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CropBiotech

 

update และ biofuels

 

supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร

 

ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพเปน

 

ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เปนประจํา

 

ทุกสัปดาห เพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง

 

ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ

 

ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน

 

ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

เกษตรกรบราซลิปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ

IFPRI รายงานวา ความพยายามในการลดภาวะขาดแคลนอาหารเปนไปอยางเชื่องชา

ขาวสารทัว่โลก

แถลงการณรวมของกลุมเกษตรกรและปาไมในการเจรจาทีก่รุงโคเปนเฮเกน

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

เกษตรกรบราซิลปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ

ผลการสํารวจทัว่ประเทศโดยบริษัท RPC Crop Expedition ซึ่งเปนบริษัทเก่ียวกับสื่อของบราซิล พบวา ในป ค.ศ.

 

2009-2010 เกษตรกรบราซลิปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ โดยจะปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ 67.4% 
และขาวโพดบีที 40%

Mato

 

Grosso และ Parana 2 เมืองในบราซลิ ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในฤดรูอนน้ี 22.8 และ 8.2 ลานเฮกตาร

 


ตามลําดบั จากที่มีการคาดการณในครัง้แรกวาการปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ เชน ราวนอัพเรดดีจ้ะมตี่ํากวา 50%

 

การปลูกในป 2009-2010 นับเปนเพียงปที ่2 ของการปลูกขาวโพดบีทใีนบราซลิ แตเกษตรกรตางใหการยอมรบัพืช

 

เทคโนโลยีน้ีอยางรวดเร็ว

Modesto Daga เกษตรกรในเมือง Cascavel, West Parana กลาววา “เพ่ือนบานของฉันทีป่ลูกขาวโพดพันธ

 

ุ
ธรรมดา ตองฉดีพนยาฆาแมลง 3-4 ครัง้ตอป ในขณะที่ขาวโพดบีทีของฉันยงัไมตองใชยาฆาแมลงเลย”

อานเรื่องเต็มไดท

 

ี่
http://www.agriculture.com/ag/story.jhtml?storyid=/templatedata/ag/story/data/1260308100788.xml

ยีนตานทานความแหงแลงไดรบัสทิธิบัตรจากจีน

นักวิชาการเกษตรเรยีกรองใหมีการรบัรูดานเทคโนโลยชีีวภาพอยางกวางขวาง



แถลงการณรวมของกลุมเกษตรกรและปาไมในการเจรจาทีก่รุงโคเปนเฮเกน

มีการเปดเผยถึงแถลงการณรวมของผูเขาประชุมการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ เม่ือวันที่ 14 ธันวาคม ของการ
ประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ผูรวมแถลงการณประกอบดวยองคการอาหารและเกษตร สหภาพ
ผูผลิตสินคาเกษตร กองทุนระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนาการเกษตร กลุมทีป่รึกษาดานการวิจยัทางการเกษตร
นานาชาติ และโครงการเกษตรที่เก่ียวกับการเปลีย่นแปลงภมูิอากาศและความม่ันคงดานอาหาร กลุมผูสนับสนุน
การพัฒนาชนบท คณะวิทยาศาสตรธรรมชาต ิมหาวิทยาลยัโคเปนเฮเกน ศูนยการวิจยันานาชาตดิานวนศาสตร 
และผูรวมโครงการดานปาไม คําแนะนําในแถลงการณ มาจากผลการสรุปทีไ่ดจากการประชุมรวม 3 วัน คือการ
ประชุมดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท วนัปาไม และกิจกรรมที่สนับสนุนโดยองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ

ขอตกลงที่กําหนดไวในแถลงการณรวมประกอบดวย

•

 

ความม่ันคงดานอาหาร ตองรวมอยูในแผนการปฏิบัตงิานระยะยาว เพ่ือเปดโอกาสใหมีการ

 

ปรบัปรงุและลดภาระในการสนับสนุน

•

 

ขอใหผูเจรจาเรื่องการเปลีย่นแปลงภูมิอากาศ เห็นชอบในขอตกลงระยะแรกเก่ียวกับ

 

แผนงานดานการเกษตรภายใตคําแนะนําของอนุกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

•

 

แสวงหาขอตกลงในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการทําลายปา และ

 

การเสื่อมโทรมของปา รวมถงึภาคเกษตร ปาไม และการใชพ้ืนที่ดินในกิจกรรมอ่ืนๆ

•

 

เชื่อวาการใชประโยชนทีด่ิน การเปลีย่นแปลงการใชประโยชนของทีด่ินและการจัดการดาน

 

ปาไม ตองดําเนินไปในมตทิี่เกิดผลดตีอการเกษตร

อานขางทัง้หมดไดที่
http://www.ifpri.org/blog/agriculture-and-forestry-groups-release-joint-statement-negotiators-cop-
15 หรือดาวนโหลดไดที่ http://www.agricultureday.org/ARDD_Joint-Statement.pdf

ยีนตานทานความแหงแลงไดรบัสิทธบิตัรจากจีน

บริษัท FuturaGene

 

PLC ไดรบัสทิธิบัตรจากจีนในเรื่อง “วิธีเพ่ิมความตานทานตอภาวะเครยีดในพืช” สทิธิบัตรน

 

ี้
ครอบคลุมยีนของบริษัททีช่วยใหพืชอาหารหรือพืชที่ไมไดใชเปนอาหารตานทานตอความแหงแลง ซึง่รวมไปถึง

 

เทคโนโลยตีานทานความแหงแลงทีท่างบรษัิทไดมอบใหแกบริษัท Bayer CropScience เพ่ือนําไปใชในการ

 

พัฒนาพันธุฝายทั่วโลก เม่ือตนเดือนธันวาคมที่ผานมา

นับตั้งแตเดือนกันยายนปน้ี บรษัิท FuturaGene

 

PLC ไดรวมกับสถาบันปาไมของจีน พัฒนาตนปอปปลา 
(Poplar) ใหมปีระสทิธิภาพสูงในการใชนํ้า โดยใชเทคโนโลยีเดยีวกับ ดร.สเตนเลย เฮริช ผูบริหารบริษัทกลาว

 

วา “จีนเปนประเทศผูผลติฝายรายใหญสุดของโลก ทั้งปริมาณและมูลคา จนีจงึเปนตลาดที่มศีักยภาพสูงสําหรับ

 

การผลิตตนปอปปลาทนแลง ซึ่งจะมบีทบาทสําคัญตอการลดสภาพการเกิดทะเลทรายเพราะความแหงแลง 
สิทธิบัตรนีจ้ะเปนการคุมครองผลติภัณฑของเราในประเทศจีน ประเทศซึง่ใหความสําคัญตอความม่ันคงดาน

 

อาหาร และจะเปนกาวสําคัญตอการพัฒนาเกษตรแบบยัง่ยืน”

อานขางทัง้หมดไดที ่
http://www.futuragene.com/Chinese%20Patent%20Granted%20-%20Lo%20%20.pdf



IFPRI รายงานวา ความพยายามในการลดภาวะขาดแคลนอาหารเปนไปอยางเช่ืองชา

สถาบันนานาชาติเพ่ือการวจิยัดานนโยบายอาหาร (The International Food Policy Research Institute-

 

IFPRI) รายงานวา ความกาวหนาของการลดภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกเปนไปอยางเชื่องชา ในป ค.ศ.

 

2009 
ดชันีความหิวโหยของประชากรโลก (Global Hunger Index-GHI) ซึ่งมุงเนนไปที่วิกฤตดานการเงินและความ

 

ไมเสมอภาคทางเพศ  ลดลงเพียงหน่ึงในสี่ของป ค.ศ.

 

1990 โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันตก 
และอาฟริกาเหนือ ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ไดลดภาวะความหิวโหยลงอยางมีนัยสําคญัตั่งแตป ค.ศ.

 

1990 
เปนตนมา แตดชันีความหิวโหยน้ียงัคงสูงในเขตเอเชียใต สวนของอาฟริกาตอนลางมีการเปลีย่นแปลงนอยมาก

รายงานเก่ียวกับความอดอยากของประชากรโลกและในแตละประเทศสําหรบัป ค.ศ.

 

2009 แสดงใหเห็นวา การ

 

ที่อาหารมีราคาสูงประกอบกับการเกิดวิกฤตทิางเศรษฐกิจ ทาํใหเกิดความเสี่ยงตอคนยากคนจนและครอบครัวท

 

ี่
ขาดความม่ันคงตอภาวะความมั่นคงดานอาหารอยางรุนแรง รายงานยังกลาวดวยวา ภาวการณถดถอยทาง

 

เศรษฐกิจจะทําใหหลายประเทศมคีวามเสี่ยงตอภาวะความอดอยาก และอัตราความอดอยากที่เพ่ิมสูงข้ึนน้ีม

 

ี
ความเชื่อมโยงหนักแนนกับความไมเทาเทียมกันทางเพศ โดยสรปุแลว มคีวามกาวหนานอยมากในความ

 

พยายามลดภาวะความอดอยากตั้งแตป ค.ศ.

 

1990 เปนตนมา

สามารถดาวนโหลดเรื่องเต็มไดที่ http://www.ifpri.org/publication/2009-global-hunger-index

Copyright © 2007 ISAAA 

นักวิชาการเกษตรเรยีกรองใหมกีารรบัรูดานเทคโนโลยชีีวภาพอยางกวางขวาง

นักวิชาการเกษตรจากกระทรวงเกษตรของเคนยาแถลงวา มีความจําเปนตองใหมีการรบัรูอยางเปนระบบทัง้ฝาย

 

ผูกําหนดนโยบายและระดบัประชาชนทั่วไปตอเทคโนโลยีชวีภาพ ซึ่งเกิดข้ึนหลังจากนักวิชาการเหลาน้ีได

 


รวมตัวกันในการระดมความคิดเพ่ือจัดทําแผนยทุธศาสตรในการรบัรูเทคโนโลยชีีวภาพของประเทศ (BioAware) 
นักวิชาการเหลาน้ีใหขอสังเกตวา การรบัรูดานเทคโนโลยชีีวภาพ ไดจัดทําข้ึนเพ่ือผูกําหนดนโยบายระดับสูง แต

 


ไมมีขอมูลลงสูระดบัลางซึ่งเปนผูใชเทคโนโลยี

“เราตองการทราบวามีอาหารจเีอ็มวางขายในทองตลาดหรือไม ปจจบัุนเราตองมคีําตอบใหแกเกษตรกรที่ม

 

ี
ผลกระทบถามวา ขาวโพดพันธุใดเปนจีเอ็ม” น่ีเปนคํากลาวของ ดร.ปเตอร ฮิธอบดิกา ผูอํานวยการฝาย

 

ใหบริการปศุสตัว ของกรมปศุสตัว ความจําเปนเรงดวน คือ การใหฝายนักวิชาการสาขาเกษตร ไดมคีวามร

 

ู
พ้ืนฐานและรบัทราบความเคลือ่นไหวของสถานภาพของโลกและประเทศของเทคโนโลยีชีวภาพ มีการแนะนําวา

 

กิจกรรมดังกลาวควรจดัข้ึนเพ่ือเปนการเตรยีมกําลังคนตามแผนยทุธศาสตร BioAware

ฝายประสานงานภาคเกษตรไดแสดงความจํานงในการเปนผูนําเพ่ือขยายกิจกรรม BioAware จนถงึระดบัที่เปน

 

ประโยชน การประชุมน้ีจดัข้ึนโดยความรวมมือระหวาง โครงการ Biotechnology System, คณะกรรมการ

 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยแีหงชาติ องคกรฝายควบคุมเทคโนโลยี และองคกรไอซาสาขาอาฟริกา

ผูสนใจรายละเอียด 
ตดิตอ Brigitte Bitta
องคกรไอซาสาขาอาฟริกา
b.bitta@cgiar.org
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