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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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เพกิถอนบทความเผยแพรง่านวจิยัของ Seralini เกีย่วกบัขา้วโพดจเีอ็มกบัการเกดิเนือ้งอกในหนู 

เกษตรกรผูป้ลกูฝ้ายในกานาเรยีกรอ้งใหป้ระกาศใชฝ้้ายบที ี

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่นกัสือ่สารมวลชนตอ่การน าเสนอขา่วสารดา้นไบโอเทคโนโลย ี

การใชข้า้วโพดบทีลีดการน าเขา้ขา้วโพดในสเปน 

นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาผลกระทบของขา้วบทีตีอ่หนู Swiss 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เพกิถอนบทความเผยแพรง่านวจิยัของ Seralini เกีย่วกบัขา้วโพดจเีอ็มกบัการเกดิเนือ้งอกในหนู 

วารสารอาหารและสารพษิเคมวีทิยา (The Journal Food and Chemical Toxicology) เพกิถอนบทความเรือ่ง ความ
เป็นพษิในระยะยาวของสารก าจัดวชัพชืราวดอ์พัและขา้วโพดดดัแปลงพันธกุรรมทีท่นทานสารก าจัดวัชพชืราวดอ์ัพ ที่
เขยีนโดย กลุม่นักวจิัยทีน่ าโดย Gilles Eric Seralini ซึง่พมิพเ์ผยแพร่ในปี 2012 หัวหนา้บรรณาธกิารของวารสาร
กลา่ววา่ “ การเพกิถอนบทความนี้เกดิจากการวเิคราะหแ์ละพจิารณาขอ้มูลอย่างถีถ่ว้น เป็นระยะเวลานาน พรอ้มกับ
ตรวจสอบ ผูท้รงคณุวฒุทิีเ่กีย่วขอ้งกบับทความ”   

 

ค าแถลงอา้งถงึจดหมายทีไ่ดรั้บโดยทางวารสารแสดงความกังวลเกีย่วกับความถูกตอ้งของผลการวจิัยทีไ่ดอ้ธบิายไว ้
ในการศกึษา ความเหมาะสมของสตัวท์ดลอง และขอ้กลา่วหาทีเ่ป็นเท็จ หัวหนา้กองบรรณาธกิารตรวจสอบขัน้ตอน
การพิจารณาและขออนุญาตจากผูป้ระสานงานเขยีนบทความเพื่อตรวจสอบขอ้มูลดบิ แมว้่าจะไม่พบหลักฐานการ
บดิเบอืนขอ้มลูโดยเจตนา แตยั่งมขีอ้กังวลเกีย่วกับจ านวนสตัวท์ีใ่ชใ้นการทดลองแตล่ะกลุม่ โดยเฉพาะอย่างยิง่สาย
พันธุ์ของสัตวท์ีใ่ชใ้นการทดลอง การวเิคราะห์ในเชงิลกึเกีย่วกับขอ้มูลดบิเผยใหเ้ห็นว่า ไม่มีขอ้สรุปทีช่ัดเจนถงึ
บทบาทของ NK603 หรอื ไกลโฟเซตตอ่การตายหรอืการเกดิเนื้องอกในสตัวท์ดลองจากกลุม่ตัวอยา่งขนาดเล็ก 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัขา่ว อา่นค าแถลงของวารสารอาหารและสารพษิเคมวีทิยาที ่
http://www.elsevier.com/about/press-releases/research-and-journals/elsevier-announces-article-
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สมัมนาเชงิปฏบิตักิารเพือ่นกัสือ่สารมวลชนตอ่การน าเสนอขา่วสารดา้นไบโอเทคโนโลย ี

สือ่ต่างๆและตัวแทนจากหน่วยวจัิยภาครัฐและเอกชนจากอนิโดนีเซยี เมยีนม่าร์ ฟิลปิปินส ์ไทย และเวยีดนาม ได ้
เขา้รับฟังรายงานดา้นเทคโนโลยชีวีภาพและการสือ่สารเกีย่วกับความปลอดภัยดา้นอาหารและความยังยืนของ
การเกษตรระหวา่งการประชมุเชงิปฏบิตักิารสว่นภมูภิาคส าหรับนักสือ่สารมวลชนวา่ดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพและความ
ปลอดภัยทางชวีภาพส าหรับความปลอดภัยดา้นอาหารและความย่ังยนืของการเกษตร ประชมุเชงิปฏบิัตกิารจัดขึน้
ระหวา่งวนัที ่12-13 พฤศจกิายน 2556 ทีโ่รงแรมโนโวเทล โบกอร ์กอลฟ์ รสีอรท์และคอนเวนชัน่เซนเตอร ์เมอืงโบ
กอร ์อนิโดนเีซยี 

 

หัวขอ้ในการสมัมนาเชงิปฏบิตักิารนีป้ระกอบดว้ยการบรรยายเรือ่ง กฎระเบยีบ สถานภาพ ปัญหา และประโยชน์ จาก
เทคโนโลยีชวีภาพ ความปลอดภัยดา้นอาหาร และความย่ังยืนของการเกษตร โดย Dr. Randy Hautea ผู ้
ประสานงานระดับสากลของ ISAAA และ ผูอ้ านวยการศูนย ์SEAsia เรื่องมุมมองจากภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพในปัจจุบันโดย Dr. Frank A. Shotkoski ผูอ้ านวยการ
โครงการ Agricultural Biotechnology Support Project II (ABSPII) และ Dr. Tantono Subagyo ตัวแทนจาก
ธุรกจิเมล็ดพันธุ ์ตามล าดับ ความรูพ้ื้นฐานดา้นไบโอเทคโนโลยโีดย Professor Dr. Antonius Suwanto จาก
มหาวทิยาลัยเกษตรโบกอร์ และประสบการณ์การปลกูขา้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพในฟิลปิปินสโ์ดย Ms. Rosalie 
Ellasus ผูน้ าเกษตรกรผูป้ลูกขา้วโพด  สว่น Dr. Mariechel Navarro ผูอ้ านวยการศนูยค์วามรูด้า้นพืชดัดแปลง
พันธุกรรม ( ISAAA Global Knowledge Center on Crop Biotechnology) บรรยายเรือ่งการสือ่สารดา้นไบโอ
เทคโนโลยอียา่งมปีระสทิธภิาพและเป็นผูน้ าในการฝึกเขยีนขา่วสารดา้นไบโอเทคโนโลย ี

 

Dr. Hautea กลา่ววา่ “ยนีทีส่ าคัญทีส่ดุคอืยนีแห่งความมุ่งมั่น” ค ากลา่วของเขาเป็นสิง่ทีท่า้ทายอย่างมากในการ
สือ่สารดา้นไบโอเทคโนโลย ีบ่งบอกถงึความมุ่งมั่นอย่างจรงิจังและความตัง้ใจทีจ่ะเรียนรู ้สือ่สาร มสีว่นร่วม และ
สรา้งความเชือ่ใจทีจ่ะชว่ยคนใหส้ือ่สารกันอย่างมปีระสทิธภิาพมากขึน้ Dr. Gil C. Saguiguit, Jr  ผูอ้ านวยการศนูย์
การศกึษาระดับบันฑติศกึษาและการวจัิยดา้นการเกษตรภาคพืน้เอเชยีตะวันออกเฉียงใต(้SEARCA) กลา่วว่า การ
น าเสนอขา่วจาก วตัถปุระสงคแ์ละวทิยาศาสตร ์และผลทีป่รากฏใหเ้ห็นย่อมเป็นกญุแจส าคัญทีจ่ะชว่ยใหผู้ม้สีว่นได ้
ส่วนเสยีไดต้ระหนักถึงว่ามีอะไรถูกเก็บไวใ้หพ้วกเขาและชาวโลกบา้ง เมื่อเทคโนโลยีชวีภาพถูกน ามาใชแ้ละ
กลายเป็นจรงิ 

 

สมัมนาเชงิปฏบิตักิารไดรั้บความร่วมมอืจาก SEAMEO BIOTROP ISAAA  ABSPII  และศนูยข์อ้มลู
เทคโนโลยชีวีภาพอนิโดนเีซยี (IndoBIC). ตติตามรายละเอยีดไดท้ี ่http://www.bic.searca.org/ หรอืสง่ e-mail 
มาที ่bic@agri.searca.org. 

เกษตรกรผูป้ลกูฝ้ายในกานาเรยีกรอ้งใหป้ระกาศใชฝ้้ายบที ี

เกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายในกานาไดเ้รียกรอ้งใหม้กีารประกาศใชฝ้้ายบทีใีหเ้ร็วทีสุ่ด เพื่อทีจ่ะปรับปรุงการผลติฝ้ายใน
ประเทศ เกษตรกรผูป้ลกูฝ้ายร่วมกบัผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีในภาคสว่นอืน่ๆ ไดอ้อกมาเรยีกรอ้งผ่านรัฐมนตรกีารกระทรวง
ต่างๆ เช่น เกษตร การคา้และอุตสาหกรรม และวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ีเกษตรกรไดอ้อกแถลงการณ์ในวันที ่28 
พฤศจกิายน 2013 ซึง่เป็นวันสดุทา้ยของการประชมุเชงิปฏบิัตกิารเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทางชวีภาพ 
ซึง่จัดขึน้ 2 วัน โดยสถาบันวจัิยชัน้น าของประเทศ คอื สภาวจัิยวทิยาศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม (CSIR) ร่วมกับคูค่า้
ตา่งประเทศอืน่ ๆ รวมทัง้ ISAAA AfriCenter ใน Tamale ตอนเหนอืของกานา 

 

Abdulrahman Mohamed ประธานสมาคมเกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายกล่าวว่า เกษตรกรกานาลา้หลังเมื่อเทียบกับ
เกษตรกรภายในเบอรก์นิา ฟาโซ เขากลา่ววา่ “เดมิเราไม่รูค้วามลับเลย แตต่อนนี้เรารู ้ตอนเหนือของกานามสีภาพ
อากาศเหมอืนกบัเบอรก์นิา ฟาโซ ดังนัน้ท าไมเราจะปลกูฝ้ายบทีใีหป้ระสบความส าเร็จเหมอืนเขาไม่ได ้พวกเราหวัง
วา่การวจิัยอย่างต่อเนื่องเกีย่วกับฝ้ายบทีสีามารถรบีเร่งไดโ้ดยรัฐบาลและนักวจิัยเพือ่ใหเ้ราสามารถเพิม่ผลผลติฝ้าย
ได”้ 

 

นอกจากฝ้ายบที ีขณะนี้ยังมพีชืเทคโนชวีภาพอกีสามชนดิทีอ่ยู่ในขัน้ตอนการทดลองและวจัิยทีแ่ตกตา่งกันในกานา 
ประกอบดว้ยถั่วพุ่มบที ีมันเทศโปรตนีสงู และขา้ว NEWEST กานาคาดวา่ในปี 2015 จะมกีารปลกูฝ้ายบทีเีชงิการคา้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วเทคโนโลยชีวีภาพในอาฟรกิาตดิตอ่ jodhong@isaaa.org 

http://isaaa.us5.list-manage2.com/track/click?u=90d9912fca3d624d294e24b28&id=bd3b8ce793&e=e5ab12ff7c
mailto:bic@agri.searca.org
mailto:jodhong@isaaa.org


นกัวทิยาศาสตรศ์กึษาผลกระทบของขา้วบทีตีอ่หนู Swiss 

Yang Wang นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยเกษตร Hunan และคณะประเมนิความปลอดภัยของการแสดงออก
ของโปรตนี Cry1Ab ในขา้วบที ีตอ่สขุภาพของหนู ซึง่ใชเ้ลอืดและอวัยวะของหนู Swiss เพศเมยีเป็นตัวชีว้ัด ผล
การศกึษาความปลอดภัยที ่30 และ 90 วันพบวา่ Cry1Ab ไม่มผีลกระทบอย่างมนัียส าคัญตอ่องคป์ระกอบในเม็ด
เลอืด เชน่ hemogram ความเขม้ขน้ของ calcium ion และ โปรแกรมการตายของเซลล ์lymphocytes และยัง
พบว่า ขา้วบทีไีม่มีผลกระทบต่อกจิกรรมของเอนไซมใ์นอวัยวะของหนู Swiss เมือ่ใหอ้าหารหนูเป็นเวลา 30 วัน
พบว่า มีการเปลี่ยนแปลงดัชนีชีวะเคมีในเลือด เช่น ยูเรีย ไตรกลีเซอไรด์ (TG) glutamic oxalacetic 
transaminase (AST) และ alkaline phosphatase (ALP) แตไ่ม่พบการเปลีย่นแปลงดังกลา่วเมือ่ใหอ้าหารเป็น
ระยะเวลา 90 วนั ชีใ้หเ้ห็นวา่ โปรตนี Cry1Ab อาจจะมผีลกระทบตอ่เมตาบอลซิมึของเลอืดในชว่งระยะเวลาสัน้ๆ 

 

มีการวิเคราะห์เพิ่มเติมเกี่ยวกับยีน 6 ยีนที่สร า้งเอนไซม์เกี่ยวขอ้งกับการท างานหลักของกระบวนการ 
detoxification ในตับพบวา่ ขา้วบทีไีม่มผีลกระทบในระดับ transcript ของยนีดังกลา่วในตับของหนู Swiss แสดง
ใหเ้ห็นวา่ความแตกต่างอย่างมนัียส าคัญในสว่นของตัวชีว้ัดชวีะเคมใีนเลอืดจากการศกึษา 30 วันอาจจะเป็นผลมา
จากอวยัวะสว่นอืน่ทีไ่มไ่ดท้ดสอบหรอืเนือ้เยือ่ทีต่อบสนองตอ่โปรตนี Cry1Ab ทีไ่ดรั้บจากการศกึษาสามารถสรุปได ้
วา่ โปรตนี Cry1Ab ไมม่ผีลกระทบอยา่งมนัียส าคัญตอ่หนู Swiss ในระยะยาว (90 วนั) 

 

อา่นบทความงานวจิัยที ่http://www.plosone.org/article/info:doi/10.1371/journal.pone.0080424. 

การใชข้า้วโพดบทีลีดการน าเขา้ขา้วโพดในสเปน 

ขา้วโพดบทีไีดรั้บอนุญาตใหป้ลูกในสเปนเพื่อลดการน าเขา้ขา้วโพดกวา่ 853,000 ตันในระหว่างปี 1998 ถงึ 2013 
ส่งผลใหป้ระหยัดเงินประมาณ 156 ลา้นยูโร เป็นขอ้มูลจากรายงานเรื่อง “15ปีการปลูกขา้วโพดบีทีในสเปน: 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิสังคมและสิง่แวดลอ้ม” รายงานไดรั้บการตพีมิพโ์ดยมูลนธิ ิAntama ในการเฉลมิฉลอง
ครบรอบปีที ่15 ของการปลูกขา้วโพดจีเอ็มในสหภาพยุโรป ในรายงานแสดงผลการวเิคราะห์ไปในทางเดยีวกัน
เกีย่วกับผลประโยชน์ทีไ่ดรั้บของสเปนจากการปลูกขา้วโพดบที ีนอกจากนี้ยังตดิตามประเมนิผลและแสดงผลเชงิ
ปรมิาณเกีย่วกบัผลกระทบเชงิบวกของเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตรในระดบัเศรษฐกจิสงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

 

รายงานเขยีนโดย ดร. Laura Riesgo  ปรญิญาเอกสาขาเศรษฐศาสตรจ์ากมหาวทิยาลัยโอเบยีและศาสตราจารย์
เศรษฐศาสตรป์ระยกุตท์ีม่หาวทิยาลยั Pablo de Olavide 

 

ดาวนโ์หลดรายงานภาษาองักฤษหรอืสเปนที ่http://www.europabio.org/news/1998-thanks-bt-maize-
cultivation-maize-imports-spain-have-been-reduced-more-853000-tonnes 
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