
1 
 

 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันที่ 20 มกราคม 2564 

Dr. Margaret Karembu ได้รับรางวัล Moran of the Order of the Burning Spear (MBS) 
จากประธานาธิบดีเคนยา 

 

Dr. Margaret Karembu ไดรั้บรางวลัจากประธานาธิบดี เพื่อ
เป็นการระลึกถึงความพยายามอย่างไม่รู้จกัเหน็ดเหน่ือย
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา  เพื่อพัฒนาการส่ือสาร
วิทยาศาสตร์ และช่ืนชมกบัเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ท่ี
น ามาใชใ้นการพฒันาประเทศ 

ในการเสนอช่ือ Dr. Karembu เพื่อพิจารณาให้รับ
รางวัล  คณะกรรมการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ

นวัตกรรมแห่งชา ติของ เคนยา  (Kenya's National Commission for Science, Technology, and Innovation - 
NACOSTI) ท่ีมีเจตจ านงอนัแน่วแน่ท่ีจะตา้นทานการเคล่ือนไหวเชิงรุกต่อนวตักรรมทางการเกษตร โดยการมี
ส่วนร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีมีความแตกต่างกนัอยา่งสม ่าเสมอ พร้อมหลกัฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีพิสูจน์แลว้
ว่า เทคโนโลยีน้ีมีศักยภาพในการพฒันาสวสัดิการทางเศรษฐกิจและสังคมของครอบครัวเกษตรกร ความ
หลงใหลในการส่ือสารวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ และความเช่ือมัน่อย่างมัน่คงในพลงัของนวตักรรมเพื่อ
เปล่ียนเกษตรขนาดเลก็ใหเ้ป็นวิสาหกิจท่ีมีประสิทธิภาพ แข่งขนัไดแ้ละสร้างผลก าไรนั้น ไม่มีใครเทียบได ้"ส่วน
ใหญ่แลว้ความกา้วหนา้ท่ีน่าท่ึงของการอนุญาตฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงมีส่วนอย่างมีนัยส าคญัต่อการบรรลุ
เป้าหมายหลกัดา้นการผลิตและความมัน่คงดา้นอาหารของรัฐบาล สามารถน ามาประกอบกบัความพยายามอยา่ง
ไม่หยดุย ั้งของ Margaret ในการพฒันาวิธีการรับรู้และส่ือสารเทคโนโลยชีีวภาพทางการเกษตรในเคนยา " 

อุปสรรคดา้นภาษาและระดบัการรับรู้ดา้นวิทยาศาสตร์ท่ีอยู่ในระดบัต ่า ท าให้เกิดความทา้ทายในการ
บิดเบือนขอ้มูลเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร การชะลอการตดัสินใจเชิงนโยบายและการปฏิเสธเพื่อ
ไม่ให้เกษตรกรเลือกใช้เคร่ืองมือทางการเกษตรใหม่ ๆ งานของ Dr. Karembu เก่ียวกับการส่ือสารทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิภาพ ช่วยให้สามารถเขา้ถึงขอ้มูลทางวิทยาศาสตร์ท่ีน่าเช่ือถือ เพื่อจดัการกบัขอ้มูลท่ีผิด
ทั้งในระดบัรากหญา้และระดบันโยบายระดบัสูง 

ตามกฎหมายของประเทศเคนยา (National Honours Act, 2013) บุคคลท่ีจะได้รับการยกย่องให้เป็น
เกียรติแห่งชาติโดยประมุขของรัฐ เม่ือบุคคลนั้นแสดงคุณสมบติัท่ีเป็นแบบอย่าง การกระท าหรือความส าเร็จจาก
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ความกลา้หาญ การเสียสละ ความรักชาติหรือ ความเป็นผูน้ าในการป้องกนัผลประโยชน์หรือการพฒันาประเทศ
ให้ดีขึ้น สร้างผลงานท่ีเป็นแบบอย่างให้กบัประเทศหรือมณฑล ในดา้นเศรษฐกิจ สังคม วิทยาศาสตร์ วิชาการ 
บริหารราชการ การปกครอง การกีฬา การส่ือสารมวลชนธุรกิจความมั่นคงหรือสาขาอ่ืน ๆ และ / หรือน า
เกียรติยศศกัด์ิศรีหรือความภาคภูมิใจมาสู่สาธารณรัฐเคนยา 

เม่ือไดรั้บการเสนอช่ือ คณะกรรมการท่ีปรึกษาซ่ึงมีรองประธานาธิบดีเป็นประธานจะพิจารณาและให้
ค  าแนะน าแก่ประธานาธิบดีเก่ียวกบัความเหมาะสมหรืออ่ืน ๆ ของบุคคล หน่วยงาน สมาคม บุคคลหรือ บริษทั ท่ี
เสนอให้มีการมอบเกียรติประวติัของชาติ จากนั้นคณะกรรมการจะเสนอประธานาธิบดี เก่ียวกบั ประเภท ระดบั
หรือขั้นของเกียรติยศระดบัชาติ ท่ีควรไดรั้บการยกยอ่ง 

ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดดูท่ี Kenya Gazette วนัท่ี 18 ธันวาคม 2563 (หน้า 5103) หรือส่งอีเมล
ไปท่ี m.karembu@isaaa.org 

 

เทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุแบบใหม่ (NBT) ไม่ใช่จีเอม็โอ/ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

Julien Denormandie รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของ
ฝร่ังเศสกล่าวในการใหส้ัมภาษณ์วา่ ฝร่ังเศสเห็นวา่พืชท่ีพฒันา
โดยใช้เทคนิคการแกไ้ขยีนนั้นแตกต่างจากส่ิงมีชีวิตดดัแปลง
พันธุกรรม (genetically modified organisms -  GMOs) และ
คดัคา้นค าตดัสินของศาลสหภาพยุโรปท่ีก าหนดให้พืชเหล่าน้ี
อยูภ่ายใตก้ฎขอ้บงัคบัส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีเขม้งวด 

ในปี 2561 ศาลยุติธรรมยุโรป (European Court of 
Justice - ECJ) ตดัสินว่า การกลายพนัธุ์ซ่ึงเป็นหน่ึงในเทคนิคท่ีเรียกว่า เทคนิคการปรับปรุงพนัธุ์แบบใหม่ (new 
breeding techniques - NBT) โดยอาศยัการแกไ้ขยีนท่ีก าหนดเป้าหมาย อยู่ภายใตก้ฎท่ีใช้กบัส่ิงมีชีวิตดัดแปลง
พนัธุกรรมท่ีรวม DNA จากสายพนัธุ์อ่ืน 

"NBT ไม่ใช่จีเอ็มโอ" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ นาย Denormandie กล่าวในบทสัมภาษณ์ ท่ีเผยแพร่
โดยส านกัข่าวดา้นการเกษตร โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเรียกร้องให้ NBT ไม่ถูกควบคุมเช่นเดียวกบั GMOs 
และกล่าวว่า "NBT ช่วยพฒันาความหลากหลายท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติไดเ้ร็วขึ้นในบางกรณี และนัน่เป็นส่ิงท่ีดี
มาก" 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.reuters.com/article/us-france-agriculture-gmo-idUSKBN29N1T9 
 

USDA, FDA ลงนาม MOU เกีย่วกบักฎข้อบังคับด้านเทคโนโลยีชีวภาพส าหรับสัตว์ 
กระทรวงเกษตรแห่งสหรัฐอเมริกา (United States Department of Agriculture - USDA) และกระทรวง

สาธารณสุขและบริการมนุษยข์องสหรัฐอเมริกา (US Department of Health and Human Services) ไดล้งนามใน
บนัทึกความเขา้ใจ (Memorandum of Understanding - MOU) เพื่อสรุปบทบาทร่วมของ USDA และส านักงาน

mailto:m.karembu@isaaa.org
https://www.reuters.com/article/us-france-agriculture-gmo-idUSKBN29N1T9
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คณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration -  FDA) ในการควบคุมผลิตภัณฑ์ท่ีได้จาก
เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับสัตว ์
 

MOU ได้ลงนามกันเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2564 และเสริม
ด้วยการออกกฎข้อเสนอการแจ้งเตือนขั้นสูง (Advanced 
Notice Proposed Rulemaking -  ANPR) ข อ ง  USDA 
เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวของสัตวด์ดัแปลง หรือพฒันาโดย
พนัธุวิศวกรรม ซ่ึงเผยแพร่เม่ือสามสัปดาห์ก่อน MOU จะ
ครอบคลุมความรับผิดชอบของกฎขอ้บงัคบัเก่ียวกบั "ชนิด
พันธุ์ ท่ีสามารถดัดแปลงได้"  ซ่ึ ง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ

การเกษตรท่ีพฒันาโดยใชพ้นัธุวิศวกรรม ใน MOU นั้น USDA และ FDA จะยงัคงใชก้ฎหมายและพระราชบญัญติั
ท่ีมีอยู่ในการควบคุมผลิตภณัฑ ์อย่างไรก็ตามยงัมีการเน้นย  ้าถึงบทบาทใหม่ ๆ เช่น USDA และ FDA ท่ีท างาน
ร่วมกนัในแผนการส่ือสาร เพื่ออธิบายบทบาทของ FDA ในการดูแลการดดัแปลงทางพนัธุกรรมของสัตว์ ท่ีใช้
วิธีการท่ีมีความเส่ียงตามความเหมาะสม นอกจากน้ี USDA ยงัให้ค  าปรึกษาแก่ FDA เพื่อสร้างกระบวนการ
ตรวจสอบผลิตภณัฑท่ี์ไดจ้ากเทคโนโลยชีีวภาพส าหรับสัตว ์

USDA อธิบายในข่าวประชาสัมพนัธ์ว่า MOU ระบุว่า USDA จะให้การก ากบัดูแลสัตวท่ี์ดดัแปลงหรือ
พฒันาผา่นพนัธุวิศวกรรมท่ีใชเ้ป็นอาหารของมนุษย ์ตั้งแต่การตรวจสอบก่อนออกสู่ตลาดไปจนถึงการตรวจสอบ
ความปลอดภยัของอาหารหลงัการวางตลาด ในขณะท่ี FDA จะด าเนินการทบทวนการแกไ้ขจีโนมโดยเจตนา ท่ี
ไม่ไดท้ าเพื่อใชใ้นการเกษตรเท่านั้น แต่ยงัทบทวนท่ีท าเพื่อเภสัชภณัฑชี์วภาพ และการดดัแปลงทางพนัธุกรรมท่ี
ไม่สามารถถ่ายทอดได้ดว้ยเช่นกนั MOU น้ีมีวตัถุประสงค์ เพื่อเปล่ียนความรับผิดชอบดา้นกฎระเบียบเก่ียวกบั
เทคโนโลยชีีวภาพส าหรับสัตวท่ี์มีอยูแ่ลว้ของ FDA ใหไ้ปเป็นของ USDA 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/mou-usda-fda.pdf 
 

การปรับปรุงความทนทานต่อปัจจัยทางชีวภาพในพืชโดยการแก้ไขยีน 
 

เคร่ืองมือแกไ้ขยีนท่ีทนัสมยั เช่น TALENs และ CRISPR-
Cas9 สามารถใช้เพื่อน าไปสู่แนวทางปลอดสารเคมี โดย
การสร้างความตา้นทานโรค ในขณะท่ียงัรักษาส่ิงแวดลอ้ม 
น่ี เ ป็ น ส่ ว นห น่ึ ง ข อ ง เ น้ื อ ห า  ใ นหนั ง สื อ  Genome 
Engineering for Crop Improvement ท่ี เขี ยนโดย  Krishan 
Mohan Rai และ Harpal Singh ท่ีวางจ าหน่ายในเดือนน้ี 

การปรับปรุงพนัธุ์พืชเป็นเป้าหมายหลกัในการวิจยั 
เน่ืองจากการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของประชากรโลก การผลิตพืชไดรั้บผลกระทบอย่างมากจากเช้ือท่ีท าให้เกิด

https://www.aphis.usda.gov/biotechnology/downloads/mou-usda-fda.pdf
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โรคพืช สารป้องกนัก าจดัเฉพาะเช้ือโรคมกัถูกน ามาใชเ้พื่อปกป้องพืช อย่างไรก็ตามการใชม้ากเกินไปอาจท าให้
เกิดผลเสียต่อส่ิงแวดลอ้ม ดังนั้นนักวิจยัจึงพยายามปรับปรุงพนัธุ์พืช โดยเพิ่มความตา้นทานต่อเช้ือโรค ส่ิงน้ี
สามารถท าไดโ้ดยวิธีการผสมพนัธุ์แบบเดิม แต่เทคนิคดงักล่าวใชแ้รงงานมากและใชเ้วลานาน เคร่ืองมือแกไ้ขยีน
ไดถู้กน ามาใชใ้นการสร้างพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใหมี้ความตา้นทานต่อเช้ือโรคไดดี้ขึ้น 

หน่ึงในเคร่ืองมือเหล่าน้ีเรียกว่า transcription activator-like effector nucleases หรือ TALENs ซ่ึงไดถู้ก
น าไปใชใ้นขา้วเพื่อสร้างความตา้นทานต่อ Xanthomonas oryzae ซ่ึงเป็นเช้ือโรคท่ีท าใหเ้กิดโรคใบไหมแ้บคทีเรีย 
(bacterial blight) นอกจากน้ี นกัวิทยาศาสตร์ยงัใช ้TALENs เพื่อสร้างความตา้นทานต่อโรคราแป้งในขา้วสาลี 

Read the book chapter in Wiley Online Library. Know more about TALENs from Pocket K No. 59. 
ดว้ยการใช้ TALENs และเคร่ืองมือแกไ้ขยีนอ่ืน ๆ ท าให้การปรับปรุงพืชให้ตา้นทานต่อศตัรูท่ีเกิดจาก

ส่ิงมีชีวิต โดยสามารถปลอดสารเคมี มีความเป็นไปได ้
อ่านเน้ือหาเพิ่มเติมไดจ้ากหนังสือใน Wiley Online Library และเรียนรู้เพิ่มเติมเก่ียวกบั TALENs จาก 

Pocket K No. 59 (https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp) 
 

 

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