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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                          วันที่ 20 เมษายน 2565 

ISAAA จัดสัมมนาผ่านเวบ็ เกีย่วกบัเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส าหรับตุลาการฟิลิปปินส์และสาธารณะทั่วไป 
 

องค์การ ISAAA ร่วมกับ Winrock International ผ่านโครงการ 
Boosting Food Safety in the Philippines (B-SAFE) จะจัดสัมมนา
ออนไลน์เร่ือง เทคโนโลยีชีวภาพและการก ากบัดูแลในฟิลิปปินส์ 
ในวนัที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. (GMT) +8). ขณะน้ีไดเ้ปิด
ให้ลงทะเบียนส าหรับผูส้นใจไดเ้ขา้ร่วมแลว้ 

เป็นภาคแรกในชุดการสัมมนาทางเว็บ ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
เพ่ิมการรับรู้ถึงขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามหลกัวิทยาศาสตร์ ของผูม้ีส่วน

ได้ส่วนเสียต่าง ๆ  ซ่ึงรวมถึงประโยชน์ ความเส่ียงที่เป็นไปได้และแนวทางการจดัการความเส่ียง และระบบการ
ก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ซ่ึงภาคแรกน้ี ออกแบบมาโดยเฉพาะส าหรับสมาชิกของตุลาการฟิลิปปินส์ 
รวมทั้งผูพิ้พากษา เจ้าหน้าท่ีศาล และทนายความ นอกจากน้ียงัเปิดให้ประชาชนทั่วไปท่ีต้องการเพ่ิมพูน
ฐานความรู้เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในบริบทของฟิลิปปินส์ และการพฒันาล่าสุดเกี่ยวกับการยอมรับ 
ผลิตภณัฑ ์และผลประโยชน์ และแนวทางการก ากบัดูแล ผูเ้ขา้ร่วมจะมีโอกาสมีส่วนร่วมในการอภิปรายเสมือน
จริง และแบ่งปันขอ้มูล รวมถึงประสบการณ์ที่เกี่ยวขอ้งกบัวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

หัวขอ้การสัมมนาผ่านเวบ็ประกอบดว้ย เทคโนโลยีชีวภาพ ผลิตภณัฑ ์การใชง้าน และประโยชน์ในบริบท
ทั่วโลกและในฟิลิปปินส์ท่ีจะน าเสนอโดย Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมการบริหารองค์การ ISAAA 
และระบบก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพของฟิลิปปินส์ที่น าเสนอโดย  Mr. Reimond Corona ผูเ้ช่ียวชาญทาง
เทคนิคอาวุโสของคณะกรรมการความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติฟิลิปปินส์ กรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และสารส าคญั (keynote message) โดย Dr. Rhodora V. Azanza ประธานและนักวิชาการ สถาบนัวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ ประเทศฟิลิปปินส์ และศาสตราจารยแ์ห่งสถาบนัวิทยาศาสตร์ทางทะเล University of 
the Philippines Diliman 

(ครับ การส่ือสารในเร่ืองของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร เป็นส่ิงส าคญัเพ่ือสร้างความเขา้ใจ และการยอมรับ 
ของสาธารณชนทัว่ไป) 

ลงทะเบียนเข้า ร่วมการสัมมนาออนไลน์ได้โดยไม่มีค่ าใช้จ่ า ย  หรือสอบถามเ พ่ิมเติมได้ ท่ี  
zbugnosen@isaaa.org. 
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คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตพืชดัดแปลงพันธุกรรม 3 ชนิด  
และต่ออายุการอนญุาตส าหรับฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม 

 

สหภาพยุโรปอนุญาตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 3 ชนิด และยงัได้
ต่ออายุการอนุญาตส าหรับฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมที่ใชส้ าหรับ
อาหารและอาหารสัตว ์พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 3 ชนิด ไดแ้ก่ เร
พซีด (oilseed rape)  ฝ้าย และถัว่เหลือง 

เ รพ ซีดดัดแปลงพันธุกรรม  73496 ฝ้ า ยดัดแปลง
พันธุกรรม  GHB811 และ ถั่ว เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 
GMB151 ไดร้ับการดดัแปลงพนัธุกรรมเพื่อให้มคีวามทนทาน

ต่อสารก าจดัวชัพืช พืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั้ง 3 ชนิดได้ผ่านขั้นตอนท่ีเขม้งวดและครอบคลุม ซ่ึงรวมถึงการ
ประเมินความเส่ียงโดย European Food Safety Authority (EFSA) การอนุญาตส าหรับพืชดดัแปลงพนัธูกรรมทั้ง 
3 ชนิดและการต่ออายุฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมที่ทนทานสารก าจดัวชัพืช GHB614 จะมีอายุ 10 ปีและไม่รวมถึง
การเพาะปลูก (เป็นการอนุญาตให้ใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตวแ์ละการแปรรูป) 

ในความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ส าหรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทั้ง 3 ชนิด EFSA ได้ขอ้สรุปว่า พืชทั้ง 3 
ชนิดน้ีปลอดภยัเทียบเท่าพืชปกติก่อนการดัดแปลงพนัธุกรรม และพนัธ์ุอ่ืน ๆ ที่ไม่ได้ดัดแปลงพนัธุกรรม โดย
พิจารณาถึงผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละสัตว์และส่ิงแวดลอ้ม EFSA ยงัสรุปว่าการบริโภค
พืชทั้ง 3 ชนิด ไม่ได้ส่งผลทางด้านโภชนาการของมนุษย์และสัตว์ ความคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์ของ EFSA 
ส าหรับการต่ออายุฝ้าย GHB614 สรุปว่า ในใบค าร้องไม่มีหลกัฐานที่แสดงให้เห็นถึงอนัตรายใหม่ ๆ การสัมผสัที่
ถูกดัดแปลง (modified exposure) หรือความไม่แน่นอนทางวิทยาศาสตร์ที่จะเปล่ียนข้อสรุปของการประเมิน
ความเส่ียงเดิมของฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม GHB614 ซ่ึงไดร้ับการรับรองโดย EFSA เมื่อปี 2552. 

การตดัสินใจในพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั้ง 4 ชนิด คือ เรพซีด 73496 ฝ้าย GHB811 ถัว่เหลือง GMB151 
และฝ้าย GHB614มีการเผยแพร่ในวารสารทางการของสหภาพยุโรป (Official Journal of the European Union)  

(ครับ แมส้หภาพยุโรปจะยงัไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั้ง 4 ชนิด แต่ก็อนุญาตให้ใช้เป็น
อาหาร อาหารสัตว ์และการแปรรูป) 
 

เกษตรกรในประเทศกานาหวงัว่าจะได้รับประโยชน์จากพชืดัดแปลงพันธุกรรม 
 

นักวิจยัจาก University for Development Studies ได้ท าการส ารวจเพื่อตรวจสอบการรับรู้ของเกษตรกร
และการยอมรับเทคโนโลยีดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศกานา ผลการวิจยัไดต้ีพิมพใ์นวารสาร African Journal 
of Agricultural Research โดยแสดงให้เห็นว่าเกษตรกรมีความหวงัอย่างมากต่อการปลดปล่อยพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมท่ีจะเกิดขึ้นในประเทศ 
 



3 
 

จากการสัมภาษณ์เกษตรกรรายย่อยจ านวน 360 รายจาก 10 
อ าเภอในภาคเหนือของประเทศกานา ที่มีส่วนร่วมในการ
สนทนาก ลุ่ม ( focus group discussions)  ผู ้ถูก สัมภาษณ์
ยอมรับว่าเทคโนโลยีดดัแปลงพนัธุกรรม สามารถน าไปใช้
เพื่อพฒันาพนัธ์ุพืชในทอ้งถ่ินให้ทนต่อความแห้งแลง้ อายุ
ส้ัน และให้ผลผลิตสูง และยงัช่วยลดตน้ทุนในการควบคุม
วชัพืช แมลงศตัรู และโรคพืชอีกด้วย เมื่อถูกถามเกี่ยวกับ

ปัญหาที่อาจพบในการใชเ้ทคโนโลยีดดัแปลงพนัธุกรรม ผูถู้กสัมภาษณ์ระบุขอ้กงัวลต่อไปน้ี คือ ตน้ทุนสูงของ
เมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ความไม่น่าเช่ือถือในการจดัหาเมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ความลม้เหลว
ท่ีเป็นไปไดข้องหน่วยงานก ากบัดูแล และความเส่ียงดา้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภาพท่ีอาจเกิดขึ้น และอ่ืนๆ . 

จากผลการวิจยั นักวิจยัไดแ้นะน าให้กระทรวงอาหารและการเกษตร (Ministry of Food and Agriculture) 
หน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ กองตรวจสอบเมล็ดพันธ์ุกานา และองค์กรที่เกี่ยวข้องอ่ืน ๆ 
ด าเนินการแกไ้ขปัญหาของเกษตรกร โดยเฉพาะตน้ทุนเมล็ดพนัธ์ุพืชดดัแปลงพนัธุกรรม การจดัหาเมล็ดพนัธ์ุ
ดดัแปลงพนัธุกรรม และความเส่ียงดา้นสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้นจากการน าพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมา
ใช ้

(ครับ เป็นความหวงัเดียวกนักบัเกษตรกรไทย เช่นเดียวกบัความห่วงกงัวลที่มีคลา้ย ๆ กนั) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://academicjournals.org/journal/AJAR/article-full-text/13C5A9168848 

 

OGTR ของออสเตรเลียได้รับค าร้องขอให้ปลดปล่อยเบญจมาศดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิชย์ 

 

ส านักงานควบคุมเทคโนโลยียีนแห่งออสเตรเลีย (Australian 
Office of the Gene Technology Regulator - OGTR) ได้รับค า
ร้อง (DIR 191) จาก International Flower Developments เพื่อ
การปลดปล่อยเบญจมาศดัดแปลงพนัธุกรรมที่เปล่ียนสีของ
ดอกในเชิงพาณิชย ์

ค าร้อง DIR 191 ใชส้ าหรับการน าเขา้เชิงพาณิชยแ์ละ
จ าหน่ายไมต้ดัดอกของดอกเบญจมาศทีด่ดัแปลงพนัธุกรรม

เพื่อเปล่ียนสีของดอก International Flower Developments ตอ้งการใบอนุญาตเพ่ือขายเบญจมาศดดัแปลง
พนัธุกรรมในออสเตรเลีย เบญจมาศดดัแปลงพนัธุกรรมมีไวส้ าหรับใชเ้ป็นดอกไมป้ระดบัและจะไม่ใชเ้ป็น
อาหารมนุษยห์รืออาหารสัตวใ์นเชิงพาณิชย ์
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OGTR ก าลงัท าการประเมินความเส่ียงและแผนการจดัการความเส่ียงส าหรับค าร้องขอ ซ่ึงจะน าไป
เผยแพร่เพื่อขอความคดิเห็นสาธารณะและค าแนะน าเพ่ิมเตมิจากผูเ้ช่ียวชาญ หน่วยงาน และผูม้ีอ านาจต่าง ๆ ใน
เดือนกนัยายน พ.ศ. 2565 โดยจะใชเ้วลาอย่างนอ้ย 30 วนัในการแสดงความคดิเห็น 

(ครับ คิดว่าไม่น่ามีปัญหาใด ๆ คงจะไดร้ับใบอนุญาตให้จ าหน่ายไดใ้นเชิงพาณิชย ์แต่ที่บา้นเรายงัไม่มีการ
ยื่น) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.ogtr.gov.au/gmo-dealings/dealings-involving-intentional-release/dir-191 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 20, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

 


