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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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องคก์รระหวา่งประเทศยนืยนัสนบัสนุนขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเชงิการคา้ 

ผูว้า่การเคนยา่เรยีกรอ้งใหย้กเลกิขอ้หา้มเกีย่วกบัจเีอ็มโอ 

การศกึษาเปรยีบเทยีบการตดิฉลากจเีอ็มโอในเกาหลใีต ้สหรฐั และสหภาพยโุรป 

เกษตรกรปลกูพชืจเีอ็มชาวออสเตรเลยีชนะคดดีงั 

ผลกระทบของขา้วสาลจีเีอ็มตา้นทานไวรสัตอ่ความหลากหลายของจลุนิทรยีใ์นดนิ 

 

 

 

 

 

องคก์รระหวา่งประเทศยนืยนัสนบัสนุนขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเชงิการคา้ 

16 องคก์รจากออสเตรเลยี แคนาดา และสหรัฐแถลงการณ์ยนืยันการสนับสนุนขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเชงิการคา้ใน
อนาคต ในปี 2009 มเีพยีงองคก์รเกษตรกรและเจา้ของโรงส ี9 องคก์รทีล่งนามท าพันธสญัญาร่วมกนั และในปีนีม้ผีู ้
มาเขา้ร่วมท าพันธสญัญาเพิม่ขึน้อกี 7 องคก์ร ซึง่องคก์รใหมท่ีเ่ขา้ร่วมมาจากสหพันธฟ์ารม์อเมรกิา และสหภาพ
เกษตรกรแหง่ชาต ิ
 
องคก์รเหลา่นีท้ าสญัญาร่วมกนัในการสนับสนุนและสง่เสรมิการใชน้วตักรรมเพือ่ชว่ยแกปั้ญหาเรือ่งความมั่นคงดา้น
อาหารของโลก ซึง่จ าเป็นตอ้งเร่งใหเ้กดิการยอมรับนโยบายการปะปนจเีอ็มระดบัต า่ (low level presence-LLP) ใน
การน าเขา้และสง่ออกของประเทศเพือ่ลดการหยดุชะงักทางการคา้ทีเ่กดิจากการอนุมัตไิมต่รงกนั และการสง่ออก
และน าเขา้ของประเทศเพือ่รักษาความแข็งแรงของระบบการก ากบัดแูลดา้นวทิยาศาสตร์เทคโนโลยชีวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.wheatworld.org/wp-content/uploads/Trilateral-Statement-June-
2014.pdf. 
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การศกึษาเปรยีบเทยีบการตดิฉลากจเีอ็มโอในเกาหลใีต ้สหรฐั และสหภาพยโุรป 

Moon Sook Park จากมหาวทิยาลยั Indiana Maurer School of Law รวบรวมและเปรยีบเทยีบหลกัการตดิฉลาก
จเีอ็มโอและกฎหมายในสหรัฐ สหภาพยโุรป และเกาหลใีต ้รายงานพบวา่ มทีศันคตทิีแ่ตกตา่งกนัในแตล่ะประเทศทัว่
โลก ซึง่อาจจะน าไปสูค่วามขดัแยง้ทางการคา้ระหวา่งประเทศได ้Park จงึแนะน าวา่ ระบบการตดิฉลากจเีอ็มโอควรที่
จะก าหนดใหผู้บ้รโิภคไดรั้บรูส้ ิง่ทีถ่กูตอ้ง อยา่งไรก็ตามการหาเหตผุลทีจ่ะตดิฉลากจเีอ็มโอและการรับผดิชอบทาง
กฎหมายเป็นสิง่ทีซ่บัซอ้นและยุง่ยาก เนือ่งจากขอ้ขดัแยง้เกดิระหวา่งประเทศอตุสาหกรรมและก าลงัพัฒนา 
โดยเฉพาะความขดัแยง้ภายในประเทศอตุสาหกรรมดว้ยกนัเอง 
 
เขากลา่วสรุปวา่ "เพือ่ใหจ้เีอ็มโอยังคงเจรญิเตบิโตและยังใชป้ระโยชนจ์ากจเีอ็มโอไดต้อ่ไป ควรจะร่วมมอืกนัดา้น
กฎหมายพืน้ฐาน เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพของระบบกฎหมาย และจ าเป็นตอ้งน าระบบกฎหมายนีไ้ปใชก้บัแตล่ะประเทศ 
นอกจากนีถ้า้มเีพิม่ความร่วมกนัระหวา่งประเทศและระบบตรวจสอบ ก็จะชว่ยใหก้ารควบคมุดแูลจเีอ็มโอมคีวามกา้วหนา้
ยิง่ขึน้” 
 
 อา่นบทความวจิัยทัง้หมดที ่http://goo.gl/pDZVWy. 

ผูว้า่การเคนยา่เรยีกรอ้งใหย้กเลกิขอ้หา้มเกีย่วกบัจเีอ็มโอ 

Jacktone Ranguma  ประธานผูว้า่การสภาเทคโนโลยชีวีภาพและสขุภาพของเคนยา่เรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลยกเลกิการ
หา้มน าเขา้อาหารดดัแปลงพันธกุรรม ในการบรรยายงานเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร เขากลา่ววา่ ควรเร่งรบีเรือ่งขอ้
หา้มเกีย่วกบัอาหารดดัแปลงพันธุกรรม เพราะประเทศก าลงัสง่สญัญาณทีส่บัสนใหก้บันักลงทนุทีต่อ้งการลงทนุใน
ประเทศ เขาใหค้วามเห็นวา่ ประเทศควรจะปลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ โดยเฉพาะในพืน้ทีแ่หง้แลง้ เชน่ในเขต 
Kisumu Baringo Kwale Siaya และ Homa Bay เพือ่สรา้งความมั่นใจเรือ่งความมั่นคงดา้นอาหารใหแ้กเ่กษตรกรที่
ยากจนและสรา้งโอกาสในการท างาน 
 
เขากลา่วถงึศกัยภาพของพชืเทคโนชวีภาพในการชว่ยรักษาสภาพแวดลอ้มโดยการลดการฉดีพ่นสารเคม ี
เขากลา่ววา่ เมือ่เขาไดเ้ยีย่มชมแปลงที ่Burkina Faso เขาไดเ้รยีนรูว้า่ ฝ้ายเทคโนชวีภาพฉดีพ่นสารเคมเีพยีง 2 ครัง้
จากทีเ่คยฉดีพ่นถงึ 6 ครัง้ในการปลกูฝ้ายดัง้เดมิ เขาเชือ่วา่สิง่เหลา่นีเ้ป็นประโยชนต์อ่ประชาชนเคนย่า นอกจากนี้
ผูว้า่การ Ranguma ยังเรยีกรอ้งใหรั้ฐบาลผลกัดนัการตรวจสอบความปลอดภัยของพชืเทคโนชวีภาพเพือ่รายงาน
ขอ้เท็จจรงิดา้นวทิยาศาสตรแ์ละสรา้งงานวจัิยทีน่่าเชือ่ถอื 
ผูว้า่การ Ranguma ยังต าหนคิวามลา่ชา้ในการใชฝ้้ายเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ในเคนยา่เนื่องจากขอ้หา้ม และ
เรยีกรอ้งใหแ้กปั้ญหาดงักลา่วอยา่งเร่งดว่น เขาเนน้ย ้าวา่ “ขอ้หา้มนีท้ าใหเ้กดิความลา่ชา้ในการปลกูฝ้ายเทคโน
ชวีภาพเชงิการคา้ในประเทศอืน่ๆ อยา่งนอ้ย 8 เขต เป็นทีท่ราบดวีา่ประเทศของเราไดรั้บผลประโยชนท์างเศรษฐกจิ
จากการเพาะปลกูฝ้ายบที ีเพราะฉะนัน้จงึตอ้งการทีจ่ะกา้วไปขา้งหนา้ดว้ยเทคเทคโนโลยนีีเ้พือ่ฟ้ืนฟภูาคการผลติ
ฝ้ายทีก่ าลงัย า่แยอ่ยูใ่นขณะนี”้ 
 
ขอ้มลูเพิม่เตมิตดิตอ่ Dr. Margaret Karembu ผูอ้ านวยการ AfriCenter ที ่mkarembu@isaaa.org  

เกษตรกรปลกูพชืจเีอ็มชาวออสเตรเลยีชนะคดดีงั 

Michael Baxter เกษตรกรทีถ่กูกลา่วหาวา่ คาโนลา่ดดัแปลงพันธกุรรมทีเ่ขาปลกูไปปนเป้ือนกบัพชืแปลงขา้งเคยีง ซึง่
ศาลฎกีา West Australian ไดต้ดัสนิใหเ้ขาชนะคด ีBaxter ถกูฟ้องโดย Steve Marsh เกษตรกรผูป้ลกูพชือนิทรยีซ์ ึง่
อยูแ่ปลงขา้งเคยีงวา่ ฟารม์ของเขาในพืน้ที ่Great Southern ถกูปนเป้ือนดว้ยพชืจเีอ็มซึง่ปลวิมาจากพืน้ทีเ่พาะปลกู
ของ Baxter 
 
Marsh อา้งวา่ การปนเป้ือนนีเ้ป็นสาเหตใุหเ้ขาไมไ่ดรั้บใบรับรองการปลกูพชือนิทรยีใ์นพืน้ทีม่ากกวา่ครึง่หนึง่ใน 
Kojonup ตอนใตข้อง Perth มาเป็นเวลาเกอืบ 3 ปี  แตผู่พ้พิากษา Kenneth Martin ตดัสนิวา่ Baxter แคเ่พาะปลกู
พชืจเีอ็มโดยวธิกีารปกต ิจงึไมม่สีว่นรับผดิชอบเรือ่งนี ้ผูพ้พิากษา Martin กลา่วเพิม่เตมิจากผลการตดัสนิวา่  ชว่งปลาย
ฤดกูาลของลมและการพัดพาสิง่รอบขา้งจาก Sevenoaks ไปทางทศิตะวนัออกของ  Eagle Rest  ไมไ่ดเ้ป็นสิง่ที ่ 
Baxter จงใจท า และเขาก็ไมม่สีว่นรับผดิชอบ เขาเป็นเพยีงเกษตรกรทีป่ลกูพชืจเีอ็มอย่างถูกตอ้งตามกฎหมายและ
เลอืกทีจ่ะยอมรับการใชว้ธิกีารเก็บเกีย่วดว้ยเคยีวซึง่เป็นวธิกีารปฏบิตัแิบบดัง้เดมิเทา่นัน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ และอา่นขา่วจากสภาเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรของออสเตรเลยีไดท้ี ่
http://www.abca.com.au/2014/05/aus-gm-farmer-wins-landmark-case/ อา่นค าตดัสนิไดท้ี ่ 
http://www.supremecourt.wa.gov.au/. 
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ผลกระทบของขา้วสาลจีเีอ็มตา้นทานไวรสัตอ่ความหลากหลายของจลุนิทรยีใ์นดนิ 

มกีารศกึษาวเิคราะหผ์ลกระทบของขา้วสาลตีา้นทานเชือ้ Yellow mosaic virus ตอ่ความหลากหลายของจลุลนิทรยี์
บรเิวณรอบรากในพืน้ทีท่ีแ่ตกตา่งกนั 2 พืน้ทีเ่ป็นเวลา 2 ปี  
 
คณะนักวจิัยน าโดย Jiron Wu จาก Jiangsu Academy of Agricultural Sciences กรุง Nanjing ประเทศจนี ใช ้

เทคนคิpolymerase chain reaction-denaturing gel gradient electrophoresis (PCR-DGGE)  วเิคราะหจ์ลุนิทรยี์
ในดนิบรเิวณรอบรากของขา้วสาล ี4 ระยะการเจรญิเตบิโต (ระยะตน้กลา้ ระยะการสรา้งใบ ระยะสรา้งเมล็ด และระยะ
โตเต็มที)่ นักวจัิยยังศกึษากจิกรรมของเอนไซม ์urease sucrase และ dehydrogenase ทีบ่รเิวณรอบรากขา้วสาลี
อกีดว้ย 
 
ผลการศกึษาพบวา่ ความหลากหลายของแบคทเีรยีและเชือ้ราบรเิวณรอบรากขา้วสาลเีทคโนชวีภาพมคีวามแตกตา่ง
กนัเพยีงเล็กนอ้ยกบัขา้วสาลปีกตเิมือ่เปรยีบเทยีบกนัดว้ยดชันีชีว้ดั Shannon's, Simpson's diversity index  และ
พบวา่ มกีจิกรรมของเอนไซมแ์ตกตา่งกนัเพยีงชนดิเดยีว จากการวเิคราะหแ์ถบดเีอ็นเอบนเจลความหลากหลายของ
เชือ้ราพบวา่ เชือ้ราสว่นใหญเ่ป็นเชือ้ราทีไ่ม่สามารถเลีย้งในอาหารเลีย้งเชือ้ได ้ 
 
จากผลการศกึษาสรุปไดว้า่ ขา้วสาลเีทคโนชวีภาพตา้นทานไวรัสไมม่ผีลกระทบรา้ยแรงตอ่เชือ้จลุนิทรยีแ์ละกจิกรรม
ของเอนไซมใ์นดนิบรเิวณรอบราก 
 
อา่นบทความวจิัยที ่
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0098394#pone-0098394-
g009. 
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