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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 

เคนยาผานพรบ. ความปลอดภยัทางชีวภาพ

คิวบาพรอมรบัเทคโนโลยชีีวภาพ

FAO: ประชากรเกือบพันลานคนยงัคงอดอยาก ราคาอาหารยงัคงสูง

ขาวสารในอเมริกา

ขาวสารรอบโลก

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารในอเมริกา

ควิบาพรอมรบัเทคโนโลยีชีวภาพ 

คารลอส บอรโรโต ผูอํานวยการสถาบันพันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพของคิวบา เปดเผยวา พืชเทคโนชีวภาพ
อาจจะมีการปลูกไดเร็วๆ นี้ คิวบาตองการใชพืชจีเอ็มเพ่ือลดการพึ่งพาการนําเขาสินคาเกษตร ซึ่งในปจจุบันคิวบา
นําเขาอาหารมากกวา 50% จากรายงานของบริษัท แกรนดมา อินเตอรเนชั่นแนล  ขาวโพดตานทานแมลงและ             
ยาปราบวัชพืชกําลังอยูระหวางการทดสอบในระดับไรนาในเมืองลา ฮาบานา แชนตา คลารา ชิโก เดอ อริลลา             
คามาไกวย และแชมติอาโก เดอ คิวบา  นอกจากนี้สถาบันวิจัยของคิวบากําลังพัฒนาถั่วเหลือง มันฝรั่ง และมะเขือ
เทศดัดแปลงพันธุกรรมอยูอยางขะมักเขมน

แหลงที่มา  http://www.granma.cu/ingles/2008/diciembre/juev11/corn.html

อารคาเดียและเอเอทีเอฟ รวมพัฒนาพันธุขาวสําหรับอาฟริกา

อียูอนุญาตใหใชถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ 
ขาวสารในยโุรป

ขาวสารในอาฟรกิา

ศาลอียปูรบัฝรัง่เศสฐานถวงเวลากฎหมาย GMO

ขาวสารในเอเชีย
รฐัมนตรีเกษตรอินเดียขอใหใชเทคโนโลยชีีวภาพในการปรบัปรงุพันธุมันฝรัง่

ถั่วลิสงเทคโนชีวภาพมีโอกาสประสบความสําเรจ็สงู 



ขาวสารในเอเชีย

ถัว่ลิสงเทคโนชีวภาพมีโอกาสประสบความสาํเรจ็สูง 

เรื่องที่นายินดีสําหรับผูที่ชอบทานถั่วลิสงแตเกิดภูมิแพ เพราะแพกก้ี โอเชียส-อคินส และคณะจากมหาวิทยาลัย
จอรเจียในเมืองทิฟทัน กําลังพัฒนาถั่วลิสงเทคโนโลยีชีวภาพที่ลดการเกิดภูมิแพ เปาหมายคือพันธุถั่วลิสงที่
ปราศจากสารกอใหเกิดภูมิแพ ซึ่งหมายถึงการลดจํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจากการบริโภคถั่วลิสงดั้งเดิม

ยีนในถั่วบางยีนจะสรางสารซึ่งไปกระตุนใหเกิดปฏิกิริยาภูมิแพใหกับโปรตีนบางชนิด สงผลใหภาวะภูมิแพรุนแรง
ยิ่งข้ึน คณะนักวิจัยกําลังทดสอบถั่วลิสงเทคโนชีวภาพ ซึ่งไมสรางโปรตีน 2 ชนิดที่เก่ียวของกับการเกิดภาวะ
ภูมิแพอยางรุนแรง งานวิจัยน้ีไดรับการตีพิมพใน The Journal of Agricultural and Food Chemistry

แหลงที่มา  http://blog.wired.com/wiredscience/2008/11/peanuts-with-le.html

รัฐมนตรเีกษตรอินเดียขอใหใชเทคโนโลยชีีวภาพในการปรบัปรุงพันธุมันฝรั่ง

นายชารราด พาวาร รัฐมนตรีเกษตรของอินเดียกลาววา เทคโนโลยีชีวภาพจะเปนสิ่งสําคัญในการพัฒนามันฝรั่ง 
นายพาวารพูดเรื่องน้ีในพิธีเปดการประชุมมันฝรั่งนานาชาติ (GPC) เม่ือวันที่ 9-12 ธันวาคม 2551 ณ กรุง
นิวเดลฮี การประชุมจัดโดยสมาคมมันฝรั่งแหงอินเดีย รวมกับสถาบันกลางวิจัยมันฝรั่ง และสภาการวิจัยดาน
เกษตรของอินเดีย การประชุมตอบสนองตอความพยายามขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ 
(FAO) ซึ่งจัดใหมันฝรั่งเปน “อาหารแหงอนาคต” และประกาศใหป 2551 เปน “ปสากลของมันฝรั่ง” นายพาวาร
กลาววา อินเดียเปนสมาชิกในกลุมการหาลําดับจีโนมของมันฝรั่ง เพ่ือสรางความเขาใจและการใชขอมูลของยีน
ในการปรับปรุงพันธุมันฝรั่ง เขายังกลาวดวยวา สถาบันกลางวิจัยมันฝรั่ง ไดพัฒนาสายพันธุมันฝรั่ง             
เทคโนชีวภาพซึ่งตานทานตอโรคไหมและมีคุณคาทางโภชนาการเพิ่มข้ึน สายพันธุที่แปรรูปไดงาย ตานทาน     
ตอโรคไวรัส และโรคเหี่ยวจากแบคทีเรียก็กําลังอยูระหวางการพัฒนา แนวทางปฏิบัติสําหรับควบคุมดูแลพืช 
เทคโนชีวภาพในอินเดียไดมีการจัดทําเรียบรอยแลว สภาการวิจัยดานการเกษตรของอินเดียไดจัดทําแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือการจดทะเบียนและปลูกในเชิงพาณิชยไวแลวเชนกัน

ดร. พาเมลลา เค แอนเดอรสัน ผูอํานวยการสถาบันมันฝรั่งนานาชาติ ไดชี้ใหเห็นถึงความสําคัญของมันฝรั่งที่จะ
ชวยประชากรที่ยากจนในความมั่นคงดานอาหารและโภชนาการ เธอกลาววาความสูญเสียมันฝรั่งที่เกิดจาก           
โรคสําคัญมีมาก เชน โรคไหมสูญเสีย 6 ตัน/เฮกตาร สวนขยายพันธุที่ไมปลอดโรค 5.1 ตัน/เฮกตาร โรคไวรัส 
2.8 ตัน/เฮกตาร โรคเหี่ยวจากแบคทีเรีย 0.6 ตัน/เฮกตาร รวมเปนการสูญเสีย 14.5 ตัน/เฮกตาร ซึ่งเทียบเทา
กับผลผลิตเฉลี่ยของประเทศ ดร. แมงกลา ราย ผูอํานายการสภาการวิจัยดานเกษตรของอินเดีย ไดย้ําถึงความ
จําเปนในการใชเทคโนโลยีชีวภาพเปนเครื่องมือสาํหรับการปรับปรุงพันธุมันฝรั่ง โดยชี้ใหเห็นความจําเปนในการ
พุงเปางานวิจัยไปสูการพัฒนามันฝรั่งเทคโนชีวภาพใหตานทานตอโรคและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต

การประชุมตลอดระยะเวลา 4 วัน เปนการแลกเปลี่ยนขอคิดเห็นดานการบริหารจัดการและการผลิตทอนพันธุโดย
ใชเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม เพ่ือใหไดคําแนะนําที่ดีในการปลูกมันฝรั่งที่ไมเปนปญหาตอสภาพแวดลอม เพ่ิม
ผลผลิตและสรางกําไรแกอินเดียและประเทศอื่นๆ

ขอมูลเพ่ิมเติมโปรดติดตอ 

b.choudhary@cgiar.org หรือ k.guar@cgiar.org



หลังจากการพิจารณาอยางรอบคอบโดยหลายภาคสวนตั้งแตป 2002 รัฐสภาแหงเคนยาไดผานพรบ. ความ
ปลอดภัยทางชีวภาพเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2008 พรบ.นี้ไดรับการสนับสนุนจากคณะรัฐมนตรีและสมาชิกรัฐสภา
หลังจากการอภิปรายอยางกวางขวาง พรบ.ฉบับนี้จัดเปนเครื่องมือพ้ืนฐานที่ตอบสนองตอพิธีสารคารตาเฮนา และ
จะเปนเครื่องมือปองกันการใชจีเอ็มโอที่ไมถูกตอง โดยเฉพาะการเคลื่อนยายผานแดน รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร             
วิลเลียม รูโต กลาววา “ประโยชนที่จะไดจากพรบ.นี้มีมาก จะชวยใหประเทศมีรูปแบบการปฏิบัติที่ชัดเจนในการใช
ประโยชนจากงานวิจัย และเสริมสรางสภาวะพึ่งพาตนเองดานการผลติอาหารของประเทศ”

พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพกําหนดใหการวิจัยและใชประโยชนผลิตภัณฑจีเอ็มเปนไปตามกระบวนการทาง
วิทยาศาสตรที่โปรงใสและตรวจสอบได รัฐมนตรีการศึกษาข้ันสูง วิทยาศาสตร และเทคโนโลยี แชลลี่ คอสก้ี เนน
วา “เราไมควรกลัววิทยาศาสตรและกลัวที่จะเดินหนาตอไป ประเทศกําลังประสบปญหาดานอาหาร เราไมอยากเหน็
นักวิทยาศาสตรของเราตองไปทํางานในกรุงเจนีวาหรือที่อ่ืนๆ แตอยากใหมีกฎหมายคุมครองพวกเขาและทํางาน
ในเคนยา” ดร.คอสก้ี กลาวเสริมวา ขอใหสื่อไดมีความระมัดระวังในการนําเสนออยางรอบคอบและสมดุล รัฐมนตรี
ที่ดิน เจมส ออเรนโก ไดกลาวยกยอง ดร.คอสก้ีวา “อยากใหบันทึกความสามารถของ ดร.คอสก้ี ในการนําเสนอ
พรบ. ฉบับนี้ตามข้ันตอนทั้ง 3 และวิธีการหาขอตกลงรวมกันในการอภิปรายในสภา ลักษณะเชนนี้ควรใชเปน
แบบอยาง เพ่ือการใหดําเนินกิจกรรมในสภาเปนไปโดยรวดเร็วและมีประสิทธิผล”

พรบ. ขณะนี้อยูระหวางการขอความเห็นชอบของประธานาธิบดี เม่ือเริ่มประกาศใช จะมีการตั้งคณะกรรมการกลาง
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพ่ือกําหนดแนวทางการอนุมัติและการตัดสินใจตางๆ ที่เก่ียวกับการทดลอง
ภาคสนามของพืชดัดแปลงพันธุกรรม เชน ฝาย ขาวโพด และผลิตภัณฑอ่ืนที่ตองเขาสูการผลิตในเชิงการคา การ
ผานพรบ. ฉบับนี้ ถือวาเปนกาวสําคัญ เพราะสถานภาพของเคนยาในอาฟริกาและสมาคมโลก เคนยาปจจุบันซึ่ง
รวมอยูในกลุมประเทศในอาฟริกาที่มีพรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ เชนเดียวกับประเทศคาเมรูน ทัซมาเนีย 
มาลาวี มอริเชียส  อาฟริกาใต เบอรคินา ฟาโซ มาลี และซิมบาบเว ในเดือนกันยายน 2008 รัฐบาลเคนยาได
กําหนดแผน 5 ปของ National Biotechnology Awareness Strategy (BioAWARE-Kenya) เพ่ือใชเปนกลไกใน
การสรางความเขาใจและการรับรูเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ โดยผานทางการใหขอมูลขาวสารที่ถูกตอง 
ทันเวลา และเปนกลาง 

รายละเอียดเกี่ยวกับพรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพติดตอไดที่  

harrison@ncstnbo.or.ke หรือ harimacharia@yahoo.com

ขาวสารในอาฟริกา

เคนยาผานพรบ. ความปลอดภัยทางชวีภาพ

อารคาเดียและเอเอทเีอฟ รวมพัฒนาพันธุขาวสําหรบัอาฟรกิา

บริษัทอารคาเดีย (Arcadia Biosciences) จากคาลิฟอรเนียและเอเอทีเอฟ (the African Agricultural 
Technology Foundation-AATF) ประกาศวาไดตกลงรวมกันที่จะใหอารคาเดียพัฒนาพันธุขาวที่ตอบสนองสูงตอ
การใชไนโตรเจนและทนเค็ม โดยอารคาเดียเปนผูใหเทคโนโลยีถายยีน ทดสอบในโรงเรือน และภาคสนามใน
สหรัฐอเมริกา ขณะเดียวกันก็จะรวมงานกับนักวิจัยในอาฟริกา เพ่ือใหการถายทอดเทคโนโลยีเปนไปอยางรวดเร็ว 
กอนหนานี้อารคาเดียไดยกเวนคาสิทธิบัตรใหกับเอเอทีเอฟในการพัฒนาพันธุขาว โดยเอเอทีเอฟจะใหเกษตรราย
ยอยไดใชพันธุโดยไมตองเสียคาสิทธิบัตรใดๆ 

อารคาเดียและเอเอทีเอฟเปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไร มุงเปาไปที่การเขาถึงและถายทอดเทคโนโลยีดาน
การเกษตรทันสมัยใหกับเกษตรกรรายยอยของอาฟริกา โดยมีความเชื่อวาพันธุขาวที่ตอบสนองดีตอไนโตรเจนและ
ทนเค็ม จะชวยลดปญหาของเกษตรกรในอาฟริกาและลดการพึ่งพาการนําเขาอาหารของทวีปอาฟริกาโดยรวม

แหลงที่มา  http://www.arcadiabio.com/pr_0032.php



ขาวสารรอบโลก

ขาวสารในยุโรป

อียูอนุญาตใหใชถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพ 

สหภาพยุโรปหรืออียูอนุญาตใหมีการนําเขาถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพพันธุ RR2 Yield ของบริษัทมอนซานโต เพ่ือใชเปน
อาหารและอาหารสัตวสําหรับประเทศสมาชิก 27 ประเทศเปนระยะเวลา 10 ป ถั่วเหลืองที่ไดรับอนุญาตเปนพันธุที่
ตานทานตอยาปราบวัชพืชไกลฟอเซต อยางไรก็ดีอียูยังไมอนุญาตใหมีการปลูกในเขตอียู การอนุญาตนี้เกิดข้ึนตาม
ความเห็นของคณะกรรมการดานความปลอดภัยของอาหารของอียู (EFSA) ซึ่งสรุปวา “ถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพไมมีผล
เลียตอมนุษย สุขภาพสัตว และสิ่งแวดลอม” ตามกฎหมายของอียู ยินยอมใหมีการอนุญาตใหใชจีเอ็มแมวาคณะมนตรี
จะไมไดมีมติเอกฉันท

“การที่สหภาพยุโรปอนุญาตใหใชถั่วเหลือง RR2 Yield แสดงใหเห็นถึงการยอมรับถั่วเหลืองสายพันธุนี้ทั่วโลก” เปนคํา
กลาวของ แบรตต เบจแมน รองประธานฝายธุรกิจการคาของบริษัทมอนซานโต ปจจุบันนี้ถั่วเหลือง RR2 Yield ไดรับ
การอนุญาตใหใชในหลายประเทศ เชน ออสเตรเลีย คานาดา จีน ญี่ปุน เมกชิโก นิวซีแลนด ฟลิปปนส และไตหวัน

ในเดือนกันยายนที่ผานมา สหภาพยุโรปไดอนุญาตใหมีการนําเขาถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพตานทานยาปราบวัชพืช           
พันธุลิเบอรตี้ ลิงค (A2704-12) ของบริษัท Bayer CropScience

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  http://www.monsanto.com/

FAO: ประชากรเกือบพนัลานคนยังคงอดอยาก ราคาอาหารยังคงสงู

องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติหรือ FAO รายงานวา ราคาอาหารที่สูงเปนแรงผลักดันใหประชากรกวา 40 
ลานคนอดอยากเพิ่มข้ึนในป 2008 สงผลใหจํานวนประชากรที่อดอยากเพ่ิมข้ึนเปน 963 ลานคนทั่วโลก หรือคิดเปน 
14% ของประชากรโลก ในรายงานยังระบุวา ถึงแมวาราคาขอธัญพืชสวนใหญลดลงมากกวาครึ่งของราคาที่สูงในชวง
ตนป 2008 แตยังคงสูงกวาราคาเฉลี่ยโดยทั่วไปของราคาเมื่อ 2 ปที่ผานมาถึง 28% สถานภาพความอดอยากและ           
หิวโหยอาจจะรุนแรงยิ่งข้ึนถาวิกฤตทางการเงินโลกเริ่มกระทบตอภาคเศรษฐกิจของประเทศตางๆ มากยิ่งข้ึน

สวนใหญของประชากรที่ขาดแคลนอาหารอาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา  65% อยูในอินเดีย จีน สาธารณรัฐคองโก 
บังคลาเทศ อินโดนีเซีย ปากีสถาน และเอธิโอเปย ประมาณ 2 ใน 3 ของประชากรที่อดอยากอาศัยอยูในทวีปเอเชีย 
และ 1 ใน 3 หรือเทากับ 263 ลานคน อยูในสภาพขาดอาหารและหิวโหยอยางรุนแรงอาศัยอยูในทวีปอาฟริกา

ยากส ดิออฟ ผูอํานวยการเอฟเอโอ กลาววา “ภาวะที่นาเศราเชนนี้ไมอาจจะยอมรับไดในในขณะที่โลกกาวเขาสู
ศตวรรษที่ 21 ในขณะที่เรากําลังพยายามและมุงมั่นในเรื่องของเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน” เขากลาวเพิ่มเติมวา 
“เปาหมายที่จะลดจํานวนของประชากรที่ขาดแคลนอาหารลงไปครึ่งหนึ่งของที่เปนอยู ภายในป 2015 จะเปนเปาหมาย
ที่สัมฤทธ์ิผลไดยาก”

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  http://www.fao.org/news/story/en/item/8836/icode/
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ศาลอียปูรบัฝรั่งเศสฐานถวงเวลากฎหมาย GMO

ศาลของสหภาพยุโรป ไดมีคําสั่งใหฝรั่งเศสจายคาปรับเปนเงิน 10 ลานยูโร (13 ลานเหรียญสหรัฐ) ในฐานที่ไมทําการ
ปรับปรุงกฎหมายเก่ียวกับ GMO และอาหาร ศาลอียูในเมืองลักแซมเบอรกวินิจฉัยวา การที่ฝรั่งเศสไมดําเนินตาม
กฎหมายของสหภาพเกี่ยวกับ GMO ถือวาทําผิดกฎหมาย การไมปฏิบัติตามนี้ถือวาเปนการละเมิดที่รุนแรง โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่มีตอสาธารณะและภาคเอกชนที่เก่ียวของ

ฝรั่งเศสแถลงโตวา ฝรั่งเศสไมสามารถใชกฎหมาย GMO ไดทันทีเพราะ “เกิดความยุงยากภายใน” ซึ่งรวมถึงการ
ตอตาน GMO แตศาลของสหภาพยุโรปปฏิเสธไมรับคําแถลงนี้ โดยที่ฝรั่งเศสเริ่มใชขอกําหนด GMO ในเดือน
กรกฎาคม 2551 ซึ่งนับวาชากวาเวลาที่อียูไดกําหนดไวในเดือนตุลาคม 2545 เกือบ 6 ป

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่  http://curia.europa.eu/en/actu/communiques/cp08/aff/cp080087en.pdf


