
มิถุนายน พ.ศ. 2553

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

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว่โลก 

ผูนําชุมชนไดรบัรางวลัอาหารโลก พ.ศ.2553

เสริมความยัง่ยนืของสภาพแวดลอมโดยอาศยัเทคโนโลยชีีวภาพเกษตร

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรแหงปนจาบ มาลิค อาหมัด อาลี อูลัค กลาวในการประชุมกับเกษตรกรที่เมืองละฮอรวา 
เปาหมายการผลิตฝาย 9.7 ลานกระสอบ จะสําเร็จไดโดยการใชฝายเทคโนชีวภาพ และฝายลูกผสม

รัฐมนตรีเกษตรปากีสถานเสริมอีกวา จะวางกฎเกณฑที่เขมงวดในการจัดการบริษัทเมล็ดพันธุ ในการขายพันธุปลอม
หรือไมไดมาตรฐาน เจาหนาที่กระทรวงเกษตรจะถูกสงไปใหคําแนะนําแกเกษตรกรเก่ียวกับการปลูก ในปนี้รัฐปนจาบ
ไดจัดสรรพื้นที่ประมาณ 78,000 เอเคอร เพ่ือปลูกฝาย ในจํานวนนี้รวมพื้นที่ 2,000 เอเคอร ซึ่งปลูกฝายเทคโนชีวภาพ
อยูแลว ฝายเทคโนชีวภาพ (ฝายบีที) ไดรับอนุมัติใหปลูกในเชิงการคาจากสภาเมล็ดพันธุรัฐปนจาบ หลังจากผาน
กระบวนการพิจารณานานรวม 8 ป 

อานรายละเอียดไดที่ 

http://www.agripunjab.gov.pk/index.php?n=13&r=0 

ญี่ปุนอนุญาตใหใชขาวโพดเทคโนชีวภาพที่มียีนผสมจากซินเจนตา 

ริเริ่มงานวจิยัเพ่ือรําลึกถึง ดร.บอรแมน บอรลอก ในการลดความอดอยากและยากจน

ปากีสถานตั้งเปาการผลติฝาย 9.7 ลานกระสอบ (Dales) 

ถายยีนพริกหวานใหกับกลวยเพื่อตานทานโรค

โรคไวรัสเปนปญหาที่อุบัติข้ึนกับการปลูกมันสําปะหลงั

ปากสีถานตั้งเปาการผลติฝาย 9.7 ลานกระสอบ (Dales)



ญี่ปุนอนุญาตใหใชขาวโพดเทคโนชีวภาพที่มียีนผสมจากซินเจนตา 

บริษัทเมล็ดพันธุซินเจนตา ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมของญี่ปุน ในการใชชุดยีนผสม Agrisure
VipteraTM, Agrisure Viptera 3111 และ Agrisure Viptera 3110 ในขาวโพด ทําใหสามารถนําเขาขาวโพดจาก
สหรัฐที่มีชุดยีนผสมเหลานี้ มาใชเปนอาหารและอาหารสัตวในญี่ปุนได ซึ่งจะชวยใหเกษตรกรสามารถปลูกเมล็ด
พันธุในฤดูปลูกปหนาดวย

บริษัทซินเจนตาแถลงวา ชุดยีนผสม Agrisure Viptera 3111 มีโปรตีน Vip3A ซึ่งสามารถควบคุมแมลงศัตรู
ขาวโพดไดมากชนิด เชน corn earworm, fall army worm, Western bean cutworm, black cutworm, 
common stalk borer และ หนอนเจาะลําตนออย

เดวิด มอรแกน ประธานบริษัทเมล็ดพันธุซินเจนตากลาววา “เรามีความยินดีที่รัฐบาลญี่ปุนอนุญาตใหนําเขาเมล็ด
พันธุ ซึ่งไดจากการปลูกขาวโพดลูกผสม ที่มีชุดยีนผสม Agrisure Viptera เกษตรกรสหรัฐสามารถใชเทคโนโลยีนี้
ในขาวโพดใหตานทานตอแมลงศัตรูธรรมชาติในระดับดี ที่ไมเคยปรากฏมากอนในภาคอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ”

เอกสารฉบับเดิม ดูไดจาก

http://www2.syngenta.com/en/media/mediareleases/en_100616_2.html

เสริมความยั่งยืนของสภาพแวดลอมโดยอาศัยเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร

พืชที่ไดจากเทคโนโลยีชีวภาพและระบบการเกษตรที่ยั่งยืนที่ใชพืชเหลานี้เปนหัวขอวิจัยหลักในการเพิ่มอาหาร 
เสนใย และพลังงาน ในขณะที่อนุรักษสภาพแวดลอม เปนสวนที่กลาวถึงในรายงาน Facilitating Conservation 
Farming Practices and Enhancing Environmental Sustainability with Agricultural Biotechnology จัดทํา
โดยศูนยขอมูลเทคโนโลยีเพ่ือการอนุรักษ (Conservation Technology Information Center; CTIC)

รายงานนี้ระบุการใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพรวมกับระบบการผลิตที่ยั่งยืน เปนทางเลือกที่ดีที่สุดที่มีศักยภาพในการ
เพ่ิมผลผลิตและรักษาสภาพแวดลอม รายงานนี้ไดขอสังเกตวาพืชเทคโนโลยีชีวภาพรุนตอไปจะมีลักษณะที่มี
คุณคา เชน เพ่ิมคุณคา ดานสุขภาพของน้ํามันและธัญพืช เปลี่ยนแปลงหรือขจัดสิ่งที่กอใหเกิดภูมิแพ  และการ
เปลี่ยนใหเปนพลังงานชีวภาพที่มีประสิทธิภาพ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก 

http://www2.ctic.purdue.edu/biotech/pdfs/Biotech_Executive_Summary.pdf

เดวิด เบคแมน และ โจ ลักค รวมรับรางวัลอาหารโลก (World Food Prize) ซึ่งจัดข้ึนที่ State Department เม่ือ
วันที่ 16 มิถุนายน 2553 สวนพิธีมอบรางวัลอยางเปนทางการจะจัดที่เมืองไอโอวา ในวันที่ 14 ตุลาคม 2553 ซึ่ง
เปนกิจกรรมที่รวมรําลึกถึง ดร.มอรแมน บอรลอก

เดวิด เบคแมน และ โจ ลักค ไดรับรางวัลในครั้งนี้เน่ืองจากผลงานยอดเยี่ยมที่ทําใหกิจกรรมของ 2 องคกร คือ 
Bread for the World และ Heifer International เปนองคกรชุมชนทําหนาที่หยุดยั้งความอดอยากและหิวโหย
ของประชากรโลกนับลานคนทั่วโลก

แหลงขาวระบุวารางวัลอาหารโลกมองเห็นวา Bread of the World เปนเสียงเรียกรองจากชาวคริสเตียน ที่เขาชื่อ
กวา 2 แสนหาหมื่นคนเรียกรองใหผูที่ไดรับเลือกตั้งทั้งหลายสนับสนุนการออกกฎหมายที่นําไปสูการเปลี่ยนแปลง
ดานนโยบาย โครงการ และเงื่อนไขตางๆ ที่มีผลตอความอดอยาก สวน Heifer International ไดสรางนวัตกรรม
ใหมทางการศึกษา เพ่ือชวยใหประชากรที่ยากจนและอดอยากสามารถชวยเหลือตัวเองได

เอกสารฉบับเดิม ดูไดจาก 

http://www.worldfoodprize.org/index.cfm?nodeID=24667&audienceID=1&action=display&newsID=8
152

ผูนําชุมชนไดรบัรางวลัอาหารโลก พ.ศ.2553
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ริเริ่มงานวจิยัเพื่อราํลึกถึง ดร.บอรแมน บอรลอก ในการลดความอดอยากและยากจน

องคการยูเสด (USAID) และกระทรวงเกษตรสหรัฐ (USDA) รวมกันจัดทําโครงการวิจัยเพ่ือรําลึกถึง ดร.บอรแมน 
บอรลอก ซึ่งเปนสวนหนึ่งของกลยุทธ Feed the Future โดยจะมีการลงทุนในเรื่องตอไปนี้

• การผลิตในระดับแนวหนา: มุงไปที่การปรับปรุงพันธุและพันธุศาสตรของพืชอาหารหลักและปศุสัตว แสวงหา
แนวทางและขจัดอุปสรรคในการผลิต เชน ศัตรูพืช โรค ความแหงแลง และความเสี่ยงที่เกิดกับผูผลิตรายยอย

• การปรับระบบการผลิต เปนการผสมผสานความกาวหนาใหทันเทคโนโลยีทั่วโลกและประยุกตงานวิจัย ในการ
อนุรักษทรัพยากรดินและน้ํา การสงเสริมและโอกาสการเขาถึงตลาดสินคา

• เพ่ิมคุณคาและความปลอดภัยดานอาหาร มุงที่เพ่ิมผลผลิตธัญพืช ลดการปนเปอนสารพิษ ดัดแปลงพันธุกรรม
พืชอาหารหลัก เพ่ิมอาหารจากสัตว เพ่ือใหเกิดความหลากหลายของโภชนาการและสุขภาพโดยเฉพาะใน
ผูหญิงและเด็ก

โครงการวิจัยนี้จะหาทางแกไขปญหาที่เกิดข้ึนกับเกษตรกรรายยอยในอัฟริกา เอเชีย ละตินอเมริกา โดยมีผูรวมวิจัย
ประกอบดวยมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา กลุมที่ปรึกษาดานงานวิจัยนานาชาติ ภาคธุรกิจเอกชน และสถาบนัวจิยัใน
ประเทศกําลังพัฒนา

อานรายละเอียดไดที่ http://www.feedthefuture.gov/research.html

ถายยนีพรกิหวานใหกบักลวยเพื่อตานทานโรค

กลวยจัดเปนพืชอาหารหลักที่ไมใชเปนธัญพืชในประเทศยูกานดา และบริโภคในหมูประชากรกวา 70% อยางไรก็ดี
อุตสาหกรรมกลวยตองสูญเสียกวา 200 ลานเหรียญสหรัฐในป 2001 เ น่ืองจากโรคเหี่ยวที่ เ กิดจากเชื้อ 
Xathomonas นักวิทยาศาสตรจึงไดพัฒนาดวยเทคโนโลยีชีวภาพใหตานทานตอโรคนี้

ลีนา ทริพาชี นักเทคโนโลยีชีวภาพจากสถาบันวิจัยเกษตรเขตรอนไนจีเรีย ไดรวมกับนักวิจัยอ่ืนๆ ถายยีน 2 ยีน จาก
พริกหวาน (Capsicum annuum) ใหแก กลวยและพัฒนาเปนกลวยเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่งแสดงความตานทานตอ
โรคเหี่ยว  แตยังตองผานการทดสอบภาคสนาม  อยางไรก็ดี เกษตรกรยูกานดาไมสามารถปลูกกลวย
เทคโนโลยีชีวภาพไดจนกวากฎหมายวาดวยเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (2008) จะผานการ
รับรองจากสภา

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก  http://allafrica.com/stories/201006141950.html 

โรคไวรสัเปนปญหาทีอ่บุตัขิึ้นกบัการปลูกมันสําปะหลัง

โรคไวรัสที่เรียกชื่อยอวา CBSD (Cassava brown streak disease) กําลังเปนปญหาตอการปลูกมันสําปะหลัง ที่มี
ผลกระทบตอเกษตรกรในอาฟริกานับลานคน ในระยะเวลา 10 ปที่ผานมา CBSD ไดแพรระบาดอยางรุนแรงตลอด
อาฟริกาตะวันออก ในเขตที่มีโรคระบาดมากความสูญเสียอาจสูงถึง 70% ตอผลผลิตประมาณกวา 30 ลานตัน ดวย
เหตุผลดังกลาวคณะวิจัยดานมันสําปะหลังจากอาฟริกา ยุโรป และอเมริกา ไดมีการประชุมรวมกันที่โรงแรม Lake 
Victria ในเมืองเอตเตบ ยูกานดา เพ่ือรวมพิจารณาปญหานี้ ระหวางการประชุมนานาชาติเรื่อง CBSD 

คณะนักวิจัยไดตกลงรวมมือกันในการตอสูกับ CBSD โดยรวมมือกันพัฒนาวิธีวินิจฉัยและการเฝาระวังโรคเพ่ือใหการ
ตรวจโรค การติดตามการแพรระบาด และผลกระทบของโรคเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ การทําแผนกลยุทธในการ
เรงพัฒนาและการกระจายพันธุมันสําปะหลังตานทาน CBSD ใหแกเกษตรกรที่ประสบปญหา ขอสรุปสําคัญที่ไดจาก
การประชุมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้คือ CBSD มีเชื้อไวรสัที่ตางกัน 2 ชนิด เปนสาเหตุ CBSD ถายทอดไดโดยแมลงหวี่
ขาวและชิ้นสวนที่ติดเชื้อ ไวรัสสายพันธุเดิมที่แยกไดจากตนพืชที่เปนโรคบริเวณชายฝงโมแซมบิค มีชื่อเรียกวา 
Cassava brown streak virus (CBSV) ในขณะที่ไวรัสสายพันธุใหมจะเรียกชื่อวา Cassava brown streak Uganda 
virus (CBSUV) 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ iltab@danforthcenter.org


