
 กรกฎาคม พ.ศ. 2556 

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 
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ประธานบรหิาร AfricaBio กลา่ววา่ อาหารจเีอ็มในอาฟิกาใตม้คีวามปลอดภยั 

มูลนธิเิกตสส์รา้งหอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพในไนจเีรยี 

“เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพเพราะตอ้งการลดการใชส้ารเคม”ี 

องคก์รความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (APEC)ขยายการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเกษตรเพือ่

ความม ัน่คงดา้นอาหาร 

นกัวจิยัคน้พบกลไกการยบัย ัง้ความตา้นทานของพชืโดยเชือ้รา 
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Dr. Nompumelelo Obokoh ประธานบรหิารของ AficaBio กลา่ววา่ พชือาหารดัดแปลงพันธุกรรมสว่นใหญ่มกีาร
ทดสอบอย่างกวา้งขวางและมกีฎขอ้บังคับทีเ่ขม้งวดกอ่นทีจ่ะออกวางจ าหน่ายในเชงิการคา้ได ้จงึท าใหม้ั่นใจไดว้่า
อาหารจเีอ็มมคีวามปลอดภัย 
 
 Obokoh กลา่วเพิม่เตมิวา่ พชืดดัแปลงพันธกุรรมสามารถชว่ยเกษตรกรรายย่อยและผูผ้ลติรายใหญ่ในอาฟรกิาใตใ้ห ้
มผีลผลติและรายไดเ้พิม่ขึน้กอ่ใหเ้กดิการสรา้งงานและความมั่นคงดา้นอาหาร รัฐบาลอาฟรกิาใตอ้อกพระราชบัญญัติ
มาตรา 15 ภายใตก้รมวชิาการเกษตรป่าไมแ้ละประมง (DAFF) ในปีพ.ศ.1997 และแกไ้ขล่าสุดเมื่อปี 2007 ใหม้ี
ความสอดคลอ้งกบัมาตรฐานความปลอดภัยทางชวีภาพระดบันานาชาต ิObokoh ย ้าวา่ พชืจเีอ็มทัง้หมดทีป่ลกูในเชงิ
การคา้ในประเทศมกีารทดสอบอย่างเขม้งวดเพือ่ใหม้คีวามปลอดภัยตอ่มนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.africabio.com/index.php/news/africabio/gm-maize-in-sa-is-safe-
africabio. 
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มูลนธิเิกตสส์รา้งหอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพในไนจเีรยี 

มูลนิธบิลิลเ์กตสแ์ละเมลนิดา เกตส ์เตรียมการสรา้งหอ้งปฏบิัตกิารเทคโนโลยีชวีภาพในไนจีเรียเพื่อช่วยสรา้ง
ความสามารถใหก้บัไนจเีรยีและในภมูภิาคอาฟรกิา Rose Gidado ผูอ้ านวยการ The Open Forum on Agricultural 
Biotechnology (OFEB) กล่าววา่ การเตรยีมการดังกล่าวไดรั้บการเปิดเผยในเมอืงอาบูจา ระหว่างการเขา้คารวะ
ของตัวแทนจากมูลนิธฯิ ต่อศาสตราจารย ์Ita Okon Bassey Ewa รัฐมนตรวี่าการกระทรวงวทิยาศาสตร์และ
เทคโนโลยขีองไนจเีรยี 
 
หอ้งปฏบิตักิารเทคโนโลยชีวีภาพจะชว่ยเพิม่ขดีความสามารถการจัดท าโครงการระดับชาตขิองไนจเีรยีและประเทศ
อืน่ๆในอาฟรกิา นอกจากนี้ยังมกีารฝึกอบรมนักวจัิยในการใชอ้ปุกรณ์ทางวทิยาศาสตร ์Ewa กลา่ววา่ ไนจเีรยีจะใช ้

หอ้งปฏบิตักิารดงักลา่วเพือ่ปรับปรุงพชืทีส่ าคัญ เชน่ ถั่วเหลอืง ขา้ว และขา้วโพด 
 
อา่นรายละเอยีดและบทความตน้ฉบบัไดท้ี ่: http://allafrica.com/stories/201307090528.html. 

“เขา้มาเกีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยชีวีภาพเพราะตอ้งการลดการใชส้ารเคม”ี 

ประเทศสมาชกิในองคก์ารความร่วมมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (APEC) ก าลังมองหาเทคโนโลยชีวีภาพทาง
การเกษตรเพือ่สรา้งความมั่นคงดา้นอาหารและเพิม่รายไดใ้หก้ับเกษตรกร ผูเ้ชีย่วชาญดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร
จากภูมภิาคนี้  ไดว้างรากฐานส าหรับกฎระเบยีบและความร่วมมอืทางเทคนคิเพื่อสนับสนุนวัตถุประสงคด์ังกลา่วใน
ระหว่างการประชุมคณะท างานของเจา้หนา้ทีร่ะดับสูงดา้นนโยบายและความร่วมมอืของ APEC ณ เมืองเมดาน 
ประเทศอนิโดนเีชยี 
 
ดร. คาสด ีซบูาเกยีวโน ประธานคณะท างานร่วมในการประชมุกลา่ววา่ เราใหค้วามส าคัญในการพัฒนานวัตกรรมภาค
การเกษตรเพือ่น าไปสูค่วามมั่นคงดา้นอาหาร ผูเ้ขา้ประชมุไดแ้สดงความคดิเห็นร่วมกนัวา่ เทคโนโลยชีวีภาพสามารถ
เพิ่มผลผลิตใหแ้ก่เกษตรกรรายย่อยในชนบทและช่วยลดปัญหาความยากจน นอกจากนี้พวกเขายังยอมรับว่า
เทคโนโลยชีวีภาพชว่ยลดผลกระทบตอ่ภาคเกษตรกรรมดา้นสิง่แวดลอ้ม 
 
การประชมุร่วมกันในครัง้นี้มกีารพูดถงึมาตรการทีจ่ะสง่เสรมิความโปร่งใสและความเขา้ใจในกฎระเบยีบ ในขณะที่
ผูเ้ขา้ร่วมประชมุแสดงความคดิเห็นวา่ความร่วมมอืในการก าหนดนโยบายดา้นเกษตรจะชว่ยสง่เสรมิการใชป้ระโยชน์
เทคโนโลยชีวีภาพในภมูภิาค 
 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: : http://www.apec.org/Press/News-Releases/2013/0704_agbio.aspx. 

องคก์รความรว่มมอืทางเศรษฐกจิเอเชยี-แปซฟิิก (APEC)ขยายการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเกษตร
เพือ่ความม ัน่คงดา้นอาหาร 

Roger Beachy ประธานผูก้อ่ตัง้ศนูยว์ทิยาศาสตรพ์ชืโดนัลด ์แดนฟอรท์ (the Donald Danforth Plant Science 
Center) ปัจจุบันเป็นผูอ้ านวยการและประธานบรหิารของสถาบันความมั่นคงดา้นอาหารโลก กลา่ววา่ เหตผุลทีเ่ขา้
มาเกีย่วขอ้งกับเทคโนโลยชีวีภาพในชว่งตน้ศตวรรษ 1980 เพราะตอ้งการลดสารเคมีก าจัดศัตรูพืชในการผลติ
อาหาร เขากลา่ววา่ ความรูส้กึคลา้ยกบัอกีหลายๆ คนตอ้งการทราบวา่อาหารของเขาผลติมาจากไหน 
 
ในการใหส้มัภาษณ์กับนติยสาร Food Navigator ในสหรัฐ Beachy กลา่ววา่ตอ้งการพัฒนาพชืใหต้า้นทานโรคโดย
การใชค้วามรูท้างพันธุศาสตร์มากกวา่การใชส้ารเคมซีึง่จะชว่ยใหเ้กดิความย่ังยนืและมสีภาพแวดลอ้มทีป่ลอดภัย 
อดตีหัวหนา้นักวทิยาศาสตรข์องกระทรวงเกษตรสหรัฐไดก้ลา่วถงึ ปัญหาอืน่ๆ รวมทัง้การตดิฉลากจเีอ็มโอ การใช ้

เทคโนโลยจีเีอ็มเกนิขอบเขตและผดิวตัถปุระสงค ์และความกงัวลดา้นอาหาร ในประเด็นหลังนี้เขากลา่ววา่ บางสว่น
ของขอ้ความทีเ่ห็นจากกลุม่ตอ่ตา้นจเีอ็มโอนัน้ไมม่พีืน้ฐานความจรงิเป็นการโกหกอยา่งชดัเจน 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.foodnavigator-usa.com/People/GMO-pioneer-I-got-into-biotech-
because-I-wanted-to-reduce-the-use-of-chemical-pesticides. 

นกัวจิยัคน้พบกลไกการยบัย ัง้ความตา้นทานของพชืโดยเชือ้รา 

นักวทิยาศาสตร์และคณะจากศูนยว์จิัยมหาวทิยาลัย Wageningen พบว่า เชือ้ราCladosporium สามารถท าให ้
มะเขอืเทศ ไม่สามารถรับรูก้ารเขา้ท าลายได ้ โดย Cladosporium จะลอ้มรอบสว่นของไคตนิ ทีจ่ะ ชว่ยใหพ้ืช
ตอบสนองตอ่สิง่แปลกปลอมทีเ่ขา้มาดว้ยโปรตนีทีส่ามารถซ่อนอนุภาคไคตนิจากมะเขอืเทศ โปรตนีดังกล่าว คอื 
Ecp6 ทีค่อยดักจับไคตนิ ท าใหต้น้มะเขอืเทศไม่สามารถรับรูส้ญัญาณในการตอ่ตา้นการเขา้ท าลายของเชือ้ ท าให ้
เชือ้ราเขา้ท าลายพชืไดโ้ดยสะดวก 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.wageningenur.nl/en/news-wageningen-ur/Show/Fungus-covers-
fragments-of-its-own-cell-wall-to-avoid-plant-defences.htm. 
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