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CropBiotech update และ biofuels supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร
ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพเปน
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เปนประจํา
ทุกสัปดาห เพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

ญี่ปุนเปดตลาดใหกับมะละกอดดัแปลงพันธุกรรม

ขาวสารทัว่โลก

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

เมือง Boulder อนุญาตใหมีการปลูกขาวโพดและชูการบทีเทคโนชีวภาพ

สหภาพยุโรปอนุมัติขาวโพดเทคโนชีวภาพ 3 พันธุ 

เม็กซิโกอนุมัติการทดสอบนํารองสําหรบัขาวโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 

การพัฒนาแตงโมตานทานไวรสัโดยใชชิ้นสวนไวรัสจากไวรัสทีต่างชนดิ

หัวหนานักวิทยาศาสตรชาวอังกฤษกลาววาไมควรมองขามประโยชนของพืชดดัแปลงพันธกุรรม 

BASF แหงยโุรปดําเนินการยายไปยังสหรฐั 

สหภาพยโุรปอนุมัติขาวโพดเทคโนชวีภาพ 3 พนัธุ 

สหภาพยุโรป (EU) ไดอนุมัติขาวโพดเทคโนชีวภาพ 3 พันธุจากซินเจนทา เอจี และสายพันธุอ่ืนจากดาวเคมิ
คอล จํากัด สําหรับเปนอาหารคน และอาหารสัตว ใหมีการนําเขา และกระบวนการผลติ

ขาวโพดของซินเจนทาที่ไดรบัการอนุมัติคือ MIR604 x GA 21, Bt11 x MIR604 
และ Bt11 x MIR604 x GA21 ซึ่งมีความตานทานตอแมลง และมลีักษณะทนทานตอสารกําจัดวชัพืช ฝายของ
ดาวเคมิคอล ทีไ่ดรับอนุมัตคิือ Dow 281-24-236 x 3006-210-23 ซึ่งเปนตัวอยางของฝายตานทานแมลง

ตามขอตกลงของคณะกรรมการแหงสหภาพยโุรป พวกเขาอนุมัติพืชเทคโนชีวภาพหลังจากที่ประเทศสมาชิกไม
ลงเสียงสวนใหญในการสนับสนุนหรือคัดคานการอนุมัติ การอนุมัติมีผลบงัคบัใช 10 ป และจะอยูภายใตกฎการ
ตดิฉลากและตรวจสอบยอนกลบัของสหภาพยโุรป

ดูขาวเพิ่มเติมที:่ http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=31073§ionid=1



กระทรวงเกษตรของสหรฐัอเมริกา (USDA) ประกาศวารฐับาลญี่ปุนอนุมัตใิหมะละกอสายพันธุ Rainbow มีการ
นําเขาเชิงพาณิชยไปยงัประเทศญี่ปุนได มะละกอสายพันธุ Rainbow เปนมะละกอที่มีการดดัแปลงพันธุกรรมให
ตานทานตอไวรัสจดุวงแหวนมะละกอ

“การเปดตลาดในญี่ปุนเปนขาวทีด่ีสําหรบัผูผลติมะละกอในฮาวาย และเปนขาวที่ดีกวาสําหรับการสงออกสินคา
เกษตรของอเมริกา” Michael Scuse, รักษาการผูชวยเลขาศนูยบริการฟารมและการเกษตรตางประเทศกลาววา 
“ภายใตการบรหิารของประธานาธิบดโีอบามา, กระทรวงเกษตรของสหรฐั ไดขยายตลาดอยางตอเน่ืองสําหรับ
การสงออกสินคาของสหรฐัในตางประเทศ ไดทํางานเชิงรุกเพ่ือทําลายการกีดกันทางการคา และชวยเหลือ
ธุรกิจสหรฐัดวยทรัพยากรทีจ่ําเปนในการเขาถึงผูบรโิภคทั่วโลก ประกาศนีจ้ะทําใหมั่นใจวามะละกอที่ฮาวายผลติ
จะชวยผลักดันเศรษฐกิจการเกษตรของสหรฐัโดยการขยายการสงออก การสรางงานและสรางความเขมแข็งใน
การแขงขันของประเทศ”

ญี่ปุนเคยเปนตลาดที่สําคัญสําหรับมะละกอฮาวายที่มยีอดขายประจําปถงึ 15 ลานเหรียญสหรฐัในป 1996 เม่ือมี
การอนุมัติใหมีการนําเขามะละกอพันธุ Rainbow ผูผลิตมะละกอของสหรัฐหวังทีจ่ะฟนตลาดที่สําคัญน้ีอีกครัง้

อานขอมูลเพ่ิมเติมที:่
http://www.fas.usda.gov/scriptsw/PressRelease/pressrel_dout.asp?Entry=valid&PrNum=0002-12 
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ญี่ปุนเปดตลาดใหกบัมะละกอดัดแปลงพนัธกุรรม

BASF แหงยโุรปดาํเนินการยายไปยังสหรฐั 

สํานักงานใหญ บริษัท BASF สาขาวิชาพืชศาสตรในยโุรปจะยายไปที่ Raleigh, North Carolina
สหรฐัอเมริกา “สภาพทางสังคมการเมืองและเงื่อนไขกฎระเบียบขอบังคบัไมใหเราแสดงวาพืชดดัแปลง
พันธุกรรมสามารถประสบความสําเรจ็ในการผลติเชิงพาณิชยในยโุรปในปทีจ่ะมาถึงนี้ได” Peter Eckes  ประธาน 
BASF  กลาว

BASF ตอจากนี้ไปจะเนนตลาดในทวปีอเมริกาเหนือและใต และเอเชีย โครงการที่มุงเนนแตเพียงยโุรปเพียงผู
เดียวจะถูกยกเลิก แผนมีการกําหนดปดสถานทีใ่น Gatersleben เยอรมนี และ Svalöv, สวีเดน ในขณะทีก่าร
ทํางานบางอยางจะยงัคงอยูใน Limburgerhof, เยอรมนี

“อยางไรก็ตามไมไดหมายความวาเราจะออกมาจากยโุรปโดยสิ้นเชิง เชนเดียวกับในอดตีทีผ่านมา เราจะวจิยั
เพ่ือเปนผูนําดานอุตสาหกรรมและเพื่อผลประโยชนของหุนสวนทีใ่กลชดิของเราอยางตอเนื่อง และทํางาน
รวมกับนักวิทยาศาสตรชั้นนําในประเทศเยอรมนีและยโุรป เพ่ือการนี้เราจะเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสถานที่
ของเราใน Ghent, เบลเยียม และเบอรลิน, เยอรมนี” Peter Eckes อธิบาย

การปลอยขาววา สาขาวิชาพืชศาสตร ของ BASF จะหยดุการพัฒนาและการคาขายสินคาทัง้หมด นั่นเปนการ
กําหนดเปาหมายเพียงเพื่อที่จะมีการเพาะปลูกในตลาดยโุรป เชนการดดัแปลงพันธุกรรมมนัฝรัง่
แปง (Amflora, Amadea และModena) มันฝรัง่ตานทานโรคไหมที่เรียกวา Fortuna ตลอดจนมันฝรัง่แปง
ตานทานโรคไหม และขาวสาลีสายพันธุที่ตานทานตอโรคทีเ่กิดจากเชื้อรา อยางไรก็ตามในการรักษาตัวเลือก
ทัง้หมดสําหรบัผลติภัณฑจากมันฝรัง่ สาขาวิชาพืชศาสตรของ BASF จะดําเนินการขออนุมัตติามกฎขอบังคบั
สําหรับเริ่มการผลิตแลว

อานเพิ่มเติมไดที:่ http://www.basf.com/group/corporate/en/products-and-
industries/biotechnology/plant-biotechnology/index.

เมือง Boulder อนุญาตใหมีการปลูกขาวโพดและชกูารบทีเทคโนชวีภาพ

คณะกรรมการของเมือง Boulder ในรฐัโคโลราโดประเทศสหรฐัอเมริกาไดอนุญาตใหมีการปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพ นอกเหนือจากการอนุญาตใหเกษตรกรปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพสายพันธุตานทานตอแมลงและสาร
กําจัดวชัพืชอยางตอเนื่อง คณะกรรมการฯ ยงัมีการอนุมัติใหปลูกชูการบทีทีต่านทานตอสารกําจดัวชัพืชราวดอัพ
อีกดวย

คณะกรรมการฯ กําลังจะพิจารณาวาจะอนุญาตใหปลูกพืชเทคโนชีวภาพลักษณะอ่ืน ๆ เชน ทนแลง ซึง่จะมีการ
พัฒนาในอนาคตดวยหรือไม

ดูขาวเพิ่มเติมที:่ http://www.dailycamera.com/boulder-county-news/ci_19585517



แตงโมเปนผลไมที่สําคัญทั่วโลก แตมักจะมีไวรัสหลายชนดิทีท่ําใหผลผลติลดลงอยางมีนยัสําคัญ Ching-Yi 
Lin แหงมหาวิทยาลยันานาชาติ Chung Hsing ในไตหวันรวมกับนักวิจยัอ่ืน ๆ พัฒนาแตงโมเทคโนโลชีวภาพ
ตานทานการเขาทําลายของไวรัสมากชนิด พวกเขาใชยีนทีม่ชีิ้นสวนของ Cucumber mosaic virus (CMV), 
Cucumber green mottle mosaic virus (CGMMV) และ Watermelon mosaic virus (WMV) จากนั้นถายยีน
เขาสูแตงโมโดยใชเชื้ออะโกรแบคทีเรยี
นักวิจัยพบวามกีารแทรกของยนีเขาสูแตงโมดวยวิธีการตรวจสอบจาก Southern blot เม่ือนําแตงโมเทคโน
ชีวภาพนี้มาทดสอบความตานทานตอ CMV, CGMMV, และ WMV  พบวามี 2 สายพันธุทีต่านทานตอไวรสัแตละ
ชนดิและไวรัสทัง้ 3 ชนดิรวมกัน เมื่อนําทั้ง 2 สายพันธุนี้มาผสมขามพบวามีความตานทานตอเชื้อ CMV และ 
WMV แตไมตานทาน CGMMV จากการวิเคราะหพบวาการผสมขามของทัง้ 2 สายพันธุนีท้าํใหเกิดการสูญเสีย
ชิ้นสวนของโปรตีนหอหุมอนุภาคของ CGMMV ไป ดัง้นั้นรุนลูกจงึไมแสดงความตานทานตอการ CGMMV

การคนพบนีช้ีใ้หเห็นวาการรวมชิ้นสวนตางๆ ของยีนในแตงโมเทคโนโลชีวภาพสนับสนุนใหเกิดความตานทาน
ตอไวรัสที่หลากหลายโดยกระบวนการ gene silencing สายพันธุตานทานทีผ่ลติไดนี้สามารถนําไปใชในการ
ปรบัปรงุพันธุแตงโมใหมคีวามตานทานตอไวรัสไดหลายชนดิ

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที:่ http://www.springerlink.com/content/2837j23783512970/fulltext.pdf.

การพัฒนาแตงโมตานทานไวรสัโดยใชช้ินสวนไวรัสจากไวรสัที่ตางชนิด
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หวัหนานักวทิยาศาสตรชาวอังกฤษกลาววาไมควรมองขามประโยชนของพืชดัดแปลงพันธกุรรม 

ศาสตราจารย John Beddington หัวหนาที่ปรกึษาดานวิทยาศาสตรของรฐับาลอังกฤษและนักชีววิทยาประยุกต
ดานประชากรจาก Imperial College London กลาวถึงความสําคัญของการปลูกพืชดดัแปลงพันธุกรรมเพื่อ
ปองกันการเกิดวิกฤตอาหารโลก ในการบรรยายหัวขอเรื่อง ‘อาหารและน้ํา: ความทาทายในศตวรรษที่ 21’ ที่ 
Royal Agricultural College เม่ือ 20 มกราคม 2555

ศาสตราจารย John Beddington กลาววา อาหารมากกวาหนึ่งลานลานมื้อทาํมาจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน
ทวปีอเมริกาเหนือ และขณะนีย้งัไมมีกรณีใด ๆ ที่มคีนฟองรองตอศาลหลังจากบรโิภคพืชดดัแปลงพันธุกรรม เขา
ยงักลาววามีประชากรที่เพ่ิมมากขึ้น พรอมกับการเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศ และการขาดแคลนน้ํา ยโุรปไม
สามารถละเลยความสําคัญของพืชดดัแปลงพันธุกรรมในการแกไขปญหาทางการเกษตร

ศาสตราจารย John Beddington กลาววา “ถาคุณประสบปญหาที่ยุงยาก ไมสามารถแกไขไดโดยวิธีการ
ปรบัปรงุพันธุพืชแบบธรรมดาหรือเทคนิคอ่ืน ๆ สิ่งมีชีวติดดัแปลงพันธุกรรมสามารถแกไขปญหานั้นได และเมื่อมี
การทดสอบสําหรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหรือสุขภาพของมนุษยอยางถูกตองและมีความเหมาะสม ผมไม
เห็นวาจะมีเหตุผลใดๆทีจ่ะไมควรใชพืชดดัแปลงพันธุกรรม”

ดูขอมูลเพ่ิมเติมที:่ http://www.fwi.co.uk/Articles/23/01/2012/131097/Don39t-ignore-benefits-of-GM-
says-chief-scientist.htm และhttp://rac.ac.uk/news/college-news/chief-scientific-adviser-advocates-
importance-of-education-at-bledisloe-memorial-lecture.

สํานักงานเลขาธิการเกษตร ปศุสตัว การพัฒนาชนบท ประมง และอาหาผานทางศูนยบริการสุขภาพแหงชาติ 
ความปลอดภยัดานอาหาร และคุณภาพอาหาร (SENASICA) ในประเทศเม็กซิโกประกาศอนุมัตทิดสอบขาวโพด
ดดัแปลงพันธุกรรม 2 แปลงจากที่รอผลการพิจารณามานาน การทดสอบจะเกิดข้ึนที่เมือง Sinaloa บน
พ้ืนที่ 63.48 เฮกตาร

จากจํานวน 38 คําขออนุญาตเพ่ือการทดสอบสําหรับพืชดดัแปลงพันธุกรรมที่หลากหลาย ในพื้นทีต่างๆของ
เม็กซิโก เชน รัฐตาเมาลีปส นายารติ ซีนาโลอา ซบาจา คาลิฟอรเนีย เซอร และโซโนรา จนถงึขณะนีร้ฐับาล
เม็กซิโกอนุญาตเพียงไมก่ีคํารองเทานั้นสําหรบัการทดสอบพืชดดัแปลงพันธกุรรม

ดูขอมูลเพ่ิมเติมที:่
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/GM%20Corn%20Pilot%20Tests%20App
roved_Mexico_Mexico_1-6-2012.pdf

เมก็ซิโกอนุมตักิารทดสอบนาํรองสําหรบัขาวโพดดัดแปลงพนัธกุรรม


