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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                        วันท่ี 9 มิถุนายน 2564 
มุมมองของออสเตรเลียเก่ียวกับการค้าระหว่างประเทศ 

ของพืชท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยีใหม่ของการปรับปรุงพันธ์ุพืช 
 

องค์การ ISAAA และหน่วยงานพนัธมิตร จะน าเสนอการ
สัมมนาผ่านเว็บเร่ือง มุมมองของออสเตรเลียเกี่ยวกั บ
การค้าระหว่างประเทศของพืชท่ีพัฒนาด้วยเทคโนโลยี
ใหม่ของการปรับปรุงพนัธ์ุพืช เพื่อให้ขอ้มูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ภาพรวมในอนาคตของการค้าท่ีเกี่ยวขอ้งกับพืชแก้ไขยีน 
(gene-edited crops) ในวนัท่ี 11 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 
น. มะนิลา / 16.00 น. ซิดนีย์ / 13.00 น กรุงเทพฯ ผ่าน 

Zoom 
การพฒันากฎระเบียบของพืชแก้ไขยีนก าลงัเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว มีหลายประเทศรวมทั้งออสเตรเลีย

ได้ยกเลิกการก ากับดูแลพืชแก้ไขยีน ในออสเตรเลีย การยกเลิกเป็นไปตามการตรวจทานและประเมินของ
ส านักงานควบคุมเทคโนโลยียีน (Office of the Gene Technology Regulator) ซึ่ งในหลายประเทศก็ใช้วิธีการ
เช่นเดียวกันนี้ ในการตดัสินใจยกเลิก 

ในระหว่างการสัมมนาทางเว็บ ผูเ้ชี่ยวชาญจะอธิบายถึง 
• การสร้างขีดความสามารถระดับสากลในการแก้ไขยีน 
• ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศ นโยบาย และกฎขอ้บงัคบั เกี่ยวกับพืชท่ีพัฒนา

ผ่านเทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช (new breeding technologies - NBTs) 
• ภาพรวมของการก ากับดูแลพืชแก้ไขยีนในออสเตรเลีย และ 
• นโยบายเกี่ยวกับพืชท่ีพฒันาผ่านเทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และการน าไปใช้เพื่อ

การคา้ในมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย 
ผู ้บรรยายประกอบด้วย Prof. Michael Jones จาก Murdoch University; Muhammad Adeel จากศูนย์

เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรแห่งรัฐ WA (WA State Agriculture Biotechnology Center); Dr. Lucy Darragh จาก 
CropLife Australia; Prof. Mohd Faiz Foong bin Abdullah จากคณะกรรมก าร ท่ีป รึกษาด้ านก ารดัดแ ปล ง
พันธุกรรมของมาเลเซีย  (Genetic Modification Advisory Committee of Malaysia) ; Dr. Reynante L. Ordonio 
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จากสถาบันวิจัยข้าวแห่งฟิลิปปินส์  (Philippine Rice Research Institute)  และ Dr. Bambang Prasetya จาก
คณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพของชาวอินโดนีเซียส าหรับส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม (Indonesian 
Biosafety Committee for GMO) Dr. Mahaletchumy Arujanan ผู ้ประสานงานระดับโลกของ ISAAA (ISAAA 
Global Coordinator) จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 

การสัมมนาผ่านเว็บนี้ จัดโดย ISAAA SEAsiaCenter และร่วมกับ Murdoch University และศูนย์ข้อมูล
เทคโนโลยีชีวภาพ ISAAA (ISAAA Biotechnology Information Centers) ลงทะเบียนเขา้ร่วมการสัมมนาทางเว็บ
ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเปิดโอกาสให้กับทุกคนท่ีสนใจ 

(ครับ การได้รับหรือเรียนรู้จากผูเ้ชียวชาญเป็นการเปิดกวา้งทางความคิด และท่ีส าคญัคือไม่มีค่าใช้จ่าย)  
ลงทะเบียนได้ท่ี https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_4RTCO37lQm2N9i4EwfdabA. 

ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมถูกส่งไปท่ีสถานีอวกาศนานาชาติ 
 

เม่ือวนัท่ี 3 มิถุนายน 2564 นักพฤกษศาสตร์ท่ีชื่อ Simon Gilroy 
จาก  University of Wisconsin-Madison ได้ เปิดเผยว่ า จ ะส่ ง
เมล็ดฝ้ายท่ีรวมถึงเมล็ดฝ้ายดัดแปลงพนัธุกรรมไปยังสถานี
อวกาศนานาชาติ (International Space Station - ISS) ด้วยยาน
อวก าศ ท่ีชื่ อ ว่ า  SpaceX Dragon capsule โดย ทีมวิ จั ย จ ะ
ท าการศึกษาต้นกลา้ฝ้ายท่ีปลูกบนสถานีอวกาศนานาชาติ เพื่อ
ท าความเขา้ใจเกี่ยวกับการเจริญเติบโตของต้นฝ้าย นี่เป็นครั้ ง

แรกท่ีจะมีการเพาะปลูกต้นฝ้ายในอวกาศ 
ทีมวิจัยของ Gilroy จะเปรียบเทียบฝ้ายท่ีปลูกในอวกาศและบนพื้นโลก เพื่อพยายามท าความเข้าใจว่า

ระบบรากของพืชท่ีปลูกมีความส าคญัอย่างไร ภายใต้ความสภาพแวดลอ้มของแรงโน้มถ่วงท่ีเป็นศูนย์  (zero 
gravity) การวิจัยนี้ได้รับทุนสนับสนุนจาก Target และได้รับการออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักวิทยาศาสตร์ได้เข้าใจ
ในวิธีการปลูกฝ้ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงต้องใช้น ้าปริมาณมาก 

ส าหรับการทดลองนี้  ฝ้าย 2 ประเภทจะถูกส่งไปยงัสถานีอวกาศนานาชาติ โดย Gilroy กล่าวว่า "เราก าลงั
ส่งฝ้ายธรรมดา แต่เราก็ส่งฝ้ายท่ีได้รับการดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีเม่ือปลูกบนพื้นโลก จะผลิตโปรตีนท่ีท าให้ฝ้ายมี
ความยืดหยุ่นมากขึ้ นต่อความเครียดในวงกว้าง โปรตีน ท่ีสร้างขึ้นบนพื้นโลกนั้นจะท างานได้ภายใต้
สภาพแวดลอ้มท่ีมีออกซิเจนต ่า แต่การคาดการณ์ของเรา คือ สายพนัธ์ุท่ีมีการสร้างโปรตีนดังกล่าวจะเติบโตได้ดี
ขึ้นเม่ืออยู่ในอวกาศ" 

ก่อนการส่งขึ้นยานอวกาศ ทีมวิจัยของ Gilroy จะเตรียมเมล็ดฝ้ายไว้บนจานเพาะเลี้ยงเฉพาะ (Petri 
dishes) ท่ี Kennedy Space Center ใน Cape Canaveral รัฐฟลอริดา จากนั้นเมล็ดจะถูกบรรจุลงในยานอวกาศ 
Dragon และส่งไปยงัสถานีอวกาศ ซึ่ งนักบินอวกาศจะเก็บไวใ้นห้องควบคุมการเจริญเติบโต (growth chambers) 
คาดว่าเมล็ดจะงอกและเติบโตเป็นเวลาหกวนั ในช่วงเวลานี้  นักบินอวกาศจะถ่ายภาพรากเพื่อเก็บขอ้มูลเกี่ยวกับ
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ขนาด รูปร่าง และทิศทางการเจริญเติบโต กลับมายังโลก และท่ีห้องปฎิบัติการของ Gilroy ก็จะท าการทดลองท่ี
เหมือนกัน 

(ครับ ก็คอยติดตามผลการศึกษาคร้ังนี้ ต่อไป น่าสนใจเป็นอย่างย่ิงว่าเราจะสามารถเพาะปลูกพืชในอวกาศได้
หรือไม่ ซ่ึงจะน าไปสู่การเพาะปลูกพืชบนดาวดวงอื่น) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://news.wisc.edu/watch-live-as-uw-scientists-launch-first-cotton-to-the-space-station/ 

บราซิลอนุญาตให้ขายปลาของบริษัท AquaBounty ซึ่งเป็นปลาแซลมอนดัดแปลงพันธุกรรม  
 

บ ริ ษั ท  AquaBounty ซ่ึ ง เ ป็ น ผู ้ ผ ลิ ต
ปล า แซลมอนดั ดแ ปล งพัน ธุก ร ร ม ท่ี
เจริญเติบโตเร็ว กล่าวเมื่อว ันท่ี 1 มิถุนายน 
2564 ว่า ได้รับการอนุญาตจากคณะกรรมการ
เทคนิคความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ
ขอ งบรา ซิล  (Brazil’s National Biosafety 
Technical Commission -  CTNBio) ให้ขา ย

ปลาแซลมอนนี้ ให้กับผูบ้ริโภคได้ 
ด้วยการอนุญาตนี้  Sylvia Wulf ซีอีโอของบริษัท AquaBounty กล่าวว่า จะท าให้เขา้ใกล้โอกาสทางการตลาด

ใหม่ในอเมริกาใต้มากขึ้น ท าให้สามารถหาพนัธมิตรด้านการผลิตและการจัดจ าหน่ายในบราซิล ซ่ึงเป็นประเทศท่ีใหญ่
ท่ีสุดและมีประชากรมากท่ีสุดในอเมริกาใต้ ท่ีมีความต้องการปลาแซลมอนอย่างมาก  

ในปัจจุบนั บริษทั Samuels and Son Seafood ซ่ึงเป็นผูจ้ัดจ าหน่ายปลาแซลมอนแอตแลนติกของ AquaBounty 
(ปลาแซลมอนดัดแปลงพนัธุกรรม) ท่ีมีฐานการจ าหน่ายอาหารทะเลอยู่ในรัฐฟิลาเดลเฟีย (Philadelphia) เป็นลูกคา้เพียง
รายเดียวท่ีประกาศต่อสาธารณะว่าก าลงัขายปลาแซลมอนดัดแปลงพนัธุกรรม  

(ครับ มีข่าวมานานแล้วเร่ืองการพฒันาปลาแซลมอนดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีเจริญเติบโตเร็ว ข่าวล่าสุดนี้คือการ
อนุญาตให้วางจ าหน่ายได้ในอเมริกาและบราซิล ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสมาขายท่ีเมืองไทยหรือเปล่า)  

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.intrafish.com/salmon/genetically-modified-farmed-salmon-approved-for-sale-
in-brazil/2-1-1019085 

การสัมมนาผ่านเว็บของ ISAAA เร่ือง Gene Drive คืออะไร 
 

องค์ ก าร  ISAAA ร่ วมกับ  Outreach Network for Gene Drive 
Research และ Biotechnology Information Centers จะจัดชุดการ
สัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับ Gene Drive (Gene Drive Webinar Series) 
ซึ่ งในชุดแรกนี้จะพูดถึง Gene Drive คืออะไร โดยจะจัดขึ้นในวนัท่ี 
10 มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. GMT+8 (7.00 น. ลอนดอน/16.00 
น. ซิดนีย/์13.00 น. กรุงเทพ) ผ่าน Zoom 

https://www.intrafish.com/salmon/genetically-modified-farmed-salmon-approved-for-sale-in-brazil/2-1-1019085
https://www.intrafish.com/salmon/genetically-modified-farmed-salmon-approved-for-sale-in-brazil/2-1-1019085
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ศักยภาพของการใช้และผลกระทบของเทคโนโลยี  Gene Drive เป็นหัวข้อท่ีมีความสนใจเพิ่มขึ้นใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ชุดของการสัมมนาผ่านเว็บเกี่ยวกับ Gene Drive มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการสนทนาท่ีมีประสิทธิผลและสมดุล เกี่ยวกับประโยชน์และความเส่ียงของการใช้
เทคโนโลยี Gene Drive ท่ีเป็นไปได้ โดยการให้ข้อมูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและถูกต้อง ซึ่ งเป็นการสนทนาภายใต้
เนื้อหาของอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส าหรับการสัมมนาผ่านเว็บครั้ งแรกนี้  ผูเ้ชี่ยวชาญจะสนทนาในหัวขอ้ต่อไปนี้ : 
• Gene Drive คืออะไร 
• การใช้เทคโนโลยี Gene Drive  
• ประวตัิ ตวัอย่างท่ีมีมาก่อน และประสบการณ์ในการวิจัย Gene Drive 

ทรัพยากรบุคคลในการสัมมนาผ่านเว็บคือ Prof. Paul Thomas ผู ้อ  านวยการ South Australian Genome 
Editing (SAGE) Facility และผู ้อ  านวยการโครงการแก้ไข Genome ท่ี  University of Adelaide และ South 
Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI) และ Dr. Prasad Paradkar หัวหน้ากลุ่มสุขภาพและ
ความปลอดภยัทางชีวภาพ ท่ีองค์การวิจัยวิทยาศาสตร์และอุตสาหกรรมเครือจักรภพ (Commonwealth Scientific 
and Industrial Research Organization - CSIRO) Krystal Birungi Mwesiga จาก Target Malaria ของสถาบันวิจัย
ไวรัสยูกันดา (Uganda Virus Research Institute) จะท าหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการสนทนา 

(ครับ ก็เรียนเชิญทุกท่านท่ีสนใจได้ลงทะเบียนเพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีนี้  และเพื่อสร้างความเขา้ใจ
ท่ีดีขึ้น ผมได้หาความหมายของ Gene Drive ซึ่ งมีความหมายดังนี้  คือ เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและ
เทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรมท่ีถ่ายทอดชุดยีนเฉพาะไปยังลูกหลานทั่วทั้ งประชากร แทนท่ีจะเป็นไปตามกฎการ
ถ่ายทอดพนัธุกรรมของเมลเดล) 

การสัมมนาผ่านเว็บนี้ จัดโดย ISAAA SEAsiaCenter ซึ่งเปิดให้ทุกคนลงทะเบียนเขา้ร่วมการสัมมนาทาง
เว็บฟรี ท่ี  
https://us0 2 web.zoom.us/webinar/register/WN_IU7 eW1 YRR8 Srn3 DQEo8 6 Jw?fbclid=IwAR3 gxOS2 h-
EinZXv6V_wFRd8MFHEGAYsPJ3AxEvVBX7F1RU7AEDXthWlAjY 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 9, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IU7eW1YRR8Srn3DQEo86Jw?fbclid=IwAR3gxOS2h-EinZXv6V_wFRd8MFHEGAYsPJ3AxEvVBX7F1RU7AEDXthWlAjY
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_IU7eW1YRR8Srn3DQEo86Jw?fbclid=IwAR3gxOS2h-EinZXv6V_wFRd8MFHEGAYsPJ3AxEvVBX7F1RU7AEDXthWlAjY

