กรกฎาคม พ.ศ. 2554
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 เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศู นยขอมู ลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
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 ตองการการเกษตรแบบใหม
องคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดผูอํานวยการคนใหม
จีนใหการรับรองพืชเทคโนชีวภาพ 7 ชนิด
นักวิทยาศาสตรเปดเผยผลของพืชเทคโนชีวภาพบีทต
ี อแมงมุม
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ขาวสารทั่วโลก
เอเชีย-แปซิฟค
 ตองการการเกษตรแบบใหม
เขตเอเชี ย -แปซิ ฟค ซึ่งเปนเขตที่ มีป ระชากรอยู มากที่สุ ด ในโลก ยังคงประสบป ญ หาดา นความมั่ นคงของอาหาร
ทามกลางความพยายามในการลดความยากจน
มาการิ ต า เอสคาลเลอร และพอล เต็ ง นักวิ ท ยาศาสตรจากมหาวิท ยาลั ยเทคโนโลยีนานยาง สิ งคโปร กล า วว า
การเกษตรแบบใหม ซึ่งตั้งอยูบนฐานความรูดานเทคโนโลยีชีวภาพและวิทยาศาสตรชีวภาพ เปนสิ่งจําเปนในภูมิภาค
นี้ แมวาจะมีการสนับสนุน R&D มากพอควร แตยังขาดความรูและทักษะในกระบวนการจัดการการใชประโยชนในเชิง
พาณิชย เมื่อใดก็ตามที่เสนทางการพัฒนาจากหองปฏิบัติการ สูตลาดผูบริโภคเปนไปอยางมั่นคง จะเปนการเพิ่ม
ประสิท ธิภ าพการผลิ ตทางการเกษตร ลดภาวการณผ ลิ ตล นตลาดในเขตชนบท เพิ่ มรายได ใ ห แก เกษตรกร และ
อนุรักษสภาพแวดลอม
อานขาวเพิ่มเติมไดที่
http://www.techmonitor.net/tm/images/8/8c/11mar_apr_sf1.pdf.http://www.techmonitor.net/tm/imag
es/8/8c/11mar_apr_sf1.pdf

องคกรอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดผูอา
ํ นวยการคนใหม
José Graziano da Silva จากบราซิล ไดรับเลือกเปนผูอํานวยการคนใหมขององคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (FAO) da Silva เคยเปนรัฐมนตรีพิเศษของบราซิลวาดวยความมั่นคงดานอาหารและการตอสูกับ
ความอดอยาก รับผิดชอบเรื่องการวางแผนและการปฏิบัติงานในโครงการ Zero Hunger (ปลอดความอดอยาก)
ซึ่งเปนโครงการระยะเวลา 5 ป และประสพผลสําเร็จสูงมากในประเทศ ชวยใหประชาชนกวา 24 ลานคนหลุดพน
จากความยากจน และลดภาวะขาดแคลนอาหารลงไดถึง 25%
da Silva เคยปฏิบัติงานในองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติมากอน ในตําแหนงรองผูอํานวยการ
และฐานะตัวแทนของกลุมประเทศแถบลาตินอเมริกาและคาริเบียน ตั้งแตป พ.ศ. 2549 นับเปนผูอํานวยการของ
องคการนี้เปนคนที่ 8 ตอจากผูอํานวยการคนกอนคือ Jacques Diouf ซึ่งเปนชาวเซเนกัล โดยจะเริ่มปฏิบัติงาน
ในวันที่ 1 มกราคม 2555 มีวาระ 3 ป
อานขาวเดิมไดที่
http://www.fao.org/news/story/en/item/80713/icode/

จีนใหการรับรองพืชเทคโนชีวภาพ 7 ชนิด
จีนได มีการออกใบรั บรองความปลอดภัย ทางชี ว ภาพใหกับพืช เทคโนชีว ภาพ 7 ชนิด ซึ่งมี ฝ า ยและมะละกอ
รวมอยูดวย นอกเหนือจากฝายเทคโนชีวภาพแลว จีนไดปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพื้นที่ขนาดเล็กอีกหลายชนิด
เชน มะเขือเทศที่สุกชา ขาวโพดไฟเตส ขาวตานทานศัตรูพืชและพริกตานทานโรค
คณะกรรมการแหงชาติดานการประเมินผลความปลอดภัยทางชีวภาพของพืชเทคโนชีวภาพทางการเกษตร ได
อนุญาตใหมีการนําเขาฝาย ถั่วเหลือง ขาวโพด และคาโนลาดัดแปลงพันธุกรรม โดยอนุญาตใหนําเขาฝายมาใช
สําหรับการเพาะปลูก ส วนสินค า 3 ชนิด นํามาใชเปนวัตถุดิบสําหรับกระบวนการแปรรูป จีนนํ าเขาพื ชเทคโน
ชีวภาพสวนใหญจากสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล และอารเจนตินา
อานขาวเดิมไดที่
http://english.cri.cn/6909/2011/06/28/189s645259.htm
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ี อ
 แมงมุม
ผลกระทบของโปรตีนกําจัดแมลงศัตรูพืชจากพืชบีที กับสิ่งมีชีวิตอื่นที่มิไดเปนแมลงเปาหมาย เปนเรื่องที่ไดรับ
การศึกษาตั้งแต เริ่ ม การใช พืช เทคโนชีว ภาพในเชิ งการคา แมงมุ มเป นสิ่งมีชี วิ ตในกลุ มดังกล า ว ที่อาจไดรั บ
ผลกระทบจากการกินโปรตีนบีทีจากชิ้นสวนพืช จากเหยื่อที่กินพืชบีทีเปนอาหาร หรือจากสวนที่ซึมผานจากดิน
Julie Peterson จากมหาวิทยาลัย Kentucky รวมกับนักวิจัยอื่นๆ จึงไดดําเนินการวิเคราะหเกี่ยวกับผลกระทบ
ของพืชบีทีตอปริมาณของแมงมุมในสภาพแปลงปลูก
การศึกษาพบวาปริมาณของแมงมุมที่อาศัยอยูบ นใบพืชไม ไดรับผลกระทบจากขาวโพดบีทีหรื อมะเขื อบีที มี
ผลกระทบเล็กนอยบนตนขาวเทคโนชีวภาพ และมีผลกระทบเชิงบวกบนมันฝรั่ง ปริมาณของแมงมุมในแปลงพืช
บีทีจะมีปริมาณมากกวาแปลงพืชปรกติที่ฉีดพนสารเคมีกําจัดแมลง นักวิจัยเสนอวาการประเมินความเสี่ยงใน
อนาคตจะใชตัวอยางจากแปลงพืชที่มีระดับอนุกรมวิธานที่แตกตางกัน เพื่อใหเห็นผลที่มีความจําเพาะเจาะจง
มากขึ้น
อานขาวเพิ่มเติมไดที่
http://www.bioone.org/doi/abs/10.1636/M10-98.1

Copyright © 2007 ISAAA

