สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 12 พฤษภาคม 2564
สัมมนาทางเว็บของ ISAAA เรื่ อง วิทยาศาสตร์ และโอกาสสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ปีก (ไก่)
ที่ใช้ เป็ นอาหารและการเกษตร
พันธุ วิศวกรรมและการแก้ไขยีนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ สามารถ
ปรั บ ปรุ ง ลัก ษณะของสิ่ ง มี ชี วิ ต รวมทั้ง สั ต ว์ปี ก ดัง นั้น เครื่ อ งมื อ
เหล่ า นี้ จึ ง ให้ ท างออกและโอกาสในด้า นอาหารและการเกษตร
ISAAA จะจัด สั ม มนาทางเว็บเกี่ ย วกับ วิ ท ยาศาสตร์ แ ละโอกาส
สาหรับเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ปีกที่ใช้เป็ นอาหารและการเกษตร
ในวัน ที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. GMT + 8 ผ่ า นทาง
Zoom
ในระหว่างการสัมมนาทางเว็บ Dr. Tim Doran นักวิทยาศาสตร์การวิจยั หลักอาวุโสของ CSIRO จะพูดคุย
ในหัวข้อต่อไปนี้:
• แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะพันธุวิศวกรรมและการแก้ไขจีโนม
• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์ปีก (ไก่) เพื่อใช้เป็ นอาหารและการเกษตร
• งานวิจยั ของ CSIRO เกี่ยวกับสัตว์ปีก (ไก่) เทคโนชีวภาพ
ในช่วงเวลาถาม - ตอบจะดาเนินการโดย Dr. Mark Tizard หัวหน้าทีมและนักวิทยาศาสตร์หลักที่หน่วย
วิศวกรรมจีโนมเพื่อสุขภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพของ CSIRO
การสัมมนาทางเว็บนี้เป็ นสัมมนาครั้งแรกของการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ระดับ
ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ซึ่งจัดทาโดย ISAAA SEAsiaCenter โดยร่ วมมือกับกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริ กา
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพจีน สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพอินโดนีเซี ย ศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพญี่ปุ่น ศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย ศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพปากีสถานที่
Lahore Chapter ศู น ย์ ข ้ อ มู ล เทคโนโลยี ชี ว ภาพ ปากี ส ถานที่ Karachi Chapter และศู น ย์ บ ริ การข้ อ มู ล
เทคโนโลยีชีวภาพเวียดนาม
(ครั บ เป็ นเรื่ องที่ น่า เรี ย นรู ้ ซึ่ ง นอกจากพื ชแล้ว ยังมี งานวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์
โดยเฉพาะสัตว์ปีก (ไก่))
ลงทะเบียนได้ฟรี ผา่ น Zoom สาหรับผูส้ นใจทุกท่าน
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เซาท์ ออสเตรเลียปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมได้ แล้ วหลังจากยกเลิกการห้ ามปลูก
เกษตรกรในรั ฐ เซาท์ อ อสเตรเลี ย (South
Australia - SA) สามารถปลู ก พื ช ดั ด แปลง
พันธุ กรรม (genetically modified (GM) crops)
หลัง จากยกเลิ ก การห้ า มปลู ก พื ช จี เ อ็ ม โอที่
ยาวนานถึง 16 ปี
คาโนลาดัดแปลงพันธุกรรมและฝ้ายบี
ที เป็ นพืชดัดแปลงพันธุ กรรมชุดแรกที่ ไ ด้รับ
การอนุญาตให้ปลูกได้ SA เกษตรกรเริ่ มปลูกคาโนลาดัดแปลงพันธุ กรรมในสภาพแห้ง ที่มีปริ มาณน้ าฝนต่ากว่า
ค่าเฉลี่ยในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยหวังว่าจะประหยัดความชื้นให้ได้มากที่สุดก่อนฤดูฝนจะเริ่ มขึ้น
Adrian McCabe ซึ่งเป็ นประธานของกลุ่ม Grain Producers SA (GPSA) กล่าวว่า "ฉันเข้าใจว่ามีการรับรู ้
ที่ ดีในโปรแกรมการดู แลพืชดัดแปลงพันธุ กรรม และเกษตรกรผูป้ ลูกพืชดัดแปลงพันธุ กรรมเหล่านั้นมี ความ
ต้องการที่จะลองปลูกในปี นี้ " เกษตรกรได้เริ่ มการเพาะปลูกพืชในสภาพแห้ง เช่น คาโนลาดัดแปปลงพันธุ กรรม
และฝ้ายบีทีก่อนฤดูฝนจะเริ่ มขึ้น โดยกลุ่ม GPSA สนับสนุนให้มีทางเลือกและเข้าใจเสมอว่าเกษตรกรจาเป็ นต้อง
ใช้เครื่ องมือทางการเกษตรที่แตกต่างกัน เพื่อช่วยรักษาผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม และตอนนี้ เกษตรกรมีพนั ธุ์พืช
ให้เลือกมากขึ้น”
(ครับ ไม่แน่ใจว่าภาครัฐของประเทศไทยจะมีแนวคิดที่จะยกเลิกการห้ามปลูกพืชดัดแปลงพันธุ กรรม
หรื อไม่)
อ่ า นเพิ่ ม เติ ม ได้ ที่ https://www.pir.sa.gov.au/__data/assets/pdf_file/0003/386481/A4854146__Final_Version_PIRSA_Crop_and_Pasture_Report_South_Australia_2
0
2
0
21_Season_Final_March_2021.pdf
รัฐบาลฟิ ลิปปิ นส์ ดาเนินการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถสาหรับหน่ วยงานกากับดูแล
ISAAA ร่ วมมือกับสานักงานโครงการ
เทคโนโลยี ชี ว ภาพของกรมวิ ช าการ
เ ก ษ ต ร ฟิ ลิ ป ปิ น ส์ ( Philippine
Department of Agriculture Biotech
Program Office DA-BPO) เ พื่ อ
ดาเนิ นการในระดับ 1C ของโครงการ
ฝึ กอบรมแบบขั้ น บั น ไดเฉพาะทาง
ภายใต้โครงการ Progressive Manpower Enhancement Program (PMEP) การประชุมเชิ งปฏิบตั ิการออนไลน์มี
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จุ ด มุ่ ง หมายเพื่ อ ช่ ว ยให้ห น่ ว ยงานก ากับ ดู แลของฟิ ลิ ป ปิ นส์ เข้า ใจว่า ผลิ ต ภัณ ฑ์ชี ว ภาพจากพื ช และสัต ว์ใ น
ฟิ ลิปปิ นส์ได้รับการพัฒนาอย่างไร ในขณะที่ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ดา้ นกฎระเบียบและความปลอดภัยทางชีวภาพ
ที่กาหนดของประเทศ
กิจกรรมนี้ จดั ขึ้นโดย ISAAA SEAsiaCenter เมื่อวันที่ 6 - 7 พฤษภาคม 2564 และมีผูแ้ ทนอย่างน้อย 19
คนจากหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วยกรมวิชาการเกษตร กรมสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ
กรมอนามัย กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมมหาดไทยและรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่งมีหน้าที่ควบคุมการวิจยั
พัฒนา และการค้าผลิ ตภัณฑ์ เทคโนชี วภาพในฟิ ลิปปิ นส์ การประชุมเชิ งปฏิบัติก าร 2 วันประกอบด้วย การ
บรรยายเสมือนจริ งจากนักพัฒนาเทคโนโลยี มะเขือม่วงบีที (Bt Eggplant) และ ข้าวสี ทอง (Golden Rice) และ
นักวิทยาศาสตร์ผชู ้ ่าชองจากศูนย์คาราบาว (ควาย) ของฟิ ลิปปิ นส์ (Philippine Carabao Center)
ผูเ้ ข้าฝึ กอบรมทั้งหมดได้แบ่งปั นประสบการณ์ ในการพัฒนาพืชและสัตว์ดัดแปลงพันธุ กรรม และสิ่ ง
อานวยความสะดวกพิเศษและการประเมินความปลอดภัยที่ ถูกกาหนดขึ้น และดาเนิ นการเพื่อให้สอดคล้องกับ
กฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพที่มีอยู่ การอภิปรายนี้ เสริ มด้วยการนาเสนอวิดีโอเกี่ยวกับวิธีการพัฒนา
พืชดัดแปลงพันธุ กรรมและสิ่ งอานวยความสะดวกด้านความปลอดภัยทางชี วภาพที่มีอยู่ในประเทศ และการ
ดาเนิ นงานตามร่ างหลักเกณฑ์ เกี่ยวกับแนวทางการกากับดูแลการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพสาหรับสัตว์ ของ
ฟิ ลิปปิ นส์ เพื่อปิ ดการประชุมเชิ งปฏิบตั ิการ Ms. Kristine Grace Tome ซึ่ งเป็ น ISAAA Program Associate ได้
แบ่งปันความคิดเห็นถึงความสาคัญของการทาความเข้าใจเครื่ องมือโซเชียลมีเดีย ในการสื่ อสารเทคโนโลยีเกษตร
ชีวภาพซึ่ งจะเป็ นประโยชน์สาหรับหน่วยงานกากับดูแลเมื่อมีส่วนร่ วมกับสาธารณชนในทุกขั้นตอนของการวิจยั
การพัฒนาและการค้าผลิตภัณฑ์ที่ผา่ นการดัดแปลงพันธุกรรม
PMEP Level 1C เป็ นส่ วนหนึ่ งของการริ เริ่ มของกรมวิชาการเกษตร เพื่อฝึ กอบรมหน่วยงานกากับดูแล
ทั้งรุ่ นปัจจุบนั และรุ่ นใหม่ เพื่อให้ตระหนักถึงการพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ ไม่เพียงแต่ใน
ฟิ ลิปปิ นส์ แต่ในสถานการณ์ระดับโลก การฝึ กอบรม PMEP เมื่อ 2 ครั้งแรกจัดทาแบบตัวต่อตัว ก่อนที่จะมีการ
ระบาดของโควิด -19 และการฝึ กอบรมออนไลน์ครั้งต่อไปจะเน้นไปที่การสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์ จะจัดขึ้นใน
กลางปี 2564
(ครับ เพื่อเป็ นการเตรี ยมความพร้อมและกระตุน้ ให้เกิดความตระหนักในเรื่ องของการวิจั ยพัฒนา และ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ การฝึ กอบรมผูท้ าหน้าที่กากับดูแลมีความจาเป็ น)
ต้องการความรู ้เพิ่มเติมติดต่อที่ knowledge.center@isaaa.org.
การกากับดูแลพืชที่มาจากการแก้ ไขจีโนม (ยีน) นั้นกาลังมีการพัฒนาในหลาย ๆ ประเทศ
การพัฒนากฎข้อบังคับสาหรับพืชที่ได้รับการแก้ไขจีโนม (ยีน) กาลังมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว
และยังคงมี การพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง เมื่ อประเทศต่าง ๆ ได้กาหนดนโยบายด้านกฎระเบี ยบของตนมากขึ้น นี่
เป็ นไปส่ ว นหนึ่ งของบทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Transgenic Research ซึ่ งเขี ย นโดยผู ้เ ชี่ ย วชาญด้ า น
เทคโนโลยีชีวภาพระดับนานาชาติ
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บทความนี้ นาเสนอการพัฒนาด้านกฎหมาย
และกฎระเบี ย บล่าสุ ด ในเขตอานาจของศาลต่าง ๆ
เช่น ในแคนาดา อาร์ เจนตินา บราซิ ล สหรัฐอเมริ กา
เคนยา ไนจีเ รี ย แอฟริ กาใต้ ออสเตรเลีย นิ วซี แลนด์
ญี่ ปุ่ นและฟิ ลิ ปปิ นส์ ประเด็นส าคัญบางประการใน
บทความมีดงั นี้:
•

การแก้ไขจีโนมมีศกั ยภาพในการช่วยลดความท้าทายหลายประการในด้านสุ ขภาพ อาหารและการ
ผลิตทางการเกษตร
• นโยบายการกากับดูแลไม่สามารถก้าวทันความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ที่กาลังก้าวไปอย่างรวดเร็ว
• สังคมวิทยาศาสตร์ หน่วยงานกากับดูแลและองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ได้มีการตรวจสอบในหลาย ๆ
ประเด็นที่เกี่ยวกับการแก้ไขจีโนม (ยีน) และสรุ ปว่า การกาหนดกฎระเบียบให้มีการตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากเอกสารประเมิ นความเสี่ ยงของผลิตภัณฑ์ แทนการพิจ ารณาจากกระบวนการและ
ผลิตภัณฑ์ของการแก้ไขจีโนม (ยีน) อาจไม่จาเป็ นต้องมีขอ้ บังคับเพิ่มเติมที่จาเป็ นสาหรับพืชทัว่ ไป
• แนวทางทัว่ ไปในการกากับดูแลกาลังเกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงการใช้แนวทางกากับดูแลเป็ น
กรณี ๆ ไป และ แนวทางกากับดูแลการรวมกันของสารพันธุ กรรมใหม่ ที่ เป็ นเกณฑ์กากับดูแล
สิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม
ผู ้ เ ขี ย นบทความนี้ ประกอบด้ ว ย Jon Entine, Martin Lema, Wayne Parrot, Carl Ramage, Reynante
Ordonio และ Diane Wray-Cahen มีความหวังว่าจะมีการทางานร่ วมกันที่เพิ่มขึ้น เพื่อปรับกระบวนการกากับดูแล
ให้ดีข้ นึ และปรับปรุ งแนวทางการประสานงานทัว่ โลก
(ครับ เป็ นรายงานที่บอกให้ทราบว่า กาลังมีการพัฒนากฎระเบียบเพื่อกากับดูแลพืชที่ได้รับการแก้ไขจี
โนม (ยีน) ซึ่ งมีท้ งั แนวทางทัว่ ไป แนวทางกากับดูแลเป็ นกรณี ๆ ไป และแนวทางกากับดูแลการรวมกันของสาร
พันธุกรรมใหม่)
อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11248-021-00257-8.pdf
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 12, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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