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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  
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โปรตนีจากแบคทเีรยีชว่ยกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนัของขา้ว 
 
USDA APHIS ไดอ้อกกฎเกณฑส์ าหรบัฝ้ายเทคโนชวีภาพทีม่ลีกัษณะใหม ่
 
ขา้วเทคโนชวีภาพใหผ้ลผลติสงูและลดการปลดปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจก 
 
คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของตรุกอีนุมตัใิหน้ าเขา้พชืเทคโนชวีภาพเพิม่เตมิ 
 
เกษตรกรในเขตที ่2 ของฟิลปิปินสต์อ้งการปลกูมะเขอืบที ี

โปรตนีจากแบคทเีรยีชว่ยกระตุน้ระบบภูมคิุม้กนัของขา้ว 

การตอบสนองของระบบภูมคิุม้กันของขา้วตอ่โรคขอบใบแหง้เป็นหัวขอ้วจัิยทีไ่ดรั้บการศกึษามาอย่างยาวนานโดย
ทมีนักวจิัยจากมหาวทิยาลัยแคลฟิอรเ์นีย น าโดยศาสตราจารย ์Pamela Ronald โรคขอบใบแหง้มสีาเหตมุาจาก
เชือ้แบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae (Xoo) ซึง่ท าใหผ้ลผลติลดลงอย่างมาก ในการศกึษาครัง้นี้
นักวจัิยสามารถแยกโปรตนีทีส่ามารถกระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของขา้วตอ่เชือ้ Xoo ได ้
 
นักวจิัยพบวา่โปรตนีไทโรซนีซัลเฟตของเชือ้แบคทเีรียชือ่โปรตนี RaxX สามารถกระตุน้การตอบสนองของระบบ
ภมูคิุม้กนัของขา้วใหต้า้นตอ่เชือ้ Xoo ไดโ้ดยการคน้พบนีม้สีว่นชว่ยในการพัฒนาขา้วพันธุต์า้นทานในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
http://newscenter.lbl.gov/2015/07/24/unlocking-the-rice-immune-system/ 



USDA APHIS ไดอ้อกกฎเกณฑส์ าหรบัฝ้ายเทคโนชวีภาพทีม่ลีกัษณะใหม ่

The USDA Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดอ้อกกฎเกณฑ์
ส าหรับฝ้ายเทคโนชวีภาพที่ตา้นทานต่อสารปราบวัชพืช (Enlist™ cotton) ที่พัฒนาโดยบริษัท Dow 
Agrosciences โดยมสีาระส าคัญเกีย่วกับการประเมนิความเสีย่งของศัตรูพืช (Plant pest risk assessment 
,PPRA) ซึง่ขอ้มูลแสดงใหเ้ห็นวา่ฝ้าย GE ไม่น่าจะมคีวามเสีย่งทีจ่ะเป็นศัตรูกับพชืผลทางการเกษตรหรอืพชือืน่ๆ
ภายในประเทศและไม่น่าจะมคีวามเสีย่งต่อสิง่แวดลอ้ม จากสถานะดังกล่าวแสดงใหเ้ห็นว่าฝ้าย GE ไม่น่าจะมี
ผลกระทบในดา้นลบตอ่สงัคมมนุษย ์
 
ฝ้าย Enlist เป็นฝ้ายทีต่า้นทานตอ่สารปราบวัชพชื Enlist Duo ซึง่เป็นสว่นผสมระหวา่ง 2,4-D choline และ 
glyphosate นอกจากนีฝ้้ายชนดินีย้ังตา้นทานโดยตรงตอ่สาร glufosinate ไดอ้กีดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.aphis.usda.gov/brs/aphisdocs/24d_cotton_sa_dereg.pdf 
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ทมีนักวจิัยจาก Swedish University of Agricultural Sciences ประเทศสวเีดนน าโดย Dr. Chuanxin Sun 
ร่วมกบัสถาบนัวจิัยตา่งๆ ไดพั้ฒนาพันธุข์า้วทีใ่หผ้ลผลติสงูและลดการปลดปลอ่ยก๊าซเรอืนกระจก โดยผลงานวจิัย
นีไ้ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสารวทิยาศาสตร ์Nature 
 
ขา้วสายพันธุใ์หม่นี้ไดรั้บการตัดตอ่พันธุกรรมใหม้กีารแสดงออกของยนีจากขา้วบาร์เลย ์ซึง่ชว่ยลดการผลติก๊าซ
มเีทนและท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ 43% จากรายงานของ Dr. Sun ระบวุา่ในการทดสอบในแปลงปลกูเป็นเวลา 3 ปี 
พบวา่ขา้วพันธุน์ีล้ดการปลดปลอ่ยกา๊ซมเีทนในฤดรูอ้นคดิเป็น 0.3 ถงึ 10% เมือ่เทยีบกับสายพันธุป์กต ิและมกีาร
ปลอ่ยกา๊ซเรอืนกระจกนอ้ยลงอยา่งมากในฤดใูบไมร้่วงในชว่งทีอ่ณุหภมูลิดต า่ลง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.technologyreview.com/news/539536/new-gmo-rice-for-higher-yield-less-global-
warming/ 

คณะกรรมการดา้นความปลอดภยัทางชวีภาพของตรุกอีนุมตัใิหน้ าเขา้พชืเทคโนชวีภาพเพิม่เตมิ 

จากหนังสอืราชการของตรุก ีในวันที ่16 กรกฎาคมทีผ่่านมา ไดป้ระกาศมตขิองคณะกรรมการดา้นความปลอดภัย
ทางชวีภาพเกีย่วกับการน าเขา้พืชเทคโนชวีภาพเพื่อใชเ้ป็นอาหารสัตว ์โดยคณะกรรมการไดอ้นุญาตใหน้ าเขา้
ขา้วโพด 3 สายพันธุ ์(MIR604, MON863 และ T25) และถั่วเหลอืง 2 สายพันธุ ์(MON87701 และ MON87701 
x MON89788) รวมไปถงึผลติภัณฑจ์ากพชืดงักลา่ว เพือ่ใชเ้ป็นอาหารสตัว ์
 
นอกจากนี้ในประกาศยังไดร้ะบุถงึขอ้ก าหนดในการบรรจุ การครอบครอง การป้องกันและการเคลือ่นยา้ย โดยมี
วัตถุประสงคเ์พือ่ป้องกันการปนเป้ือน การอนุญาตในครัง้นี้ถอืเป็นครัง้แรกนับตัง้แตปี่ 2011 ทีท่างการอนุญาตให ้
น าเขา้ผลผลติพืชเทคโนชวีภาพ ซึง่ก่อนหนา้นี้ไดม้ีการอนุญาตใหน้ าเขา้ขา้วโพดและถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพ
จ านวน 16 และ 3 สายพันธุ ์ตามล าดบั 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Turkish%20Biosafety%20Board%20Appr
oves%20Five%20Biotech%20Traits_Ankara_Turkey_7-21-2015.pdf 



เกษตรกรในเขตที ่2 ของฟิลปิปินสต์อ้งการปลกูมะเขอืบที ี

เกษตรกรกว่าหนึง่รอ้ยคนและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทางการเกษตรจากเขต Cagayan Valley ของฟิลปิปินส ์ได ้
ยนืยันทีจ่ะสนับสนุนการปลกูมะเขอืบที ีในงาน Public Dialogue on Bt Eggplant ทีจ่ัดขึน้ในวันที ่22 กรกฎาคม
ทีผ่า่นมา ทีส่ถานวีจิัยของกระทรวงเกษตรในเขต Cagayan Valley จังหวดั Isabela 
 
เกษตรกรไดล้งนามในปฏิญญาเพื่อสนับสนุนการปลูกมะเขือบทีีในเชงิการคา้ และแสดงถึงการรับทราบใน
หลักการการก ากับดแูลดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพของประเทศและรับทราบวา่เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่
และผลผลติจากเทคโนโลยใีนทอ้งตลาดไดผ้่านมาตรฐานในระดับสากลแลว้ Manuel Espiritu เกษตรกรผูป้ลกู
มะเขอืในจังหวัด Isabela มาเป็นเวลานาน ไดก้ลา่ววา่เขาไม่มขีอ้สงสยัใดๆเกีย่วกับความปลอดภัยของมะเขอืบี
ท ีและเขาจะใหก้ารสนับสนุนเทคโนโลยนีีอ้ยา่งจรงิใจ และไดก้ลา่ววา่ปัญหาหนอนเจาะล าตน้ท าใหผ้ลผลติและ
รายไดข้องเขาลดลงอยา่งมาก  
 
ในสว่นของการชีแ้จงกบัประชาชนในดา้นของวทิยาศาสตร ์ความปลอดภัย และประโยชน์ทีจ่ะไดรั้บจากมะเขอืบี
ท ีDr. Rhodora R. Aldemita ผูบ้รหิารระดับสงูของ ISAAA ไดอ้ธบิายในภาพรวมเกีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพ
เกษตรและสถานการณ์ปัจจุบันเกีย่วกับการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยนีี้ นอกจากนี้หัวหนา้ทมีวจัิยมะเขอืบทีี
จาก University of the Philippines Los Baños, Dr. Lourdes Taylo และ Mr. Mario Navasero ยังไดใ้ห ้
ความรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยมีะเขอืบที ีและยังมกีารพูดถงึประเด็นอืน่ๆ ไดแ้ก่ การศกึษาประโยชน์ของมะเขอืบทีี
ตอ่สงัคมและเศรษฐกจิ ความปลอดภัยทางอาหารและสิง่แวดลอ้มของพชืเทคโนชวีภาพ ระบบการควบคมุดา้น
ความปลอดภัยทางชวีภาพและการประเมนิความเสีย่งของพชืเทคโนชวีภาพของประเทศฟิลปิปินส ์ 
 
กจิกรรมครัง้นี้ไดจ้ัดขึน้เพื่อตอบสนองความตอ้งการของเกษตรกรทีต่อ้งการขอ้มูลเกีย่วกับมะเขอืบที ีโดยมี
หน่วยงานหลักในการจัดงานคอื Southeast Asian Regional Center for Graduate Study and Research in 
Agriculture - Biotechnology Information Center (SEARCA BIC), DA – Regional Field Office 2, 
Regional Agricultural and Fishery Council 2 (RAFC 2) และ Asian Farmers Regional Network 
(ASFARNET) Region 2 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.bic.searca.org/ 
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