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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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พนัธมติรเรยีกรอ้งใหอ้งคก์ารอาหารและยาตรวจสอบการตดิฉลากจเีอ็ม 

พันธมติรรวมกลุม่ขึน้เพือ่ผลกัดนัการแกปั้ญหาการตดิฉลากผลติภัณฑอ์าหารทีม่ีจเีอ็มเป็นสว่นประกอบ พันธมติรเพือ่
อาหารปลอดภัยราคาไมแ่พงเรยีกรอ้งใหก้ฎมาตรฐานในการตดิฉลากจากฝ่ังหนึง่ไปยังฝ่ังหนึง่Pam Baileyประธาน
กรรมการบรหิารGrocery Manufacturers Associationและเป็นสมาชกิของพันธมติรนี ้เขากลา่วในการประชมุผา่นสือ่
วา่ มาตรฐานควรทีจ่ะก ากบัดแูลโดยองคก์ารอาหารและยา พวกเราเชือ่วา่องคก์ารอาหารและยาควรจะเป็นผูม้อี านาจ
ตดัสนิใจเพยีงผูเ้ดยีววา่อาหารชนดิใดควรตดิฉลากโดยเฉพาะอย่างยิง่อาหารทีม่จีเีอ็มเป็นสว่นประกอบ 
 

Martin Barbreประธานสมาคมผูเ้พาะปลกูขา้วโพดแหง่ชาตแิละเป็นสมาชกิของพันธมติรยนืยันถงึขอ้เสนอวา่ 
“องคก์ารอาหารและยา และองคก์รความปลอดภัยดา้นอาหารทัง้ในสหรัฐและทัว่โลกจ าเป็นตอ้งประเมนิการใช ้

สว่นประกอบทีด่ดัแปลงพันธกุรรม และจากการทดสอบพบวา่ไมม่กีระทบตอ่สขุภาพของครอบครัวชาวอเมรกินั ความ
จรงิแลว้ไมม่กีารศกึษาทางวทิยาศาสตรท์ีแ่สดงใหเ้ห็นวา่อาหารทีไ่ดจ้ากเทคโนโลยกีารดดัแปลงพันธุกรรมจะ
แตกตา่งจากอาหารปกต ิ 

พันธมติรยังกลา่วถงึ การแกปั้ญหาการตดิฉลากจเีอ็มวา่ ควรจะขจัดความสบัสนเกีย่วกบัความปลอดภัยดา้นอาหารขัน้
สงู ดว้ยการใหข้อ้มลูแกผู่บ้รโิภคอยา่งสม า่เสมอ 

 

อา่นบทความตน้ฉบบัที ่http://brownfieldagnews.com/2014/02/06/coalition-gmo-labeling-overseen-fda/. 
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การเพาะปลกูพชืจเีอ็มหนทางสูก่ารเกษตรกรรมย ัง่ยนื 

 ศาสตราจารย ์Marc Van Montagu ผูท้ีไ่ดรั้บรางวลั  World Food Prize ปี 2013 และเป็นผูก้อ่ตัง้และประธาน
สถาบนัวจิัยการเผยแพร่เทคโนโลยดีา้นพชื (IPBO) ในเบลเยีย่ม เนน้ย ้าถงึการขยายการเพาะปลกูพชืจเีอ็มซึง่เป็น
หนทางสูร่ะบบเกษตรย่ังยนื ในการกลา่วปาฐกถาในงาน Bangalore India Bio ซึง่จัดขึน้เมือ่วนัที ่10-12 
กมุภาพันธ ์ทีเ่มอืง Bengaluru ประเทศอนิเดยี เขากลา่ววา่ “มเีพยีงระบบการเกษตรยั่งยนืและการปลกูพชืเทคโน
ชวีภาพเทา่นัน้ทีจ่ะชว่ยพืน้ทีเ่พาะปลกูใหค้งอยู ่ไมเ่พยีงแตจ่ะสรา้งความมั่งคัง่ใหแ้กเ่กษตรกรอยา่งเดยีว แตยั่ง
สรา้งความมั่งคัง่ใหแ้กป่ระชากรโลกดว้ยการขจัดความหวิโหย ความยากจน และภาวะทพุลภาพ จงึมคีวามจ าเป็นที่
ตอ้งใชว้ทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยใีนการท าใหม้ั่นใจไดว้า่เป็นการเกษตรทีด่กีวา่และปลอดภัยกวา่ เมือ่
วทิยาศาสตรท์ีด่สีดุคอืการทดลองดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรทีใ่ชแ้กปั้ญหาดว้ยการใชพ้ชืจเีอ็ม จงึมคีวามจ าเป็น
ทีจ่ะตอ้งถา่ยถอดเทคโนโลยเีหลา่นีไ้ปสูก่ารใชจ้รงิในสภาพแปลง”  

 
Van Montagu เนน้วา่จ าเป็นตอ้งน าเทคโนโลยจีเีอ็มมาใชก้บัพชืทีไ่มใ่ชพ่ชืเศรษฐกจิและพชืพันธุพ์ืน้เมอืง เชน่
เกษตรกรชาวบราซลิทีเ่พาะปลกูถั่วพันธุพ์ืน้เมอืงโดยไมใ่ชส้ารเคมทีีผ่ลติโดยบรษัิทตา่งชาต ิการเพาะปลูกพชืจเีอ็ม
เป็นวธิกีารเดยีวทีรั่กษาธรรมชาต ิหลกีเลีย่งการใชปุ้๋ ย และปรับปรุงคณุภาพของดนิชว่ยใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้สามเทา่ 
เราจ าเป็นตอ้งฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่พาะปลกูใหม้คีวามอดุมสมบรูณ์อย่างยั่งยนื พชืจเีอ็มและการดดัแปลงพันธกุรรมเป็น
ผลลพัธธ์รรมชาต ิเนือ่งจากธรรมชาตเิป็นทัง้หอ้งทดลองดา้นพันธศุาสตร ์แหลง่ของยนีทีท่ าใหเ้กดิการพัฒนาอยา่ง
ถาวร ซงึนีค่อืพืน้ฐานการววิฒันาการ 
 

อา่นขอ้มลูที ่http://www.bangaloreindiabio.in/Index_New.php 
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นักวจิัยจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐไดพั้ฒนาเครือ่งชนดิใหมเ่พือ่วจัิยยนีในถั่วเหลอืง ซึง่จะชว่ยเพิม่ผลผลติและ
ตา้นทานตอ่แมลงศตัรูพชืและโรคในถั่วเหลอืง 

  

เครือ่งมอืนีพั้ฒนาขึน้โดย Perry CreganQijian Song และ Charles Quigley นักวทิยาศาสตรจ์ากศนูยว์จิัยเกษตร 
(ARS) ซึง่เป็นเครือ่งมอืทีช่ว่ยใหนั้กวทิยาศาสตรเ์ก็บขอ้มลูทางพันธุกรรมไดภ้ายใน 3 วนั ซึง่ถา้ใชว้ธิเีกา่จะตอ้งใช ้

เวลาเป็นสปัดาห ์เครือ่งมอืนีม้ชี ือ่วา่ the SoySNP50K iSelect SNP BeadChip เป็นแผน่แกว้ขนาดเล็กยาวประมาณ 
3 นิว้ ผวิหนา้เคลอืบดว้ยดเีอ็นเอเครือ่งหมาย นักวจัิยสามารถใชแ้ผน่แกว้นีจ้ าแนกสว่นของจโีนมซึง่มบีทบาทส าคัญ
ตอ่การเพิม่ผลผลติของถั่วเหลอืงทีเ่ป็นพันธุป่์า 96 สายพันธุแ์ละพันธุท์ีใ่ชเ้พาะปลกู 96 สายพันธุ ์ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานนีท้ี ่http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm. 
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รัฐบาลจนีออกนโยบายฉบบัแรกเมือ่วันที ่19 มกราคม 2014 เนน้การปฏริูปชนบทและวางแผนพัฒนาเกษตร
สมัยใหม ่ 

  

นโยบายนีอ้อกโดยคณะกรรมการกลางของพรรคคอมมวินสิตจ์นีและคณะรัฐมนตร ีซึง่ไดแ้ถลงไวน้โยบายดา้นตา่งๆ
ไวใ้นเอกสารทีเ่รยีกวา่ “The No.1 Central document” ซึง่นับเป็นปีที ่11 แลว้ทีเ่อกสารนีเ้นน้เรือ่งการเกษตร 
 

ในเอกสารระบไุวน้โยบายตา่งๆไว ้8 ดา้น 33 ประเด็นเกีย่วกบัการท างานของรัฐบาลในการปฏริูปชนบทประกอบดว้ย 
การเกษตร พืน้ทีช่นบท และเกษตรกร เอกสารระบวุา่ การพัฒนาระบบความมั่นคงดา้นอาหารแหง่ชาตเิป็นส าคัญ
อนัดบัตน้ในนโยบายปี 2014 และในนโยบายในอกี 2-3 ปีขา้งหนา้ และจนียังสนับสนุนนวตักรรมเทคโนโลยใีนภาค
เกษตรกรรม พัฒนาอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุส์มัยใหม ่และสนันสนุนเครือ่งจักรกลทางการเกษตรอกีดว้ย 

อา่นขา่วที ่http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm. 

http://www.bangaloreindiabio.in/Index_New.php
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2014/140218.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm
http://news.xinhuanet.com/politics/2014-01/19/c_119033371.htm


มนัฝร ัง่เทคโนชวีภาพตา้นทานโรคไหม ้

 นักวทิยาศาสตรจ์ากThe Sainsbury Laboratory (TSL) ประสบความส าเร็จในการท าใหม้ันฝร่ังตา้นทานตอ่โรคไหม ้
โดยไมใ่ชส้ารเคมคีมุควบคมุเชือ้รา โรคไหมใ้นมันฝร่ังหรอื late blight มสีาเหตมุาจากเชือ้รา Phytophthora 
infestansซึง่ยังคงเป็นโรคทีรุ่นแรงในมันฝร่ังอยูจ่นถงึปัจจบุนั 
 

การทดสอบภาคสนามมันฝร่ังในสภาพทีม่กีารแพร่ระบาดของโรคไหมใ้นปี 2012 ซึง่นักวจัิยไมต่อ้งปลกูเชือ้โรคนี้
ใหแ้กม่ันฝร่ัง ทีท่ าสอบ เพยีงแตร่อใหเ้ชือ้อาศยัอยูใ่นแปลงเขา้ท าลายมันฝร่ัง โดยในชว่งตน้เดอืนสงิหาคมพบวา่ มัน
ฝร่ังปกตทิีไ่มไ่ดด้ดัแปลงพันธกุรรมเป็นโรค 100% ในขณะทีพ่ชืจเีอ็มแสดงความตา้นทานอยา่งเต็มทีจ่นสิน้สดุการ
ทดลอง และมันฝร่ังจเีอ็มใหห้ัวมากกวา่มันฝร่ังปกต ิยนีทีใ่ชไ้ดม้าจากมันฝร่ังพันธุป่์าจากอเมรกิาใต ้ซึง่ยนีนีจ้ะ
เหนีย่วน าใหพ้ชืเกดิกลไกการป้องตวัเองโดยธรรมชาตดิว้ยการจดจ าเชือ้สาเหตโุรค 

 

ศาสตราจารย ์Jonathan Jones จาก TSL กลา่ววา่ การปรับปรุงพันธุโ์ดยใชพั้นธุป่์านัน้ใชแ้รงงานมากและใช ้

เวลานานเนือ่งจากตอ้งใชเ้วลาในการน ายนีเขา้สูพั่นธุป์ลกู กวา่จะประสบความส าเร็จเชือ้สาเหตโุรคก็พัฒนาตวัเองให ้
ชนะความตา้นทานทีเ่ราพัฒนาขึน้เสยีกอ่น เทคโนโลยจีเีอ็มร่วมกบัความรูค้วามเขา้ใจอย่างลกึซึง้เกีย่วกบัเชือ้สาเหตุ
โรคและพชือาศยัของเชือ้ จะชว่ยเราพัฒนามันฝร่ังใหต้อ่ตา้นโรคไหมไ้ด ้ 

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานวจิัยไดท้ี่http://www.tsl.ac.uk/gmspuds.html. 
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