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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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ผูไ้ดร้บัรางวลัอาหารโลกปี 2013 มอบเงนิรางวลัใหแ้กน่กัวทิยาศาสตรห์ญงิดา้นพชืศาสตร ์
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ครบรอบ 60 ปีของการคน้พบโครงสรา้งดเีอ็นเอมุง่เนน้ทีเ่ทคโนโลยดีดัแปลงพนัธุกรรม 
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ผูไ้ดร้บัรางวลัอาหารโลกปี 2013 มอบเงนิรางวลัใหแ้กน่กัวทิยาศาสตรห์ญงิดา้นพชืศาสตร ์

ดร. โรเบริ์ต ฟราเลย ์ผูไ้ดรั้บรางวัลอาหารโลกปี 2013 และรองประธานบรหิารบรษัิท มอนซานโต ้กล่าวในงานรับ
มอบรางวัลอาหารโลกวา่ เขาจะมอบเงนิรางวัลนี้เพือ่เป็นเงนิทนุแกนั่กวชิาการหญงิทีศ่กึษาดา้นการปรับปรุงพันธุพ์ชื
และเทคโนโลยีชวีภาพทีม่หาวทิยาลัยอลิลนิอยส ์ทุนนี้จะเป็นส่วนหนึ่งของทุนการศกึษาวชิาการดา้นพืชศาสตร ์
Fraley-Borlaug Scholars ซึง่จะมทีนุวจัิยเริม่ตน้ที ่250,000 ดอลลา่สหรัฐ จากดร. ฟราเลย่แ์ละมอนซานโต ้
 
ดร. ฟราเลย ์กลา่ววา่ “ความกา้วหนา้ดา้นการปรับปรุงพันธุ ์เทคโนโลยชีวีภาพ และพชืไร่เพือ่เพิม่ผลผลติเป็นสิง่ทีน่่า
อัศจรรยเ์ป็นอย่างยิง่ แตง่านเรามไิดส้ ิน้สดุลงแคนั่น้ ดว้ยกองทนุ  Fraley-Borlaug Scholars พวกเราก าลังจะลงทนุ
ในอนาคต เพื่อปลดล็อคศักยภาพของนักวทิยาศาสตร์หญงิรุ่นต่อไปทียั่งคงขับเคลือ่นนวัตกรรมการผลติอาหารที่
ปลอดภัยและย่ังยนื ทกุวันนี้ผูห้ญงิไดรั้บการยกย่องนอ้ยกว่าทีค่วรในสังคมวทิยาศาสตร์ และพวกเธอเป็นสว่นใหญ่
ของเกษตรกรรายยอ่ยทัว่โลกทีย่นืหยัดในการใชป้ระโยชน์สงูสดุจากนวัตกรรมดา้นวทิยาศาสตรพ์ชืทัง้ในปัจจุบันและ
อนาคต”  
 
ดร. ฟราเลยเ์ป็นศษิยเ์กา่ของมหาวทิยาลัยอลิลนิอยส ์ขณะทีด่ร. นอรม์าน บอรล์็อก ผูซ้ ึง่เป็นทีรู่จั้กในฐานะบดิาแห่ง
การปฏวิตัเิขยีว เนือ่งจากผลงานของเขาในการปรับปรุงการผลติขา้วสาลทีีส่ามารถชว่ยชวีติมากกวา่หนึง่พันลา้นชวีติ
ใหอ้ยูร่อดจากความอดอยาก 
 
อา่นบทความตน้ฉบบัที ่http://news.aces.illinois.edu/news/world-food-prize-laureate-dr-robert-fraley-
donate-award-support-advancement-women-plant-science. 
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การศกึษาเกี่ยวกับการยอมรับของประชาชนชาวมาเลเซียต่ออาหารดัดแปลงพันธุกรรม (ถั่วเหลืองดัดแปลง
พันธกุรรมและน ้ามันปาลม์ดดัแปลงพันธกุรรม) และยาดดัแปลงพันธกุรรม (อนิซลูนิดัดแปลงพันธุกรรม) โดยนักวจิัย
จากมหาวทิยาลัย Kebangsaan มาเลเซยี ผลจากการตอบแบบสอบถาม 1,017 รายในพืน้ที ่Klang Valley พบวา่ 
ประชาชนส่วนใหญ่ตระหนักถงึผลติภัณฑด์ัดแปลงพันธุกรรมและเล็งเห็นถงึประโยชน์ของผลติภัณฑด์ัดแปลง
พันธุกรรมในระดับปานกลาง ในขณะเดียวกันพวกเขาค่อนขา้งกังวลเกี่ยวกับความเสีย่งที่อาจจะเกิดขึน้และ
ผลกระทบทางดา้นศลีธรรมของผลติภัณฑด์ดัแปลงพันธุกรรม ทัศนคตขิองผูถู้กส ารวจไม่ไดข้ ึน้อยู่กับรูปแบบการน า
ผลติภัณฑเ์หลา่นีไ้ปใชป้ระโยชนแ์ตข่ึน้อยูก่บัความสมัพันธท์ีซ่บัซอ้นระหวา่งปัจจัยทศันคตแิละรูปแบบการถา่ยยนี 
 
ดาวนโ์หลดผลงานวจิัยไดท้ี ่
http://scholar.google.com/scholar_url?hl=en&q=http://downloads.hindawi.com/journals/tswj/aip/516
742.pdf&sa=X&scisig= 
AAGBfm05bzKHBcwyUWHQe9AgQGZFu24E9Q&oi=scholaralrt. 
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อาสาสมัครจนี 260 คนมารวมตัวกันในวันที ่19 ตลุาคม 2013 ณ มหาวทิยาลัยเกษตร Huazhong (HAU) เพือ่ลิม้รส
เคก้และโจ๊กทีท่ ามาจากขา้วดัดแปลงพันธุกรรม ความคดิริเริ่มนี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อสรา้งความมั่นใจเกีย่วกับความ
ปลอดภัยของอาหารดดัแปลงพันธกุรรม ขา้วดดัแปลงพันธกุรรมทีใ่ชป้ระกอบดว้ยขา้วสทีองทีม่ไีวตามนิเอสงู ซึง่ปลกู
ในมหาวทิยาลยั 
 
อาสาสมัครจากต่างจังหวัดและทอ้งถิน่ทีม่าร่วมการทดสอบในครัง้นี้มาจากการลงทะเบยีนผ่านซอฟทแ์วร์การส่ง
ขอ้ความออนไลน์ทีเ่รยีกวา่ QQ ศาสตราจารย ์Yan Jianbing แห่งมหาวทิยาลัย HAU กลา่ววา่ การทดสอบรสชาติ
เป็นกลยุทธ์ทีด่ทีีสุ่ดทีจ่ะขจัดขอ้สงสัยเกีย่วกับอาหารดัดแปลงพันธุกรรมและเพิ่มการยอมรับของประชาชน การ
ทดสอบรสชาตเิชน่นีถ้กูจัดขึน้ตัง้แตเ่ดอืนพฤษภาคมในเมอืงตา่งๆ กวา่ 20 เมอืง มผีูเ้ขา้ร่วมมากกวา่ 1,000 คน 
 
อา่นเพิม่เตมิที ่http://oryza.com/news/research-development/china-develops-taste-gmo-rice และ 
http://blogs.wsj.com/chinarealtime/2013/10/23/china-pushes-genetically-modified-food-draft/ 

มหาวทิยาลยัจนีทดสอบรสชาตขิา้วดดัแปลงพนัธุกรรม 

การประชมุสัมมนาระลกึถงึวันครบรอบ 60 ปีการคน้พบโครงสรา้งดเีอ็นเอเกลยีวคู่และครบรอบ 20 ปีของสมาคม
เทคโนโลยชีวีภาพของจนีจัดขึน้ในวันที ่17 ตลุาคม 2013 ณ หอประชมุวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยขีองจนีในกรุง
ปักกิง่ 
 
โดยมผีูน้ าจากกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีส านักงานพัฒนาและปฏริูปแห่งชาต ิกระทรวงเกษตร ธนาคาร
เพือ่การพัฒนาจนี สมาคมวทิยาศาสตรจ์นี และนักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบนัทีเ่กีย่วขอ้งเขา้ร่วมงานดว้ย 
Ouyang Pingkai นักวชิาการและนายกสมาคมเทคโนโลยชีวีภาพของจนี (CSBT) ไดส้รุปการพัฒนาดา้นอณู
ชวีวทิยาและภารกจิตลอดระยะเวลา 60 ปีของ CSBT ในดา้นการสือ่สารทางวชิาการ ความนยิมทางวทิยาศาสตร ์
และการสง่เสรมิดา้นอุตสาหกรรม อกีดา้นหนึ่ง Yang Shengli นักวชิาการและประธานกติตมิศักดิข์อง CSBT 
น าเสนอเรือ่ง จากดเีอ็นเอเกลยีวคูสู่อ่ตุสาหกรรมชวีภาพ 
 
Chen Zhangliang รองประธานสมาคมวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองจนี ยกย่องนวัตกรรมของ CSBT ในการ
สง่เสรมิความนิยมดา้นวทิยาศาสตร์ และย ้าว่า เทคโนโลยชีวีภาพสมัยใหม่มคีวามสมัพันธใ์กลช้ดิกับชวีติของเรา 
การตระหนักของสาธารณชนอยา่งแข็งแกร่งในวทิยาศาสตรโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่เทคโนโลยดีัดแปลงพันธุกรรมควรจะ
เป็นเป้าหมายส าคญัในการท างานของ CSBT 
อา่นขา่วไดท้ี ่http://www.biotechchina.org/index.php/Transgenosis/show/id/115 

สเปนยงัคงขยายการปลกูขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมอยา่งตอ่เนือ่ง 

รายงานลา่สดุของเครอืขา่ยขอ้มูลของโลก (GAIN) ผ่านทางฝ่ายเกษตรตา่งประเทศของ USDA ใหข้อ้มูลวา่ สเปน
ยังคงเป็นน าในการผลติขา้วโพดดัดแปลงพันธุกรรมในสหภาพยุโรป ในรายงานชีใ้หเ้ห็นวา่ สเปนยังคงขยายการ
ปลกูขา้วโพดดัดแปลงพันธุกรรม ร่วมกับโปรตเุกส พืน้ทีม่ากกวา่ 90 % ของพืน้ทีป่ลกูในอยีู ทีป่ลกูขา้วโพดพันธุ ์
MON810 พืน้ทีป่ลกูขา้วโพดดดัแปลงพันธกุรรมในสเปนปี 2013 ขยายตัวเพิม่ขึน้รอ้ยละ 17 เทยีบกับปีกอ่นหนา้ซึง่
ปลกูรอ้ยละ 12 เนื่องจากการลดพืน้ทีป่ลกูในโปรตเุกส  นอกจากนี้รายงานยังอา้งวา่เกษตรกรยังคงสนใจเป็นอย่าง
มากทีจ่ะไดรั้บการอนุญาตใหป้ลกูพชืดัดแปลงพันธกุรรมทีท่นทานตอ่สารก าจัดวชัพชืและทนแลง้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Iberian%20Peninsula%20GE%20corn%20
area%20increase%20driven%20by%20Spain%E2%80%99s%20higher%20pla_Madrid_Spain_9-25-
2013.pdf 
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