กุมภาพันธ พ.ศ. 2555
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 ยศู นยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
ออสเตรเลียอนุญาตใหมีการทดสอบภาคสนามขาวสาลีและขาวบารเลยด
 ด
ั แปลงพันธุกรรม
ทานซาเนียวางแผนสํารองสําหรับการใชพืชเทคโนชีวภาพ
รัฐมนตรีชวยกระทรวงเกษตรของจีนเล็งเห็นถึงความตองการเทคโนโลยีชีวภาพ
รายงานของสหประชาชาติมงุ สูเ ทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวสมัยใหม
92 ประเทศรวมลงนามในพิธีสารนาโกยา (Nagoya Protocol)

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
ออสเตรเลียอนุญาตใหมก
ี ารทดสอบภาคสนามขาวสาลีและขาวบารเลยด
 ัดแปลงพันธุกรรม
สํานักงานควบคุมเทคโนโลยีดานยีนของออสเตรเลียไดออกใบอนุญาตใหองคกรวิทยาศาสตรและอุตสาหกรรม
แหงเครือจักรภพ สําหรับการทดสอบทีจ
่ ํากัดและอยูภายใตการควบคุมของขาวสาลีและขาวบารเลยสายพันธุ
ตางๆ ที่มีการดัดแปลงพันธุกรรม เพื่อเปลีย
่ นแปลงองคประกอบของเมล็ด ประสิทธิภาพในการใชอาหาร ความ
ตานทานตอโรคและสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม
การทดลองจะดําเนินการในบริเวณเขตเมืองหลวงของออสเตรเลีย ระหวางเดือนพฤษภาคม 2555 ถึง มิถน
ุ ายน
2560 เพื่อศึกษาและประเมินลักษณะทางพืชไร และคุณสมบัตต
ิ างๆของเมล็ดในสภาพแปลงทดลอง แตขาว
สาลีและขาวบารเลยด
 ด
ั แปลงพันธุกรรมเหลานี้ จะไมนํามาใชเปนอาหารของมนุษยและสัตวในขณะนี้
อานขอมูลเพิ่มเติมไดท:ี่ http://www.ogtr.gov.au/internet/ogtr/publish.nsf/Content/dir111

ทานซาเนียวางแผนสํารองสําหรับการใชพืชเทคโนชีวภาพ
ทานซาเนียกําลังจะกาวเขาสูการเริ่มวิจย
ั เกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพในประเทศ ขั้นตอนแรกคือการหารือระหวาง
กระทรวงเกษตรและสํานักงานของรองนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการออกกฎหมายความปลอดภัยเพื่อการคุมครอง
เกษตรกร และผูบริโภคในกรณีที่การอนุมัติใหมีการใชพืชเทคโนชีวภาพในประเทศ
รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร Jumanne Magheme กลาววาแผนงานตางๆนี้เปนการพัฒนาการเกษตรใหเปนเกษตร
สมัยใหมสําหรับชุมชนชนบท และชวยสงเสริมการเติบโตของระบบเศรษฐกิจ เขากลาววา “เวลาสําหรับการ
เขมงวดในการใชพืชเทคโนชีวภาพไดผานพนไปแลว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในการเผชิญกับการแปรปรวนของ
สภาพภูมิอากาศ”
อานเพิ่มเติมที:่ http://allafrica.com/stories/201202140152.html.
รัฐมนตรีชว
 ยกระทรวงเกษตรของจีนเล็งเห็นถึงความตองการเทคโนโลยีชว
ี ภาพ
เทคโนโลยีชีวภาพมีความสําคัญมากสําหรับประเทศกําลังพัฒนา สรางความเขมแข็งตอความมั่นคงทางดานอาหาร
เกษตรกรมีรายไดที่เพิ่มขึ้น และกําจัดความยากจนใหหมดไป การประยุกตใชเทคโนโลยีชวี ภาพทางการเกษตรนั้น
สามารถเรงกระบวนการการปรับปรุงพันธุเพื่อใหไดพืชสายพันธุใหมซงึ่ ใหผลผลิตที่สูงขึ้น และสามารถตานทานตอโรค
และแมลงศัตรูพืชได เปนทัศนของ Dr. Li Jiayang รัฐมนตรีชวยกระทรวงเกษตร สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ประธาน Chinese Academy of Agricultural Science (CAAS) กลาวผานการประชุมสัมมนา ณ กรุงปกกิ่ง รวมกับ Dr.
Clive James, ประธานและผูกอตั้งองคกรไอซา (International Service for the Acquisition of Agri – Biotech
Applications - ISAAA) และ Dr. Randy Hautea, ISAAA Global Coordinator เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ 2555
Dr. Clive James กลาววา เทคโนโลยีชีวภาพเปนแนวทางสําคัญในการสรางความมั่นคงทางดานอาหารในประเทศ
กําลังพัฒนา บราซิล อาเจนตินา และอินเดีย กําลังเพิ่มการลงทุนเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรมากขึ้น
จํานวนชนิดและพื้นที่ปลูกของพืชเทคโนชีวภาพในปนี้ก็เพิ่มขึ้นเชนกัน ประเทศในกลุมสหภาพยุโรปเชน ประเทศ
สเปนเองกําลังสงเสริมขาวโพดและมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมทีล
่ ดการใชสารปราบศัตรูพช
ื และใหผลผลิตที่สงู ขึ้น เขา
กลาวเพิ่มเติมวา พืชเทคโนชีวภาพ หรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม เชนมันฝรัง่ ตานทานโรคไหม (late blight) และขาวสี
ทองกําลังเปนที่สนใจของคนทั่วโลก
ทัง้ สองฝายยังไดแลกเปลีย
่ นความคิดเห็นในดานอื่นที่สนใจในการประชุมครัง้ นี้ เชนความปลอดภัยทางชีวภาพ
ผูเขารวมประชุมประกอบดวย Prof. Wang Ren, รองประธาน CAAS Prof. Lin Min, ผูอํานวยการสถาบันวิจย
ั ดาน
เทคโนโลยีชีวภาพของ CAAS และ Prof. Huang Dafang, ผูอํานวยการศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เปนตน
ดูขาวเพิ่มเติมที:่ http://www.moa.gov.cn/zwllm/zwdt/201202/t20120210 2479195.htm
รายงานของสหประชาชาติมุงสูเทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวสมัยใหม
ในรายงาน Resilient People, Resilient Planet: A Future Worth Choosing ซึง่ เปนรายงานจากการประชุม
ระดับสูงดานความยัง่ ยืนของโลก ไดรวบรวมขอเสนอ 56 ขอ เพื่อใหมีการขับเคลื่อนการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืนเปน
รูปธรรม และเขาสูแผนและนโยบายทางเศรษฐกิจ คณะกรรมการระดับสูงจํานวน 22 คน แตงตั้งโดยเลขาธิการ
องคการสหประชาชาติในเดือนเมษายน 2553 ประกอบดวยประธานรวมคือ Taja Halonen จากฟนแลนด และ
ประธานาธิบดี Jacob Zuma จากอาฟริกาใต
ประธานาธิบดี Zuma กลาววา “จากโอกาสที่โลกจะกาวสูความถดถอยไดอีก ผูบริหารประเทศมีความมุงมัน
่ ใน
การแสวงหาแนวความคิดทีจ
่ ะฝาฟนอุปสรรคตางๆเหลานี้ ในรายงานฉบับนี้ คณะผูร ายงานไดชใี้ หเห็นอยาง
ชัดเจนวา การพัฒนาที่ยงั่ ยืนกําลังมีความสําคัญมากขึ้นกวาเดิม เนื่องจากสารพันปญหาทีร่ ุมลอมโลกอยูด
 งั เชน
ปจจุบัน”
Resilient People, Resilient Planet ไดมุงเนนถึงความสําคัญของวิทยาศาสตรทจ
ี่ ะชวยเปนแนวทางใหเกิดการ
ตัดสินใจประเด็นปญหาของความยัง่ ยืน รายงานไดเพิ่มเติมวา เทคโนโลยีชีวภาพสีเขียวสมัยใหม (New green
biotechnology) จะมีสวนสําคัญในการชวยใหเกษตรกรสามารถปรับตัวไดกับการเปลีย
่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพิ่มความตานทานตอศัตรูพืชใหกับพืช นําความอุดมสมบูรณของเดิมคืนมา และชวยสรางความหลากหลาย
ใหกับการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : http://www.un.org/gsp/report
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ผลจากการที่ 16 ประเทศไดรวมลงนามในพิธส
ี ารนาโกยาซึ่งเปนพิธีสารวาดวยการเขาถึงแหลงพันธุกรรม การ
แบงปนอยางยุติธรรมจากผลประโยชนที่ไดจากการใชแหลงพันธุกรรมภายใตอนุสัญญาวาดวยความหลากหลาย
ทางชีวภาพ ทําใหจํานวนประเทศทีใ่ หการรับรองพิธีสารเพิ่มขึ้นเปน 92 ประเทศ ประเทศที่เขารวมพิธีสารลาสุด
ไดแก กัมพูชา แชด ไอโวรีโคสต อียป
ิ ต เอลชัลวาดอร กินีบิสสอ ฮอนดูรส
ั ไอรแลนด เคนยา เลบานอน
มองโกเลีย ไนจีเรีย สาธารณรัฐมอลโดวา เชเนกัลป ไทย และยูเครน
พิธีสารนาโกยาไดปด
 การลงนามเมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ 2555 ที่ผานมา นับเปนเวลา 1 ปหลังจากการเปดใหลง
นาม พิธีสารนี้จะมีผลบังคับใช 90 วัน หลังจากประเทศที่ 50 ไดใหสต
ั ยาบันแลว
การลงนามรับรองของ 91 ประเทศ รวมทัง้ สหภาพยุโรป เปนสิ่งทีย
่ ืนยันไดเปนอยางดีวา ประชาคมโลกไดรวมกัน
ผลักดันใหมีการใชกฎหมายนี้เปนเครื่องมือประกอบการพัฒนาทีย
่ งั่ ยืน Ahmed Djoghlaf เลขาธิการอนุสัญญา
วาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ กลาววา อยากขอใหประเทศทีย
่ งั ไมไดลงนามไดเขาสูกระบวนการให
สัตยาบันภายในป 2555 นี้ ซึ่งจะพอดีกับการครบรอบปที่ 20 ของการเปดใหลงนามอนุสัญญาวาดวยชีวต
ิ บนโลก
(the Convention for life on Earth)
อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่ : http://www.cbd.int/doc/press/2012/pr-2012-02-03-abs-en.pdf.
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