลอดภยัใด ๆ รวมถึง ไม่มี
ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมในแต่ละกรณี หรือการเป็นส่วนหน่ึงเมื่อน ามารวมเป็น
ลักษณะร่วมที่ประเมินไว ้ซ่ึงอาจน าไปสู่การแก้ไขขอ้สรุปเดิมเกี่ยวกับความปลอดภยัของขา้วโพดดัดแปลง
พนัธุกรรมดังกล่าว GMO Panel จึงพิจารณาว่าขอ้สรุปก่อนหน้าน้ีเกี่ยวกบัความปลอดภยัของขา้วโพดดดัแปลง
พนัธุกรรมยงัคงมีผลใชไ้ด ้

GMO Panel สรุปว่าขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมที่มีลกัษณะร่วม (Stacked Traits) ที่มาจาก 5 กรณี (events) 
มีความปลอดภยัเทียบเท่ากับพนัธ์ุเปรียบเทียบและพนัธ์ุอา้งอิงที่ไม่ใช่ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมที่ใช้ในเชิง
พาณิชย ์โดยค านึงถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย ์สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม 

(ครับ เป็นส่ิงช้ีให้เห็นว่าขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมมีความปลอดภยัไม่ว่าจะเป็นกรณีเดี่ยว ๆ  หรือ การ
น ามาใชร่้วมกนัเป็นลกัษณะร่วม) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7451 
 

รัฐบาลเวยีดนามผลักดันเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร 
เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ 

 

ISAAA Inc. ร่วมกับกระทรวงเกษตรต่างประเทศของสหรัฐฯ ณ กรุงฮานอย (USDA FAS Hanoi) และ
สถาบันพันธุศาสตร์การเกษตรของเวียดนาม (Agricultural Genetics Institute -  AGI) ได้จัดสัมมนาเร่ือง 
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเพื่อการบรรเทาและการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศ (Crop Biotechnology for 
Climate Change Mitigation and Adaptation) เมื่อว ันที่  11 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ผ่าน Zoom กลุ่มเป้าหมาย คือ 

https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2022.7451
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เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท างานในโครงการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (climate change programs)ของกระทรวง
เกษตรและการพัฒนาชนบทของเวียดนาม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม และยังมี
นกัวิทยาศาสตร์ นกัวิจยั นกัวิชาการ ผูป้ฏิบตัิงานดา้นส่ือ และตวัแทนอุตสาหกรรม เขา้ร่วมการสัมมนาครั้ งน้ีดว้ย 
 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมการบริหารของ 
ISAAA Inc. เปิดการสัมมนาผ่านเว็บ โดยน าเสนอวตัถุประสงค์
ของการสัมมนาผ่านเว็บและแนวทางการด าเนินงาน Ms. Sarah 
Gilleski จาก USDA FAS Hanoi ซ่ึงเป็นผูด้  าเนินรายการไดแ้นะน า 
Mr. Ralph Bean สมาชิกสภาการเกษตรที่สถานทูตสหรัฐฯ ในกรุง
ฮานอย ประเทศเวียดนาม เพื่อกล่าวตอ้นรับ ซ่ึงไดเ้นน้ย  ้าถึงล าดับ
เวลาของเวียดนามที่จะท างานเพื่อบรรลุเป้าหมายในการเขา้ถึงการ

ปล่อยมลพิษให้เป็นศูนย์ภายในปี 2593 และลดการปล่อยก๊าซมีเทนลงอย่างมีนัยส าคัญ นักวิทยาศาสตร์และ
หน่วยงานก ากบัดูแลของเวียดนามก าลงัส ารวจเทคนิคและผลิตภณัฑล่์าสุดที่น าโดยเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 
เพื่อช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกผ่านการใช้พนัธ์ุพืชและสัตว์ที่เน้นการส่งผลดีต่อสภาพภูมิอากาศ โดย
ค านึงถึงลกัษณะที่มุ่งเนน้ผูบ้ริโภคและการอ านวยความสะดวกทางการคา้ 

Dr. Giang Thu Nguyen รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และส่ิงแวดลอ้ม กระทรวงเกษตรและการ
พฒันาชนบท (Ministry of Agriculture and Rural Development - MARD) ได้กล่าวเปิดงานและส่งสารเกี่ยวกับ
ส่ิงท่ีเวียดนามก าลงัประสบซ่ึงเป็นผลกระทบของการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยเฉพาะระดับน ้ าท่ีสูงขึ้น
ในบริเวณสามเหล่ียมปากแม่น ้ าโขง การลดลงของพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมเพื่อการเกษตร การเพ่ิมขึ้นของศตัรูพืชและ
โรคพืช และการสูญเสียผลผลิต ปัจจุบันเวียดนามก าลังส่งเสริมการวิจัย การพัฒนา และการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเกษตร และถือว่าเทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทส าคญัในการพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมอย่างยัง่ยืน ในการบรรลุการปล่อยมลพิษสุทธิให้เป็นศูนยข์องประเทศภายในปี 2593 

Dr. Paul S. Teng กรรมการผูจ้ ัดการ NIE International Pte. Ltd. และ Adjunct Senior Fellow, Center for 
Non-Traditional Security Studies แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University) 
ประเทศสิงคโปร์ และประธานกรรมการของ ISAAA กล่าวว่าเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชสามารถช่วยบรรเทา
ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศทั่วโลกและในเอเชียได้อย่างไร ส่ิงส าคัญ คือ รัฐบาลและ
ภาคเอกชน จะตอ้งมีนโยบายและการลงทุนที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อส่งเสริมการปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ เพื่อความส าเร็จในการพฒันาพนัธ์ุพืชที่ปรับตวัต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

Dr. Tran Dai Nghia หัวหน้าแผนกการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change Division) ของ
สถาบนัวิจยันโยบายและยุทธศาสตร์ดา้นการเกษตร  (Research Institute for Policy and Strategy in Agriculture) 
MARD กล่าวว่าเวียดนาม ควรเห็นความส าคญัของการใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อน าไปสู่การเปล่ียนแปลงระบบ
นิเวศ ความยืดหยุ่นต่อการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ คาร์บอนต ่า และระบบอาหารเกษตรท่ีมีมูลค่าเพ่ิมสูงใน
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ประเทศ นอกจากน้ียงัเนน้ว่าเทคโนโลยีชีวภาพสามารถช่วยควบคุมและรักษามลภาวะต่อส่ิงแวดลอ้มในการผลิต
พืช การเล้ียงสัตว ์การเพาะเล้ียงสัตวน์ ้า ยาส าหรับมนุษยแ์ละสัตว ์

Dr. Nguyen Thi Minh Nguyet จากภาควิชาอณูชีววิทยา (Molecular Biology Department) ของสถาบัน
พนัธุศาสตร์การเกษตรเวียดนาม ได้พูดถึงความก้าวหน้าของการปรับปรุงพนัธ์ุระดับโมเลกุลของขา้ว เพื่อการ
ปรับตวัให้เขา้กบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศในเวียดนาม โดยเน้นที่พนัธ์ุขา้วอจัฉริยะ 2 พนัธ์ุที่ปรับตวัให้
เขา้กับสภาพภูมิอากาศ ที่ก าลงัพฒันาในปัจจุบนั พนัธ์ุหน่ึงสามารถทนต่อสภาพน ้าเค็ม ในขณะท่ีอีกพนัธ์ุหน่ึงมี
ความทนทานต่อโรคใบไหมจ้ากแบคทีเรียและเพล้ียกระโดดสีน ้าตาล รวมทั้งมีความตา้นทานปานกลางต่อโรครา
น ้าคา้ง 

การสัมมนาครั้ งน้ี เป็นการน าเสนอเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ให้กบัผูเ้ขา้ร่วมสัมมนา และกล่าวปิดโดย Ms. Saraha 
Gilleski 

(ครับ อยากเห็นนโยบายท่ีชดัเจนเช่นเดียวกนั จากผูน้ าของประเทศไทย) 
ตอ้งการขอ้มูลเพื่มเติม ติดต่อ email zbugnosen@isaaa.org. 

 

พบยีนสังเคราะห์ที่ปรับเปลี่ยนโครงสร้างรากเพือ่เพิ่มความยืดหยุ่นของพืช 
 

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด  (University of 
Stanford) ได้ออกแบบชุดพันธุกรรมสังเคราะห์ที่ควบคุม
การตัดสินใจของเซลล์พืชชนิดต่าง ๆ และใช้ส่ิงน้ีกับพืช
เพื่อดัดแปลงโครงสร้างรากที่จะช่วยดูดซึมสารอาหารและ
น ้ า นอกเหนือจากระบบราก ยีนสังเคราะห์ยังสามารถ
ปรับเปล่ียนโครงสร้างใบ ที่สามารถปรับให้เขา้กับสภาวะ
แวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงได ้

นักวิจยัได้สร้าง ดีเอ็นเอหรือสารพนัธุกรรมสังเคราะห์ที่ท างานเหมือนรหัสคอมพิวเตอร์ ที่เป็นเสมือน
ประตูที่ช้ีน ากระบวนการตัดสินใจ ประตูน้ีถูกใช้เพื่อระบุชนิดของเซลล์ที่แสดงยีนบางตัว เพื่อให้สามารถ
ปรับเปล่ียนจ านวนแขนงในระบบรากได้ โดยไม่เปล่ียนแปลงลกัษณะอ่ืน ๆ ของพืช เร่ิมตน้จากชุดพนัธุกรรม
สังเคราะห์ 1,000 ชุด พบว่ามี 188 ชุด ทีไ่ดผ้ล แต่มี 1 ชุดทีอ่อกแบบเฉพาะเพื่อใชเ้ป็นประตูส าหรับการดดัแปลง
ยีนที่ควบคุมพฒันาการของเซลล์รากของพืช Arabidopsis (พืชตน้แบบที่ใช้ในการศึกษาด้านพนัธุศาสตร์) การ
เปล่ียนระดบัการแสดงออกของยีน ส่งผลให้เกิดการปรับเปล่ียนความหนาแน่นของแขนงของระบบรากของพืช 

การคน้พบน้ีมีศกัยภาพที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับพืชที่ปลูกเชิงพาณิชยไ์ด้ และสามารถช่วยพฒันา
พนัธ์ุพืชที่สามารถเติบโตไดใ้นสภาวะแวดลอ้มท่ีไม่เอ้ืออ านวย 

(ครับ ในอดีตการพฒันาพนัธ์ุพืชเราดูจากลกัษณะภายนอก แต่ปัจจุบนัน้ีเราดูถึงสารพนัธุกรรมท่ีอยู่ภายใน) 
อ่ าน เ พ่ิ ม เ ติ ม ได้ ท่ี  https://news.stanford.edu/2022/08/11/synthetic-genetic-circuits-help-plants-adapt-

climate-change/ 

https://news.stanford.edu/2022/08/11/synthetic-genetic-circuits-help-plants-adapt-climate-change/
https://news.stanford.edu/2022/08/11/synthetic-genetic-circuits-help-plants-adapt-climate-change/
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ยีน Pac1 ถูกถ่ายฝากในอ้อยเพื่อให้ต้านทานโรคใบด่างขีดอ้อย 
 

นกัวิทยาศาสตร์ชาวจีนไดใ้ชว้ิธีการใหม่ในการพฒันาพนัธ์ุอ้อยที่
ตา้นทานต่อเช้ือไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคใบด่างขีด (sugarcane streak 
mosaic virus - SCSMV) การค้นพบน้ีให้ทางเลือกใหม่ส าหรับ
นักวิจยัในการปรับปรุงพนัธ์ุเพื่อพฒันาออ้ยที่ตา้นทานต่อไวรัส
หลายสายพนัธ์ุ 

ไวรัสอาร์เอ็นเอ (RNA viruses) ในออ้ยเป็นสาเหตุหน่ึงที่
ท าให้ออ้ยมีผลผลิตต ่าและมีปริมาณน ้าตาลลดลง นกัวิทยาศาสตร์

ก าลงัพยายามแก้ปัญหา โดยการพฒันาพนัธ์ุออ้ยให้มีความตา้นทานต่อไวรัสในวงกวา้ง (broad-spectrum virus 
resistance) ซ่ึงมุ่งเนน้ไปที่ รูปแบบการจ าลองแบบสองสายของไวรัส (virus' double-stranded replicative form) ที่
มีอยู่ในวงจรการจ าลองแบบ โดยรู้ว่าไรโบนิวคลีเอสที่มีความจ าเพาะของ RNA แบบสองสาย (double-stranded 
RNA-specific ribonuclease) ที่เขา้รหัสโดยยีน Pac1 สามารถรับรู้และลดระดบั RNA แบบสองสายได้ เมื่อไรโบ
นิวคลีเอส RNA แบบสองสายที่มีความจ าเพาะในพนัธ์ุอ้อย ลดระดับ RNA RF แบบสองสายที่ผลิตโดยไวรัส 
วงจรการจ าลองแบบของไวรัสจะถูกบล็อกส่งผลให้การติดเช้ือลม้เหลว 

นักวิทยาศาสตร์ในประเทศจีนใช้ขอ้มูลน้ีเพ่ือด าเนินการศึกษาท่ีเนน้การแสดงออกของโปรตีน PAC1 ใน
เซลล์โปรคาริโอต (เซลล์ที่ไม่มีเยื่อหุ้มนิวเคลียส) และ RNA RF แบบสายคู่สังเคราะห์ของ SCSMV โดยใช้เทม
เพลต cDNA  โปรตีน PAC1 และ RNA RF แบบสองสายถูกผสมเขา้ด้วยกันเพื่อทดสอบการเส่ือมสภาพของ
โปรตีน จากนั้นยีน Pac1 ถูกผูกมดักบัเวกเตอร์ (พาหะ) ส าหรับการแสดงออกของพืช เพื่อถ่ายฝากให้กบัพนัธ์ุออ้ย 
โดยใช ้Agrobacterium tumifaciens 

เร่ิมแรกมีออ้ยแปลงพนัธ์ุ 15 ตน้ท่ีไดร้ับหลงัการคดัเลือก และใช ้13 ตน้เพื่อทดสอบการตา้นทานต่อไวรัส 
พบว่าอาการโมเสก (mosaic symptoms) บนใบมีปริมาณไวรัสน้อยกว่า และมีความสูงของตน้ดีกว่าเมื่อเทียบกับ
พนัธ์ุเปรียบเทียบ นักวิทยาศาสตร์สรุปว่าวิธีการน้ีสามารถส่งเสริมระดับความตา้นทานของตน้อ้อยดัดแปลง
พนัธุกรรมต่อไวรัส และสามารถช่วยปรับปรุงพนัธ์ุออ้ยให้มีความตา้นทานไวรัสในวงกวา้ง 

(ครับ พนัธุวิศวกรรมน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีในการพฒันาพนัธ์ุพืชให้ตา้นทานต่อศตัรูพืช) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.925839/full 

 

ยีน Tricoderma มีความต้านทานโรคกาบใบแห้งของข้าว 
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเกษตรแห่งปัญจาบ (Punjab Agricultural University) ได้พัฒนาขา้วที่
ตา้นทานโรคกาบใบแห้ง โดยใช้ยีนตา้นเช้ือราจากเช้ือราไตรโคเดอร์มา ผลการวิจยัน้ีได้ถูกตีพิมพ์ในวารสาร 
Transgenic Research 
 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fsufs.2022.925839/full
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โรคกาบใบแห้งเกิดจากเช้ือรา Rhizoctonia solani เป็นหน่ึง
ในภัยคุกคามที่ร้ายแรงที่สุดต่อการผลิตข้าว  ซ่ึงคิดเป็น
สัดส่วนถึงร้อยละ 50 ของการสูญเสียผลผลิต เช้ือโรคจะเขา้
ท าลายใบและกาบใบท าให้พืชตายได้ ปัจจุบนัยงัไม่พบยีน
ต้านทานโรคที่ส าคัญน้ี ส่ิงน้ีท าให้นักวิจัยค้นหาวิธีที่จะ
สร้างความตา้นทานโรคกาบใบของขา้ว 

พันธ์ุข้าวดัดแปลงพันธุกรรมที่ เป็นข้าวประเภท 
indica (ขา้วเจ้าที่มีลกัษณะเมล็ดเรียวยาวรี ล าตน้สูง) และ japonica (ขา้วเหนียวที่มีเมล็ดป้อมกลมรี) ได้รับการ
พฒันาโดยการถ่ายฝากยีนตา้นเช้ือรา β-1,3-glucanase ทีไ่ดม้าจาก Trichoderma การแสดงออกของยีนที่ถ่ายฝาก
ดังกล่าวอยู่ในระดับสูงถึง 5 เท่า พืชที่มีการแสดงออกของ β-1,3-glucanase ในระดับสูง มีความตา้นทานปาน
กลางต่อเช้ือโรค และความรุนแรงของโรคยงัลดลงอย่างมีนัยส าคญัเมื่อเปรียบเทียบกับพนัธ์ุขา้วที่ไม่ผ่านการ
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

จากผลการศึกษาพบว่า β-1,3-glucanase มีบทบาทในการตา้นทานโรคกาบใบแห้งในขา้ว 
(ครับ ยงัยืนให้เห็นถึงศกัยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ไม่ว่าจะเป็นพนัธุวิศวกรรมและการแก้ไข

ยีน) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-022-00318-6 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 17, 2022 
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