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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันามะนาวทีส่รา้งสารแอนโทไซยานนิ  
 

ประเทศมาลาวอีนุญาตใหท้ดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพในระดบัแปลงทดลอง 
 

Robert Saik กลา่ววา่ การเคลือ่นไหวในเชงิตอ่ตา้นวทิยาศาสตร ์(anti-science movement) เป็นภยั
คกุคามอยา่งใหญห่ลวงตอ่การเกษตรยคุใหมแ่ละความม ัน่คงทางอาหารของโลก  
 

รฐับาลฟิลปิปินสใ์หก้ารอนุมตัขิอ้ก าหนดดา้นการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพฉบบัแกไ้ข 
 

การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอาจท าใหเ้กดิภาวะขาดแคลนอาหาร ผลผลติทางการเกษตรตกต า่ และท า
ใหม้ผีูเ้สยีชวีติเพิม่มากขึน้ในปี 2050 
 

การใหก้รดอะมโินจากภายนอกสามารถชกัน าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่โรคไหม ้

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันามะนาวทีส่รา้งสารแอนโทไซยานนิ  

นักวทิยาศาสตรจ์าก Citrus Research and Education Center, University of Florida สหรัฐอเมรกิา ไดใ้ช ้

เทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมในการปรับปรุงพันธุม์ะนาวใหม้ลีักษณะทางพันธุกรรมบางประการเหมอืนกับทีแ่สดงออกใน
เปลอืกขององุ่นและเนื้อของผลสม้แดง มะนาวเม็กซกิันทีไ่ดก้ับการพัฒนาขึน้นี้สามารถสรา้งโปรตนีทีก่ระตุน้การ
สงัเคราะหส์ารแอนโทไซยานนิและท าใหเ้นื้อของผลมะนาวชนดินีม้สีมีว่งหรอืมว่งแดง 
 
Manjul Dutt นักวทิยาศาสตรด์า้นพืชกล่าวว่า แอนโทไซยานนิเป็นสารกลุ่ม bioflavonoids ทีม่ปีระโยชน์หลาย
ประการตอ่มนุษย ์ผลการศกึษาดา้นเภสชัศาสตรพ์บวา่แอนโทไซยานนิสามารถลดปัญหาดา้นสขุภาพของมนุษย ์เชน่ 
ความอว้นและเบาหวานได ้
 
มะนาวเทคโนชวีภาพนี้ถูกพัฒนาขึน้โดยใชย้ีนจากองุ่นแดงพันธุ์ "Ruby Seedless" และสม้แดงพันธุ์ "Moro" 
การศกึษาการใชป้ระโยชน์จากยีนกลุ่มนี้เริ่มตน้ขึน้โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อพัฒนาพันธุพ์ืชทีด่สี าหรับผูบ้รโิภค โดย
โครงการวจัิยนี้ก าลังอยู่ในระยะเริม่ตน้โดยมเีป้าหมายเพือ่น าไปสูก่ารผลติสม้แดงและสม้พันธุใ์หม่ของเกษตรกรใน
รัฐฟลอริดา้ การสรา้งสารแอนโทไซยานินนอกจากจะท าใหส้ผีลเปลีย่นไปแลว้ยังท าใหส้ขีองล าตน้ ใบ และดอก
เปลีย่นไปดว้ย ซึง่สามารถน ามาพัฒนาตอ่ยอดเพือ่ใชเ้ป็นไมป้ระดบัได ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

https://news.ifas.ufl.edu/2016/01/purple-limes-and-blood-oranges-could-be-next-for-florida-citrus/ 



Robert Saik กลา่ววา่ การเคลือ่นไหวในเชงิตอ่ตา้นวทิยาศาสตร ์(anti-science movement) เป็นภยั
คกุคามอยา่งใหญห่ลวงตอ่การเกษตรยคุใหมแ่ละความม ัน่คงทางอาหารของโลก  

“การเคลือ่นไหวในเชงิตอ่ตา้นวทิยาศาสตรเ์ป็นภัยคกุคามอย่างใหญห่ลวงตอ่ภาคการเกษตรในแงข่องขดี
ความสามารถในการผลติอาหารใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการของประชากรโลกในอนาคต” กลา่วโดย Robert Saik ที่
ปรกึษาดา้นการเกษตรของแคนาดา ในระหวา่งการสมัมนา Grains Research and Development Corporation's 
(GRDC) Grains Research Update ณ เมอืงเพริท์ ประเทศออสเตรเลยี วนัที ่29 กมุภาพันธ ์2016 โดย Saik ได ้
กลา่วเพิม่เตมิวา่เสยีงของนักวทิยาศาสตรก์ าลงัถูกกลบโดยความกลวัและความกงัวลของผูค้น โดยมกีารอา้งวา่ความ
กงัวลดา้นอาหารเป็นปัญหาทีส่ าคัญทีส่ดุของโลก 
 
“เราก าลงัตอ้งการเทคโนโลยดีา้นการเกษตรทกุรูปแบบรวมไปถงึเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรม หากเราตอ้งการทีจ่ะสรา้ง
ความมั่นทางอาหารใหก้บัโลก” กลา่วโดย Saik 
 
ในหนังสอืของ Saik ทีแ่ตง่ขึน้ในปี 2014 ชือ่ The Agriculture Manifesto – 10 Key Drivers That Will Shape 
Agriculture in the Next Decade ไดก้ลา่วถงึปัจจัยพืน้ฐานทีค่าดวา่จะมผีลอย่างมากตอ่ภาคการเกษตรในปี 2026 
ไดแ้ก ่พชืเทคโนชวีภาพ พลงังานชวีภาพ พชืทีต่า้นทานโรคและแมลง และพชืทีปุ่๋ ยหรอืสารปราบศตัรูพชืนอ้ยลง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://grdc.com.au/Media-Centre/Media-News/West/2016/02/GRDC-Update-looks-at-drivers-shaping-

agriculture 

ประเทศมาลาวอีนุญาตใหท้ดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพในระดบัแปลงทดลอง 

Malawi National Biosafety Regulatory Committee (NBRC) ไดอ้นุมัตใิหม้กีารทดสอบกลว้ย 
เทคโนชวีภาพในระดบัแปลงทดลองเมือ่วนัที ่26 กมุภาพันธ ์2016 หลงัจากที ่NBRC ไดอ้นุมัตใิหม้กีารทดสอบถั่วพุ่ม
ตา้นทานแมลง (Maruca) เมือ่วนัที ่14 มกราคมในปีเดยีวกนันี ้
 
กลว้ยเป็นพชือาหารทีส่ าคัญของประเทศมาลาว ีโดยเป็นผลไมท้ีส่ามารถหาไดง้า่ยทีส่ดุในประเทศ อยา่งไรก็ตาม
เกษตรกรชาวมาลาวตีอ้งเผชญิกบัความเสยีหายของผลผลติกลว้ยอย่างรา้ยแรงเนือ่งจากไวรัส banana bunchy top 
virus ซึง่ระบาดไปทัว่พืน้ทีเ่พาะปลกูกลว้ยหลักๆของประเทศ ท าใหม้าลาวตีอ้งน าเขา้กลว้ยจากประเทศโมซมับกิและ
แทนซาเนยีเพือ่ใหเ้พยีงพอตอ่ความตอ้งการภายในประเทศ 
 
การทดสอบกลว้ยเทคโนชวีภาพภาคสนามในครัง้นีจ้ะด าเนนิการโดย Bvumbwe Research Station สงักดักระทรวง
เกษตรและความมั่นคงทางอาหาร โดยมรีะยะเวลาในการทดสอบ 3 ปี ตัง้แตปี่ 2016 ถงึปี 2018 กลว้ยเทคโนชวีภาพ
ทีจ่ะน ามาทดสอบนีไ้ดรั้บมาจากประเทศออสเตรเลยี โดยจะถกูน ามาทดสอบความสามารถในการตา้นทานตอ่ไวรัส 
banana bunchy top virus ในระดบัแปลงทดลอง 
 
การทดสอบพชืเทคโนชวีภาพภาคสนามครัง้แรกของประเทศมาลาว ีเป็นการทดสอบความสามารถของฝ้าย 
เทคโนชวีภาพบทีใีนการตา้นทานตอ่หนอนเจาะสมอฝ้าย ซึง่ไดด้ าเนนิการทดสอบโดย Lilongwe University of 
Agriculture and Natural Sciences (LUANAR) การทดสอบไดด้ าเนนิมาเป็นระยะเวลา 4 ปีแลว้รวมไปถงึการ
ทดสอบทีค่รอบคลมุในหลายพืน้ทีก็่ไดด้ าเนนิการจนแลว้เสร็จเชน่กนั 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
Boniface Mkoko; bonifacemkoko@yahoo.com 
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การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอาจท าใหเ้กดิภาวะขาดแคลนอาหาร ผลผลติทางการเกษตรตกต า่ และท า
ใหม้ผีูเ้สยีชวีติเพิม่มากขึน้ในปี 2050 

ผลการศกึษาของ University's Oxford Martin Future of Food Programme ซึง่ไดรั้บการตพีมิพโ์ดย The Lancet 
ระบ ุการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศอาจคร่าชวีติผูค้นกวา่ 5 แสนคนในปี 2050 เนือ่งจากการขาดแคลนสารอาหาร
เพราะการลดลงของผลผลติทางการเกษตร  
 
การศกึษานีน้ าโดย Dr. Marco Springmann ซึง่นับเป็นครัง้แรกของการศกึษาผลของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ
ตอ่การเปลีย่นแปลงภาวะโภชนาการและน ้าหนักตวัของมนุษย ์รวมถงึการประมาณจ านวนผูเ้สยีชวีติจากปัจจัยดงักลา่ว
ในปี 2050 ใน 155 ประเทศ  
 
ผลการศกึษาเผยใหเ้ห็นวา่การละเลยตอ่การลดการปลดปลอ่ยแก็สเรอืนกระจก สง่ผลใหปั้ญหาการเปลีย่นแปลง
สภาพอากาศอาจท าใหป้รมิาณผลผลติทางการเกษตรทีค่าดการณ์ไวใ้นปี 2050 ลดลงไปถงึ 1 ใน 3 เมือ่คดิเฉลีย่ตอ่
บคุคลปรมิาณอาหารจะลดลงไป 3.2% (99 kcal ตอ่วนั) ผักและผลไมล้ดลง 4.0% (14.9 กรัมตอ่วนั) และเนือ้สตัว์
ลดลง 0.7% (0.5 กรัมตอ่วนั)  
 
ประเทศทีจ่ะไดรั้บผลกระทบอย่างรุนแรงคอืกลุม่ประเทศทีม่รีายไดน้อ้ยถงึปานกลาง โดยเฉพาะประเทศในแถบ
แปซฟิิกตะวนัตกซึง่คาดวา่จะมผีูเ้สยีชวีติมากถงึ 264,000 คน, เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตซ้ึง่คาดวา่จะมผีูเ้สยีชวีติ 
164,000 คน และ 3 ใน 4 ของผูเ้สยีชวีติทัง้หมดจะอยูใ่นประเทศจนี (248,000 คน) และอนิเดยี (136,000 คน)  
ผูว้จัิยกลา่ววา่การลดการปลดปลอ่ยแก็สเรอืนกระจกจะมผีลดตีอ่สขุภาพของประชากรโลกในระยะยาว ซึง่จะชว่ยลด
จ านวนผูเ้สยีลงได ้29%-71% ขึน้อยูก่บัระดบัของการปลดปลอ่ยแก็สเรอืนกระจกทีล่ดลง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(15)01156-3/abstract 

รฐับาลฟิลปิปินสใ์หก้ารอนุมตัขิอ้ก าหนดดา้นการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพฉบบัแกไ้ข 

ขอ้ก าหนด Joint Department Circular (JDC) ชือ่ Rules and Regulations for the Research and 
Development, Handling and Use, Transboundary Movement, Release into the Environment, and 
Management of Genetically-Modified Plant and Plant Products Derived from the Use of Modern 
Biotechnology ไดรั้บการเซ็นอนุมัตโิดยรัฐมนตรกีระทรวงตา่งๆ ไดแ้ก ่กระทรวงเกษตร (DA), กระทรวงวทิยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี(DOST), กระทรวงสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาต ิ(DENR), กระทรวงสาธารณสขุ (DOH) และ 
กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลทอ้งถิน่ (DILG) ในวนัที ่7 มนีาคม 2016 โดยเอกสาร JDC ถกูร่างขึน้เพือ่ตอบสนอง
ตอ่การประกาศให ้DA Administrative Order No. 8 เป็นโมฆะโดยศาลสงูสดุเมือ่วนัที ่8 ธันวาคม 2015 JDC เป็น
เอกสารทีร่่างขึน้โดยความร่วมมอืกนัระหวา่งกระทรวงตา่งๆ 5 กระทรวง โดยม ีNational Committee on Biosafety 
of the Philippines (NCBP) เป็นผูป้ระสานงานหลกั ในชว่งเดอืนมกราคมถงึกมุภาพันธ ์2016 ณ เมอืง Cagayan De 
Oro, Cebu City และ Quezo ร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีทัง้จากภาคการศกึษา ภาคเกษตรกรรม ภาคอตุสาหกรรมและ
ภาคสงัคม รวมไปถงึการเปิดรับความคดิเห็นผา่นทางเว็บไซตข์อง NCBP 
 
การด าเนนิการครัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การยกเลกิค าสัง่ทีป่ระกาศโดยศาลสงูสดุทีห่า้มไมใ่หท้ าการศกึษาวจัิย การ
ทดสอบภาคสนาม การผลติเชงิการคา้และการน าเขา้พชืเทคโนชวีภาพ ซึง่เป็นค าตดัสนิทีถ่กูวพิากษ์วจิารณ์อย่าง
หนักจากประชาคมดา้นวทิยาศาสตรแ์ละการศกึษา เกษตรกร ผูป้ระกอบการ ผูผ้ลติอาหารและอาหารสตัว ์และผูเ้ลีย้ง
ปศสุตัว ์รวมไปถงึการสรา้งความผดิหวงัใหก้บัเกษตรกรทีต่อ้งการเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพทีม่คีณุภาพ โดยเฉพาะ
มะเขอืเทคโนชวีภาพบที ี(Bt talong) ซึง่ถกูสัง่ระงับการทดสอบภาคสนามโดยศาลสงู  
ผลการศกึษาทางเศรษฐศาสตรร์ะบวุา่มะเขอืเทคโนชวีภาพใหป้ระโยชนด์า้นสงัคมและเศรษฐกจิอย่างมนัียส าคัญ ทัง้
ตอ่เกษตรกรและผูบ้รโิภค เชน่ ลดการใชส้ารเคมปีราบศตัรู และจะเป็นประโยชนอ์ยา่งมากตอ่จังหวดัทีป่ลกูมะเขอืเป็น
หลกัเชน่จังหวดั Pangasinan ซึง่มปัีญหาแมลงเจาะกนิผลและล าตน้มะเขอือย่างหนัก  
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การใหก้รดอะมโินจากภายนอกสามารถชกัน าใหข้า้วเกดิความตา้นทานตอ่โรคไหม ้

ระบบภมูคิุม้กนัของพชืสามารถถกูกระตุน้ไดโ้ดยโมเลกลุภายในหรอืภายนอกตน้พชื ผลการศกึษาในปัจจบุนัพบวา่
กรดอะมโินและสารอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งมผีลตอ่ระบบภมูคิุม้กนัของพชื อยา่งไรก็ตามกลไกการท างานของกรดอะมโินตอ่
ระบบภมูติา้นทานของพชืยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั  
 
Naoki Kadotani และทมีวจิัยจากบรษัิทอายโินะโมะโตะ๊ และ National Institute of Agrobiological Sciences in 
Japan ประเทศญีปุ่่ น ไดท้ าการศกึษาวา่การใหก้รดอะมโิน เชน่ glutamate (Glu) ไปทีร่ากขา้ว สามารถกระตุน้ให ้
ขา้วเกดิความตา้นทานตอ่โรคไหมท้ีใ่บไดอ้ย่างไร 
 
ผลการศกึษาพบวา่การให ้Glu กบัรากขา้ว ท าใหเ้กดิการกระตุน้การแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัความตา้นทาน
ทัง้ในรากและใบ โดยพบการแสดงออกของยนีทีต่อบสนองตอ่ salicylic acid ในใบของตน้ขา้วทีไ่ด ้Glu ผา่นทางราก 
นอกจากนีย้ังพบวา่การกระตุน้ความตา้นทานตอ่โรคไหมโ้ดย Glu มลีกัษณะทีไ่มส่มบรูณ์ในขา้วทีไ่มม่กีารตอบสนอง
ตอ่ salicylic acid ในขณะทีพ่บกระตุน้ความตา้นทานอยา่งสมบรูณ์ในขา้วทีเ่กดิการพันธุข์องยนี cpm2 ซึง่ไม่
ตอบสนองตอ่ jasmonic acid ผลการศกึษาสรุปไดว้า่การกระตุน้ความตา้นตอ่โรคไหมใ้นขา้วโดยกรดอะมโินมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบั salicylic acid pathway 
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