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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 

Australian OGTR อนุญาตใหท้ดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 
 

องคก์ารสหประชาชาตใิหก้ารชว่ยเหลอืกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบั 
ภาวะสภาพอากาศเปลีย่นแปลง 
 
สมาชกิวฒุสิภาเคนยา่สนบัสนุนขอ้เสนอของรฐับาลในการยกเลกิการหา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
ประธานาธบิดเีกาหลใีตร้ะบุวา่ จะพฒันาภาคการเกษตรใหเ้ป็นอุตสาหกรรมส าคญัของประเทศ 
 
คณะกรรมาการการเกษตรแหง่สหภาพยโุรปไมเ่ห็นดว้ยกบันโยบายการใหอ้สิระกบัประเทศสมาชกิใน
การอนุญาตหรอืหา้มน าเขา้ผลผลติจากเทคโนโลยชีวีภาพ 
 
การปรบัปรุง promotor ของยนีตา้นทานเพือ่สรา้งความตา้นทานแบบกวา้งตอ่โรคขอบใบแหง้ในขา้ว 

Australian OGTR อนุญาตใหท้ดสอบฝ้ายเทคโนชวีภาพภาคสนาม 

Australia's Office of the Gene Technology Regulator (OGTR) ไดอ้อกใบอนุญาตส าหรับการทดสอบฝ้ายเทค
โนชวีภาพ DIR 136 ภาคสนาม การทดสอบภาคสนามจะด าเนนิการในชว่งเดอืนตลุาคม 2016 ถงึพฤษภาคม 2019 
ในรัฐ New South Wales เพือ่ประเมนิลักษณะดา้นการเพาะปลกู (agronomic performance) และคณุภาพของ
เสน้ใยในสภาพแปลงปลกูของออสเตรเลยี โดยอนุญาตใหป้ลกูไดใ้นพืน้ที ่1 เฮกแตรต์อ่ปี โดยฝ้ายเทคโนชวีภาพนี้
ถูกพัฒนาขึน้โดย Commonwealth Scientific and Industrial Research Organisation (CSIRO) ซึง่เป็น
หน่วยงานภาครัฐของออสเตรเลยี  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
HTTP://WWW.OGTR.GOV.AU/INTERNET/OGTR/PUBLISHING.NSF/CONTENT/DIR136/$FILE/NOTI

FICATION%20OF%20LICENCE%20DECISION.PDF 



องคก์ารสหประชาชาตใิหก้ารชว่ยเหลอืกลุม่ประเทศก าลงัพฒันาในการปรบัตวัเพือ่รบัมอืกบั 
ภาวะสภาพอากาศเปลีย่นแปลง 

องคก์ารสหประชาชาตมิีโครงการชว่ยเหลอืประเทศก าลังพัฒนา 8 ประเทศในการรับมอืกับภาวะสภาพอากาศ
เปลีย่นแปลง ในชือ่โครงการ Integrating Agriculture in National Adaptation Plans โดย FAO และ UNDP ได ้
ใหค้วามร่วมมอืกับกระทรวงเกษตรของประเทศเนปาล เคนย่า ฟิลปิปินส ์ไทย อูกันดา อุรุกวัย เวยีดนาม และ 
แซมเบยี ในการป้องกันผลกระทบต่อวถิกีารด าเนินชวีติ เพิ่มผลผลติทางการเกษตรและสรา้งความมั่นคงทาง
อาหาร 
 
FAO ระบุวา่ ชวีติของผูด้อ้ยโอกาสทีอ่าศัยอยู่ตามชนบทกวา่ 75 เปอรเ์ซ็นตข์ึน้อยู่กับเกษตรกรรมซึง่เป็นแหล่ง
รายไดห้ลัก ดังนัน้แนวทางหนึง่ในการปรับตัวเพือ่รับมอืกับภาวะสภาพอากาศเปลีย่นแปลง คอื การปรับปรุงพันธุ์
พืชใหท้นต่อภาวะแลง้ ดินเค็ม และการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศอย่างรวดเร็ว รวมไปถึงการพัฒนาระบบ
เพาะปลกู การบรหิารจัดการน ้าและระบบชลประทานใหม้ปีระสทิธภิาพมากขึน้ 
 
ความมั่นคงทางอาหารในศตวรรษนี้ข ึน้อยู่กับความสามารถในการพัฒนาและปรับตัวเพื่อรับมือกับภาวะสภาพ
อากาศเปลีย่นแปลง ภาคการเกษตรเป็นสว่นหลักทีไ่ดรั้บผลกระทบและทุกประเทศจะตอ้งเผชญิกับปัญหานี้ ซึง่
สง่ผลกระทบโดยตรงถงึชวีติความเป็นอยู่ ดังนัน้ FAO และ UNDP จงึไดร้่วมมอืกันสนับสนุนประเทศตา่งๆในการ
พัฒนาภาคการเกษตรตามแผนปฏบิัตกิารปรับตัวแห่งชาต ิ(National Adaptation Planning, NAP) กลา่วโดย 
Adriana Dinu ผูป้ระสานงานจาก UNDP Global Environment Finance Unit 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
HTTP://WWW.FAO.ORG/NEWS/STORY/EN/ITEM/326801/ICODE/ 
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สมาชกิวฒุสิภาเคนยา่สนบัสนุนขอ้เสนอของรฐับาลในการยกเลกิการหา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 

สมาชกิวุฒสิภาเคนย่าจ านวน 4 ท่าน ไดแ้ก่ Kareke Mbiuki (รองประธานกรรมาธกิารการเกษตร), Florence 
Mutua (กรรมาธกิารการเกษตร), Robert Pukose (รองประธานกรรมาธกิารการสาธารณสขุ) และ James 
Wandayi (กรรมาธกิารการเกษตร) ใหก้ารสนับสนุนแผนของรัฐบาลในการยกเลกิการหา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
จากการประชมุทีอ่าคารรัฐสภา เมือ่วันที ่26 สงิหาคม 2015 วฒุสิมาชกิ Mbiuki กลา่ววา่ รูส้กึเสยีดายทีก่ารขาด
ความรูค้วามเขา้ใจทีถู่กตอ้งเกีย่วกับพืชเทคโนชวีภาพ ท าใหเ้กดิความเขา้ใจผดิเกีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพ และ
ไดเ้ลา่ถงึประสบการณ์จากการพบปะเกษตรกรทีป่ลกูพชืเทคโนชวีภาพในระหวา่งการทัศนศกึษาทียุ่โรป จากการ
ทัศนศกึษาครัง้นี้ท าใหท้ราบถงึความปลอดภัยและประโยชน์ของพืชเทคโนชวีภาพ โดยสหภาพยุโรปอนุญาตให ้
น าเขา้พชืเทคโนชวีภาพ 58 ชนดิ ตวัอยา่งเชน่ ขา้วโพด ถั่วเหลอืง ฝ้าย oilseed และ sugar beet จากการพูดคยุ
กับเกษตรกรผูเ้พาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็นเวลาหลายปีพบว่าไม่มีปัญหาใดๆจากการเพาะปลูกพืช 
เทคโนชวีภาพ 
 
“เป็นเรือ่งทีน่่ายนิดอียา่งยิง่ทีร่องประธานาธบิดขีองเคนยา่เป็นนักวทิยาศาสตร ์ซึง่ไดร้่วมผลักดันใหเ้กดิการยกเลกิ
ค าสัง่หา้ม และพวกเราจะใหก้ารสนับสนุนเรือ่งนี้อย่างเต็มที”่ กลา่วโดย วฒุสิมาชกิ Mutua และยังไดเ้นน้ถงึพืช
เทคโนชวีภาพทีจ่ าเป็นส าหรับประเทศเคนย่าในขณะนี้ เช่น ฝ้ายและขา้วโพดบที ี“การยกเลกิการหา้มใชพ้ืช 
เทคโนชวีภาพจะเป็นการสรา้งงานใหก้ับคนรุ่นใหม่และท าใหอ้ตุสาหกรรมสิง่ทอเตบิโตขึน้มาก ประเทศเคนย่าไม่
สามารถอยู่อย่างโดดเดีย่ว เนื่องจากประเทศในแอฟรกิาเริม่อนุญาตใหใ้ชพ้ชืเทคโนชวีภาพมากขึน้ โดยประเทศ
แอฟรกิาใต ้บูรก์นิาฟาโซ และ ซดูาน ใหก้ารยอมรับเทคโนโลยนีี้แลว้ ยิง่ไปกว่านัน้การหา้มใชเ้ทคโนโลยใีหม่ๆ 
ยังเป็นการปิดกัน้โอกาสในการเรียนรูข้องนักศกึษา เนื่องจากขาดประสบการณ์จากการน าเทคโนโลยีไปใช ้

ประโยชนจ์รงิ” กลา่วโดย วฒุสิมาชกิ Mutua 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
mugomajohn@gmail.com 
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ประธานาธบิดเีกาหลใีตร้ะบุวา่ จะพฒันาภาคการเกษตรใหเ้ป็นอุตสาหกรรมส าคญัของประเทศ 

ประธานาธบิด ีPark Geun-hye ของเกาหลใีต ้ไดแ้ถลงถงึความยามทีผ่ลักดันใหอ้ตุสาหกรรมเกษตรเป็นหนึง่ใน
อตุสาหกรรมหลกัของประเทศ โดยการใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศร่วมกบัเทคโนโลยชีวีภาพ และไดก้ลา่ววา่ในยุค
ของการตลาดแบบเสรีและการเขา้สูส่ังคมผูส้งูอายุ เกาหลใีตจ้ะใชโ้อกาสนี้ในการผลักดันใหเ้กดิเปลีย่นแปลง
สภาพแวดลอ้มทางเกษตร 
 
ในชว่งกลา่วเปิดงาน "2015 A Farm Show" ซึง่จัดขึน้ทีก่รุงโซล ในวันที ่28 สงิหาคม ทีผ่่านมา ประธานาธบิด ี
Park ไดก้ล่าววา่ อุตสาหกรรมอาหารทั่วโลกมกีารเตบิโตเร็วกว่าอุตสาหกรรมเทคโนโลยแีละยานยนตร์วมกัน 
ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ต่างก็ก าลังพัฒนาดา้นการเกษตร ทางรัฐบาลยืนยันทีจ่ะใหก้ารสนับสนุนในการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีการแปรรูปอาหาร เพื่อเพิ่มก าลังการผลิตและ
ความสามารถในการแขง่ขันทางการตลาด และเพื่อดงึดูดใหค้นรุ่นใหม่ของเกาหลหีันมาประกอบอาชพีในภาค
การเกษตรมากขึน้ 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
HTTP://ENGLISH.YONHAPNEWS.CO.KR/NEWS/2015/08/28/0200000000AEN2015082800880031

5.HTML 

คณะกรรมาการการเกษตรแหง่สหภาพยโุรปไมเ่ห็นดว้ยกบันโยบายการใหอ้สิระกบัประเทศสมาชกิในการ
อนุญาตหรอืหา้มน าเขา้ผลผลติจากเทคโนโลยชีวีภาพ 

ทีป่ระชมุคณะกรรมาการการเกษตรแห่งสหภาพยุโรปปฏเิสธร่างกฎหมายทีใ่หอ้ านาจอสิระกับประเทศสมาชกิใน
การอนุญาตหรอืหา้มน าเขา้ผลผลติจากเทคโนโลยชีวีภาพ เนือ่งจากความกังวลวา่การทีแ่ตล่ะประเทศมนีโยบาย
ทีต่่างกันจะส่งผลกระทบในทางลบต่อตลาดของยุโรปซึง่รวมกันเป็นตลาดเดยีว และอาจส่งผลกระทบต่อ
อตุสาหกรรมการผลติอาหารของยโุรป  
 
ผลการลงมตขิองคณะกรรมการ มผีูเ้ห็นดว้ย 28 ราย คดัคา้น 8 ราย และงดออกเสยีง 6 ราย โดยการลงมตคิรัง้นี้
ไดรั้บการจับตามองอยา่งใกลช้ดิโดยคณะกกรมการดา้นสิง่แวดลอ้ม  
 
Albert Dess ผูเ้สนอร่างกฎหมายดงักลา่วไดอ้อกมาวจิารณ์หลังจากทราบผลการลงมตวิา่ การลงมตใินวันนี้ของ
คณะกรรมการดา้นการเกษตรเป็นการแสดงท่าททีีช่ัดเจน ร่างกฎหมายการใหอ้สิระกับประเทศสมาชกิในการ
อนุญาตหรอืหา้มน าเขา้ผลผลติจากเทคโนโลยชีวีภาพถูกปฏเิสธ เอกภาพทางการตลาดของยุโรปไม่ไดถู้กสรา้ง
มาใหถ้กูท าลายลงงา่ยๆเพยีงเพราะนโยบายทีม่อบอสิระใหก้ับประเทศสมาชกิ ผลการลงมตคิรัง้นี้ไม่ไดพ้จิารณา
ตามความเป็นจริง เนื่องจากหลายประเทศในยุโรปยังตอ้งพึ่งพาการน าเขา้อาหารสัตวท์ีผ่ลติจากพืชเทคโน
ชวีภาพ กจิการปศสุตัวจ์ะไม่สามารถอยูร่อดไดห้ากอาหารสตัวเ์หลา่นีถู้กสัง่หา้มน าเขา้ 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
HTTP://WWW.EUROPARL.EUROPA.EU/NEWS/EN/NEWS-

ROOM/CONTENT/20150901IPR91167/HTML/AGRICULTURE-COMMITTEE-OPPOSES-

NATIONAL-BANS-ON-IMPORTS-OF-GM-FOOD-AND-FEED 
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การปรบัปรุง promotor ของยนีตา้นทานเพือ่สรา้งความตา้นทานแบบกวา้งตอ่โรคขอบใบแหง้ในขา้ว 

แบคทเีรยีโรคพชื Xanthomonas สามารถปลอ่ย transcription activator-like (TAL) effectors เขา้สูเ่ซลลพ์ชื 
ซึง่มผีลท าใหพ้ืชออ่นแอต่อโรคมากขึน้หรือมผีลไปกระตุน้ความตา้นทานของพืช ยนี Xa10 ในขา้วซึง่เป็นยนี
ตา้นทานทีถู่กกระตุน้โดย TAL-effectors ท าใหเ้กดิความตา้นแบบจ าเพาะกับสายพันธุต์อ่เชือ้ Xanthomonas 
oryzae pv. oryzae (Xoo) ซึง่เป็นเชือ้สาเหตโุรคขอบใบแหง้ในขา้ว 
 
Xuan Zeng จาก University of Singapore และทมีวจิัย ไดพั้ฒนาวธิกีารสรา้งความตา้นทานแบบกวา้งทีไ่ม่
จ าเพาะตอ่สายพันธุข์องเชือ้โรค โดยท าการปรับปรุงยนี Xa10 ใหก้ลายเป็นยนีใหมทีเ่รยีกวา่ Xa10E5 จากการ
เปลีย่นแปลงบรเิวณ promotor โดยออกแบบใหย้นีสามารถถูกกระตุน้การแสดงออกไดโ้ดยเชือ้ Xoo หลายสาย
พันธุ ์โดย promotor นี้สามารถตอบสนองตอ่ TAL-effector หลายชนิด และจากการทดลองพบวา่ยนีทีไ่ดรั้บ
การพัฒนาใหมน่ีท้ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่เชือ้ Xoo ในทกุๆระยะการพัฒนาของตน้ขา้ว 
 
ผลการศกึษาตอ่มาแสดงใหเ้ห็นวา่ยนี Xa10E5 ท าใหเ้กดิความตา้นทานแบบกวา้ง โดยท าใหเ้กดิความตา้นทาน
ตอ่เชือ้ 27 สายพันธุจ์ากทัง้หมด 28 สายพันธุ ์การพัฒนายนี Xa10E5 ร่วมกับการพัฒนาพันธุข์า้วเทคโนชวีภาพ
ท าใหเ้กดิแนวทางใหมใ่นการปรับปรุงพันธุข์า้วใหม้คีวามตา้นทานแบบกวา้งตอ่โรคขอบใบแหง้ 
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