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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 

OGTR ออกใบอนุญาตใหก้บั UQ ในการทดสอบออ้ยเทคโนชวีภาพภาคสนาม 
 

USDA FAS ไดอ้อกรายงานขอ้มูลเครอืขา่ยสารสนเทศการเกษตรท ัว่โลกเกีย่วกบัการใช้

เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในประเทศตา่งๆ 
 

วฒุสิมาชกิของออสเตรเลยีสนบัสนุนการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 

นกัวทิยาศาสตรไ์มเ่ห็นดว้ยกบัค าส ัง่หา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพในสกอตแลนด ์
 

TGAC เร ิม่พฒันาพนัธุข์า้วทีม่ลีกัษณะดกีวา่เดมิในเวยีดนาม 
 

การพฒันายสีตด์ดัแปลงพนัธุกรรมใหส้ามารถผลติสาร Opioid ไดร้วดเร็วขึน้ 

OGTR ออกใบอนุญาตใหก้บั UQ ในการทดสอบออ้ยเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ประเทศออสเตรเลยี ไดอ้อกใบอนุญาตใหก้ับมหาวทิยาลัย 
Queensland (UQ) ในการทดสอบออ้ยเทคโนชวีภาพภาคสนาม โดยเป็นออ้ยทีพั่ฒนาใหม้ปีรมิาณน ้าตาลสงูขึน้ 
โดยอนุญาตใหท้ดลองในชว่งเดอืนสงิหาคม 2015 ถงึเดอืนพฤษภาคม 2020 ในพืน้ที ่Burdekin รัฐ Queensland 
โดยมีพ่ื้นทีแ่ปลงทดสอบ 5 เฮกตาร์ แปลงอนุบาลท่อนพันธุ ์200 ตารางเมตร และพื้นทีส่ าหรับจัดเก็บและก าจัด
ตวัอยา่งพชือกี 1,000 ตารางเมตร  
 
การทดสอบภาคสนามนี้เป็นการทดสอบเพือ่ประเมนิประสทิธภิาพของออ้ยเทคโนชวีภาพและเพือ่คัดเลอืกลักษณะ
ทีจ่ะน าไปปรับปรุงพันธุใ์หไ้ดอ้อ้ยมปีรมิาณน ้าตาลสงูขึน้ โครงการวจิัยน าโดย Dr. Luguang Wu นักวจิัยอาวโุสแห่ง
สถาบนัเกษตรและวทิยาศาสตรอ์าหารของมหาวทิยาลยั Queensland 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publishing.nsf/Content/dir135 



ผูอ้ านวยการ CDT เห็นวา่ฝ้ายบทีจี าเป็นส าหรบัการเพิม่ผลผลติฝ้ายในประเทศแซมเบยี 

USDA Foreign Agricultural Service (FAS) ไดอ้อกรายงานขอ้มูลเครือข่ายสารสนเทศการเกษตรทั่วโลก 
(Global Agricultural Information Network ,GAIN) ทีม่ขีอ้มูลเกีย่วกับการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเกษตรใน
ประเทศตา่งๆ โดยมขีอ้มลูทีน่่าสนใจดงันี ้
 

•     ประเทศแคนาดามีการปลูกพืชเทคโนชวีภาพประมาณ 10 ลา้นเฮกตาร์ ในปี 2015 โดยพืชเทคโน 
       ชวีภาพหลกัๆทีป่ลกูไดแ้ก ่คาโนลา่ ขา้วโพด ถั่วเหลอืง และเริม่มกีารปลกู Sugar beet ในบางพืน้ที ่ 
• ประเทศเม็กซโิกมกีารปลูกฝ้ายเทคโนชวีภาพคดิเป็นสัดส่วน 95 เปอร์เซ็นตข์องฝ้ายทีป่ลูกทัง้หมด 

Confederation of Mexican Cotton Associations (CMCA) รายงานวา่มกีารใชส้ารปราบศัตรูพชืลดลง
ประมาณครึง่หนึง่หลงัการใชฝ้้ายเทคโนชวีภาพและพบวา่ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญ 

• ประเทศแอฟรกิาใตยั้งคงเป็นประเทศทีป่ลูกพืชเทคโนชวีภาพมากทีส่ดุในทวปีแอฟรกิา และมากเป็น
อันดับที ่9 ของโลก โดยในปี 2014 มีพืชเทคโนชวีภาพ 3 ลักษณะไดรั้บการอนุญาต และอีก 25 
ลักษณะก็ไดรั้บการอนุญาตต่อมาในปีเดยีวกัน ตัวอย่างพืชเทคโนชวีภาพที่ไดรั้บการอนุญาต เช่น 
ขา้วโพดทนแลง้ 

• ประเทศฮอนดูรัสอนุญาตใหม้กีารทดสอบภาคสนามและผลติพืชเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ โดยใน
ปัจจบุนัก าลงัอยูใ่นระหวา่งการผลติแบบกึง่การคา้และการผลติเชงิการคา้แบบเต็มตัว 

• ประเทศเวยีดนามอนุมัตใิหป้ลกูพชืเทคโนชวีภาพ 3 สายพันธุใ์นเชงิการคา้ ในปี 2015 ท าใหเ้วยีดนาม
กลายเป็นประเทศที ่29 ของโลกทีม่กีารผลติพชืเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_

Sarajevo_Bosnia%20and%20Herzegovina_7-21-2015.pdf 
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วฒุสิมาชกิของออสเตรเลยีสนบัสนุนการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 

วุฒิสมาชกิของรัฐบาลกลางออสเตรเลียเสนอญัตติในการการสนับสนุนพืชเทคโนชีวภาพ โดยระบุว่าเป็น
เทคโนโลยกีารเกษตรทีเ่ป็นมติรต่อสิง่แวดลอ้มและมขีอ้มูลทางวทิยาศาสตร์สนับสนุน การเสนอญัตตนิี้มขี ึน้ใน
วันที ่10 สงิหาคมทีม่าผ่านมา ในงานประชมุ Crawford Fund's annual conference ซึง่มุ่งเนน้ไปทีก่ารพัฒนา
อยา่งย่ังยนืและการสรา้งความมั่นคงทางอาหาร ในระหวา่งการประชมุ เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรเป็นหัวขอ้ทีไ่ดรั้บ
ความสนใจเป็นอยา่งมากในฐานะเครือ่งมอืหนึง่ในการสรา้งความมั่นคงทางอาหาร 
 
ญัตตนิี้ไดรั้บการเสนอจากสมาชกิวฒุสิภา 3 ทา่น ไดแ้ก ่David Leyonhjelm Bob Day และ Dio Wang โดย  
วฒุสิมาชกิ Leyonhjelm ไดเ้นน้ย ้าวา่พชืเทคโนชวีภาพเป็นตัวแปรส าคัญทีจ่ะเลีย้งประชากรโลกทีก่ าลังเพิม่มาก
ขึน้ โดยเฉพาะในทวปีเอเชยี เทคโนโลยนีี้สามารถผลติอาหารไดม้ากขึน้และสามารถพัฒนาคณุคา่ทางอาหารให ้
สงูขึน้ได ้“เราไมส่ามารถจะเลีย้งคนทัง้โลกได ้และไมส่ามารถท าใหผู้ค้นในประเทศทีย่ากจนมคีวามสขุขัน้พืน้ฐาน
เหมือนอย่างทีเ่รามี หากเราไม่พัฒนาและและยอมรับเทคโนโลยีอย่างเช่นพืชเทคโนชวีภาพนี้  ผมคดิว่าผูท้ี่
ตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพก าลงับอกกบัคนยากจนในประเทศก าลังพัฒนาวา่ พวกคณุไม่สามารถมชีวีติความเป็นอยู่
ทีด่เีหมอืนอยา่งพวกเราได”้  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.geneticliteracyproject.org/2015/08/13/australian-senators-support-gmos-as-
environmentally-friendly-scientifically-sound/ 



นกัวทิยาศาสตรไ์มเ่ห็นดว้ยกบัค าส ัง่หา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพในสกอตแลนด ์

องคก์รวทิยาศาสตร์จ านวน 28 องคก์รไดร้่วมกันแถลงถงึความกังวลเกีย่วกับการหา้มใชพ้ืชเทคโนชวีภาพใน
สกอตแลนด ์และไดย้ืน่เอกสารถงึ Richard Lochhead เลขาธกิารคณะรัฐมนตร ีดา้นกจิการชนบท อาหารและ
สิง่แวดลอ้ม 
 

ในวันที ่9 สงิหาคม 2015 Lochhead ไดป้ระกาศว่าจะไม่อนุญาตใหป้ลูกขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีม่ลีักษณะ
ตา้นทานตอ่แมลง ซึง่เป็นพชืเทคโนชวีภาพชนดิเดยีวทีไ่ดรั้บอนุญาตใหป้ลกูในยุโรป โดยไดก้ลา่วตอ่วา่จะไม่มี
การอนุญาตใหป้ลกูพชืเทคโนชวีภาพอกี 6 ชนดิ ทีก่ าลังอยู่ในระหวา่งการประเมนิโดย European Food Safety 
Authority (EFSA) โดยใหเ้หตผุลวา่ เพือ่ปกป้องและสง่เสรมิความบรสิทุธิแ์ละไรม้ลพษิ (clean and green) 
ของประเทศ 
 

ในเอกสารทีเ่สนอโดยองคก์รวทิยาศาสตร ์มขีอ้ความบางสว่นระบไุวว้า่ “ลักษณะของพชืเทคโนชวีภาพทีม่กีาร
พัฒนาขึน้จะมปีระโยชนต์อ่เกษตรกร ผูบ้รโิภคและสิง่แวดลอ้ม เชน่ มันฝร่ังทีล่ดการใชส้ารก าจัดเชือ้รา และ พชื
น ้ามันทีม่ีโอเมกา้ 3 ในปริมาณมากซึง่เป็นแหล่งของไขมันดีทีย่ั่งยืน และเหมาะในการน ามาใชเ้ป็นอาหาร
ปลาแซลมอนในฟารม์เพาะเลีย้ง” 
 

องคก์รวทิยาศาสตรท์ีไ่ดร้่วมมอืกันในครัง้นี้ เชน่ Royal Society of Edinburgh และ British Society of Plant 
Breeders ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารประชมุร่วมกับ Lochhead เพือ่พูดคยุเกีย่วกับพชืเทคโนชวีภาพและหลักฐานทาง
วทิยาศาสตร ์และไดม้แีถลงการณ์อกีฉบับว่า Lochhead ตอบรับการเขา้ร่วมประชมุกับนักวทิยาศาสตรแ์ละจะ
ยืนยันกับนักวิทยาศาสตร์ว่าการหา้มใชพ้ืชเทคโนชีวภาพจะไม่ส่งผลกระทบต่องานวิจัยในปัจจุบันของ
สกอตแลนด ์
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://news.sciencemag.org/europe/2015/08/scientists-protest-scotland-s-ban-gm-crops 
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TGAC เร ิม่พฒันาพนัธุข์า้วทีม่ลีกัษณะดกีวา่เดมิในเวยีดนาม 

The Genome Analysis Centre (TCAG) ประเทศอังกฤษและ Agriculture Genetics Institute (AGI) ประเทศ
เวียดนาม ไดร้่วมมือกันศกึษาความหลากหลายทางพันธุกรรมของขา้วพันธุ์ต่างๆในเวียดนาม และพัฒนา
เครือ่งหมายพันธกุรรม ทีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะความตา้นทานโรคและลกัษณะทนเค็ม 
 

ขา้วพันธุ์พื้นเมืองของเวียดนามจ านวน 36 สายพันธุ์ถูกน ามาศึกษาในช่วงแรกของโครงการวิจัย โดย
โครงการวจัิยนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การศกึษาความหลากหลายทางชวีภาพของขา้วกวา่ 600 สายพันธุ ์เพือ่พัฒนา
เครือ่งมอืทางชวีโมกลุส าหรับการปรับปรุงพันธุข์า้วใหม้ลีักษณะทีด่กีวา่เดมิ 
 

นักวจิัยจาก TGAC, AGI และสถาบันอืน่ๆทีเ่ขา้ร่วมโครงการจะท าการฝึกฝนผูเ้ชีย่วชาญ ในชือ่โครงการ  „Train 
the Trainer' ที ่Norwich ประเทศองักฤษ เพือ่สรา้งนักวจัิยเวยีดนามทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้น 
ชวีสารสนเทศ (bioinformatics) และการวเิคราะหจ์โีนม นอกจากนี้ TGAC ยังไดพั้ฒนาฐานขอ้มูลทีร่วบรวม
ขอ้มลูทีห่ลากหลายเกีย่วกบัจโีนมซึง่นักวจัิยเวยีดนามสามารถใชฐ้านขอ้มลูนี้ได ้
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://www.tgac.ac.uk/news/222/68/TGAC-leads-development-to-diminish-threat-to-Vietnam-s-

most-important-crop/ 

การพฒันายสีตด์ดัแปลงพนัธุกรรมใหส้ามารถผลติสาร Opioid ไดร้วดเร็วขึน้ 

ผลการศกึษาโดยทมีนักวจัิยจาก Stanford น าโดย Christina Smolke ไดพั้ฒนาเทคนคิทีส่ามารถเร่งการผลติ
สาร hydrocodone สาร hydrocodone และอนุพันธ ์เชน่ morphine และ oxycodone เป็นสารในกลุม่ Opioid 
โดยสารในกลุม่ Opioid นี้ถูกใชเ้ป็นยาระงับอาการปวด โดยการผลติสารนี้ตอ้งสกัดจากตน้ฝ่ิน (opium poppy) 
และใชเ้วลานานในการผลติ 
 
ในการศกึษาครัง้นี้ นักวจัิยประสบความส าเร็จในการสรา้งยสีตด์ัดแปลงพันธุกรรม ทีส่ามารถผลติ Opioid ได ้
ภายใน 3-5 วัน โดยการศกึษายนีกว่า 20 ยนีในสิง่มชีวีติ 5 ชนิด ไดแ้ก่ ตน้ California poppy ตน้ opium 
poppy ตน้ goldthread หนู และแบคทเีรยี ยนีเหลา่นี้เกดิการท างานร่วมกันเพือ่ผลติสาร hydrocodone โดยได ้
ท าการถ่ายยีนเหล่านี้เขา้สูจ่ีโนมของยีสตท์ าขนมปัง การพัฒนายีสตด์ัดแปลงพันธุกรรมนี้ไม่เพียงแต่ชว่ยลด
ระยะเวลาการผลติ Opioid แตยั่งชว่ยสง่เสรมิการพัฒนาดา้นการแพทยอ์กีดว้ย 
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://news.stanford.edu/news/2015/august/opioids-yeast-smolke-081315.html. 


