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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 

รายงานของสวีเดน: พืชเทคโนชีวภาพชวยลดสภาพโลกรอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอม

พืชเทคโนชีวภาพมีบทบาทสําคัญตอการเกษตรของเวียดนาม 

ขาวสารทัว่โลก

การประชุมนานาชาติเพ่ือหารือผลกระทบของพืชเทคโนชีวภาพ

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

รายงานของสวเีดน: พืชเทคโนชีวภาพชวยลดสภาพโลกรอนและผลกระทบตอสภาพแวดลอม

“พืชเทคโนชีวภาพมีศักยภาพในการชวยลดการปลดปลอยกาซเรือนกระจกและชวยเกษตรกรในการแกปญหาโลก

 

รอน” ขอความน้ีเปนรายงานของกระทรวงอาหาร เกษตร และประมง ของสวีเดน ซึ่งสนับสนุนเงินวิจัยดานพืชเทคโน

 

ชีวภาพถึง 65 ลานโครน (13 ลานเหรียญสหรัฐ)

อีวาร เจอร แฮนเซน รัฐมนตรีประจํากระทรวงอาหาร เกษตร และประมงกลาววา “ในปจจุบัน 8% ของพ้ืนที่ทาง

 

การเกษตรทั่วโลกปลูกพืชเทคโนชีวภาพ GMOs มีศักยภาพสูงในการชวยแกปญหาดังกลาว เราจึงจําเปนตองให

 


ความสนใจอยางจริงจัง 20% ของคนยุโรปมีความเชื่อที่ผิดวา ยีนของพวกเขาจะมีการเปล่ียนแปลงถามีการบริโภค

 

อาหารดัดแปลงพันธุกรรม ยังคงเปนเรื่องยากที่จะอธิบายความจริงและความเชื่อเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีชีวภาพ

 

สมัยใหม และน่ีคือสิ่งที่เราตองการเห็นรายงานฉบับน้ี ซึ่งจะเปนการรวบรวมองคความรูในปจจุบันเก่ียวกับเรื่องน

 

ี้
โดยเฉพาะ”

แหลงที่มา http://www.fvm.dk/News_display.aspx?ID=18488&PID=169628&year=2009&NewsID=5754

เอเชียตองการการจดัการดานเทคโนโลยชีีวภาพและองคความรู

ผูเชี่ยวชาญของสํานักวาติกัน: เทคโนโลยชีีวภาพจะชวยสนับสนุนการเกษตรของอาฟริกา 



การประชุมนานาชาติเพื่อหารือผลกระทบของพืชเทคโนชีวภาพ

การประชุมนานาชาติเรื่อง Measures of Hope and Promises Delivered: An International Conference on 
Socioeconomic and Environmental Impact Assessment of Biotech Crops ซึ่งจัดข้ึนในกรุงเทพฯ เม่ือวนัที ่
29-30 กันยายน 2552 น้ี ไดเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมและผูเชี่ยวชาญดานการประเมินผลกระทบไดทราบ

 

ผลการศึกษาผลกระทบและเรียนรูเครื่องมือที่ใชจําแนกผลกระทบเหลาน้ัน ผลที่ไดจากการประชุมสรุปไดวา การ

 

ประเมินผลกระทบมีการดําเนินอยูในกลุมพืชเทคโนชีวภาพเพียงไมก่ีชนิด และในประเทศกําลังพัฒนาไมก่ี            
ประทศ เชน จีน สวนใหญเปนการประเมินผลกระทบทางตรง ไมคอยมีการประเมินผลกระทบตอสิ่งแวดลอม ซึ่ง

 

จะเปนการชี้ใหเห็นไดวาพืชเทคโนชีวภาพจะชวยระบบเกษตรยั่งยืนไดอยางไร ความตองการวิธีการประเมินท

 

ี่
เปนมาตรฐานเดียวกัน หรือเทคนิคอ่ืนๆ ที่เหมาะสมก็เปนหัวขอหน่ึงของการประชุม ผลกระทบทางออมอ่ืนๆ เชน 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ การประกันการเพ่ิมผลผลิต และความสุขทางใจของเกษตรกรที่ไม

 


ตองกังวลเรื่องการผลิตและดูแลพืชผล ยังไมไดรับการประเมินในเชิงปริมาณ

การประชุมน้ีมีผูเขารวมประชุม 90 คน จากกลุมประเทศอาเซียน โดยมีองคกรที่รวมเปนเจาภาพคือ SEARCA 
ISAAA และ International Food Policy Research Institute (IFRI)

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ 
Dr. Mercedita

 

A. Sombilla: masombilla@agri.searca.org หรือ 
Ms. Roberta V. Gerpacio: rvg@agri.searca.org

เอเชียตองการการจัดการดานเทคโนโลยชีีวภาพและองคความรู

สิ่งทาทายดานการเกษตร เชน ความมั่นคงดานอาหาร ความยั่งยืนของสภาพแวดลอม การเปลี่ยนแปลง

 

ภูมิอากาศ และความมั่นคงดานพลังงาน ยังคงเปนปญหาที่ประเทศในอาเซียนเผชิญอยู สิ่งทาทายเหลาน

 

ี้
จําเปนตองมีการหยิบยกมาพิจารณาโดยมองวาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรอาจเปนทางเลือกหน่ึง 
ประเทศในอาเซียนจะตองใชความรูดานชีวภาพในการเพ่ิมมูลคาผลผลิต ศึกษาชองวางระหวางกระบวนการผลิต 
เริ่มจากการพัฒนาผลิตภัณฑไปถึงการใชประโยชน การจัดการองคความรู (Knowledge Management) มีสวน

 

สําคัญที่จะชวยใหการคิดคนใหมๆ และประสิทธิภาพการผลิต นําไปสูสิ่งที่สามารถปฏิบัติได จึงเปนท่ีมาของการ

 

ประชุมนานาชาติเรื่อง Knowledge Management in Agricultural Biotechnology: The Asian Experience 
ในกรุงเทพเมื่อตนเดือนตุลาคมน้ี

ศ.ดร.ธีระ สูตะบุตร ประธานคณะกรรมการบริหารสํานักงานคณะกรรมการวิจัยแหงชาติ ไดกลาวสุนทรพจนตอน

 

หน่ึงวา “ความสําคัญของการจัดการองคความรู คือความพยายามใหเกิดความคลองตัวในการแลกเปลี่ยนความร

 

ู
ระหวางประเทศในอาเซียน” การประชุมน้ีแบงหัวขอการหารือออกเปน 4 หัวขอหลักคือ เทคโนโลยีชีวภาพ

 

การเกษตรและการจัดการองคความรู นโยบายดานความปลอดภัยทางชีวภาพที่เก่ียวของกับเทคโนโลยีชีวภาพ

 

การเกษตร การพัฒนาสมรรถนะดานการจัดการองคความรู และการสรางเครือขายในการจัดการองคความรู

การประชุมน้ีมีผูเขารวมกวา 80 คน ซึ่งไดแลกเปลี่ยนและใหทัศนะดานการจัดการองคความรูในปจจุบันและ

 

ความคิดริเริ่มใหม เชนการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู การเขาถึงแหลงความรู การเสริมสรางองคความรูโดย

 

การแลกเปลี่ยนและวิเคราะหความรูตางๆ การประชุมน้ีมีคณะและองคกรเขารวมจัดหลายหนวยงาน เชน 
Southeast

 

Asian Regional

 

Center for Graduate Study and Research in Agriculture (SEARCA) และ 
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications

 

(ISAAA)

สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ jap@agri.searca.org.



พืชเทคโนชีวภาพมีบทบาทสาํคัญตอการเกษตรของเวยีดนาม 

ในการประชุมผูเชี่ยวชาญเก่ียวกับสิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม (GMO) นายเหงียน ชวน คอง รัฐมนตรีชวย

 

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของเวียดนาม ไดเนนถึงความสําคัญของการพัฒนา GMOs และ

 

การนําไปใชประโยชนในภาคการผลิตทางการเกษตร ซึ่งเวียดนามไดเตรียมความพรอม โดยการจัดทํากลไก

 

เพ่ือการควบคุมและการจัดการความเสี่ยงสําหรับพืชเทคโนชีวภาพและอาหาร โดยรางกฎหมายวาดวยการ

 

บริหารจัดการดานความปลอดภัยทางชีวภาพ ซึ่งดําเนินการโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จะ

 

ถูกสงใหรัฐบาลพิจารณาภายในเดือนน้ี

ในรางกฎหมายฉบับน้ี GMOs ทุกชนิดที่นํามาใชเปนอาหารหรือผลิตภัณฑอ่ืนๆ จะตองผานการประเมินความ

 

ปลอดภัยดานอาหาร ภายใตกระทรวงเกษตรและพัฒนาชนบท และกระทรวงสาธารณสุข เม่ือผานการพิจารณา

 

แลวตองนําเสนอใหกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ในการยืนยันและออกใบอนุญาตเพ่ือแสดงวา

 

ผลิตภัณฑน้ันปลอดภัยตอการบริโภค

แหลงที่มา http://xttmnew.agroviet.gov.vn/loadasp/tn/tn-spec-nodate-detail.asp?tn=tn&id=264083
สอบถามขอมูลเพ่ิมเติมไดที่ Ngoc Nguyen Bich: nbngoc78@yahoo.com

Copyright © 2007 ISAAA 

ผูเช่ียวชาญของสํานักวาตกินั: เทคโนโลยชีีวภาพจะชวยสนบัสนุนการเกษตรของอาฟรกิา 

ในการประชุม ณ กรุงโรมเมื่อสัปดาหที่ผานมา เจาหนาที่และผูเชี่ยวชาญดานความปลอดภัยของอาหารประจํา

 

สํานักวาติกันเห็นสอดคลองกันวา เทคโนโลยีชีวภาพจะชวยพัฒนาการเพาะปลูกในอาฟริกา ตามบทความท

 

ี่
ตีพิมพในรายงานของ the Catholic News Service (CNS) ในการประชุม “For a Green Revolution in 
Africa,” จัดข้ึนกอนการประชุมสภาสังฆราชแหงอาฟริกา ซึ่งเริ่มตนที่สํานักวาติกันเมื่อ 4 ตุลาคม 2552 
ผลิตภัณฑที่ไดจาก GMOs แมวาจะแพรหลายไปในหลายๆ แหงทั่วโลก แตยังคงเปนเรื่องที่มีความขัดแยงอยูใน

 

อาฟริกา ตามขาวของ CNS ประเด็นเรื่อง GMOs โดยเฉพาะอาหารดัดแปลงพันธุกรรมยังคงเปนประเด็นขัดแยง

 

กันมากอนการประชุมสภาสังฆราช

“สภาพดอยพัฒนาและความอดอยากในอาฟริกา สวนหน่ึงมาจากการใชเทคโนโลยีทางการเกษตรที่ลาหลังและ

 

ไมเพียงพอ” เปนคํากลาวของ Giampaolo

 

Crepaldi อดีตเลขาธิการ the Pontifical Council for Justice and 
Peace โดยเขากลาวเพ่ิมเติมวา “เทคโนโลยีใหมๆ ที่จะชวยกระตุนและสนับสนุนใหเกษตรกรอาฟริกาอยูได

 


ยั่งยืน เทคโนโลยีเหลาน้ีควรเปดใหเกษตรกรอาฟริกาไดใช รวมถึงเมล็ดพันธุที่มีการใชเทคโนโลยีในการ

 

ปรับปรุงพันธุกรรมดวย”

CNS ไดอางถึงคําพูดของ Gonzalo Miranda ศาสตราจารยดานชีวจริยธรรมจากมหาวิทยาลัย Pontifical 
Regina Apostolorum ซึ่งกลาววา “หากขอมูลตางๆ ชี้ใหเห็นถึงประโยชนที่เทคโนโลยีชีวภาพพึงมีตอการ

 

พัฒนาอาฟริกา นับเปนพันธะทางจิตใจที่ควรปลอยใหประเทศเหลาน้ันทําการทดลองดานเทคโนโลยีชีวภาพ

 

ของตนเองได”

แหลงที่มา http://www.catholicnews.com/data/stories/cns/0904317.htm
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