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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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เงนิสนบัสนุนงานวจิยัถ ัว่เหลอืงเพือ่เพิม่อาหารใหอ้าฟรกิา 

รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรไนจเีรยีเรยีกรอ้งใหม้กีารยอมรบัเทคโนโลยชีวีภาพในอาฟรกิาใหเ้ร็วขึน้ 

ความพยายามระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาขา้วสาลเีขา้กบัทกุสภาพอากาศ 

ส านกังานควบคมุเทคโนโลยยีนีออสเตรเลยีประกาศทดสอบภาคสนามขา้วสาลดีดัแปลงพนัธุกรรม 

งานวจิยัขา้วช ัน้น าจดัแสดงในการประชุมนานาชาต ิ

กรมวชิาการเกษตรของฟิลปิปินสอ์นุญาตใหท้ดสอบภาคสนามพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

พฒันามนัเทศดดัแปลงพนัธุกรรมใหต้า้นทานตอ่ไวรสัหลายชนดิ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงนิสนบัสนุนงานวจิยัถ ัว่เหลอืงเพือ่เพิม่อาหารใหอ้าฟรกิา 

มหาวทิยาลัยอลิลนิอยสไ์ดรั้บทนุสนับสนุน 25 ลา้นดอลลา่หส์หรัฐเพือ่เป็นกลุม่ผูว้จิัยทีม่เีป้าหมายในการเพิม่อาหาร
ใหอ้าฟรกิาโดยปรับปรุงผลผลติถั่วเหลอืงใน 5 ประเทศ ทนุนี้มรีะยะเวลา 5 ปี บรหิารจัดการโดยส านักงานยูเสด และ
น าทมีโดยนักเศรษฐศาสตรเ์กษตร Peter Goldsmith จากมหาวทิยาลยัอลิลนิอยส ์ซึง่เป็นผูท้ีม่ปีระสบการณ์ 13 ปีใน
การท าวจิัยในภูมปิระเทศใกลเ้คยีงกับในอเมรกิาใต ้โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Feed the Future 
(www.feedthefuture.gov) ซึง่เป็นโครงการของรัฐบาลสหรัฐในการผลติอาหารใหแ้ก่ผูห้วิโหยในโลกและความ
มั่นคงดา้นอาหาร 
 
กลุม่วจัิยมชีือ่เป็นทางการวา่ หอ้งปฏบิัตกิารนวัตกรรมการผลติอาหารในอนาคตเพือ่การวจัิยเพิม่ห่วงโซมู่ลคา่ของถั่ว
เหลอืง โดยการจ าลองรูปแบบงานวจัิยในการจัดจ าแนก การดัดแปลงและการใชง้านแหลง่พันธุกรรมของถั่วเหลอืง 
ฝึกอบรมนักปรับปรุงพันธุใ์นปัจจุบันและอนาคต ก าหนดวธิปีฏบิัตทิีด่ทีีส่ดุส าหรับการผลติและจัดการเมล็ดพันธุ ์และ
บง่ชีอ้ปุสรรคในการยอมรับโดยเฉพาะในกลุม่สตร ีกลุม่วจัิยจะด าเนนิการวจัิยและพัฒนาในประเทศแถบทะเลทรายซา
ฮาร่าของอาฟรกิา ประกอบดว้ย กานา โมซมับกิ แซมเบยี มาลาว ีและเอธโิอเปีย 
 
อา่นขา่วเกีย่วกบัมหาวทิยาลยัอลิลนิอยสไ์ดท้ี ่http://news.aces.illinois.edu/news/durbin-university-illinois-
announce-25-million-federal-grant-increase-africas-food-supply 
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รฐัมนตรกีระทรวงเกษตรไนจเีรยีเรยีกรอ้งใหม้กีารยอมรบัเทคโนโลยชีวีภาพในอาฟรกิาใหเ้ร็วขึน้ 

Akinwumi Adesina รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและพัฒนาทอ้งถิน่ของไนจเีรียเรียกรอ้งใหเ้ร่งการยอมรับ
เทคโนโลยชีวีภาพในอาฟรกิา Adesina กลา่วถงึเรือ่งนี้ในการบรรยายในฐานะองคป์าฐกระหวา่งการประชมุชว่งเชา้
ในงานรางวัลอาหารโลก ณ เมอืงดบีอยส ์รัฐไอโอวา สหรัฐอเมรกิา เขายังใหข้อ้สงัเกตวา่ เทคโนโลยชีวีภาพเป็น
หนทางแหง่การผลติอาหารใหแ้กโ่ลกดว้ยการเพิม่คณุคา่ทางโภชนาการ ในขณะทีใ่ชส้ารเคมปีรมิาณนอ้ย 
 
Adesina กล่าวว่า “เทคโนโลยชีวีภาพชว่ยเพิม่คณุลักษณะพเิศษใหก้ับพืช เชน่ เนื้อสม้ทีม่คีณุภาพ มันเทศ มัน
ส าปะหลังไวตามนิเอ ขา้วโพดทนแลง้ ซึง่ขณะนี้ถอืว่าเป็นสญัญาณทีด่สี าหรับการผลติอาหารใหแ้ก่อาฟรกิา อาฟ
รกิาตอ้งไมพ่ลาดการปฏวิตัยินี” 
 
อา่นเพิม่เตมิที ่http://www.geneticliteracyproject.org/2013/10/24/nigerian-agriculture-minister-urges-a-
faster-acceptance-of-biotechnology-in-africa/#.Uni0LflHJmk 

ความพยายามระหวา่งประเทศเพือ่พฒันาขา้วสาลเีขา้กบัทกุสภาพอากาศ 

ส านักงานควบคมุเทคโนโลยยีนีของออสเตรเลยีออก DIR 122 ซึง่เป็นใบอนุญาตการจ ากดัและควบคมุการทดสอบ
ภาคสนาม สายพันธุข์า้วสาลทีีด่ดัแปลงพันธุกรรมเพือ่เพิม่เสถยีรภาพผลผลติ ซึง่อนุญาตใหม้กีารปลกูหนึง่พืน้ทีต่อ่
ฤดกูาลปลกูในเมอืง Horsham (VIC) ชว่งเดอืนพฤศจกิายน 2013 ถงึมนีาคม 2016 
 
บทสรุปการประเมนิความเสีย่งครัง้สดุทา้ย และแผนการจัดการความเสีย่ง อกีทัง้ค าถามและค าตอบในการตดัสนิใจ
และส าเนาใบอนุญาต สามารถดไูดใ้นหนา้ DR122 จากเว็บไซตข์องส านักงานควบคมุเทคโนโลยยีนีที ่
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir122 

ส านกังานควบคมุเทคโนโลยยีนีออสเตรเลยีประกาศทดสอบภาคสนามขา้วสาลดีดัแปลงพนัธุกรรม 

นักวจิัยจากมหาวทิยาลัยเคนซัส (K-State) พยายามทีจ่ะพัฒนาสายพันธุข์า้วสาลทีีส่ามารถปรับตัวไดด้กีับสภาพ
อากาศรอ้นทีเ่กดิจากภาวะโลกรอ้น น าทมีโดย ศาสตราจารย ์ Jesse Poland จาก K-state ร่วมกับ ศนูยป์รับปรุง
ขา้วโพดและขา้วสาลแีหง่ชาต ิ(CIMMYT) มหาวทิยาลยัคอรแ์นล และกระทรวงเกษตรของสหรัฐ 
 
โครงการนี้พุ่งเป้าไปทีข่า้วสาลใีนแถบเอเชยีใต ้ซึง่มกีารผลติรอ้ยละ 20 ของขา้วสาลทีั่วโลก ทมีวจิัยจะคัดเลอืก
พันธุกรรมทีส่ง่เสรมิผลผลติในขา้วสาลเีป้าหมายเพือ่น ามาพัฒนาใหท้นทานตอ่อากาศรอ้น ใหผ้ลผลติสงู และเป็น
สายพันธุ์ที่เกษตรกรในเอเชยีใตใ้หก้ารยอมรับ โครงการนี้เป็นการต่อยอดจากโครงการทีด่ าเนินการอยู่แลว้ที ่
CIMMYT และทมีวจัิยจะร่วมกนัคดัเลอืกพันธกุรรมในโครงการปรับปรุงพันธุข์า้วสาลสี าหรับท าขนมปังของ CIMMYT 
ซึง่เป็นเป้าหมายเฉพาะส าหรับการเพิม่ผลผลติภายใตส้ภาวะทีม่อีากาศรอ้น 
 
อา่นขา่วเพิม่เตมิเกีย่วกบัโครงการนีท้ี ่http://www.ksre.ksu.edu/news/story/climate_resilient103013.aspx 

งานวจิยัขา้วช ัน้น าจดัแสดงในการประชุมนานาชาต ิ

ผูเ้ชีย่วชาญระดับแนวหนา้ของโลกดา้นพันธุกรรมขา้วเขา้ร่วมงานประชมุสัมมนาพันธุกรรมขา้วนานาชาตคิรัง้ที ่7 
(RG7) เมือ่วันที ่5-8 พฤศจกิายน 2013 ณ กรุงมนิลา งานนี้จัดขึน้โดยสถาบันวจิัยขา้วนานาชาต ิ(IRRI) และ
บรหิารงานโดย Kenes Asia การประชมุนี้จะท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางส าหรับการอภปิรายในประเด็นทีเ่กีย่วขอ้งกับ
วทิยาศาสตรพั์นธกุรรมขา้วและวธิทีีจ่ะสามารถใชใ้นการเพิม่ความมั่นคงดา้นอาหาร 
 
ปัจจบุนัการวจิัยพันธกุรรมขา้วไมเ่พยีงแตค่น้ควา้หาวธิกีารปรับปรุงสายพันธุข์า้วเหลา่นี้ แตยั่งเปิดศักราชใหม่ในการ
พัฒนาขา้วทีม่ศีักยภาพใหผ้ลผลติสงูเชน่เดยีวกับขา้วเพื่อสขุภาพทีม่คีุณคา่ทางโภชนาการสงูขึน้  ในการประชมุ 
RG7 นี้การวจัิยขา้วทีใ่ชค้วามพยายามสงูคอืการพัฒนาขา้ว C4 โดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่ปรับปรุงการสังเคราะหแ์สง
ของขา้วเพือ่ใหข้า้วสรา้งผลผลติสงูและมปีระสทิธภิาพในการใชปั้จจัยการผลติ เชน่ น ้า แสง และธาตอุาหาร 
 
อา่นขา่วของ IRRI ไดท้ี ่http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12688:from-rice-
genetics-to-better-rice-top-research-showcased&lang=en 
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กรมวชิาการเกษตรของฟิลปิปินสอ์นุญาตใหท้ดสอบภาคสนามพชืดดัแปลงพนัธุกรรม 

Proceso Alcala อธบิดีกรมวชิาการเกษตรฟิลปิปินสก์ล่าวว่า รัฐบาลไม่มีปัญหาใดในการอนุญาตใหท้ดสอบ
ภาคสนามพืชดัดแปลงพันธุกรรม ในระหวา่งการแถลงขา่วเขากลา่ววา่ “ มโีครงการมะเขอืม่วงบทีแีละขา้วสทีองที่
นักวทิยาศาสตรศ์กึษา ตราบเทา่ทีก่ารทดสอบอยู่ในสภาพควบคมุ มันไม่มเีหตผุลทีจ่ะหยุดทดสอบ สดุทา้ยแลว้ ถา้
เราไม่ใหโ้อกาสเขาพิสูจน์ เราจะหยุดการพัฒนาในอนาคต ถา้เราไม่อนุญาตใหนั้กวทิยาศาสตร์ผลติ Diatabs 
(Loperamide hydrochloride) เราคงจะใชไ้ดแ้คถ่า่นในการรักษาโรคทอ้งร่วง”    
 
Alcala ยังกล่าวว่า มีเกษตรกรในหลากหลายพื้นทีข่องประเทศทีพ่รอ้มจะเปิดใจยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม 
ดังนั้นรัฐบาลจงึใหค้วามส าคัญทีจ่ะใหพ้วกเขาตัดสนิใจ เพราะว่ามันเป็นการตัดสนิใจของเกษตรกรว่าจะยอมรับ
หรือไม่ นวัตกรรมทางเทคโนโลยเีชน่ การดัดแปลงพันธุกรรมมศีักยภาพในการแกปั้ญหาทีร่า้ยแรงเชน่ ภาวะทุพ
โภชนาการ ความยากจน และความอดอยาก 
 
อา่นบทความตน้ฉบบัไดท้ี ่http://bcp.org.ph/activities/da-allows-field-trials-for-gm-crops/ 

พฒันามนัเทศดดัแปลงพนัธุกรรมใหต้า้นทานตอ่ไวรสัหลายชนดิ 

ไวรัสหลายชนิดเป็นสาเหตุโรครา้ยแรงที่เขา้ท าลายมันเทศใน KwaZulu-Natal อาฟริกาใต ้ไวรัสเหล่านี้
ประกอบดว้ย Sweet potato feathery mottle virus (SPFMV), Sweet potato chlorotic stunt virus, 
(SPCSV), Sweet potato virus G (SPVG) และ Sweet potato mild mottle virus (SPMMV) เพือ่การป้องกันโรค
เหลา่นี้นักวจิัยจากมหาวทิยาลัย KwaZulu-Natal ไดพั้ฒนามันเทศดัดแปลงพันธุกรรมทีต่า้นทานตอ่ไวรัสไดห้ลาย
ชนดิ 
 
สว่นของยนีโปรตนีห่อหุม้อนุภาคจากไวรัส 4 ชนดิ ถูกน าไปใชใ้นการเหนี่ยวน าใหเ้กดิ gene silencing ในมันเทศ 
ปลายยอด (apical tip) ของมันเทศถูกน ามาถ่ายยนีโดยใช ้Agrobacterium tumefaciens ปฏกิริยิา PCR และ 
Southern blot แสดงใหเ้ห็นว่า มีทรานสย์นีในมันเทศดัดแปลงพันธุกรรม 6 ตน้จาก 24 ตน้ และพืชทัง้หมด
ตอบสนองตอ่การถ่ายยนีเหมอืนกัน จากการวเิคราะหป์รมิาณไวรัสในตน้มันเทศดัดแปลงพันธุกรรมพบว่า มันเทศ
ดดัแปลงพันธกุรรมเป็นโรคชา้กวา่ปกตแิละแสดงลกัษณะอาการเพยีงเล็กนอ้ยซึง่สงัเกตไดจ้ากจากการเปลีย่นสขีอง
ใบเมือ่เปรยีบเทยีบกบัพชืทีไ่มไ่ดด้ดัแปลงพันธกุรรม 
 
อา่นบทคดัยอ่ไดท้ี ่http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-013-9759-7 
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