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สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 20 ตุลาคม 2564 
การประชุมความหลากหลายทางชีวภาพของ UN ตอกย า้แนวโน้มของการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

 

ส่วนที่หน่ึงของการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพ
ของสหประชาชาติ  ซ่ึงจัดโดยอนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CBD) ได้กล่าวถึงประเด็นส าคัญ
ของงานและเน้นย  ้าถึงขีดความสามารถของประเทศต่าง ๆ  
ในการรับมือกับการเปล่ียนแปลงและก้าวไปข้างหน้าสู่
ความยัง่ยืนระดบัโลก 

ส่วนการประชุมระดับสูงจัดขึ้ นท่ี เมืองคุนหมิง 
ประเทศจีน เมื่อวนัที่ 12 - 13 ตุลาคม พ.ศ. 2564 ซ่ึงได้มีการรับรองปฏิญญาคุนหมิง ในปฏิญญาระบุว่ามีความ
จ าเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้อง "ด าเนินการอย่างเร่งด่วนและบูรณาการ เพื่อการเปล่ียนแปลงในทุกภาคส่วนของ
เศรษฐกิจและทุกส่วนของสังคม.เพื่อก าหนดเส้นทางในอนาคตส าหรับธรรมชาติและผูค้น ซ่ึงความหลากหลาย
ทางชีวภาพจะตอ้งได้รับการอนุรักษแ์ละใชอ้ย่างยัง่ยืน และ ผลประโยชน์ท่ีเกิดจากการใช้ทรัพยากรพนัธุกรรม
จะตอ้งไดร้ับการแบ่งปันอย่างยุติธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงเป็นส่วนส าคญัของการพฒันาท่ีย ัง่ยืน" ประเทศต่าง ๆ 
มุ่งมั่นท่ีจะเจรจากรอบความหลากหลายทางชีวภาพระดับโลกอย่างมีประสิทธิภาพหลังปี 2563 ซ่ึงจะมีการ
สรุปผลในปีหนา้ จ านวนผูเ้ขา้ร่วมการสนทนาทั้งในสถานที่และทางออนไลน์ มากกว่า 5,000 คน 

ISAAA มีส่วนร่วมอย่างแข็งขันในการอภิปรายและส่งค าแถลงเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นเพื่อ
การเกษตร: "มาตรา 19 ของ CBD ระบุอย่างชัดเจนถึงความจ าเป็นในการอ านวยความสะดวกในการกระจาย
ผลประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ อย่างไรก็ตาม ในช่วง 18 ปีท่ีผ่านมานบัตั้งแต่พิธีสารความปลอดภยั
ทางชีวภาพไดบ้งัคบัใช ้ก็ก าลงัดิ้นรนเพ่ือให้บรรลุวตัถุประสงคเ์หล่าน้ี ผลิตภณัฑข์องเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่
อยู่ภายใต้การควบคุมที่มากเกินไป ด้วยเงินทุนที่จ ากัด และการเกิดขึ้นของเทคโนโลยีท่ีใหม่กว่าเราจะน า
โปรโตคอลไปที่ไหนมาควบคุม เทคโนโลยีที่ใหม่กว่า เช่น เทคนิคใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช เทคนิคการ
ขับเคล่ือนยีน และชีววิทยาสังเคราะห์ จะต้องเผชิญกับชะตากรรมเดียวกันกับเทคนิคที่ใช้ในการดัดแปลง
พนัธุกรรมหรือไม ่

(ครับ ก็ช่วยกันให้ความคิดเห็น เพื่อประกอบการพิจารณาในการก ากับดูแลเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช) 
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อ่ า น ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม  ซ่ึ ง เ ป็ น ค า ช้ี แ จ ง ข อ ง  ISAAA ฉ บั บ ส ม บู ร ณ์  ไ ด้ ที่  
https://www.isaaa.org/inbrief/statements/cop15mop10/modernbiotech/default.asp?fbclid=IwAR3PYrLUuRJQ
VIqYxLoy1v5jUuQkz-WZBRCAMMZw8KJaZzxoDhlnp2n7WDg 

และดาวน์โหลดข่าวประชาสัมพนัธ์จาก CBD ส าหรับขอ้มูลเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัการประชุม UN Biodiversity 
Conference ไดท้ี่ https://www.cbd.int/doc/press/2021/pr-2021-10-15-cop15-en.pdf 
 

ขอเชิญเข้าร่วมหลกัสูตร Asian Short Course on Agri-biotech, Biosafety Regulation and Communication 
คร้ังที่ 4 (ASCA2021) 

 

ศักยภาพของเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร (agribiotech) ที่จะ
น าไปสู่การเกษตรแบบยัง่ยืนนั้น 
ขึ้ นอยู่ กับก ารวิ จัยและพัฒนา 
รวมถึงการบูรณาการปัจจยัอ่ืน ๆ 
เช่น การส่ือสารที่มีประสิทธิภาพ 
กรอบการก ากับดูแลระดับชาติ

ตามหลกัวิทยาศาสตร์ และความเขา้ใจที่เพียงพอเกี่ยวกับเคร่ืองมือทางกฎหมายระหว่างประเทศ เพื่อส่งเสริม
ความร่วมมือท่ีแข็งแกร่งและเพ่ิมพูนความรู้ในหมู่ผู ้เกี่ยวข้องหลักในขอบเขตของเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรและความปลอดภัยทางชีวภาพ ISAAA SEAsiaCenter ได้เปิดหลักสูตรระยะส้ันในเอเชียครั้ งท่ี 4 
เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การก ากบัดูแลความปลอดภยัทางชีวภาพและการส่ือสาร (ASCA2021) 
ซ่ึงก าหนดไวใ้นวนัที่ 23 - 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 - 17.00 น. GMT+8 ผ่าน Zoom 

หลกัสูตรระยะส้ันน้ี ไดร้ับการออกแบบมาเพื่อให้ผูเ้ขา้ร่วมเขา้ใจในประเด็นต่อไปน้ีไดด้ีขึ้น: 
• ห่วงโซ่คุณค่าทั้งหมดท่ีเกี่ยวขอ้งกับการวิจัย การพัฒนา การปลูกเชิงการค้า และการค้าส่ิงมีชีวิต

ดดัแปลง (LMOs); 
• เคร่ืองมือทางกฎหมายระดบัชาติและระดบันานาชาติที่เกี่ยวขอ้งกบั LMOs; 
• การส่ือสารอย่างมีประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ชีวภาพทางการเกษตรและกฎระเบียบด้านความ

ปลอดภยัทางชีวภาพ 
• การส่ือสารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรบนโซเชียลมีเดีย และ 
• การทูตวิทยาศาสตร์ในการเจรจาระหว่างประเทศ 
ผูเ้ช่ียวชาญระดับนานาชาติจะท าหน้าที่เป็นผูใ้ห้ความรู้ในแต่ละประเด็นที่ก าหนดไวใ้นหลักสูตร ซ่ึง

หลกัสูตรระยะส้ันน้ีจดัร่วมกบั US Soybean Export Council, US Grains Council, Murdoch University, Southeast 
Asian Regional Center for Graduate Study and Research in Agriculture, Outreach Network for Gene Drive 
Research และ Malaysian Biotechnology Information Center 

https://www.isaaa.org/inbrief/statements/cop15mop10/modernbiotech/default.asp?fbclid=IwAR3PYrLUuRJQVIqYxLoy1v5jUuQkz-WZBRCAMMZw8KJaZzxoDhlnp2n7WDg
https://www.isaaa.org/inbrief/statements/cop15mop10/modernbiotech/default.asp?fbclid=IwAR3PYrLUuRJQVIqYxLoy1v5jUuQkz-WZBRCAMMZw8KJaZzxoDhlnp2n7WDg
https://www.cbd.int/doc/press/2021/pr-2021-10-15-cop15-en.pdf
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ผูเ้ขา้ร่วมมีค่าใชจ้่ายคนละ 150 ดอลลาร์สหรัฐฯ ซ่ึงจะครอบคลุมการเขา้ถึงเวิร์กช็อป (การปฎิบตัิงาน) ชุด
ฝึกอบรม และใบรับรอง  

(ครับ เหมาะส าหรับหน่วยงานต่าง ๆ ที่ตอ้งการพฒันาความรู้ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ไม่สามารถ
หลีกเล่ียงไดท้ั้ในปัจจุบนัและอนาคต) 

ด า ว น์ โ ห ล ด ใ บ ป ลิ ว ส า ห รั บ ร า ย ล ะ เ อี ย ด เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf และลงทะเบียนได้ที่  
bit.ly/registerASCA2021 
 

ข้าวสีทองมกีลิน่หอม อร่อย เหมือนข้าวปกติ แต่มีคุณค่าทางโภชนาการมากกว่า 
 

ในพิ ธี ก า ร จัด ชิ มข้า ว สีทอง  (Golden Rice)  ท่ี จัด ขึ้ น ท่ี
สถาบันวิจัยข้าว ภายใต้กรมวิชาการเกษตรแห่งฟิลิปปินส์ 
(DA-PhilRice) ในเมือง Muñoz จังหวดั Nueva Ecija ผูม้ีส่วน
ได้เสียรวมถึง Dr. William Dar รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
เกษตรของประเทศต่างช่ืนชอบ "ขา้วสีทอง" มากกว่าขา้วขาว
ปกติ เน่ืองจากมีประโยชน์ต่อสุขภาพ 

Dr. William Dar กล่าวในระหว่างการชิมข้าว ซ่ึงเป็น
กิจกรรมส่วนหน่ึงของการเปิดศูนยเ์ทคโนโลยีชีวภาพพืชผล (DA's Crops Biotechnology Center - DA-CBC) ว่า 
"ขา้วสีทองมีกล่ินและรสชาติเหมือนกบัขา้วปกติ ยกเวน้เมล็ดขา้วจะเป็นสีเหลือง และเลือกที่จะบริโภคขา้วสีทอง
มากกว่าขา้วขาว เพราะขา้วสีทองมีประโยชน์ต่อสุขภาพมากกว่า"  

Micaela S. Violago ผูแ้ทนจากจงัหวดั Nueva Ecija ซ่ึงเป็นจกัษุแพทยโ์ดยอาชีพ ต่างก็ชอบขา้วสีทองโดย
กล่าวว่า "ขา้วสีทองเป็นพฒันาการที่น่ายินดี ซ่ึงเมื่อบริโภคเป็นประจ าจะท าให้เด็ก ๆ มีวิตามินเอมากขึ้น และท า
ให้สายตาชดัเจนขึ้น" นอกจากน้ี Ryan Bedford ทูตเกษตรของสหรัฐอเมริกายงักล่าวว่า เขาเป็นแฟนพนัธ์ุแทข้อง
ขา้วสีทอง และ จะป้อนขา้วสีทองให้ลูกสาวสองคนของเขา 

“ขา้วสีทอง” นั้นเหมือนกับขา้วปกติแต่อุดมดว้ยเบตาแคโรทีน ซ่ึงร่างกายจะเปล่ียนเป็นวิตามินเอไดต้าม
ต้องการ Dr. Marissa Romero หัวหน้าร่วมในโครงการข้าวเพื่อสุขภาพ กล่าวว่า การบริโภค "ข้าวสีทอง" ที่
เพ่ิมขึ้นของครอบครัวชาวฟิลิปปินส์ จะช่วยปรับปรุงความตอ้งการอาหารและโภชนาการของพวกเขา ขา้วสีทอง
ไดร้ับการอนุญาตให้ขยายพนัธ์ุเชิงพาณิชย ์โดย DA Bureau of Plant Industry เมื่อวนัที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

(ครับ เป็นที่น่ายินดีกบัชาวฟิลิปปินส์ที่มีโอกาสไดบ้ริโภคขา้วสีทอง) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่  https://www.philrice.gov.ph/golden-rice-tastes-smells-like-regular-rice-but-more-

nutritious/ 
 
 
 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/files/documents/2021-ASCA-4-Flyer.pdf%20และลงทะเบียนได้ที่%20bit.ly/registerASCA2021
https://www.philrice.gov.ph/golden-rice-tastes-smells-like-regular-rice-but-more-nutritious/
https://www.philrice.gov.ph/golden-rice-tastes-smells-like-regular-rice-but-more-nutritious/
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ญี่ปุ่ นเร่ิมขายปลามะได (Red Sea Beam) ดดัแปลงพนัธกุรรม 
 

บริษัท  Regional Fish Co. , Ltd. ซ่ึ ง เ ป็น ธุรกิจสร้ างใหม่  
(startup) ในประเทศญี่ปุ่ น ร่วมกับ  Kyoto University และ 
Kinki University กระทรวงสาธารณสุขแรงงานและสวสัดิการ 
และ กระทรวงเกษตรป่าไมแ้ละการประมง ได้พฒันาปลามะ
ได (Madai เป็นปลาเน้ือขาว ท่ีอยู่ในตะกูล seabream ซ่ึงเป็น
ตะกูลเดียวกบัปลาอีคุด และ ปลาทรายแดง) โดยการแกไ้ขยีน 
และจะเร่ิมจ าหน่ายในเดือนตุลาคมน้ี 

ปลาดดัแปลงพนัธุกรรมชนิดน้ี ไดร้ับการพฒันาโดยใชเ้ทคโนโลยีการแกไ้ขยีน CRISPR เพื่อหยุดกิจกรรม
ของโปรตีนท่ียบัยั้งการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือ ปลามะไดที่ไม่มียีน myostatin (เป็นยีนหน่ึงท่ีมีความส าคญัใน
การควบคุมการเจริญเติบโตของกลา้มเน้ือ) มีส่วนที่กินไดป้ระมาณ 1.2 เท่า (มากถึง 1.6 เท่า) และมีประสิทธิภาพ
การใชอ้าหาร (feed utilization efficiency) ดีขึ้นประมาณร้อยละ 14 

นักพฒันาไดด้ าเนินการตามขั้นตอนการแจง้เตือนของกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวสัดิการ และ
กระทรวงเกษตร ป่าไม ้และประมงเป็นที่เรียบร้อยแลว้ ปลา "มะได" จึงเป็นสัตวท์ี่ไดจ้ากการแกไ้ขจีโนมรายแรก
ของโลก ทีไ่ดเ้ปิดตวัผ่านกระบวนการระดบัชาติ 

(ครับ ใครไปญี่ปุ่นและไดชิ้มปลามะไดดดัแปลงพนัธุกรรม ช่วยบอกดว้ยว่า รสชาติเป็นอย่างไร) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://thefishsite.com/articles/gene-edited-sea-bream-set-for-sale-in-japan 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp October 20, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 

https://thefishsite.com/articles/gene-edited-sea-bream-set-for-sale-in-japan

