ธันวาคม พ.ศ. 2552
CropBiotech update และ biofuels supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพด า นพื ช และพลั ง งานชี ว ภาพจากทั่ ว โลกที่ ตี พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็ บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป นประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศูนยขอมู ลเทคโนโลยี ชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
เกษตรกรบราซิลปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ
ยีนตานทานความแหงแลงไดรบ
ั สิทธิบต
ั รจากจีน
แถลงการณรวมของกลุมเกษตรกรและปาไมในการเจรจาทีก
่ รุงโคเปนเฮเกน
IFPRI รายงานวา ความพยายามในการลดภาวะขาดแคลนอาหารเปนไปอยางเชื่องชา
นักวิชาการเกษตรเรียกรองใหมีการรับรูด
 านเทคโนโลยีชีวภาพอยางกวางขวาง

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
เกษตรกรบราซิลปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ
ผลการสํารวจทัว่ ประเทศโดยบริษัท RPC Crop Expedition ซึ่งเปนบริษท
ั เกี่ยวกับสื่อของบราซิล พบวา ในป ค.ศ.
2009-2010 เกษตรกรบราซิลปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวาพืชปกติ โดยจะปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ 67.4%
และขาวโพดบีที 40%
Mato Grosso และ Parana 2 เมืองในบราซิล ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในฤดูรอนนี้ 22.8 และ 8.2 ลานเฮกตาร
ตามลําดับ จากที่มีการคาดการณในครัง้ แรกวาการปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ เชน ราวนอัพเรดดีจ
้ ะมีตํา่ กวา 50%
การปลูกในป 2009-2010 นับเปนเพียงปที่ 2 ของการปลูกขาวโพดบีทใี นบราซิล แตเกษตรกรตางใหการยอมรับพืช
เทคโนโลยีนี้อยางรวดเร็ว
Modesto Daga เกษตรกรในเมือง Cascavel, West Parana กลาววา “เพื่อนบานของฉันทีป
่ ลูกขาวโพดพันธุ
ธรรมดา ตองฉีดพนยาฆาแมลง 3-4 ครัง้ ตอป ในขณะที่ขาวโพดบีทีของฉันยังไมตองใชยาฆาแมลงเลย”
อานเรื่องเต็มไดที่
http://www.agriculture.com/ag/story.jhtml?storyid=/templatedata/ag/story/data/1260308100788.xml

ยีนตานทานความแหงแลงไดรบ
ั สิทธิบต
ั รจากจีน
บริษัท FuturaGene PLC ไดรบ
ั สิทธิบต
ั รจากจีนในเรื่อง “วิธีเพิ่มความตานทานตอภาวะเครียดในพืช” สิทธิบต
ั รนี้
ครอบคลุมยีนของบริษัททีช
่ วยใหพืชอาหารหรือพืชที่ไมไดใชเปนอาหารตานทานตอความแหงแลง ซึง่ รวมไปถึง
เทคโนโลยีตานทานความแหงแลงทีท
่ างบริษัทไดมอบใหแกบริษัท Bayer CropScience เพื่อนําไปใชในการ
พัฒนาพันธุฝายทั่วโลก เมื่อตนเดือนธันวาคมที่ผานมา
นับตั้งแตเดือนกันยายนปนี้ บริษัท FuturaGene PLC ไดรวมกับสถาบันปาไมของจีน พัฒนาตนปอปปลา
(Poplar) ใหมป
ี ระสิทธิภาพสูงในการใชน้ํา โดยใชเทคโนโลยีเดียวกับ ดร.สเตนเลย เฮริช ผูบริหารบริษัทกลาว
วา “จีนเปนประเทศผูผลิตฝายรายใหญสุดของโลก ทั้งปริมาณและมูลคา จีนจึงเปนตลาดที่มศ
ี ักยภาพสูงสําหรับ
การผลิตตนปอปปลาทนแลง ซึ่งจะมีบทบาทสําคัญตอการลดสภาพการเกิดทะเลทรายเพราะความแหงแลง
สิทธิบต
ั รนีจ
้ ะเปนการคุมครองผลิตภัณฑของเราในประเทศจีน ประเทศซึง่ ใหความสําคัญตอความมั่นคงดาน
อาหาร และจะเปนกาวสําคัญตอการพัฒนาเกษตรแบบยัง่ ยืน”
อานขางทัง้ หมดไดที่
http://www.futuragene.com/Chinese%20Patent%20Granted%20-%20Lo%20%20.pdf

แถลงการณรว
 มของกลุมเกษตรกรและปาไมในการเจรจาทีก
่ รุงโคเปนเฮเกน
มีการเปดเผยถึงแถลงการณรวมของผูเขาประชุมการเปลีย
่ นแปลงภูมิอากาศ เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม ของการ
ประชุมสหประชาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกน ผูรว มแถลงการณประกอบดวยองคการอาหารและเกษตร สหภาพ
ผูผลิตสินคาเกษตร กองทุนระหวางประเทศเพื่อการพัฒนาการเกษตร กลุมทีป
่ รึกษาดานการวิจย
ั ทางการเกษตร
นานาชาติ และโครงการเกษตรที่เกี่ยวกับการเปลีย
่ นแปลงภูมิอากาศและความมั่นคงดานอาหาร กลุมผูสนับสนุน
การพัฒนาชนบท คณะวิทยาศาสตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยโคเปนเฮเกน ศูนยการวิจย
ั นานาชาติดานวนศาสตร
และผูร วมโครงการดานปาไม คําแนะนําในแถลงการณ มาจากผลการสรุปทีไ่ ดจากการประชุมรวม 3 วัน คือการ
ประชุมดานการเกษตรและการพัฒนาชนบท วันปาไม และกิจกรรมที่สนับสนุนโดยองคการอาหารและเกษตร
แหงสหประชาชาติ
ขอตกลงที่กําหนดไวในแถลงการณรวมประกอบดวย
•

ความมั่นคงดานอาหาร ตองรวมอยูในแผนการปฏิบต
ั งิ านระยะยาว เพื่อเปดโอกาสใหมีการ
ปรับปรุงและลดภาระในการสนับสนุน

•

ขอใหผูเจรจาเรื่องการเปลีย
่ นแปลงภูมิอากาศ เห็นชอบในขอตกลงระยะแรกเกี่ยวกับ
แผนงานดานการเกษตรภายใตคําแนะนําของอนุกรรมการดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี

•

แสวงหาขอตกลงในการลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดจากการทําลายปา และ
การเสื่อมโทรมของปา รวมถึงภาคเกษตร ปาไม และการใชพื้นที่ดินในกิจกรรมอื่นๆ

•

เชื่อวาการใชประโยชนทด
ี่ ิน การเปลีย
่ นแปลงการใชประโยชนของทีด
่ ินและการจัดการดาน
ปาไม ตองดําเนินไปในมติที่เกิดผลดีตอการเกษตร

อานขางทัง้ หมดไดที่
http://www.ifpri.org/blog/agriculture-and-forestry-groups-release-joint-statement-negotiators-cop15 หรือดาวนโหลดไดที่ http://www.agricultureday.org/ARDD_Joint-Statement.pdf

IFPRI รายงานวา ความพยายามในการลดภาวะขาดแคลนอาหารเปนไปอยางเชื่องชา
สถาบันนานาชาติเพื่อการวิจย
ั ดานนโยบายอาหาร (The International Food Policy Research InstituteIFPRI) รายงานวา ความกาวหนาของการลดภาวะขาดแคลนอาหารทั่วโลกเปนไปอยางเชื่องชา ในป ค.ศ. 2009
ดัชนีความหิวโหยของประชากรโลก (Global Hunger Index-GHI) ซึ่งมุง เนนไปที่วิกฤตดานการเงินและความ
ไมเสมอภาคทางเพศ ลดลงเพียงหนึ่งในสี่ของป ค.ศ. 1990 โดยมีเอเชียตะวันออกเฉียงใต เอเชียตะวันตก
และอาฟริกาเหนือ ละตินอเมริกาและคาริบเบียน ไดลดภาวะความหิวโหยลงอยางมีนย
ั สําคัญตั่งแตป ค.ศ. 1990
เปนตนมา แตดช
ั นีความหิวโหยนีย
้ งั คงสูงในเขตเอเชียใต สวนของอาฟริกาตอนลางมีการเปลีย
่ นแปลงนอยมาก
รายงานเกี่ยวกับความอดอยากของประชากรโลกและในแตละประเทศสําหรับป ค.ศ. 2009 แสดงใหเห็นวา การ
ที่อาหารมีราคาสูงประกอบกับการเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอคนยากคนจนและครอบครัวที่
ขาดความมั่นคงตอภาวะความมั่นคงดานอาหารอยางรุนแรง รายงานยังกลาวดวยวา ภาวการณถดถอยทาง
เศรษฐกิจจะทําใหหลายประเทศมีความเสี่ยงตอภาวะความอดอยาก และอัตราความอดอยากที่เพิ่มสูงขึ้นนี้มี
ความเชื่อมโยงหนักแนนกับความไมเทาเทียมกันทางเพศ โดยสรุปแลว มีความกาวหนานอยมากในความ
พยายามลดภาวะความอดอยากตั้งแตป ค.ศ. 1990 เปนตนมา
สามารถดาวนโหลดเรื่องเต็มไดที่ http://www.ifpri.org/publication/2009-global-hunger-index

นักวิชาการเกษตรเรียกรองใหมก
ี ารรับรูดา
 นเทคโนโลยีชีวภาพอยางกวางขวาง
นักวิชาการเกษตรจากกระทรวงเกษตรของเคนยาแถลงวา มีความจําเปนตองใหมีการรับรูอยางเปนระบบทัง้ ฝาย
ผูกําหนดนโยบายและระดับประชาชนทั่วไปตอเทคโนโลยีชวี ภาพ ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากนักวิชาการเหลานี้ได
รวมตัวกันในการระดมความคิดเพื่อจัดทําแผนยุทธศาสตรในการรับรูเทคโนโลยีชีวภาพของประเทศ (BioAware)
นักวิชาการเหลานี้ใหขอสังเกตวา การรับรูด
 านเทคโนโลยีชีวภาพ ไดจัดทําขึ้นเพื่อผูกําหนดนโยบายระดับสูง แต
ไมมีขอมูลลงสูร ะดับลางซึ่งเปนผูใชเทคโนโลยี
“เราตองการทราบวามีอาหารจีเอ็มวางขายในทองตลาดหรือไม ปจจุบันเราตองมีคําตอบใหแกเกษตรกรที่มี
ผลกระทบถามวา ขาวโพดพันธุใดเปนจีเอ็ม” นี่เปนคํากลาวของ ดร.ปเตอร ฮิธอบดิกา ผูอํานวยการฝาย
ใหบริการปศุสต
ั ว ของกรมปศุสต
ั ว ความจําเปนเรงดวน คือ การใหฝายนักวิชาการสาขาเกษตร ไดมค
ี วามรู
พื้นฐานและรับทราบความเคลือ
่ นไหวของสถานภาพของโลกและประเทศของเทคโนโลยีชีวภาพ มีการแนะนําวา
กิจกรรมดังกลาวควรจัดขึ้นเพื่อเปนการเตรียมกําลังคนตามแผนยุทธศาสตร BioAware
ฝายประสานงานภาคเกษตรไดแสดงความจํานงในการเปนผูนําเพื่อขยายกิจกรรม BioAware จนถึงระดับที่เปน
ประโยชน การประชุมนีจ
้ ด
ั ขึ้นโดยความรวมมือระหวาง โครงการ Biotechnology System, คณะกรรมการ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ องคกรฝายควบคุมเทคโนโลยี และองคกรไอซาสาขาอาฟริกา
ผูสนใจรายละเอียด
ติดตอ Brigitte Bitta
องคกรไอซาสาขาอาฟริกา
b.bitta@cgiar.org
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