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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มลู ความรูแ้ละขา่วสาร
่ ่ ี ี ่ ่ท ี่เก ี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มลูขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มลูขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจาํทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื

กระทรวงเกษตรมาลารเีผยแพรพั่นธุข์า้วโพดทนแลง้

สดดุแีด ่ดร.นอรม์ บอรล์อรก์

ขา่วสารท ัว่โลก

จนีมอบ 30 ลา้นดอลลา่ร ์เพือ่สนับสนุนการเกษตรในประเทศกําลงัพัฒนา

การทดสอบ GMO ในเดนมารค์และโรมาเนยี

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอาจทําใหว้ชัพชืระบาด

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืเทคโนโลยชวภาพดานพช

ขา่วสารท ัว่โลก

กระทรวงเกษตรมาลารเีผยแพรพ่นัธุข์า้วโพดทนแลง้

เกษตรกรของมาลารจีะมโีอกาสไดป้ระโยชนจ์ากการปลกขา้วโพดทนแลง้ในเร็วๆ นี ้ทัง้นีเ้นือ่งจากกระทรวงไดเ้ผยแพร่เ ร ร งม ล ร มโ สไ ร โ น ร ลู วโ นแลงในเรวๆ น งนเน ง ร รวงไ เ แ ร
ขา้วโพดทนแลง้ 2 สายพันธุใ์นเขตมาลาคา ซึง่เป็นเขตแหง้แลง้ทางตอนใตข้องประเทศ พันธุข์า้วโพดนีพั้ฒนาขึน้จาก
ความร่วมมอืของกระทรวงเกษตรและสถาบันวจัิยขา้วโพดและขา้วสาลนีานาชาต ิ(CIMMYT) และสามารถทนทานตอ่
ภาวะแหง้แลง้ และตน้ทีไ่ดอ้ดุมสมบรูณ์ พันธุข์า้วโพดนีเ้ป็นพันธุผ์สมเปิด ตา้นทานตอ่โรคสําคญัทีร่ะบาดอยูใ่นแอฟรกิา 
เชน่ Maize streak virus และ gray leaf spot

วารสาร Africa News Science รายงานวา่ ขา้วโพดพันธุใ์หมน่ีถ้กูจัดอยูใ่นโครงการสนับสนุนดา้นการเกษตรของมาลาร ี
โครงการนี้เป็นกําลังขบัเคลือ่นการผลติอาหารใหเ้พยีงพอของประเทศ รัฐมนตรกีระทรวงเกษตร แอนดรู ดัวด ีกลา่ววา่ 
“เกษตรกรชืน่ชอบขา้วโพดพันธุใ์หม่นี้มาก จนมีการตัง้ชือ่พื้นบา้นให ้เพื่อแสดงใหเ้ห็นว่าพวกเขาชืน่ชอบเพียงใด 

่
ุ

โดยเฉพาะพันธุ ์2M 309 ซึง่เป็นพันธุท์ีใ่หผ้ลผลติเร็ว ตน้เตีย้ และตา้นทานตอ่โรค

แหลง่ทีม่า
http://africasciencenews.org/asns/index.php/News/Latest/administrator/index.php?option=com_content
&task=view&id=1104&Itemid=2



สดดุแีด ่ดร.นอรม์ บอรล์อรก์

ดร.นอร์ม บอร์ลอรก์  บดิาแห่งการปฏวิัตเิขยีวและผูไ้ดรั้บรางวัลโนเบล ฉลองวันเกดิครบ 95 ปี เมือ่วันที ่25 
มนีาคม 2552 ดร.บอรล์อรก์  ไดรั้บรางวลัโนเบลในฐานะผูช้ว่ยลดภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกโดยการ “ปฏวิัติฐ ู ฏ
เขยีว”  นับวา่เป็นครัง้แรกในประวัตขิองรางวัลโนเบลทีม่อบใหแ้กผู่ป้ระสบความสําเร็จในทางการเกษตร  เขาได ้
พัฒนา “ขา้วสาลมีหัศจรรย”์  ทีไ่ดผ้ลผลติเพิม่กวา่เดมิ  3  เทา่ ซึง่ชว่ยใหป้ระชากรของหลายประเทศ  เชน่ 
อนิเดยีและปากสีถาน รอดพน้จากความอดอยากและหวิโหย  ดร.บอรล์อรก์  ยังเป็นผูก้อ่ตัง้  “รางวลัอาหารโลก”  
ซึง่เป็นรางวัลที่ใหแ้ก่ผูท้ี่ช่วยรักษาชีว ิตมนุษย์โลก  โดยการเพิ่มทัง้ปริมาณและคุณภาพของอาหาร  ดู
รายละเอยีดเกีย่วกบั ดร.บอรล์อรก์ ไดท้ี ่http://www.worldfoodprize.org.  

เนือ่งในโอกาสครบรอบ  95  ปี ของดร.บอรล์อรก์  ดร.ไคลฟ์  เจมส ์ผูก้อ่ตัง้และประธานองคก์รไอซา่ (ISAAA)  
ไดเ้ขยีนบนัทกึไวด้งันี้

นอรม์ :

เกลนนีแ่ละผมขอสง่ความปรารถนาดแีละแสดงความยนิดเีนือ่งในวาระครบรอบวนัเกดิ  95  ปี ผมขอสง่บทกลอน
นีม้าเพือ่รว่มฉลองวา่คณุเป็นคนหนุ่มอาย ุ 95  ปี  ไมใ่ชค่นแกอ่าย ุ 95  ปี

“เหนอืจรดใต ้ตะวนัออกจรดตะวนัตก
นอรม์จัดวา่ยอดเยีย่มทีส่ดุ

่ ่ไมม่ใีครทีอ่าจเทยีบความยิง่ใหญข่องคณุได ้
และนีค่อืทีทํ่าใหค้ณุไดรั้บโนเบลไพรส”์

ขอใหพ้ระเจา้คุม้ครองคณุ
ไคลฟ์และเกลนนี ่เจมส ์และชาวองคก์รไอซา่
เรามคีวามภมูใิจทีม่คีณุในฐานะ “บดิา” ของผูอ้ปุถัมภไ์อซา่

จนีมอบ 30 ลา้นดอลลา่ร ์เพือ่สนบัสนนุการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันา

รัฐมนตร๊กระทรวงเกษตรของจนีไดล้งนามกับองคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ในการให ้
ความชว่ยเหลอื 30 ลา้นดอลลา่ร ์เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะในแอฟรกิา 
โฮเช มาเรยี ซัมช ีผูช้ว่ยผูอํ้านวยการ FAO กล่าวว่า “ขอ้ตกลงนี้เป็นประวัตจิารกึถงึบทบาทสําคัญของจนีต่อ
ประชาคมโลกในปัจจบัน” ขอ้ตกลงนี้ไดม้กีารลงนามในกรงปักกิง่ โดยผช้ว่ยรัฐมนตรเีกษตร เนียว ดัน กองทนประชาคมโลกในปจจุบน  ขอตกลงนไดมการลงนามในกรุงปกกง โดยผูชวยรฐมนตรเกษตร เนยว ดน กองทุน 
FAO-จนี จะใหค้วามสําคญักบัแอฟรกิาแตก็่จะรวมพืน้ทีอ่ืน่ๆ ดว้ย เจา้หนา้ที ่FAO กลา่ววา่ จนีจะใหเ้งนิกองทนุปี
ละ 10 ลา้นดอลลา่ร ์รวมทัง้ใหผู้เ้ชีย่วชาญไปชว่ยเหลอืประเทศกําลังพัฒนาในดา้นการฝึกอบรมและสนับสนุน
วจัิยการผลติ เชน่ ปุ๋ ย และเมล็ดพันธุ์

ในปี 2005 รัฐบาลจนีไดร้ว่มมอืกบั FAO ภายใตโ้ครงการ “South-South” ในการชว่ยเหลอืประเทศกําลังพัฒนา
โดยการถ่ายทอดความรู ้บุคลากร และเทคโนโลย ีFAO แจง้ว่าปัจจุบันมผีูเ้ชีย่วชาญของจนีกว่า 700 คน ได ้
กระจายไปปฏบิตังิานในภมูภิาคตา่งๆ ทั่วโลกรวมถงึแอฟรกิา คารบิเบยีน และปาชพิคิ

แหลง่ทีม่า
http://www.fao.org/news/story/en/item/10802/icode/



ั ิ ศ ส ์ CSIRO ื ่ ป ี่ ป ิ ศ ํ ปั ใ ่ ส่ ส ี

การเปลีย่นแปลงภมูอิากาศอาจทาํใหว้ชัพชืระบาด

นักวทิยาศาสตรข์อง CSIRO เตอืนว่าการเปลยีนแปลงของภูมอิากาศอาจนําปัญหาใหญ่มาสอูอสเตรเลยี 
ออสเตรเลยีประสบปัญหาภัยแลง้ในปี 2006 และ 2007 อันเนือ่งมาจากภาวะโลกรอ้น ปัจจุบันนักวทิยาศาสตร์
ของ CSIRO เชือ่ว่าการเปลีย่นแปลงของภูมอิากาศจะเป็นสาเหตุหนึง่ของการเคลือ่นยา้ยวัชพชืทีสํ่าคัญของ
ออสเตรเลยีลงไปทางใตก้วา่ 1,000 กม. วัชพชืสรา้งความเสยีหายใหแ้กอ่อสเตรเลยีประมาณ 2 พันลา้นดอล
ลา่รส์หรัฐในการกําจัดหรอืทําใหผ้ลผลติลดลงในแตล่ะปี

นักวจัิยของ CSIRO พจิารณาผลกระทบของการเปลีย่นแปลงภูมอิากาศทีค่าดว่าจะเกดิขึน้ในปี 2030 และ 
2070 ซึง่จะทําใหเ้กดิการแพรก่ระจายของวชัพชื 41 ชนดิ ทีม่ผีลรา้ยตอ่การเกษตรและสภาพแวดลอ้ม

จอหน์ สกอ๊ต นักวจัิยของ CSIRO กลา่ววา่ ออสเตรเลยีใตไ้มว่า่จะเป็นฝ่ังตะวันออกหรอืตะวันตก จัดเป็นเขตที่
มโีอกาสไดรั้บผลกระทบจากวัชพชื วัชพชืทีจ่ะเป็นปัญหามากสุดภายใตภ้าวการณ์เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ
ประกอบดว้ย karroo thorn (Acacia karroo) rosewood (Tipuana tipu) และ kochia (Bassia scoparia) 

แหลง่ทีม่า 
http://www.csiro.au/news/Climate-change-may-wake-sleeper-weeds.html

ในเดอืนมนีาคม มปีระกาศแจง้การทดสอบพันธุข์า้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพ โดยไมไ่ดม้กีารปลกูในเชงิการคา้ใน
โรมาเนยีและเดนมารค์ โดยระบบ Online ดงันี้

การทดสอบ GMO ในเดนมารค์และโรมาเนยี

โรมาเนยและเดนมารค โดยระบบ Online ดงน

• ขา้วโพดสายพันธุ ์NK603 ของบรษัิทมอนซานโตใ้นโรมาเนยีและเดนมารค์ ขา้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพพันธุน์ี้
สรา้ง CP4 EPSPS ซึง่เป็นโปรตนีทีทํ่าใหต้า้นทานตอ่ไกลโฟเซต ตวัยาสําคญัของยาปราบวชัพชืราวนอ์พั

• ขา้วโพดสายพันธุ ์GA 21 ของบรษัิท Syngenta ขา้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพพันธุน์ีต้า้นทานตอ่ยาปราบวัชพชื 
ทําการทดสอบ 2 แหง่ ในเมอืง Fyn เดนมารค์ แตล่ะแหง่จะมเีนือ้ทีไ่มเ่กนิ 1 เฮกตาร์

• ขา้วโพดสายพันธ์ Agro SRL’s MIRI 62 ของบรษัิท Syngenta ในโรมาเนยี ขา้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพพันธ์• ขาวโพดสายพนธ ุAgro SRL s MIRI 62 ของบรษท Syngenta ในโรมาเนย ขาวโพดเทคโนโลยชวภาพพนธุ
นีม้ยีนี vip3 Aa1 จาก Bacillus thruringiensis ซึง่ทําใหต้า้นทานตอ่หนอนผเีสือ้ โดยทําการทดสอบใน 13 
แหง่ แตล่ะแหง่จะมพีืน้ทีไ่มเ่กนิ 600 ตารางเมตร

การประเมนิความเสีย่งตอ่สภาพแวดลอ้มสรุปไดว้า่ การปลกูพชืเหลา่นี้จะไม่มผีลเสยีต่อสภาพแวดลอ้มและต่อ
สุขอนามัยและความปลอดภัยของคน อย่างไรก็ดี ผูทํ้าการทดสอบยังคงตอ้งมีมาตรการเพื่อควบคุมการ
แพร่กระจายของพชืเทคโนโลยชีวีภาพสู่สภาพแวดลอ้ม เช่น กําหนดระยะห่างจากพชืปกต ิ200 เมตร และ
ทําลายพชืและชิน้สว่นหลงัการทดลองสิน้สดุลง

แหลง่ทีม่า  
http://gmoinfo.jrc.ec.europa.eu/gmp_browse.aspx
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