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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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ยนี BIG GRAIN 1 กระตุน้ใหเ้มล็ดขา้วมขีนาดใหญข่ึน้ 
 

รองประธานาธบิดเีคนยา่ระบุวา่ การหา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพจะถกูยกเลกิในเร็วๆนี ้
 
อดตีทีป่รกึษารฐัมนตรตีา่งประเทศสหรฐัฯ กลา่ววา่เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมปลอดภยัและเป็นสิง่ทีส่ าคญั
มากในการสรา้งความม ัน่คงทางอาหาร   
 
คณะรฐัมนตรไีตห้วนัมคีวามเห็นวา่เทคโนโลยชีวีภาพคอืกุญแจส าคญัตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
 
ผูเ้ชีย่วชาญเวยีดนามกลา่ววา่ ขา้วโพดเทคโนชวีภาพเป็นทางเลอืกหนึง่ส าหรบัเกษตรกร 

ยนี BIG GRAIN 1 กระตุน้ใหเ้มล็ดขา้วมขีนาดใหญข่ึน้ 

นักวจิัยจาก Chinese Academy of Sciences ประเทศจนี ไดท้ดลองศกึษากลไกการควบคมุขนาดเมล็ดของขา้ว 
โดยขนาดของเมล็ดขา้วเป็นปัจจัยส าคัญทีส่ง่ผลต่อปริมาณผลผลติโดยรวม ในการศกึษานี้นักวจัิยไดพ้บยนี big 
grain1 (Bg1-D) โดยขา้วทีเ่กดิการกลายพันธุบ์รเิวณยนีนีจ้ะมขีนาดเมล็ดทีใ่หญข่ึน้ 
 
ผลการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าหากมกีารแสดงออกของยนี BG1 มากขึน้จะสง่ผลใหข้นาดเมล็ดใหญ่ขึน้ และการ
ตอบสนองนี้เกีย่วขอ้งกับฮอรโ์มน auxin และ N-1 naphthylphthalamic acid นักวจิัยพบวา่ยนี BG1 ถูกควบคมุ
ดว้ยฮอรโ์มน auxin โดยขา้วทีม่กีารแสดงออกของยนี BG1 มากพบวา่มกีารเคลือ่นยา้ย auxin มากขึน้ดว้ย ในขณะ
ทีข่า้วพันธุก์ลายทีไ่ม่มกีารแสดงออกของยนีนี้พบว่าระดับการเคลือ่นยา้ย auxin ลดลง และยังพบว่าการถ่ายยนี 
BG1 เขา้ไปทัง้ในขา้วและ Arabidopsis สามารถเพิม่ชวีมวล น ้าหนักเมล็ดและปรมิาณผลผลติได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
http://www.pnas.org/content/early/2015/08/12/1512748112.full.pdf 
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รองประธานาธบิด ีWilliam Ruto ระบุว่า รัฐบาลเคนย่าจะยกเลกิการหา้มใชพ้ืชเทคโนชวีภาพในอกี 2 เดอืน
ขา้งหนา้ โดยไดก้ลา่วยนืยันในระหว่างการประชมุ 4th Annual Biosafety Conference ทีจ่ัดขึน้โดย Kenya 
National Biosafety Authority (NBA) กรุงไนโรบ ี“ผมขอยนืยันวา่ในอกีหนึง่หรอืสองเดอืนขา้งหนา้ ค าสัง่หา้มใช ้

พชืเทคโนชวีภาพจะถูกยกเลกิ ผมตอ้งการลดความกังวลทีเ่กดิขึน้ในพืน้ทีต่า่งๆ ทียั่งตอ่ตา้นเรือ่งนี้อยู่ และจะสง่
ตอ่การด าเนนิงานตา่งๆใหก้บันักวทิยาศาสตรท์ีก่ าลงัด าเนนิการอยูภ่ายใตก้ารสนับสนุนจากรัฐบาลเคนย่า”  
 
รองประธานาธบิด ีRuto ไดร้ะบวุ่ายังมผีูค้นทียั่งไม่มั่นใจและตอ้งการใหม้กีารหา้มใชพ้ืชเทคโนชวีภาพตอ่ โดย
ความเห็นของพวกเขาไมไ่ดอ้ยูบ่นพืน้ฐานทางวทิยาศาสตรแ์ละไม่มหีลักฐานรองรับ และไดอ้ธบิายวา่วทิยาศาสตร์
คอืทางออกส าหรับปัญหาทางการเกษตร โดยไดย้กตัวอย่างกรณีของธุรกจิฝ้ายทีซ่บเซาลง ปัญหาสภาพอากาศ
เปลี่ยนแปลง ปัญหาศัตรูและโรคพืชที่ท าลายพืชอาหารหลักอย่างขา้วโพด ซึง่เทคโนโลยีชวีภาพสามารถ
แกปั้ญหาเหลา่นีไ้ด ้
 
ศาสตราจารย ์Jacob Kaimenyi เลขาธกิารคณะรัฐมนตรี กระทรวงการศกึษา วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีได ้
กลา่ววา่ งานประชมุทีจ่ัดโดย NBA นอกจากจะเป็นการประกาศวา่เคนย่าเลอืกทีจ่ะยอมรับพชืเทคโนชวีภาพแลว้ 
ยังมวีัตถุประสงคเ์พือ่สรา้งความตระหนักและใหค้วามรูแ้กป่ระชาชนเกีย่วกับความปลอดภัยทางชวีภาพ รวมไปถงึ
บทบาทของ NBA เพื่อสรา้งความมั่นใจดา้นความปลอดภัยในการใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพ และทางกระทรวงมี
ความเห็นวา่การศกึษาเป็นตัวแปรทีส่ าคญัยิง่ในการสรา้งสงัคมแหง่การเรยีนรูแ้ละวทิยาศาสตร ์
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อดตีทีป่รกึษารฐัมนตรตีา่งประเทศสหรฐัฯ กลา่ววา่เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมปลอดภยัและเป็นสิง่ทีส่ าคญัมาก
ในการสรา้งความม ัน่คงทางอาหาร  

ในบทความปรทิัศน์ (review article) ทีต่พีมิพใ์นวารสาร Agriculture & Food Security ฉบับลา่สดุ Nina 
Fedoroff อดตีทีป่รกึษารัฐมนตรตีา่งประเทศสหรัฐฯ ไดเ้นน้ย ้าถงึความปลอดภัยและความส าคัญของพชืเทคโน
ชวีภาพตอ่ความมั่นคงทางอาหารของโลก 
 
Fedoroff ไดเ้ตอืนเกีย่วกับผลเสยีทีเ่กดิจากความเห็นทางการเมอืงทีไ่ม่ถูกตอ้งและขอ้มูลทีผ่ดิเกีย่วกับความ
ปลอดภัยของพชืเทคโนชวีภาพ โดยกลา่ววา่ “พชืเทคโนชวีภาพมหีลักฐานทีย่นืยันไดว้า่เป็นพชืแบบใหม่ทีค่วาม
ปลอดภัยมากทีส่ดุ ทีน่ ามาใชเ้ป็นอาหารส าหรับมนุษยแ์ละอาหารสตัว ์มหีลักฐานมากมายแสดงใหเ้ห็นว่าอาหาร
ทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ มคีวามปลอดภัยเทยีบเทา่หรอืมากกวา่พชืปกต”ิ  
 
ในบทความนี ้Fedoroff ไดอ้ธบิายถงึการเพิม่ขึน้ของประชากรโลกซึง่เพิม่ขึน้ถงึ 7 เทา่ในชว่ง 2 ศตวรรษทีผ่่านมา 
โดยเฉพาะในศตวรรษที่ 21 มีจ านวนประชากรเพิ่มขึ้น 2-3 พันลา้นคน องค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาตปิระเมนิวา่การผลติอาหารจะตอ้งเพิม่ขึน้ 70% ในปี 2050 จงึจะเพยีงพอต่อความตอ้งการของคน
ทัง้โลก Fedoroff มคีวามเห็นวา่ปรมิาณผลผลติทีส่ามารถผลติไดใ้นปัจจุบันไม่เพยีงพอตอ่ความตอ้งการอาหารที่
มากขึน้ การเพาะปลูกทีม่ากขึน้ยังคงตอ้งใชพ้ื้นทีเ่ดมิ แต่ตอ้งลดการใชน้ ้า พลังงาน และสารเคม ีในชว่งปลาย
ศตวรรษที ่20 จะมกีารปฏวิัตวิทิยาการดา้นพันธุศาสตรร์ะดับโมเลกลุทีน่ าไปสูก่ารพัฒนาเทคนิคพันธุวศิวกรรมที่
แมน่ย าถอืเป็นเทคโนโลยทีีส่ าคญัทีส่ดุในการแกปั้ญหาทีท่า้ทายนี ้
 
Fedoroff ไดว้จิารณ์ถงึผลกระทบของการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศตอ่ภาคการเกษตรและการเสยีประโยชน์จาก
การไม่ยอมรับเทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมในการแกปั้ญหาความอดอยากของประชากรโลก และไดเ้นน้ย ้าถงึขอ้ดี
ของการใชพ้ืชเทคโนชวีภาพ จากรายงานการศกึษาทีน่ ามาอา้งองิกว่า 90% พบว่าเกษตรกรทีป่ลูกพืชเทคโน
ชวีภาพเป็นเกษตรกรรายยอ่ยและขาดแคลนทนุทรัพย ์ในชว่งเวลากวา่ 20 ของการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพพบวา่การ
ใชส้ารเคมกี าจัดศตัรูพชืลดลง 37% เพิม่ปรมิาณผลผลติ 22%รายไดเ้กษตรกรเพิม่ขึน้ 68% และไดก้ลา่วเพิม่เตมิ
วา่ เหตผุลพืน้ฐานทีเ่กษตรกรหันมาปลกูพชืเทคโนชวีภาพ คอื ท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ในขณะทีต่น้ทนุลดลง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.agricultureandfoodsecurity.com/content/4/1/11 
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คณะรฐัมนตรไีตห้วนัมคีวามเห็นวา่เทคโนโลยชีวีภาพคอืกุญแจส าคญัตอ่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ 

แผนพัฒนาระยะยาวของไตห้วนัไดม้กีารก าหนดแผนเศรษฐกจิบนพืน้ฐานของเทคโนโลยชีวีภาพซึง่จะเริม่ตน้ใน
ปี 2016 ในการบรรยายสรุปทีจ่ัดโดย Office of Science and Technology วันที ่19 สงิหาคม ทีผ่่านมา Mao 
Chi-kuo นายกรัฐมนตรีไตห้วันไดก้ล่าวว่าการเริ่มแผนพัฒนาระยะ 10 ปีนี้ จะช่วยใหช้ีวเศรษฐกิจ 
(Bioeconomy) ของไตห้วนัมมีลูคา่ 4 ลา้นลา้นดอลลารไ์ตห้วนั (1.232 แสนลา้นดอลลารส์หรัฐ หรอืประมาณ 4 
ลา้นลา้นบาท) ในปี 2026 
 
โครงร่างของแผนพัฒนาฉบับใหม่นี้มุ่งเนน้ไปทีก่ารพัฒนาเศรษฐกจิภาคการเกษตร สขุภาพ และอตุสาหกรรม 
เพื่อรองรับการเขา้สู่สังคมผูสู้งวัยของประเทศ ดว้ยความร่วมมือของคณะกรรมาธกิารการเกษตร กระทรวง
เศรษฐกจิ กระทรวงสาธารณสขุและสวสัดกิาร กระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีโดยมวีัตถุประสงคเ์พือ่การ
พัฒนานวตักรรมดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ พัฒนาความเป็นสากล และพัฒนาดา้นการบรกิาร  
 
นายกรัฐมนตรไีดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่ “เราตัง้ความหวงัไวอ้ยา่งมากกับการเริม่ตน้ครัง้นี้และมคีวามมั่นใจเป็นอย่างยิง่
วา่เทคโนโลยชีวีภาพจะชว่ยสง่เสรมิธรุกจิดา้นอืน่ๆและชว่ยเพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดโลก” 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://www.taiwantoday.tw/ct.asp?xItem=234016&ctNode=445 

ผูเ้ชีย่วชาญเวยีดนามกลา่ววา่ ขา้วโพดเทคโนชวีภาพเป็นทางเลอืกหนึง่ส าหรบัเกษตรกร 

จากการสมัมนาทีเ่มอืงโฮจมินิห ์(Ho Chi Minh City, HCMC) เมือ่สปัดาหท์ีแ่ลว้ สรุปไดว้า่ รัฐบาลเวยีดนาม
อนุญาตใหม้กีารปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพในเชงิการคา้ได ้แตผู่ท้ ีต่ดัสนิใจวา่จะใชห้รอืไม่ใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ
คอืเกษตรกร  
 
รองศาสตราจารย ์Ngo Thi Xuyen ไดก้ลา่วในงานสมัมนาทีจั่ดขึน้โดย Peace and Development Foundation 
of HCMC และ Tri Viet Center for Social and Educational Research วา่เวยีดนามมกีารปลกูขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพทีต่า้นทานตอ่หนอนเจาะล าตน้ แตม่กีารปลกูเฉพาะพื้นทีท่ีเ่กดิความเสยีหายจากหนอนชนดินี้ เพื่อเป็น
การปกป้องผลผลติจากการถูกท าลาย “เกษตรกรคอืผูเ้ลอืกว่าจะปลูกพืชอะไร ซึง่จะสง่ผลโดยตรงต่อรายได ้
ของพวกเขา” กลา่วโดยรองศาสตราจารย ์Xuyen ผูท้ างานร่วมกับนักวทิยาศาสตรต์า่งชาตเิพือ่สรา้งมะเขอืเทศ
เทคโนชวีภาพ 
 
กระทรวงพัฒนาการเกษตรและชนบท ไดท้ าการทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 5 สายพันธุ์ ไดแ้ก่ BT11, 
GA21, MON98034, NK603 และ TC1507 กอ่นจะเสนอเรือ่งไปยังกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม
เพือ่ขออนุมัตรัิบรองความปลอดภัยทางชวีภาพ โดยขา้วโพดของบรษัิท Dekalb และ Syngenta ไดรั้บอนุญาต
ใหป้ลกูเชงิการคา้แลว้ในวนัที ่18 มนีาคม 2015 
 
กระทรวงเกษตรฯ เวยีดนาม ไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพเพือ่ลดการน าเขา้จากตา่งประเทศ 
ซึง่เวยีดนามมกีารน าเขา้ขา้วโพด 3.75 ลา้นตันคดิเป็นมูลคา่ 856 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ ในชว่งเดอืนมกราคมถงึ
กรกฎาคมทีผ่่านมา  คดิเป็นปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ 42% และมูลคา่ทีเ่พิม่ขึน้ 25% เมือ่เทยีบกับปีกอ่น ขา้วโพดสว่น
ใหญ่น าเขา้มาจากประเทศแถบลาตนิอเมรกิา ไดแ้ก ่บราซลิ (52.5%)  และ อารเ์จนตนิา (41.4%) ซึง่ทัง้สอง
ประเทศนี้มีไดป้ลูกขา้วโพดเทคโนชวีภาพ ผูเ้ชีย่วชาญทีม่าร่วมงานสัมมนาครัง้นี้ไดเ้รียกรอ้งใหเ้วยีดนามได ้
เรยีนรูเ้ทคโนโลยพัีฒนาพันธุข์า้วโพดเทคโนชวีภาพเองเพือ่หลกีเลีย่งการผูกขาดทางการคา้โดยบรษัิทตา่งชาต ิ
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://english.vietnamnet.vn/fms/science-it/139180/growing-gm-corn-should-rest-with-farmers.html 


