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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                       วันท่ี 20 กรกฎาคม 2565 

การสัมมนาผ่านเว็บของการขับเคล่ือนยีนในประเด็น  
การบูรณาการด้านสังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพเข้ากับกระบวนการตัดสินใจ  

 

องค์การ ISAAA Inc., เครือข่ายศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพ 
ข อ ง  ISAAA แ ล ะ  Outreach Network for Gene Drive 
Research จะจัดสัมมนาออนไลน์เร่ือง การบูรณาการด้าน
สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพเข้ากับกระบวนการตดัสินใจ
( Integrating Social, Economic and Health Aspects Into 
Decision-making Process) ในวนัพฤหัสท่ี 28 กรกฎาคม พ.ศ. 
2565 เวลา 14.00 น. (GMT+ 8) (เวลา 13:00 น. ประเทศไทย) 

ผ่านซูม และเปิดให้ลงทะเบียนแลว้ และการอภิปรายจะตอบค าถามต่อไปนี้ : 
• การประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมมีบทบาทอย่างไร และช่วยเสริม ERAs ได้อย่างไร 
• สังคม เศรษฐกิจ และสุขภาพจะมีผลต่อการประเมินการขบัเคลื่อนยีนอย่างไร 

การสัมมนาออนไลน์นี้ เป็นการสัมมนาครั้ งสุดท้ายของการสัมมนาผ่านเว็บ 3 ครั้ ง และมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้
สาธารณชนได้เห็นภาพรวมของมิติต่าง ๆ ของผลกระทบจากการขับเคลื่อนยีน (Gene Drive) และการประเมิน
ความเส่ียง ซ่ึงรวมถึงประเด็นด้านส่ิงแวดลอ้มและเศรษฐกิจและสังคม โดยจะมีคุณ Delphine Thizy ท่ีปรึกษา
อาวุโสด้านการมีส่วนร่วมของผู ้มีส่วนได้เสีย มุ่งเป้าท่ีมาลาเรีย และ Dr. Krishna Ravi Srinivas เพื่อนร่วมงาน
อาวุโสและท่ีปรึกษาด้านระบบการวิจัยและขอ้มูลส าหรับประเทศก าลังพฒันา Dr. Mary Grace Dacuma ผูช้่วย
ศาสตราจารยด์้านสัตววิทยาจาก Institute of Biological Sciences ภายใต้ University of the Philippines Los Baños 
จะเป็นผูด้  าเนินการอภิปราย 
ลงทะเบียนได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ถา้มีค าถามเพิ่มเติมติดต่อ email zbugnosen@isaaa.org. 
 

ไนจีเรียอนุญาตให้น าเข้าข้าวสาลี HB4 ของอาร์เจนตินา 
 

ไนจีเรียได้กลายเป็นประเทศล่าสุดในรายชื่อประเทศท่ีน าเขา้ขา้วสาลี HB4 ท่ีทนแลง้จากอาร์เจนตินา ขา้ว
สาลีดัดแปลงพนัธุกรรมนี้ได้รับการอนุญาตให้ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ในบราซิล โคลอมเบีย ออสเตรเลีย 
และนิวซีแลนด์ 
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2 
 

การอนุญาตนี้ ออกโดย หน่วยงานบริหารจัดการความ
ปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติไนจีเรีย (National Biosafety 
Management Agency of Nigeria) และมีผลบงัคบัใช้จนถึง
เดือนกรกฎาคม 2568 การอนุญาตของไนจีเรียนี้ เกิดขึ้น
ไม่กี่สัปดาห์หลงัจากส านักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยาแห่งสหรัฐอเมริกาเปิดเผยผลการประเมินข้า วสาลี
ดัดแปลงพนัธุกรรม และสรุปว่ามีความปลอดภยั 

ตามขอ้มูลของบริษทั Bioceres ผูพ้ฒันาขา้วสาลี HB4 ซึ่งเทคโนโลยีนี้แสดงให้เห็นว่าสามารถเพิ่มผลผลิต
ขา้วสาลีได้โดยเฉลี่ย ร้อยละ 20 ในสภาพน ้าท่ีจ ากัด ซ่ึงเป็นลกัษณะส าคญัท่ีเอื้ออ านวยต่อระบบการปลูกพืช 2 
ครั้ ง หรือระบบการปลูกพืชตาม ท่ีการจัดการน ้าเป็นส่ิงส าคญั 

(ครับ ระบบการอนุญาตของประเทศไทยยงัมีความยุ่งยาก ไม่เอื้อต่อการใช้ประโยชน์) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.world-grain.com/articles/17187-nigeria-gives-go-ahead-to-gmo-wheat-

imports 
 

Oxitec เสร็จส้ินการทดสอบแปลงใหญ่ของ Friendly™ Fall Armyworm ในแหล่งปลูกข้าวโพดของบราซิล 
 

บริษทั Oxitec ประสบความส าเร็จจากการทดสอบเทคโนโลยี
ท่ีเรียกว่า Friendly™ fall armyworm ในการแปลงปลูกขา้วโพด
น าร่องแปลงใหญ่ ครั้ งท่ี 2 ในบราซิล หลังจากได้รับการ
อนุญาตด้านความปลอดภัยทางชีวภาพให้ใช้ได้เชิงพาณิชย์
อย่างเต็มรูปแบบจากหน่วยงานก ากับดูแลของบราซิลในปี 
2564 จึงได้ท าการทดสอบน าร่อง 2 ฤดูกาล เพื่อการทดสอบใน
วงกว้างและเพื่อการตรวจสอบประสิทธิภาพของการใช้เชิง

พาณิชยใ์นพื้นท่ีปลูกขา้วโพดหลกั 2 แห่งของบราซิล 
ในช่วงน าร่อง เทคโนโลยี Friendly™ fall armyworm ได้ถูกทดสอบเชิงพาณิชยใ์นแหล่งปลูกข้าวโพดท่ี

ส าคญัท่ีสุดของบราซิลในรัฐ São Paulo โดยร่วมมือกับบริษัท Lagoa Bonita Sementes และในรัฐ Mato Grosso 
โดยร่วมมือกับบริษทั Fundação MT ซึ่ งจะเป็นการน าเทคโนโลยี Friendly™ fall armyworm เข้าใกล้การคา้ใน
บราซิลมากขึ้น 

หนอนกระทู้ลายจุดขา้วโพดตวัผู ้ Male Friendly™ ได้ถูกปล่อยในช่วงฤดูปลูกขา้วโพดบนพื้นท่ีหลายพัน
เอเคอร์ในแปลงข้าวโพดท่ีปลูกเป็นการค้า ท าให้ทีมผู ้ผลิตผลิตภัณฑ์สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพของ
เทคโนโลยีได้ Ricardo Batista นักเกษตรของบริษทั Lagoa Bonita Sementes อธิบายว่า Friendly™ fall armyworm 
เป็นเทคโนโลยีชีวภาพใหม่ท่ีน่าตื่นเต้นและมีศกัยภาพในการน าการเปลี่ยนแปลงท่ีมีมูลค่าให้กับการเกษตรของ
บราซิล 
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(ครับ เป็นการทดสอบหนอนกระทู้ลายจุดข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม เพื่อลดประชากรหนอนในแปลง
ปลูกขา้วโพด) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.oxitec.com/en/news/oxitec-completes-successful-season-of-friendly-fall-
armyworm-deployments-brazil?utm_source=Twitter&utm_medium=Post&utm_campaign=FAWBrazilJuly22 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยีนในเอเชียและออสเตรเลีย  
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์
ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพมาเลเซีย  (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมาคมเมล็ด
พันธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย (National Seed Association Malaysia) 
จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อควรพิจารณาด้านนโยบาย
ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ท่ีกรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงค์เพื่อ: 

• สร้างความตระหนักในกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและ
กรอบการก ากับดูแลส าหรับการแก้ไขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ านวยความสะดวกในการประสาน (harmonization) กันในกฎระเบียบการแก้ไขยีนในภูมิภาค; และ 
• สนับสนุนความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากการแก้ไขยีน 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานก ากับดูแล และผูมี้ส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับวิธีท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดับชาติของ
ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพิ่มการใช้
ประโยชน์จากการแก้ไขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในท้ายท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแก้ไขยีน เป็น เทคนิคท่ีน่าให้การสนับสนุนมากกว่ากีดกัน) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  July 13, 2022 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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