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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

มหาวทิยาลยัเซาเทริน์มนิดาเนาพัฒนาการทดสอบภาคสนามมะเขอืยาวสมีว่งบที ี

จนีพัฒนาฝ้ายเทคโนชวีภาพรุ่นทีส่อง 

ขา่วสารท ัว่โลก 

เพิม่การทดสอบภาคสนามของขา้วโพดเทคโนชวีภาพกอ่นปลกูเป็นการคา้ในเวยีดนาม 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

ยกูานดาจะปลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพเป็นการคา้ ในปี 2014 

ยกูานดาจะปลกูฝ้ายเทคโนชวีภาพเป็นการคา้ ในปี 2014 

“ประเทศอกูานดาคาดหมายวา่จะผลติพชืเทคโนชวีภาพชนดิแรกเป็นการคา้ในปี 2014 หลงัจากมกีารก าหนด
แนวทางการควบคมุพชืเทคโนชวีภาพเรยีบรอ้ยแลว้”  Dr.Yona Baguna นักวจิัยอาวโุส จาก National 
Agricultural Research Organization (NARO) กลา่ว ขณะนีม้กีารทดลองภาคสนามของ กลว้ย มันส าปะหลงั 
ขา้วโพด ฝ้าย และมันฝร่ังเทคโนชวีภาพ โดยมคีวามหวงัวา่พชืเหลา่นีม้ศีกัยภาพทีจ่ะสรา้งความมั่นคงดา้น
อาหาร และในขณะเดยีวกนัก็สามารถยกระดบัความเป็นอยูข่องพวกเขาใหด้ขี ึน้ 
“ถา้ทกุอยา่งด าเนนิไปตามแผน เราคาดวา่ฝ้ายเทคโนชวีภาพสามารถปลกูเพือ่การคา้ไดใ้นปี 2014มันส าปะหลงั
ในปี 2016 และขา้วโพดทนแลง้ในปี 2017” Dr.Baguna กลา่วในระหวา่งการบรรยายสถานการณ์การคา้พชืเทค
โนชวีภาพในปี 2011 ของ ISAAA  ที ่Kampala โดยลกัษณะทีอ่ยูใ่นความสนใจ คอืลกัษณะทนแลง้ และ
ตา้นทานแมลง 
อา่นเพิม่เตมิที ่http://www .genet-info.org/information-service.html. 



เพิม่การทดสอบภาคสนามของขา้วโพดเทคโนชวีภาพกอ่นปลกูเป็นการคา้ในเวยีดนาม 

จากการประชมุทีก่ระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท(Ministry of Agriculture and Rural Development : 
MARD) ไดม้กีารน าเสนอผลการทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพในจังหวดั Vinh Phuc, Dak Lak, Son La และ
Vung Tau city ของเวยีดนาม Dr.Le Huy Ham ผูอ้ านวยการสถาบนัพันธศุาสตรเ์กษตรของกระทรวง กลา่ววา่ 
จากผลการทดสอบภาคสนามสีแ่หง่ทีเ่กดิขึน้แสดงใหเ้ห็นถงึผลผลติทีเ่พิม่ขึน้มากกวา่ 30 ถงึ 40 เปอรเ์ซ็นต ์
เมือ่เทยีบกบัขา้วโพดปกตใินสภาพแวดลอ้มเดยีวกนั เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ขา้วโพดทีไ่ดม้คีณุภาพทีด่กีวา่ อกีทัง้
เกษตรกรและบคุคลอืน่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการทดลอง ไมม่ปัีญหาดา้นสขุภาพแตอ่ยา่งใด 
 
อยา่งไรก็ดผีูเ้ชีย่วชาญอืน่ๆ รวมทัง้นักวจัิยและผูท้ีเ่กีย่วขอ้งดา้นเมล็ดพันธุข์องเวยีดนามมคีวามเห็นวา่การ
ทดสอบภาคสนามจะตอ้งมกีารประเมนิผลตอ่สภาพแวดลอ้ม และระบบนเิวศ และมกีารประเมนิความเสีย่งอยา่ง
ครอบคลมุและระมัดระวงัเปรยีบเทยีบกบัผลประโยชนท์ีจ่ะไดรั้บ 
Bui Ba Bong ผูช้ว่ยรัฐมนตรกีลา่ววา่ กระทรวงตอ้งการความมั่นใจดา้นความปลอดภัยกอ่นทีจ่ะตดัสนิใจอนุญาต
ใหป้ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ โดยคาดวา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพจะมบีทบาทส าคัญตอ่แหลง่อาหาร
ในประเทศ เพราะเวยีดนามตอ้งน าเขา้ขา้วโพดกวา่ 1.6 ลา้นตนัตอ่ปีเพือ่เป็นอาหารสตัว ์ซึง่เป็นการเพิม่ตน้ทนุ
กวา่ 10 ถงึ 15 เปอรเ์ซ็นต ์ 
 
อา่นเพิม่เตมิที ่http://english.vietnamnet.vn/en/science-technology/20936/scientist-recommend-
more-trials-of-genetically-modified-feed-corn.html 
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มหาวทิยาลยัเซาเทริน์มนิดาเนา (University of Southern Mindanao:USM) ประเทศฟิลปิปินส ์มคีวามหวงัตอ่การ
ทดสอบภาคสนามรอบใหมข่องลกูผสมพันธุผ์สมเปิดมะเขอืยาวสมีว่งบทีตีา้นทานหนอนเจาะล าตน้   Jesus Antonio 
Derije อธกิารบดมีหาวทิยาลยักลา่วย ้าระหวา่งการประชมุทีจ่ัดขึน้ร่วมกับ University of  the Philippines  Los 
Banos Foundation Inc. (UPLBFI) และ International Service for the Acquisition for Agri-biotec Application 
(ISAAA) เมือ่วนัที ่26 มนีาคม 2555 วา่ USM จะสนับสนุนงานวจัิยดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ และการทดสอบภาคสนาม
ของมะเขอืยาวสมีว่งภายในวทิยาเขตของมหาวทิยาลยัซึง่ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของ Catabato ภายใตก้ารควบคมุของ
รัฐบาล โดยโครงการนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของเป้าหมายของมหาวทิยาลยัในการศกึษา วจัิย เผยแพร่ และพัฒนาทรัพยากร 
 
Dr.Emma Sales ประธานคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพของ USM กลา่ววา่ การทดสอบนีจ้ะด าเนนิการ
โดยพจิารณาจากประสทิธภิาพและประโยชนท์ีไ่ดรั้บจากมะเขอืยาวสมี่วงบทีบีนพืน้ฐานขอ้มลูเชงิวทิยาศาสตร ์  
Edwin Paraluman เกษตรกรผูป้ลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพจาก General Santos City คาดการณ์วา่ ก าไรทีไ่ดต้อ่ไร่
จากการปลกูมะเขอืยาวสมี่วงจะมากเป็นสองเทา่เมือ่เทยีบกบัการปลกูขา้วโพด  “ถา้ขา้วโพดบทียีังใหก้ าไรทีส่งู 
มะเขอืยาวสมีว่งบทีคีวรจะไดรั้บก าไรมากยิง่ขึน้” เขากลา่ว 
 
เทคโนโลยมีะเขอืยาวสมีว่งบทีเีป็นโครงการศกึษาเพือ่เป้าหมายในการลดการน าเขา้สารก าจัดแมลง เป็นประโยชนต์อ่
ทัง้เกษตรกร ผูบ้รโิภค และสิง่แวดลอ้ม 
 
อา่นเพิม่เตมิที ่http://www.bic.searca.org 

จนีพฒันาฝ้ายเทคโนชวีภาพรุน่ทีส่อง 

นักวจิัยจากสถาบนัวจิัยฝ้าย สถาบนัวทิยาศาสตรเ์กษตร (Chinese Academy of Agricultural Sciences: 
CAAS) กลา่วในงานแถลงขา่วเมือ่วนัที ่18 มนีาคมวา่ ประสบความส าเร็จในการพัฒนาฝ้ายเทคโนชวีภาพทีม่เีสน้
ใยคณุภาพสงู และสมอมขีนาดใหญ ่ Dr. Li Jiayang รัฐมนตรชีว่ยกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจนี และ
ผูอ้ านวยการของ CAAS กลา่วชมเชยงานวจัิยทีป่ระสบผลส าเร็จ และชีใ้หเ้ห็นวา่แมลงศตัรูพชื และเสน้ใย
คณุภาพต า่นัน้คอืสาเหตหุลักของการยับยัง้การพัฒนาอตุสาหกรรมฝ้ายในจนีมาเป็นเวลานาน การวจิัยฝ้ายเทค
โนชวีภาพรุ่นทีส่องนัน้แสดงใหเ้ห็นถงึการขจัดอปุสรรคตา่งๆใหห้มดไปภายในประเทศจนี  
 
ตัง้แตปี่ 1990 เป็นตน้มา นักวจัิยของจนีไดพั้ฒนาฝ้ายบทีตีา้นทานแมลงเป็นรุ่นแรก ท าใหไ้ดรั้บสว่นแบง่
การตลาดเพิม่ขึน้จาก 5 ไปจนถงึ 95 เปอรเ์ซ็นต ์อยา่งไรก็ด ียังตอ้งมกีารน าเขา้ฝ้ายดบิคณุภาพสงูมาแทนฝ้าย
ทีป่ลกูภายในประเทศซึง่มคีณุภาพของเสน้ใยต า่  การวจัิยฝ้ายเทคโนชวีภาพรุ่นทีส่องนีจ้งึด าเนนิการปรับปรุง
และพัฒนาสายพันธุฝ้์ายของจนีใหม้คีณุภาพของเสน้ใยทีส่งูขึน้ 
  
อา่นเพิม่เตมิที ่http://www. Caas.net.cn/caasnew/ysxw/kyjz/61380.shtml 
  


