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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  
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จนีและสหรฐัรว่มกนัใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพือ่หยดุความหวิโหยของประชากรโลก 

ความตอ้งการใชน้ า้มนัถ ัว่เหลอืงเพือ่สขุภาพเพิม่มากขึน้ 

เกษตรอนิโดนเีซยีสง่เสรมิการพึง่พาตวัเองดา้นอาหารดว้ยจเีอ็ม 

Janabi กลา่วถงึการเปลีย่นแปลงจากนกัตอ่ตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนเทคโนโลยชีวีภาพ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จนีและสหรฐัรว่มกนัใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพเพือ่หยดุความหวิโหยของประชากรโลก 

Michael Scuse จากกระทรวงเกษตรสหรัฐในนามศนูยบ์รกิารฟารม์และการเกษตรตา่งประเทศกลา่ววา่ จนีและสหรัฐ
เป็นสองประเทศทีม่ผีลผลติทางการเกษตรสงู และเมือ่ทัง้สองประเทศมาท างานร่วมกันในดา้นการคา้ทางการเกษตร 
การวจัิยและการศกึษาจะชว่ยใหค้วามหวิโหยของประชากรโลกลดลง และยังกลา่วเพิม่เตมิวา่ เกษตรกรก าลงัท างาน
ทีต่อ้งทา้ทายกบัการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ การขยายตวัของชมุชนเมอืง และแหลง่ทรัพยากรทีม่อียูอ่ยา่งจ ากดั 
โดยการน าแนวความคดิใหมม่าใชเ้ชน่ เทคโนโลยชีวีภาพ 

 

Scuse  กลา่ววา่ “ฉันเป็นเกษตรกรเหมอืนกบัเกษตรกรอกี 17 ลา้นคนทัว่โลก ทีไ่ดเ้ล็งเห็นผลประโยชนจ์ากพชืเทค
โนชวีภาพ ดว้ยผลทีร่วดเร็วของการปรับปรุงพันธุพ์ชื เทคโนโลยชีวีภาพไดช้ว่ยเหลอืโลกโดยการพัฒนาใหพ้ชื
สามารถทนตอ่ความแหง้แลง้และตา้นทานตอ่แมลงศตัรูพชื หรอืปลกูไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม เชน่ ดนิเค็ม
และดนิเป็นพษิ งานวจัิยไดใ้หค้วามหวงัส าหรับอนาคตฉัน” การเจรจาโตแ้ยง้เกีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพยังคงมตีอ่ไป 
และเขาหวงัวา่มันจะอยูบ่นพืน้ฐานของขอ้เท็จจรงิและน าไปสูก่ารหาทางแกปั้ญหา 

 

อา่นเพิม่เตมิที ่http://www.stableglobalprogress.com/china-and-us-can-use-biotechnology-to-end-
scourge-of-global-hunger/ และ http://www.globaltimes.cn/content/825507.shtml#.UowUScRHJml 

http://www.globaltimes.cn/content/825507.shtml.UowUScRHJml
http://www.globaltimes.cn/content/825507.shtml.UowUScRHJml
http://www.globaltimes.cn/content/825507.shtml.UowUScRHJml


Rusman Heriawan รัฐมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกษตรอนิโดนีเซยีกลา่ววา่ “อนิโดนีเซยีเป็นประเทศทีม่ปีระชากร
มากทีส่ดุเป็นอนัดบัสีข่องโลก ตอ้งพึง่พาตวัเองโดยการยอมรับพชืจเีอ็มมาใชเ้ป็นพชือาหารหลัก ในอนิโดนีเซยี พวก
เรายังคงไมไ่ดรั้บการอนุญาตใหม้กีารใชจ้เีอ็มโอ แตก่ารใชจ้เีอ็มโอจะชว่ยเพิม่ผลผลติใหพ้วกเรามากกวา่เดมิ น่ันเป็น
หนทางแกปั้ญหาเพยีงทางเดยีวทีเ่ราม”ี 

 

เขากล่าวเพิม่เตมิวา่ “ในปัจจุบัน อนิโดนีเซยีอนุญาตใหม้กีารน าเขา้อาหารจเีอ็มเชน่ ถั่วเหลอืงและขา้วโพด แต่ยัง
ไมใ่หม้กีารเพาะปลกูจเีอ็ม เขาอธบิายวา่ หน่วยงานรัฐบาลและหน่วยงานตา่งๆ ขาดการตดิตอ่สือ่สารหรอืมคีวามเห็น
ตา่งมาก ท าใหค้วามคบืหนา้เกีย่วกบัการรเิริม่หรอืกฎระเบยีบใหม่โดยเฉพาะอาหารจเีอ็มนัน้ตอ้งใชเ้วลานาน พวกเรา
พยายามทีจ่ะหาวธิใีนการเพิม่ผลผลติและทา้ยสดุเราก็มคีวามเห็นวา่ กลยุทธใ์นการพัฒนาดา้นการเกษตรคอืการใช ้

จเีอ็มโอ” 

 

อา่นเพิม่เตมิที ่http://www.geneticliteracyproject.org/2013/11/18/indonesia-agriculture-minister-calls-for-
acceptance-of-gmos/#.UorQ2vlHJmk และ http://www.thejakartaglobe.com/news/indonesia-agriculture-
ministry-argues-case-for-gmo-foods/. 

เกษตรอนิโดนเีซยีสง่เสรมิการพึง่พาตวัเองดา้นอาหารดว้ยจเีอ็ม 

Janabi กลา่วถงึการเปลีย่นแปลงจากนกัตอ่ตา้นมาเป็นผูส้นบัสนุนเทคโนโลยชีวีภาพ 

Fourat Janabi ผูแ้ตง่หนังสอื Random Rationality: a Rational Guide to an Irrational World อธบิายในการ
สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับเหตุผลที่เขาเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ Janabi เป็นนักต่อตา้น
เทคโนโลยชีวีภาพแตมุ่มมองเขาเปลีย่นหลังจากอา่นบทความของ Ray Kurzweil เรือ่ง The Singularity is Near 
ซึง่ Kurzweil กล่าวถงึ อันตรายของการไม่ยอมรับเทคโนโลยีและงานวจัิยเกีย่วกับขา้วสทีองทีเ่ขยีนโดย Kevin 
Folta รักษาการประธานโครงการพชืสวนแหง่มหาวทิยาลยัฟอรดิา ทีท่ าใหเ้ขามคีวามเชือ่มั่นอันแรงกลา้ตอ่สิง่มชีวีติ
ดดัแปลงพันธกุรรม ซึง่ปัจจบุนันีเ้ขาเชือ่วา่จเีอ็มมปีระโยชนท์ีห่ลากหลาย 

 

Janabi  กลา่วว่า “ชวีติของคนอยู่ในภาวะก ่ากึง่ทียั่งไม่รูว้่าจะดจีะรา้ย มันเป็นเรือ่งทีส่บายๆ และง่ายๆเมือ่พวกเรา
อาศัยอยู่ในตะวันตกและมีอาหารอุดมสมบูรณ์ แต่ยังมีผูค้นที่หวิโหยในอาฟริกาและเอเชยีตะวันออกเฉียงใตท้ี่
ประชากรนับพันลา้นคนตอ้งเขา้นอนทัง้ๆ ทีห่วิโหยในทุกๆ คนื ในจ านวนนี้ 16 ลา้นคนตอ้งตายในทุกๆ ปี  ซึง่ 9 
ลา้นคนเป็นเด็ก มเีพยีงอาหารดัดแปลงพันธุกรรมซึง่เป็นอาหารทีป่ลอดภัยเหมอืนกับอาหารทั่วไปสามารถชว่ยพวก
เขาได”้ 

 

อา่นเรือ่งราวเพิม่เตมิที ่http://www.geneticliteracyproject.org/2013/11/12/fourat-janabi-discusses-his-
transformation-from-anti-gmo-activist-to-supporter-of-gmos/#.UosFWvlHJmk. 

ความตอ้งการใชน้ า้มนัถ ัว่เหลอืงเพือ่สขุภาพเพิม่มากขึน้ 

บรษัิท DuPont Pioneer และ Perdue AgriBusiness จะเพิม่พืน้ทีป่ลกูถั่วเหลอืง Plenish®  ทีม่กีรดโอลอิกิสงูผ่าน
ทางกลุม่เกษตรกร ในปี 2014 ทีเ่มอืง Salisbury รัฐแมรีแ่ลนด ์สหรัฐอเมรกิา  

 

Randy Minton  ผูอ้ านวยการฝ่ายธรุกจิของ DuPont Pioneer กลา่ววา่ “เกษตรกรทีป่ลกูถั่วเหลอืงในรัฐแมรีแ่ลนด ์มี
ความเชือ่มั่นสงูในถั่วเหลอืงและมูลคา่ของถั่วเหลอืงทีม่ตีอ่ภาคอตุสาหกรรมเกษตร  ภายใตส้ญัญาปี 2014 จะท าให ้
เกษตรกรมโีอกาสสรา้งความแข็งแกร่งดา้นความตอ้งการของตลาดอตุสาหกรรมถั่วเหลอืง และมรีายไดเ้พิม่ขึน้”  

น ้ามันถั่วเหลอืงทีม่กีรดโอลอิกิสงูพัฒนาขึน้โดยใชเ้ทคโนโลยกีารตัดแตง่พันธุกรรมขัน้สงู ท าใหไ้ม่มไีขมันทรานสต์อ่
หน่วยบรโิภคและมไีขมันอิม่ตัวนอ้ยกวา่ผลติภัณฑน์ ้ามันถั่วเหลอืงทั่วไปรอ้ยละ 20   ถั่วเหลอืงพันธุ ์Plenish ทีม่กีรด
โอลอิกิสงูใกลจ้ะผ่านการอนุญาตใหใ้ชต้ามกฎขอ้บังคับทั่วโลกซึง่ในขณะนี้กว่า 96% ของตลาดสง่ออกถั่วเหลอืง
ของอเมรกิาใหก้ารยอมรับแลว้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.pioneer.com/home/site/about/news-media/news-
releases/template.CONTENT/guid.17F567F5-5AF2-7ED8-A7D6-27BAA176DEA2 
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