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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 12 พฤษภาคม 2564 

สัมมนาทางเว็บของ ISAAA เร่ือง วิทยาศาสตร์และโอกาสส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ปีก (ไก่) 
ท่ีใช้เป็นอาหารและการเกษตร 

 

พนัธุวิศวกรรมและการแก้ไขยีนช่วยให้นักวิทยาศาสตร์สามารถ
ปรับปรุงลักษณะของส่ิงมีชีวิตรวมทั้ งสัตว์ปีก ดังนั้ นเคร่ืองมือ
เหล่าน้ีจึงให้ทางออกและโอกาสในด้านอาหารและการเกษตร 
ISAAA จะจัดสัมมนาทางเว็บเก่ียวกับ วิทยาศาสตร์และโอกาส
ส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพสัตวปี์กท่ีใช้เป็นอาหารและการเกษตร 
ในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 12.00 น. GMT + 8 ผ่านทาง 
Zoom 

ในระหวา่งการสัมมนาทางเวบ็ Dr. Tim Doran นกัวิทยาศาสตร์การวิจยัหลกัอาวุโสของ CSIRO จะพูดคุย
ในหวัขอ้ต่อไปน้ี: 

• แนวคิดพื้นฐานของเทคโนโลยชีีวภาพ โดยเฉพาะพนัธุวิศวกรรมและการแกไ้ขจีโนม 
• การประยกุตใ์ชเ้ทคโนโลยชีีวภาพในสัตวปี์ก (ไก่) เพื่อใชเ้ป็นอาหารและการเกษตร 
• งานวิจยัของ CSIRO เก่ียวกบัสัตวปี์ก (ไก่) เทคโนชีวภาพ 
ในช่วงเวลาถาม - ตอบจะด าเนินการโดย Dr. Mark Tizard หัวหนา้ทีมและนกัวิทยาศาสตร์หลกัท่ีหน่วย

วิศวกรรมจีโนมเพื่อสุขภาพและความปลอดภยัทางชีวภาพของ CSIRO 
การสัมมนาทางเวบ็น้ีเป็นสัมมนาคร้ังแรกของการสัมมนาออนไลน์เก่ียวกบัเทคโนโลยชีีวภาพสัตวร์ะดบั

ภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย ซ่ึงจดัท าโดย ISAAA SEAsiaCenter โดยร่วมมือกบักระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพจีน สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพอินโดนีเซีย ศูนย์
ขอ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพญ่ีปุ่ น ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพปากีสถานท่ี 
Lahore Chapter ศูนย์ข้อมูล เทคโนโลยี ชี วภาพปากีสถาน ท่ี  Karachi Chapter และศูนย์บ ริการข้อมู ล
เทคโนโลยชีีวภาพเวียดนาม 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าเรียนรู้ ซ่ึงนอกจากพืชแล้ว ยงัมีงานวิจัยและพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพด้านสัตว์ 
โดยเฉพาะสัตวปี์ก (ไก่)) 

ลงทะเบียนไดฟ้รีผา่น Zoom ส าหรับผูส้นใจทุกท่าน 
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เซาท์ออสเตรเลียปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมได้แล้วหลงัจากยกเลกิการห้ามปลูก 
 

เกษตรกรในรัฐ เซาท์ออสเตรเ ลีย  (South 
Australia - SA) สามารถปลูกพืชดัดแปลง
พนัธุกรรม (genetically modified (GM) crops) 
หลังจากยกเลิกการห้ามปลูกพืชจีเอ็มโอท่ี
ยาวนานถึง 16 ปี 

คาโนลาดดัแปลงพนัธุกรรมและฝ้ายบี
ที เป็นพืชดัดแปลงพนัธุกรรมชุดแรกท่ีได้รับ

การอนุญาตให้ปลูกได ้SA เกษตรกรเร่ิมปลูกคาโนลาดดัแปลงพนัธุกรรมในสภาพแห้ง ท่ีมีปริมาณน ้ าฝนต ่ากว่า
ค่าเฉล่ียในเดือนมีนาคมและเมษายน โดยหวงัวา่จะประหยดัความช้ืนใหไ้ดม้ากท่ีสุดก่อนฤดูฝนจะเร่ิมขึ้น 

Adrian McCabe ซ่ึงเป็นประธานของกลุ่ม Grain Producers SA (GPSA) กล่าวว่า "ฉันเขา้ใจว่ามีการรับรู้
ท่ีดีในโปรแกรมการดูแลพืชดัดแปลงพนัธุกรรม และเกษตรกรผูป้ลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมเหล่านั้นมีความ
ตอ้งการท่ีจะลองปลูกในปีน้ี" เกษตรกรไดเ้ร่ิมการเพาะปลูกพืชในสภาพแห้ง เช่น คาโนลาดดัแปปลงพนัธุกรรม
และฝ้ายบีทีก่อนฤดูฝนจะเร่ิมขึ้น โดยกลุ่ม GPSA สนบัสนุนใหมี้ทางเลือกและเขา้ใจเสมอว่าเกษตรกรจ าเป็นตอ้ง
ใชเ้คร่ืองมือทางการเกษตรท่ีแตกต่างกนั เพื่อช่วยรักษาผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม และตอนน้ีเกษตรกรมีพนัธุ์พืช
ใหเ้ลือกมากขึ้น” 

(ครับ ไม่แน่ใจว่าภาครัฐของประเทศไทยจะมีแนวคิดท่ีจะยกเลิกการห้ามปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม
หรือไม่) 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติมได้ ท่ี  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 
 

รัฐบาลฟิลปิปินส์ด าเนินการฝึกอบรมเพ่ือเพิม่ขีดความสามารถส าหรับหน่วยงานก ากบัดูแล 
 

ISAAA ร่วมมือกบัส านักงานโครงการ
เทคโนโลยีชีวภาพของกรมวิชาการ
เ ก ษ ต ร ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  ( Philippine 
Department of Agriculture Biotech 
Program Office DA-BPO) เ พื่ อ
ด าเนินการในระดับ 1C ของโครงการ
ฝึกอบรมแบบขั้นบันไดเฉพาะทาง 

ภายใตโ้ครงการ Progressive Manpower Enhancement Program (PMEP) การประชุมเชิงปฏิบติัการออนไลน์มี
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จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยให้หน่วยงานก ากับดูแลของฟิลิปปินส์  เข้าใจว่าผลิตภัณฑ์ชีวภาพจากพืชและสัตว์ใน
ฟิลิปปินส์ไดรั้บการพฒันาอยา่งไร ในขณะท่ีปฏิบติัตามหลกัเกณฑด์า้นกฎระเบียบและความปลอดภยัทางชีวภาพ
ท่ีก าหนดของประเทศ 

กิจกรรมน้ีจดัขึ้นโดย ISAAA SEAsiaCenter เม่ือวนัท่ี 6 - 7 พฤษภาคม 2564 และมีผูแ้ทนอย่างน้อย 19 
คนจากหน่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ประกอบดว้ยกรมวิชาการเกษตร กรมส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ 
กรมอนามยั กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกรมมหาดไทยและรัฐบาลทอ้งถ่ิน ซ่ึงมีหนา้ท่ีควบคุมการวิจยั
พฒันา และการคา้ผลิตภณัฑ์เทคโนชีวภาพในฟิลิปปินส์ การประชุมเชิงปฏิบัติการ 2 วนัประกอบด้วย การ
บรรยายเสมือนจริงจากนักพฒันาเทคโนโลยี มะเขือม่วงบีที (Bt Eggplant) และ ขา้วสีทอง (Golden Rice) และ
นกัวิทยาศาสตร์ผูช้  ่าชองจากศูนยค์าราบาว (ควาย) ของฟิลิปปินส์ (Philippine Carabao Center) 

ผูเ้ขา้ฝึกอบรมทั้งหมดได้แบ่งปันประสบการณ์ในการพฒันาพืชและสัตว์ดัดแปลงพนัธุกรรม และส่ิง
อ านวยความสะดวกพิเศษและการประเมินความปลอดภยัท่ีถูกก าหนดขึ้น และด าเนินการเพื่อให้สอดคลอ้งกบั
กฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีมีอยู ่การอภิปรายน้ีเสริมดว้ยการน าเสนอวิดีโอเก่ียวกบัวิธีการพฒันา
พืชดัดแปลงพนัธุกรรมและส่ิงอ านวยความสะดวกด้านความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีมีอยู่ในประเทศ และการ
ด าเนินงานตามร่างหลกัเกณฑ์ เก่ียวกับแนวทางการก ากบัดูแลการพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตว์ของ
ฟิลิปปินส์ เพื่อปิดการประชุมเชิงปฏิบติัการ Ms. Kristine Grace Tome ซ่ึงเป็น ISAAA Program Associate ได้
แบ่งปันความคิดเห็นถึงความส าคญัของการท าความเขา้ใจเคร่ืองมือโซเชียลมีเดีย ในการส่ือสารเทคโนโลยเีกษตร
ชีวภาพซ่ึ งจะเป็นประโยชน์ส าหรับหน่วยงานก ากบัดูแลเม่ือมีส่วนร่วมกบัสาธารณชนในทุกขั้นตอนของการวิจยั 
การพฒันาและการคา้ผลิตภณัฑท่ี์ผา่นการดดัแปลงพนัธุกรรม 

PMEP Level 1C เป็นส่วนหน่ึงของการริเร่ิมของกรมวิชาการเกษตร เพื่อฝึกอบรมหน่วยงานก ากบัดูแล
ทั้งรุ่นปัจจุบนัและรุ่นใหม่ เพื่อใหต้ระหนกัถึงการพฒันากฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ ไม่เพียงแต่ใน
ฟิลิปปินส์ แต่ในสถานการณ์ระดบัโลก การฝึกอบรม PMEP เม่ือ 2 คร้ังแรกจดัท าแบบตวัต่อตวั ก่อนท่ีจะมีการ
ระบาดของโควิด -19 และการฝึกอบรมออนไลน์คร้ังต่อไปจะเนน้ไปท่ีการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ จะจดัขึ้นใน
กลางปี 2564 

(ครับ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและกระตุน้ให้เกิดความตระหนักในเร่ืองของการวิจัยพฒันา และ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ การฝึกอบรมผูท้  าหนา้ท่ีก ากบัดูแลมีความจ าเป็น) 

ตอ้งการความรู้เพิ่มเติมติดต่อท่ี knowledge.center@isaaa.org. 
 

การก ากบัดูแลพืชท่ีมาจากการแก้ไขจีโนม (ยีน) นั้นก าลงัมีการพฒันาในหลาย ๆ ประเทศ 
 

การพฒันากฎขอ้บงัคบัส าหรับพืชท่ีได้รับการแกไ้ขจีโนม (ยีน) ก าลงัมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว 
และยงัคงมีการพฒันาอย่างต่อเน่ือง เม่ือประเทศต่าง ๆ ได้ก าหนดนโยบายด้านกฎระเบียบของตนมากขึ้น น่ี
เ ป็นไปส่วนหน่ึงของบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Transgenic Research ซ่ึ ง เขียนโดยผู ้เ ช่ียวชาญด้าน
เทคโนโลยชีีวภาพระดบันานาชาติ 

mailto:knowledge.center@isaaa.org
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บทความน้ีน าเสนอการพฒันาด้านกฎหมาย
และกฎระเบียบล่าสุด ในเขตอ านาจของศาลต่าง ๆ 
เช่น ในแคนาดา อาร์เจนตินา บราซิล สหรัฐอเมริกา 
เคนยา ไนจีเรีย แอฟริกาใต ้ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ 
ญ่ีปุ่ นและฟิลิปปินส์ ประเด็นส าคัญบางประการใน
บทความมีดงัน้ี: 

 
• การแกไ้ขจีโนมมีศกัยภาพในการช่วยลดความทา้ทายหลายประการในดา้นสุขภาพ อาหารและการ

ผลิตทางการเกษตร 
• นโยบายการก ากบัดูแลไม่สามารถกา้วทนัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ท่ีก าลงักา้วไปอยา่งรวดเร็ว 
• สังคมวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากบัดูแลและองคก์รอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ไดมี้การตรวจสอบในหลาย ๆ 

ประเด็นท่ีเก่ียวกบัการแกไ้ขจีโนม (ยนี) และสรุปวา่ การก าหนดกฎระเบียบใหมี้การตรวจสอบ โดย
พิจารณาจากเอกสารประเมินความเส่ียงของผลิตภัณฑ์ แทนการพิจารณาจากกระบวนการและ
ผลิตภณัฑข์องการแกไ้ขจีโนม (ยนี) อาจไม่จ าเป็นตอ้งมีขอ้บงัคบัเพิ่มเติมท่ีจ าเป็นส าหรับพืชทัว่ไป 

• แนวทางทัว่ไปในการก ากบัดูแลก าลงัเกิดขึ้นในหลายประเทศ รวมถึงการใชแ้นวทางก ากบัดูแลเป็น
กรณี ๆ ไป และ แนวทางก ากับดูแลการรวมกันของสารพนัธุกรรมใหม่ ท่ี เป็นเกณฑ์ก ากับดูแล
ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม 

ผู ้เ ขี ยนบทความ น้ีประกอบด้วย  Jon Entine, Martin Lema, Wayne Parrot, Carl Ramage, Reynante 
Ordonio และ Diane Wray-Cahen มีความหวงัวา่จะมีการท างานร่วมกนัท่ีเพิ่มขึ้น เพื่อปรับกระบวนการก ากบัดูแล
ใหดี้ขึ้นและปรับปรุงแนวทางการประสานงานทัว่โลก 

(ครับ เป็นรายงานท่ีบอกให้ทราบว่า ก าลงัมีการพฒันากฎระเบียบเพื่อก ากบัดูแลพืชท่ีไดรั้บการแก้ไขจี
โนม (ยีน) ซ่ึงมีทั้งแนวทางทัว่ไป แนวทางก ากบัดูแลเป็นกรณี ๆ ไป และแนวทางก ากบัดูแลการรวมกนัของสาร
พนัธุกรรมใหม่) 

อ่านเพิ่มเติมไดจ้าก https://link.springer.com/content/pdf/10.1007/s11248-021-00257-8.pdf 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 12, 2021 
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