สถานการณพืชจีเอ็มโอโลก: ผูบริโภคและเกษตรยัง “ไมเอา” จีเอ็มโอ
ป 2549 – ปแหงการ “ไมเอา” จีเอ็มโอของผูบริโภค เกษตรกร และรัฐบาลทั่วโลก
ภาพสวยงามที่ไอซา (ISAAA : International Service for the Acquisition of Agri-Biotech Application ) พยายามแตงแตมเกี่ยวกับพืช
จีเอ็มโอและผลประโยชนของพืชจีเอ็มโอที่มีตอเกษตรกรและผูบริโภคจะไมเหลืออีกตอไป เพราะยังคงมีการตอตานอยางรุนแรง
ตอเนื่อง ทั้งจากผูบริโภค เกษตรกร รัฐบาลทองถิ่น หรือแมแตอุตสาหกรรมอาหาร ป 2549 เปนอีกหนึ่งปแหงการ “ปฏิเสธ” พืชจีเอ็มโอ
และอาหารจีเอ็มโอ ดังจะเห็นจากตัวอยางดานลางเกี่ยวกับขาวรายจากอุตสาหกรรมนี้ในชวงปที่ผานมา
รัฐบาลเบนหนาหนีจากจีเอ็มโอ
• แปดปหลังการปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอ ประเทศโรมาเนียกลายเปนประเทศแรกที่ล้ําหนาเรื่องการจัดการการปนเปอน ดวยการ
ออกกฎหมายหามปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอ กฎหมายนี้มีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2550 องคการไอซาอางวาในป 2548
โรมาเนียปลูกถั่วเหลืองจีเอ็มโอถึง 781,250 ไร ( 125,000 เฮกตาร) แตรัฐบาลโรมาเนียไดยืนยันวามีพื้นที่ปลูกจริงแค 531,250
ไร ( 87,000 เฮกตาร) และตัวเลขจะลดลงเหลือศูนยในปนี้ ซึ่งถือเปนตัวอยางของวิธีการแตงเติมตัวเลขของไอซา
• ปที่แลวไอซาอางวาอิหรานอนุญาตใหปลูกขาวจีเอ็มโอเปนการคาแลว แตปจจุบันอิหรานยังไมอนุมัติใหปลูกพืชจีเอ็มโอเปน
การคาในทุกระดับ รัฐบาลอิหรานยังกลาวอีกวา ยังไมมีการอนุมัติใหทดลองขาวจีเอ็มโอในพื้นที่เปดเลย
เกษตรกร “ปฏิเสธ”
• ปี 2549 เกษตรกรทั่วโลกยังคงสงสารตอตานบริษัทจีเอ็มโอดวยการตัดถอนทําลายแปลงพืชจีเอ็มโอ การประทวงของ
เกษตรกรที่อินเดีย ฝรั่งเศส และฟลิปปนส เปนตัวอยางจากไมกี่ประเทศที่ผูปลูกพืชยังตอตานพืชจีเอ็มโออยางแข็งขัน
• ในการตอบโตเรื่องอื้อฉาวการปนเปอนขาวจีเอ็มโอพันธุ LL 601 Rice Producers of California และ Sunwest Foods โรงสีขาว
ใหญของรัฐเรียกรองใหรัฐออกกฎหมายหามปลูกขาวจีเอ็มโอในแคลิฟอรเนีย รวมทั้งหามการทดลองในพื้นที่เปดดวย
การปฏิเสธจีเอ็มโอใหมของรัฐบาลแพรหลาย
• ในป 2549 คณะกรรมาธิการความปลอดภัยทางชีวภาพของจีน
ซึ่งทําหนาที่ประเมินความปลอดภัยและอนุมัติการปลูกพืชจีเอ็มโอเปนการคาไดรองขอขอมูลเพิ่มเต็มอีกครั้ง การตัดสินใจ
ประเมินความปลอดภัยเพื่ออนุมัติใหปลูกขาวจีเอ็มโอเปนการคาจึงเลื่อนออกไปอีกปหนึ่ง เทากับเปนการตบหนาผูสนับสนุน
จีเอ็มโอ ซึ่งยึดเอาประเทศจีนเปนแมแบบของประเทศที่จะตอบรับจีเอ็มโอ
• ในป 2549 บราซิล บริษัทจีเอ็มโอจะพยายามอยางตอเนื่องเพื่อใหรัฐบาลอนุมัติใหปลูกขาวโพดจีเอ็มโอเปนการคา แต
หนวยงานของรัฐที่ดูแลดานจีเอ็มโอที่เรียกวา CTNBIO ยังไมอนุมัติ
• หนวยงานควบคุมจีเอ็มโอในแอฟริกาใตไมรับคําขอการทดลองในพื้นที่เปดของถั่วแอฟริกันจีเอ็มโอ (sorghum) ดวยเหตุผล
ดานความปลอดภัยทางชีวภาพ เพราะมีความเปนไปไดที่ถั่วแอฟริกันจีเอ็มโอจะปนเปอนกับถั่วแอฟริกันทองถิ่น ขณะที่
Danforth Center สถาบันวิจัยอเมริกันที่มีความสัมพันธใกลชิดกับมอนซานโต ประกาศในปนี้วามันสําปะหลังจีเอ็มโอไม
สามารถตานทานไวรัสได กอนหนานี้สถาบันนี้โปรโมทวามันสําปะหลังจีเอ็มโอจะเปนทางเลือกเพื่อกําจัดความหิวโหยใน
แอฟริกา

• ศาลสูงแหงอินเดียพิพากษาหามทดลองพืชจีเอ็มโอในพื้นที่เปดชั่วคราว สวนคณะกรรมาธิการการคาผูกขาดไดสั่งใหมอนซาน
โตลดราคาเมล็ดพันธุฝายจีเอ็มโอ เมื่อมอนซานโตไมปฏิบัติตามคําสั่ง รัฐบาลระดับรัฐในรัฐ อันตระประเทศ มหาราชตะ และ
กุจาราชไดกําหนดเพดานราคาเมล็ดฝายสูงสุด ในราคาที่ต่ํากวาราคาเมื่อปที่แลวถึง 50 %
• หลายจังหวัดในฟลิปปนสประกาศตัวอยางเปนทางการเปน “เขตปลอดจีเอ็มโอ”
• ในป 2549 ในสหภาพยุโรปมีภูมิภาคที่ประกาศตัวเปน “เขตปลอดจีเอ็มโอ” เพิ่มขึ้นเปน 172 เขต รวมทั้งองคกรสวนทองถิ่น
จํานวน 4500 แหงก็ไดประกาศตัวเองหลีกเลี่ยงการใชผลิตภัณฑจีเอ็มโอ มีจีเอ็มโออยางนอยหนึ่งชนิดที่ถูกสั่งหามในยุโรป 7
ประเทศ ในวันสงทายปเกา 2549 รัฐมนตรีสิ่งแวดลอมแหงสหภาพยุโรปไดลงคะแนนเสียงสวนใหญเห็นชอบกับประเทศ
ออสเตรียในการสั่งหามขาวโพดจีเอ็มโอของมอนซานโต
• อิหรานเตรียมออกกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพที่ไมอนุญาตใหมีการปลูกพืชจีเอ็มโอจนกวาจะมั่นใจวาปลอดภัย
ตลาดโลกยังขาดความเชื่อมั่น
• คราฟทฟูดส บริษัทผูผลิตอาหารใหญอันดับสองของโลกใหคํามั่นวาจะผลิตอาหารปลอดจีเอ็มโอในจีน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2550
• บริษัท Sudruzhestvo บริษัทผูนําเขาถั่วเหลืองใหญที่สุดในรัสเซีย ซึ่งมีสวนแบงตลาดถั่วเหลืองที่ใชในการผลิตอาหารคนและ
อาหารสัตวในรัสเซียถึง 70 % ประกาศนโยบายปลอดจีเอ็มโอ
• หลังจากกรณีอื้อฉาวขาวจีเอ็มโอของไบเออร อุตสาหกรรมขาวสวนใหญใหนโยบายปลอดจีเอ็มโอ รวมทั้ง Ebro Puleva
บริษัทแปรรูปขาวที่ใหญที่สุดของโลก
• ผูคาขาวไทยและเวียดนาม ซึ่งเปนประเทศผูสงออกขาวที่ใหญที่สุดในโลก เซ็นขอตกลงนโยบายปลอดจีเอ็มโอ รัฐบาลไทยได
สนับสนุนการคงสถานภาพปลอดจีเอ็มโอของอุตสาหกรรมขาวไทย และไทยชวงชิงโอกาสในตลาดใหมๆ ที่เปดใหอันเนื่อง
มาจากการปนเปอนขาวจีเอ็มโอของไบเออรในสหรัฐ
• สมาคมผูสงออกขาวอินเดีย สงคําขอเรียกรองอยางเปนทางการถึงรัฐบาลอินเดียหามการทดลองขาวจีเอ็มโอในพื้นที่เปดใน
รัฐที่ปลูกขาวบาสมาติ
การปนเปอนจีเอ็มโอเปนสาเหตุสําคัญตอการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
• ชาวนาอเมริกัน ผูคาขาวและผูแปรรูปอาหารทั่วโลกขาดทุนมหาศาลเมื่อราคาขาวลวงหนาตกต่ําลงภายในวันเดียวแบบทําลาย
สถิติ และการสงออกขาวไปสหภาพยุโรปปดลง เนื่องจากพบวาแหลงขาวเมล็ดยาวเพื่อการสงออกของสหรัฐปนเปอนขาว
จีเอ็มโอผิดกฎหมาย
เทคโนโลยีหยุดชะงัก
• จนถึงปจจุบันอุตสาหกรรมจีเอ็มโอยังทําการคากับพืชจีเอ็มโอแค 2 ชนิดหลักที่คุมคาทางเศรษฐกิจเทานั้น คือ พันธุตานทาน
ยาฆาหญา และพันธุฆาแมลง
• การปฏิเสธพืชอาหารจีเอ็มโอของผูบริโภคและเกษตรกรจํากัดใหมีพืชจีเอ็มโอที่ปลูกเปนการคาหลักเพียง 4 ชนิดเทานั้น และ
สวนใหญปลูกพืชเพื่อเสนใยและเพื่อเปนอาหารสัตว คือ ถั่วเหลือง ฝาย คาโนลา และขาวโพด เปนที่ยอมรับวาเศรษฐกิจของ
มะละกอในอเมริกาที่มีการปลูกมะละกอจีเอ็มโอในไมกี่เกาะตกต่ําลง ความพยายามแนะนําพืชจีเอ็มโอที่เปนอาหารหลัก เชน
ขาว ขาวสาลี หยุดลง เนื่องจากการตอตานของผูบริโภคและเกษตรกร
• สิบปแหงการปลูกพืชจีเอ็มโอเปนการคา พืชจีเอ็มโอสวนใหญยังปลูกในพื้นที่จํากัดในไมกี่ประเทศ ในป 2549 พื้นที่ปลูกพืช
จีเอ็มโอสวนใหญอยูใน 4 ประเทศ คืออเมริกา อารเจนตินา บราซิล และแคนาดา โดย 70 % ของการเพาะปลูกพืชจีเอ็มโออยูใน
อเมริกาและอารเจนตินา

ป 2549 ปแหงการปนเปอน
ขณะที่ไอซาแตงเรื่องเกินจริงถึงพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอทั่วโลก แตกลับปลอยใหการปนเปอนเปนเรื่องเงียบเชียบ ป 2549 เปนอีกปหนึ่ง
ของปแหงการปนเปอนจีเอ็มโอ เรื่องอื้อฉาวหลักคือการปนเปอนขาวจีเอ็มโอ 2 เรื่องใหญในสหรัฐฯ และจีน ซึ่งพบการปนเปอนใน
ผลิตภัณฑขาวนําเขาอยางกวางขวางในยุโรป อุตสาหกรรมขาวสหรัฐถูกโจมตีอยางหนักและการสงออกขาวสหรัฐไปยังยุโรปตองหยุด
ลง ในชวงปลายปมีการปนเปอนขาวโพดจีเอ็มโอครั้งใหญเกิดขึ้นในนิวซีแลนด เมื่อเกษตรกรพบวาเมล็ดพันธุนําเขาปนเปอนจีเอ็มโอ
โดยนิวซีแลนดยังไมอนุญาตใหปลูกพืชจีเอ็มโอทุกชนิด (ดูตัวอยางการปนเปอนไดเพิ่มเติมในเว็บไซตรวมระหวางกรีนพีซและ
Genewatch UK ที่ www.gmcontaminationregister.org )
ป 2550 การมาเยือนของทศวรรษใหม – เราคาดหวังอะไร ?
• ตลาดตอตานพืชจีเอ็มโอชนิดใหม อุตสาหกรรมจีเอ็มโอจะไมสามารถทําใหผูบริโภคทั่วโลกเชื่อถือวาจะกินขาวจีเอ็มโอ และ
ขาวสาลีจีเอ็มโอ และรัฐบาลของประเทศผูผลิตรายใหญ เชน อินเดีย และจีน จะยังคงปฏิเสธการอนุมัติการปลูกพืชอาหาร
หลักเปนการคา การตอตานของผูบริโภค จะขยายไปสูพืชจีเอ็มโอชนิดอื่นที่กําลังทดลอง เชน มะเขือ และมัสตารด
• ความลมเหลวของพืชจีเอ็มโอเพิ่มมากขึ้น มีการคนพบวัชพืชตานทานยาฆาหญาในทุกประเทศที่ปลูกพืชจีเอ็มโอพันธุ
ตานทานยาฆาหญา การใชยาฆาหญาเพียงชนิดเดียวในวงกวางอยางตอเนื่องจะทําใหเกิดการพัฒนาวัชพืชชนิดใหมขึ้น ภายใน
ทศวรรษเดียว พืชจีเอ็มโอที่ใชยาฆาหญาราวดอัพเรดี้จะลาสมัย ซึ่งจะเกิดขึ้น กับพืชจีเอ็มโอบีทีพันธุตานทานแมลง โดยในอีก
สิบป ฝายบีทีจะไมสามารถควบคุมแมลงศัตรูพืชได
• เกิดเหตุการณปนเปอนที่มีคาใชจายมหาศาล กรณีขาวโพดสตารลิงคและขาวจีเอ็มโอ LL 601 เปนเพียงการเริ่มตน ใน
ทศวรรษตอไป เราจะเห็นเหตุการณการปนเปอนที่ยิ่งบั่นทอนความเชื่อมั่นของผูบริโภค ดูเหมือนการขาดการควบคุมดูแลการ
ปลูกพืชจีเอ็มโอเพื่อทํายาในอเมริกาจะทําใหหวงโซอาหารปนเปอนไปดวยยาที่ไมไดทําขึ้นมาเพื่อการบริโภคของมนุษย
ขอมูลพื้นฐานของไอซาจากรายงานประจําปของไอซา
• ตัวเลขรายปและการวิเคราะหที่จัดทําโดยไอซามักถูกอางอิงในสื่อเพื่อสนับสนุนขออางที่วา ทั่วโลกยอมรับจีเอ็มโอ อยางไรก็
ตามไอซาคือหนวยงานที่ไดรับทุนสนับสนุนจากกลุมอุตสาหกรรมจีเอ็มโอ ซึ่งผูสนับสนุนประกอบดวยบริษัทผูผลิตเมล็ด
พันธุจีเอ็มโอหลักๆ ทั่วโลก เชน มอนซานโต ซินเจนตา ไบเออร ไพโอเนียร เพื่อใหไดขอมูลผูบริจาคที่ครบถวนของไอซา ดูที่
www.http://www.isaaa.org
• ISAAA ประสบความสําเร็จ เนื่องจากในชวงหลายปที่ผานมา ไมมีแหลงขอมูลอื่นที่อนุญาตใหนําขอมูลเชิงสถิติดานพื้นที่ปลูก
พืชจีเอ็มโอไปเผยแพรไดฟรี
• มีเหตุผลขอเดียวในการใชตัวเลขรายปพื้นที่เพาะปลูกพืชจีเอ็มโอทั่วโลกของ ISAAA คือเพื่อชี้ใหเห็นวา ทั่วโลกสนับสนุน
จีเอ็มโอ

