มก. พรอมจัดการประชุมนานาชาติดานพันธุศาสตรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา : ISGA X
พบงานวิจัยชั้นนําจาก 39 ประเทศทั่วโลก สูการพัฒนาพันธุศาสตรระดับสูง
ประเทศไทย โดย คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเลือกจากสมาชิกสมาคม International
Association on Genetics in Aquaclture (IAGA) ใหเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติดานพันธุ
ศาสตรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนาํ้ ครั้งที่ 10 ระหวางวันที่ 22 – 26 มิถุนายน นี้
รศ.วุฒิชัย กปลกาญจน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาววา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
เปนมหาวิทยาลัยที่เปดสอนในสาขาเกษตรศาสตรเปนแหงแรกในประเทศไทย และยังเปนมหาวิทยาลัยที่จดั ใหมีการ
เรียนการสอนในสาขาเพาะลี้ยงสัตวนํา้ โดยเฉพาะเปนแหงแรกภายใตสงั กัดคณะประมง ซึ่งมีผลงานเดนทางดานการ
เพาะเลี้ยงสัตวนํา้ ออกสูสงั คมอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิง่ การวิจยั ดานพันธุศาสตรสัตวนํา้ มีผลงานในระดับชาติ
และนานาชาติมากมาย ดังนั้นเมื่อคณะประมงจะเปนเจาภาพจัดการประชุม International Symposium on
Genetics in Aquaculture ครั้งที่ 10 มหาวิทยาลัยจึงใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ ทั้งในดานงบประมาณและกําลังคน
และหวังวาเวทีการประชุมนี้จะกอใหเกิดความรวมมือที่ดรี ะหวางนักวิชาการและเอกชน ทั้งในระดับประเทศและ
นานาชาติ และนําไปสูความเจริญทางดานพันธุศาสตรเพือ่ การเพาะเลี้ยงสัตวนาํ้ ของประเทศไทยในทีส่ ุด
ผศ.ดร.สุริยัน ธัญกิจจานุกิจ คณบดีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กลาวถึงประวัตแิ ละ
ความเปนมาของการประชุม ISGA X วา การประชุมนานาชาติดานพันธุศาสตรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา
(International Symposium on Genetics in Aquaculture) เปนการประชุมของสมาคม International
Association for Genetics in Aquaculture (IAGA) ซึ่งไดกอตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1985 ในระหวางการจัดการประชุม
International Symposium on Genetics in Aquaculture (ISGA) ครั้งที่ 2 ณ เมือง Davis รัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา การประชุม ISGA จัดขึ้นทุก ๆ 3 ป โดยหมุนเวียนไปตามทวีปตาง ๆ ครั้งแรกไดจดั ขึน้ ในทวีปยุโรปที่
เมือง Tronheim ประเทศนอรเวย จากนั้นก็ไดหมุนเวียนไปยังทวีปตาง ๆ สําหรับการประชุมครัง้ ที่แลวจัดขึ้น ณ เมือง
Montpellier ประเทศฝรัง่ เศส ในป พ.ศ.2549 ซึ่งในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดเขารวมในการคัดสรรเพือ่
เปนเจาภาพและไดรับเลือกดวยคะแนนทวมทน ใหทาํ หนาที่เปนเจาภาพจัดการประชุมครั้งที่ 10 ในป 2009 เพือ่ เปด
เวทีวิชาการนําเสนอผลงานทั้งภาคบรรยายและภาคโปสเตอรของนักวิชาการชั้นนําดานพันธุศาสตรสัตวนํา้ จากทั่วโลก
จํานวนประมาณ 300 - 500 คน เปนเวทีนําเสนอองคความรู และเทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานการปรับปรุงพันธุส ัตวนาํ้
พันธุศาสตรประชากรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา และอื่น ๆ ประการสําคัญคือเปนโอกาสทีน่ กั วิชาการจะไดมโี อกาส
พบปะ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และนําไปสูความรวมมือระหวางกันตอไป
ศาสตราจารย ดร.อุทัยรัตน ณ นคร หัวหนาภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตวน้ํา คณะประมง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ในฐานะนายกสมาคมคนปจจุบันของ International Association on Genetics in
Aquaclture (IAGA) กลาววา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรไดรับเลือกใหเปนเจาภาพจัดการประชุมวิชาการนานาชาติ
ดานพันธุศาสตรเพื่อการเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ ครั้งที่ 10 (The 10th International Symposium on Genentics in
Aquaclture: ISGA X) ระหวางวันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2552 ณ คอนเว็นชั่นเซ็นเตอร ชั้น 5 เซ็นทรัลลาดพราว
อนึ่ง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2552 เวลา 09.00 น. ศาสตราจารย ดร.สมเด็จพระเจาลูกเธอ เจาฟาจุฬาภรณ
วลัยลักษณ อัครราชกุมารี จะเสด็จเปนองคประธาน เปดการประชุม ISGA 2009 ซึ่งการประชุม ISGA เปนการ

ประชุมของนักวิชาการชั้นนําดานพันธุศาสตรเพือ่ การเพาะเลี้ยงสัตวนํา้ จากทั่วโลก ที่มารวมนําเสนอองคความรูและ
เทคโนโลยีใหม ๆ ทางดานการปรับปรุงพันธุศาสตรสัตวนํา้ โดยในปนี้มกี ารนําเสนอผลงานวิจัยทั้งภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร จํานวน 217 เรื่อง จากนักวิจยั นักวิชาการ อาจารย และนิสิต นักศึกษา ที่เขารวมประชุมกวา 300
คน จาก 39 ประเทศทัว่ โลก ประกอบดวย Australia, Bangladesh, Brazil, Cambodia, Canada, Chile,
China, Columbia, Czech Republic, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, India,
Indonesia, Iran, Ireland, Israel, Italy, Japan, Malaysia, Mexico, Myanmar, Nepal, Netherlands,
New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Singapore, South Africa, Spain, Sri Lanka,
Switzerland, United Kingdom, Hawaii + US Mainland, Vietnam, and Thailand การประชุม ISGA 2009
มีคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเปนหนวยงานหลักในการจัดการชุม โดยไดรับความรวมมือจากสํานักงาน
ความรวมมือเพื่อการพัฒนาระหวางประเทศ กระทรวงการตางประเทศ, บริษัทเจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด
(มหาชน), สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน), และสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา
สําหรับผลการวิจัยเดน ๆ ที่จะนําเสนอในการประชุม ISGA 2009 อาทิ การคนพบโปรตีนทีอ่ าจใชควบคุมให
เกิดกุงกามกรามเพศผู, กุงกามกรามโตเร็วโดยการผสมขามในประเทศเวียดนาม, กุงขาวสายพันธุใ หม, การปรับปรุง
พันธุส ัตวนํา้ โดยการใชเครื่องหมายโมเลกุล, หอยมุกน้ําจืดพันธุใหม, การปรับปรุงพันธุห อยเปาฮื้อ, การคนพบ
เครื่องหมายโมเลกุลทีส่ ัมพันธกับความตานทานโรคในปลา, การคนพบเครือ่ งหมายโมเลกุลทีส่ ัมพันธกับการ
เจริญเติบโตของกุง กุลาดํา, การจับคูผสมพันธุปลาบึกโดยอาศัยเครื่องหมายพันธุกรรมในนิวเคลียสและในไมโตคอน
เดรียล ดีเอ็นเอ เปนตน
นายพินิจ กังวานกิจ รองกรรมการผูจัดการอาวุโส บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด(มหาชน) หรือ ซีพี
เอฟ กลาววา ซีพเี อฟเปนภาคเอกชนของไทยทีใ่ หความสําคัญตอการวิจยั และพัฒนาพันธุส ัตวนาํ้ อยางตอเนื่องมาโดย
ตลอด และประสบความสําเร็จในดานการปรับปรุงพันธุส ัตวนาํ้ เปนอยางมาก จนนําไปสูการพัฒนาเชิงเศรษฐกิจของ
ธุรกิจสัตวนํา้ ในประเทศไทย ดังนั้น เมื่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ไดรับเกียรติเปนเจาภาพในการจัดการประชุม
ISGA ครั้งที่ 10 ซีพีเอฟจึงยินดีใหการสนับสนุนเพือ่ สงเสริมใหประเทศไทยมีการพัฒนาพันธุศาสตรในระดับสูง ทั้งนี้
การพัฒนาดานพันธุกรรมหรือจีนตี ิกส ถือเปนปจจัยสําคัญที่มสี วนกําหนดความสําเร็จในการผลิต มากกวารอยละ 50
ซึ่งทางซีพีเอฟเองไดทาํ การปรับปรุงพันธุสัตวนํา้ หลายชนิด อาทิ ปลาทับทิม (Hybrid Red Tilapia) และกุงขาวแวนนา
ไม หรือซีพีเอฟ เทอรโบ โดยเฉพาะปลาทับทิมนั้นไดรับการปรับปรุงพันธุโดยวิธธี รรมชาติ ปจจุบันกลายเปนปลายอด
นิยมสําหรับการบริโภคของคนทัว่ ไป สวนพันธุกงุ ขาวหรือซีพีเอฟ เทอรโบ นอกจากจะมีความตานทานโรคดีแลว
ยังสามารถเจริญเติบโตไดดีมากภายใน 65 วัน สามารถเลี้ยงไดขนาด 65 ตัว/กก. จากอดีตที่ตองใชเวลาเลี้ยง 130-150
วัน ซึ่งเปนผลดีอยางยิ่งตอเกษตรกรผูเ ลี้ยงกุง และจะยังคงเดินหนาวิจยั และพัฒนาพันธุส ัตวนาํ้ อยางตอเนื่องตอไป

