
1 
 

 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                     วันที่ 2 พฤศจิกายน 2565 

ISAAA Webinar: การวิจัยและพฒันาพืชเทคโนชีวภาพในฟิลิปปินส์ 
 

ISAAA Inc. ร่ ว ม กั บ ศู น ย์ ข้ อ มู ล
เทคโนโลยี ชีวภาพ SEARCA และ
โครงการเทคโนโลยี ชีวภาพด้าน
การ เกษตรและการประมงของ
ฟิลิปปินส์ (โครงการ DA Biotech) จะ
จดัการสัมมนาผ่านเวบ็ครั้ งท่ี 2 ภายใต้
โ ค ร งก า ร  Know the Science เ พื่ อ
น าเสนอการพฒันาล่าสุดในการวิจยั

และพฒันาพืชเทคโนชีวภาพในฟิลิปปินส์. และเปิดให้ประชาชนทัว่ไปไดล้งทะเบียนเขา้ร่วมแลว้ 
การสัมมนาผ่านเว็บครั้ งท่ี 2 น้ี จะจดัขึ้นในวนัท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 โดยจะกล่าวถึงการวิจัยและ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ปินอยไบโอเทค (Pinoy Biotech Products) ซ่ึง Dr. Abraham Manalo ผู ้ช่วยศาสตราจารย์ที่ 
National College of Public Administration and Governance, UP Diliman และ  Dr. Edison C. Riñen หัวหน้า
โครงการ Bt Cotton จากหน่วยงานพฒันาอุตสาหกรรมเส้นใยของฟิลิปปินส์ จะท าหนา้ท่ีเป็นวิทยากร 

การสัมมนาผ่านเวบ็น้ี เป็นกิจกรรมที่เกิดขึ้นเพื่อสัปดาห์เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ การเขา้ร่วมกิจกรรม
เหล่าน้ีฟรีและเปิดให้ทุกคน ผูเ้ขา้ร่วมจะไดร้ับใบรับรองการเขา้ร่วมหลงัจากกรอกแบบฟอร์มค าติชมท่ีในช่วง
ทา้ยของการสัมมนาผ่านเวบ็ 

(ครับ ติดตามรับฟังความกา้วหนา้ของการวิจยัและพฒันาพืชเทคโนชีวภาพของประเทศฟิลิปปินส์ได)้ 
 

คณะกรรมการประเมินผลพนัธุวิศวกรรมของอินเดีย 
แนะน าให้ปลดปล่อยมัสตาร์ดดัดแปลงพันธุกรรม DMH-11 สู่ส่ิงแวดล้อม 

 

ในการประชุมครั้ งท่ี 147 ของคณะกรรมการประเมินผลพนัธุวิศวกรรมของอินเดีย (Genetic Engineering 
Appraisal Committee - GEAC) ท่ีอยู่ภายใตก้ระทรวงส่ิงแวดลอ้ม ป่าไม ้และการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
(Ministry of Environment, Forest and Climate Change - MoEF&CC) เมื่อวนัที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565 โดยมี Shri 
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Naresh Pal Gangwar รองปลัดกระทรวง MoEF&CC เป็นประธาน คณะกรรมการได้แนะน าให้ปลดปล่อย
มสัตาร์ดดดัแปลงพนัธุกรรมสู่ส่ิงแวดลอ้มในประเทศ 
 

ค าแนะน าน้ีจดัท าขึ้นส าหรับ Dhara Mustard Hybrid-
11 (DMH-11) ซ่ึงเป็นมสัตาร์ดพนัธ์ุลูกผสมดดัแปลง
พนัธุกรรมที่พฒันาโดย Dr. Deepak Pental อดีตรอง
อธิการบดีของมหาวิทยาลยัเดลี (University of Delhi) 
มสัตาร์ดพนัธ์ุลูกผสมดัดแปลงพนัธุกรรม DMH-11 
น้ี ได้รับการพฒันาที่ศูนยก์ารจดัการทางพนัธุกรรม
ของพืชผล (Centre for Genetic Manipulation of Crop 
Plants -  CGMCP) วิทยา เขตมหาวิทยาลัยเด ลีใต้ 

(University of Delhi South Campus) DMH-11 มาจากพ่อแม่ สายพนัธ์ุ bn 3.6 ที่มียีน barnase และ bar และ สาย
พนัธ์ุ modbs 2.99 ที่มียีน barstar และ bar 

ในค าแนะน า คณะกรรมการระบุว่าการปลดปล่อยมสัตาร์ดพนัธ์ุลูกผสมดัดแปลงพนัธุกรรม DMH-11 สู่
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อการผลิตและการทดสอบเมล็ดพนัธ์ุเป็นไปตามแนวทางของ ICAR (สภาวิจยัการเกษตรอินเดีย) 
ที่มีอยู่และกฎ/ระเบียบขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ ก่อนที่จะปลดปล่อยเชิงพาณิชย ์เง่ือนไขขอ้หน่ึงส าหรับค าแนะน าน้ีระบุว่า 
การอนุญาตมีระยะเวลาจ ากดั 4 ปี นบัจากวนัที่ออกหนงัสืออนุญาต และสามารถต่ออายุไดค้รั้ งละ 2 ปี 

(ครับ ถา้ประเทศไทยเป็นห่วงเร่ืองการส่งออก ก็น่าจะเลือกใชก้บัพืชท่ีไม่ส่งออกก็ได)้ 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  

http://www.geacindia.gov.in/Uploads/MoMPublished/MoMPublishedOn20221025200345.pdf 
 

นักวิทยาศาสตร์ ล าดับจีโนมของแอปเปิลสายพันธุ์  Honeycrisp 
 

ทีมนกัวิจยัจากสหรัฐอเมริกาได้ล าดับจีโนมของแอป
เป้ิลสายพนัธ์ุ Honeycrisp เพ่ือท าความเขา้ใจพ้ืนฐาน
ทางพนัธุกรรมในลกัษณะที่ส าคญัของแอปเป้ิลและ
ผลไม้ชนิด อ่ืน  ๆ ซ่ึงสามารถน ามาใช้ เ พ่ือ เพ่ิม
ความสามารถในการปรับปรุงพนัธ์ุ 

Awais Khan รองศาสตราจารย ์จาก School of 
Integrative Plant Science ที่  Cornell AgriTech และ
เป็นผูเ้ขียนบทความที่ลงพิมพ์ในวารสาร Gigabyte 

กล่าวว่า การปลูกแอปเปิลสายพนัธ์ุ Honeycrisp อาจเป็นเร่ืองทีท่า้ทาย “ถึงแมจ้ะมีลกัษณะที่ดีหลายลกัษณะ แต่ก็
เป็นหน่ึงในสายพนัธ์ุแอปเปิลที่ปลูกยากที่สุด เน่ืองจากมีปัญหามากมายทางสรีรวิทยาและหลงัการเก็บเกี่ยว”  

http://www.geacindia.gov.in/Uploads/MoMPublished/MoMPublishedOn20221025200345.pdf
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โดยสายพนัธ์ุ Honeycrisp จะมีปัญหาในการรับสารอาหารที่ไม่เพียงพอและตอ้งการโปรแกรมการจดัการ
สารอาหารเป็นการเฉพาะ เพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพ Khan กล่าวว่า หากไม่มีการจดัการดังกล่าว ตน้
แอปเปิลจะมีการพฒันาอาการที่เรียกว่า zonal leaf chlorosis ซ่ึงใบจะเปล่ียนเป็นสีเหลืองและมว้นงอ เน่ืองจาก
คาร์โบไฮเดรตและสารอาหารไม่สมดุล นอกจากน้ี แอปเปิลสายพนัธ์ุ Honeycrisp ยงัอ่อนแอต่อความผิดปกติต่าง 
ๆ เช่น เปลือกที่มีรสขม อนัเน่ืองมาจากความไม่สมดุลของแคลเซียม และโรค bitter rot จากการติดเช้ือรา ปัญหา
ดงักล่าวมีพ้ืนฐานมาจากพนัธุกรรมและการจดัการที่ไม่เหมาะสม รวมถึงการจดัการหลงัการเก็บเกี่ยวทีอ่าจท าให้
ปัญหาแย่ลงได ้

เทคโนโลยีการล าดบัพนัธุกรรมท าให้สามารถ ล าดบั รวบรวม และเผยแพร่จีโนมของสายพนัธ์ุ Honeycrisp 
ได้ในเวลาอนัส้ัน และด้วยการใช้วิธีการขั้นสูง พบว่า จีโนมของสายพนัธ์ุ Honeycrisp จะครอบคลุมร้อยละ 97 
ของยีนที่แปลระหัสออกมาเป็นโปรตีนทั้งหมด เมื่อเทียบกับจีโนมของสายพนัธ์ุ Golden Delicious ในปีที่ล าดบั
เมือ่ปี 2553 ทีค่รอบคลุมยีนเพียงร้อยละ 68 เท่านั้น 

(ครับ การล าดับจีโนมเป็นความรู้ พ้ืนฐานท่ีจ าเป็นในการปรับปรุงพันธ์ุพืชด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ
สมยัใหม่) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://news.cornell.edu/stories/2022/10/honeycrisp-genome-will-help-scientists-breed-
better-apples 
 

การก ากบัดแูลของภาครัฐส่งผลต่อการรับรู้ของสาธารณชนที่เกีย่วกบัพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
 

เ ป็นการศึกษาที่ เกี่ ยวข้องกับผู ้เข้า ร่วมจาก
สหรัฐอเมริกา เยอรมนี และญี่ปุ่ น ที่พยายามท า
ความเข้าใจว่ากฎระเบียบด้านต่าง ๆที่ใช้ก ากับ
ดูแลเทคโนโลยีชีวภาพจะส่งผลกระทบต่อการ
รับรู้ของสาธารณชนในทั้ง 3 ประเทศอย่างไร ซ่ึง
จ ะน า ไป สู่ความ เ ข้า ใ จ ถึ งผลกระทบจาก
วฒันธรรมทางการเมืองที่ส่งผลต่อทศันคติของ
ผูเ้ขา้ร่วม 

ผูต้อบแบบสอบถามทั้งหมดมาจากสหรัฐอเมริกา 2,667 คน จากเยอรมนี 2,383 คน และ จากญี่ปุ่ น 2,193 
คน โดยพิจารณาว่าทั้ง 3 ประเทศมีความแตกต่างกนัในระดบัของการก ากบัดูแล ผลการศึกษาพบว่า ผูเ้ขา้ร่วมจาก
สหรัฐฯ ไดร้ับรู้ถึงประโยชน์สูงสุดและความเส่ียงต ่าสุด ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานที่ว่า ทศันคติของสาธารณชน
ต่อการแกไ้ขยีนเป็นไปในเชิงบวกมากกว่าในประเทศท่ีมีการก ากบัดูแลการแกไ้ขยีนที่เขม้งวดนอ้ยกว่า ส าหรับ
เยอรมนีและญี่ปุ่ น ผูเ้ข้าร่วมชาวญี่ปุ่ นรับรู้ถึงประโยชน์ที่มากกว่า ในขณะที่ ผูเ้ข้าร่วมชาวเยอรมันรับรู้ถึง
ประโยชน์นอ้ยที่สุดและรับรู้ถึงความเส่ียงมากที่สุด ซ่ึงอาจเกิดจากการไม่เปิดรับขอ้มูลที่เป็นประโยชน์ของการ
แกไ้ขยีน 

https://news.cornell.edu/stories/2022/10/honeycrisp-genome-will-help-scientists-breed-better-apples
https://news.cornell.edu/stories/2022/10/honeycrisp-genome-will-help-scientists-breed-better-apples
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เพื่อเขา้ใจให้มากขึ้นถึงปัจจยัส าคญัที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงความเส่ียงและประโยชน์ของนวตักรรมทาง
วิทยาศาสตร์ใหม่ ๆ และสร้างรูปแบบใหม่ของการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ จึงจ าเป็นตอ้งมีการศึกษาเพ่ิมเติม 

(ครับ ปัจจยัส าคญัน่าจะเป็นเร่ืองของการส่ือสารความเส่ียงมากกว่าที่ส่งผลต่อทศันคติเชิงบวกต่อการ
แกไ้ขยีน และเมื่อพบว่ามีความเส่ียงนอ้ยก็ส่งผลให้การก ากบัดูแลมีความเขม้ขน้นอ้ยลง) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/01622439221123830 
 

อ้อยทนแล้งแสดงออกได้ดใีนการทดสอบภาคสนามของจีน 
 

การทดสอบภาคสนามที่ท าขึ้นในมณฑลกวางสี
ในประเทศจีน แสดงให้เห็นว่า พนัธ์ุออ้ยที่พฒันา
โดยมหาวิทยาลยักวางสี (Guangxi University) มี
ความทนแลง้อย่างมีนัยส าคญั ซ่ึงผลการทดสอบ
พนัธ์ุออ้ยดังกล่าว พบว่ามีความสามารถในการ
กกัเก็บน ้าท่ีเพ่ิมขึ้นและมีความเสียหายลดลง โดย
ไม่กระทบต่อการเจริญเติบโตของออ้ย 

Tripidium arundinaceum dehydration-
responsive element-binding transcription factor (TaDREB2B) (ได้มาจากแขม) ท่ีอยู่ เ บ้ืองหลังโปรโมเตอร์ 
RD29A ที่รับผิดชอบต่อภยัแลง้ ไดร้ับการถ่ายฝากให้กบัออ้ยพนัธ์ุ FN95-1702 ที่ปลูกเป็นการคา้ ไดถู้กน ามาปลูก
ทดสอบเพื่อประเมินความทนแลง้และลกัษณะทางการเกษตรต่าง ๆ ก่อนด าเนินการทดสอบภาคสนามปกติ 

พนัธ์ุออ้ยดัดแปลงพนัธุกรรมแสดงให้เห็นว่า มีการพฒันาอย่างเห็นได้ชัดในประสิทธิภาพผลผลิตและ
ลกัษณะทางการเกษตรที่ดีภายใตก้ารทดสอบภาคสนามในสภาวะการให้น ้ าจ ากดั ผลการศึกษาพบว่าพนัธ์ุออ้ย
ดังกล่าวมีผลผลิตเพ่ิมขึ้นถึงร้อยละ 41.9 และจ านวนตน้กลา้ในแปลงออ้ยตอทีเ่พ่ิมขึ้นร้อยละ 44.4 นอกจากน้ียงั
พบว่าปริมาณซูโครสไม่ลดลง รวมถึงความบริสุทธ์ิ และลกัษณะคุณภาพที่ส าคญัอ่ืน ๆ  กล่าวโดยรวมไดว้่า การ
ผสมผสานระหว่าง โปรโมเตอร์-ทรานส์ยีน Prd29A-TaDREB2B ได้รับการพิสูจน์แล้วว่าเป็นเคร่ืองมือ
เทคโนโลยีชีวภาพท่ีมีประโยชน์ในการเพ่ิมความทนแลง้ของออ้ย 

(ครับ ในขณะที่หลายประเทศได้ใชเ้ทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่มาช่วยในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช ประเทศ
ไทยยงัไม่กา้วขา้มวิธีการเดิม ๆ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.963377/full 
 
 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp November 2, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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