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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                        วันท่ี 28 เมษายน 2564 

แนะน าให้อ่าน รายงานความส าเร็จของ ISAAA ในปี 2563 
 

เกษตรกรหลายลา้นคนและครอบครัวของพวกเขาไดรั้บ
ประโยชน์ จากการด ารงอยู่ขององค์การ ISAAA ในช่วง
สามทศวรรษท่ีผ่านมา ท่ีไดแ้บ่งปันความรู้ การริเร่ิมสร้าง
ขีดความสามารถและบริการสนบัสนุน  

แมจ้ะมีการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 แต่ 
ISAAA ก็ยงัสนับสนุนบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดว้ย
การแบ่งปันความรู้อย่างต่อเน่ืองทั่วโลก เก่ียวกับการ

ยอมรับพืชเทคโนชีวภาพหรือพืชดัดแปลงพนัธุกรรม การแก้ไขยีน เทคโนโลยีชีวภาพในสัตว์ การส่ือสาร
วิทยาศาสตร์และอ่ืน ๆ เครือข่ายขององคก์าร ISAAA ไดมี้การขยายใหญ่ขึ้น โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา 
ในแอฟริกา ละตินอเมริกาและโลกอาหรับ รายงานความส าเร็จของ ISAAA ในปี 2563 ไดแ้สดงให้เห็นถึงความ
พยายามท่ีจะน าประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมาสู่ผูท่ี้ตอ้งการมากท่ีสุด และยกระดบัชีวิตให้ดีขึ้น โดยเฉพาะ
ในประเทศก าลงัพฒันา นอกจากน้ียงัเร่ิมตน้ท่ีจะกา้วไปอีกท่ีไกลกว่าเทคโนโลยีชีวภาพ เป็นการขยายขอบเขต
ไปสู่ชีววิทยาศาสตร์หรือวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biosciences) ท่ีเกิดขึ้นใหม่ ท่ีน าไปสู่โลกแห่งอาหารและพลงังาน
ในอนาคต 

(ครับ เป็นการสรุปกิจกรรมต่าง ๆ ขององคก์าร ISAAA ท่ีไดด้ าเนินงานในปี 2563) 
ส น ใ จ ด า ว น์ โ ห ล ด ส า เ น า ร า ย ง า น ไ ด้ จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  ISAAA 

(https://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2020/default.asp) 
 

ไนจีเรียก าลงัติดตามการอนุมัตินโยบายความมั่นคงทางชีวภาพแห่งชาติ 
 

รัฐบาลกลางของไนจีเรียไดแ้สดงความมุ่งมัน่ท่ีจะติดตาม การก าหนดนโยบายความมัน่คงทางชีวภาพ 
(biosecurity) แห่งชาติของประเทศอย่างเร่งด่วน หน่วยงานจดัการความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ (National 
Biosafety Management Agency - NBMA) ก าลงัท างานตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าร่างนโยบายดงักล่าวจะเสร็จ
สมบูรณ์และถูกส่งไปยงัสภาบริหารของรัฐบาลกลางเพื่อพิจารณาและอนุมติั Dr. Rufus Ebegba ผูอ้  านวยการใหญ่

https://www.isaaa.org/resources/publications/annualreport/2020/default.asp
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ของหน่วยงาน / ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกล่าววา่ นโยบายน้ีเกิดขึ้นเม่ือคณะกรรมาธิการส่ิงแวดลอ้มของวุฒิสภา
ไปเยีย่ม NBMA ในเมือง Abuja เพื่อติดตามการท าหนา้ท่ีของหน่วยงาน 

นโ ยบ า ย น้ี มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ
จดัเตรียมโครงสร้างในการประสานงานท่ีมี
ประสิทธิภาพของกิจกรรมและบริการด้าน
ความมัน่คงทางชีวภาพและการพฒันา และ
ด าเนินการตามแนวทาง แผนงาน ขอ้บงัคบั
และกลยุทธ์ท่ีเก่ียวขอ้งส าหรับแนวปฏิบติัท่ี
ดีท่ีสุดในทุกองค์ประกอบของความมัน่คง

ทางชีวภาพ 
Dr. Ebegba ยงัเปิดเผยอีกว่า NBMA ก าลังด าเนินการตรวจสอบจากผูเ้ช่ียวชาญและตรวจสอบความ

ถูกตอ้งของเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการก ากบัดูแลอ่ืน ๆ ซ่ึงรวมถึง แนวทางความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติเก่ียวกบั 
ปลา ตน้ไม ้นก สัตวแ์ละยุงท่ีดดัแปลงพนัธุกรรม NBMA จะยงัคงด าเนินการต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่าภารกิจในการ
ผลกัดนันโยบายดงักล่าวจะไดรั้บการตอบสนอง เรามีภารกิจท่ีจะตอ้งด าเนินการมากมาย เช่น กระบวนการการ
ยื่นค าร้องเพื่อความปลอดภยัทางชีวภาพ การส ารวจและติดตาม แปลงปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทัว่ประเทศ 
และการตรวจสอบแปลงปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรม บริษทั และสถาบนัวิจยั 

เขาเสริมว่าหน่วยงานของเขาจะทบทวนแผนการจดัการความเส่ียงและการพฒันากลยุทธ์  เพื่อปกป้อง
สุขภาพของมนุษย ์สัตวแ์ละส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการพฒันาแม่แบบส าหรับการประเมินความเส่ียง และจะจดัตั้ง
ศูนยข์อ้มูลจดัการความปลอดภยัทางชีวภาพแห่งชาติ และระบบตรวจสอบส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมแบบ
บูรณาการ รวมทั้งเขา้ร่วมใน UN COP-MOP และอ่ืน ๆ อีกดว้ย 

การร่างนโยบายความมัน่คงทางชีวภาพแห่งชาติ เป็นหน่ึงในความส าเร็จท่ีส าคญัท่ีหน่วยงานบนัทึกไว้
ในปีท่ีผา่นมา DG / CEO ไดเ้นน้ย  ้าถึงความส าเร็จท่ีโดดเด่นอ่ืน ๆ ท่ีหน่วยงานไดด้ าเนินการในปี 2563 ซ่ึงรวมถึง
การจดัตั้งหน่วยงาน Department of Biosecurity และการจดัประชุมท่ีปรึกษาของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียแห่งชาติ 

ประธานคณะกรรมาธิการดา้นส่ิงแวดลอ้มของวุฒิสภา นาย Ike Ekweremadu วุฒิสมาชิก กล่าวช่ืนชม 
NBMA เก่ียวกบัความพยายามในการสร้างความมัน่ใจในความปลอดภยัต่อสุขภาพของมนุษยแ์ละส่ิงแวดลอ้มใน
ไนจีเรีย Ekweremadu ให้ความมั่นใจกับ Dr. Ebegba ถึงความมุ่งมั่นของคณะกรรมการท่ีจะท างานร่วมกับ
หน่วยงานในการผลกัดนัเพื่อให้บรรลุตามภารกิจ สมาชิกของคณะกรรมการไดเ้ยี่ยมชมห้องปฏิบติัการตรวจหา
และวิเคราะห์ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมของหน่วยงาน และกล่าวช่ืนชมอุปกรณ์ล ้าสมยัท่ีติดตั้งในหอ้งแลบ็ 

(ครับ เป็นความพยายามของหน่วยงานท่ีรับผิดชอบ เพื่อก าหนดเป็นนโยบายแห่งชาติดา้นความมัน่คง
ทางชีวภาพ ท่ีรวมถึงความปลอดภยัทางชีวภาพของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรม) 

ตอ้งการขอ้มูลเพิ่มเติม ติดต่อ NBMA DG/CEO Dr. Rufus Ebegba ท่ี rebegba@hotmail.com 
 

mailto:rebegba@hotmail.com
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นักวิทยาศาสตร์ด้านมะเขือม่วงบีทไีด้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์ช้ันน าของเอเชีย 
 

Desiree M. Hautea จาก  Institute of Plant Breeding of the 
University of the Philippines Los Baños (UPLB) ไดรั้บการ
ยกย่องจาก นิตยสาร  Asian Scientist ในปี น้ี  ส าห รับ
ผลงานวิจยัและพฒันาเพื่อน ามะเขือม่วงบีที (Bt Eggplant) 
มาใชใ้นฟิลิปปินส์ 

Dr. Hautea เป็นหวัหนา้โครงการมะเขือม่วงบีที ซ่ึง
เป็นความคิดริเร่ิมของ UPLB เร่ิมตน้ในช่วงตน้ปี 2543 โดย

มีจุดประสงค์เพื่อพฒันาและจ าหน่ายพนัธุ์มะเขือม่วงดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีต้านทานหนอนเจาะผลและต้น 
(eggplant fruit and shoot borer - EFSB) ในฟิลิปปินส์ มะเขือม่วงเป็นพืชผกัท่ีส าคญัท่ีสุดชนิดหน่ึงในฟิลิปปินส์ 
เน่ืองจากมีมูลค่าในการผลิต อย่างไรก็ตามการเขา้ท าลายของ EFSB ท่ีสูงอย่างต่อเน่ือง ท าให้เกษตรกรยากท่ีจะ
เพิ่มผลผลิต ซ่ึงจะขดัขวางรายไดท่ี้อาจเกิดขึ้นจากการเพาะปลูก 

ผลงานท่ีกวา้งขวางของเธอในการพฒันามะเขือม่วงบีที น าไปสู่การตีพิมพข์อ้มูลท่ีเปิดเผยต่อสาธารณะ
เป็นคร้ังแรกเก่ียวกบัประสิทธิภาพภาคสนามของมะเขือม่วงบีที และผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นต่อส่ิงมีชีวิตท่ีไม่ใช่
เป้าหมาย รวมถึงการพฒันามะเขือม่วงลูกผสมของภาครัฐคร้ังแรกในฟิลิปปินส์ Dr. Hautea ยงัไดรั้บรางวลั Leads 
Agriculture Award ประจ าปี 2563 จากสมาคมแห่งฟิลิปปินส์เพื่อความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(Philippine Association for the Advancement of Science and Technology) ส าหรับผลงานท่ีเก่ียวกบัมะเขือม่วงบี
ที นอกจากน้ีเธอยงัมีส่วนร่วมอย่างมากในการจัดตั้งห้องปฏิบัติการทดสอบโมเลกุลและการวินิจฉัย UPLB 
COVID-19 เม่ือเกิดการระบาดใหญ่ในปี 2563 

(ครับ บุคคลท่ีอุทิศตนในงานวิจยัและพฒันาเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ สมควรไดรั้บ
การยกยอ่ง) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://ovcre.uplb.edu.ph/press/features/item/455-on-firm-
ground?fbclid=IwAR0O0NUWzFGEC7NlfCLH0tAf126k2woi1XIY_uw9A3kblm6uNaI8DmH3Ctw 
 

สมาชิก APEC ร่วมกนัจัดการกบัการพฒันากฎระเบียบด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific 
Economic Cooperation -  APEC) อ ง ค์ ก า ร  ISAAA 
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา และกระทรวง
เ ก ษ ต ร ข อ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( U.S. Department of 
Agriculture - USDA) ไดด้ าเนินการหารือ ท่ีก าหนดเป็น

https://ovcre.uplb.edu.ph/press/features/item/455-on-firm-ground?fbclid=IwAR0O0NUWzFGEC7NlfCLH0tAf126k2woi1XIY_uw9A3kblm6uNaI8DmH3Ctw
https://ovcre.uplb.edu.ph/press/features/item/455-on-firm-ground?fbclid=IwAR0O0NUWzFGEC7NlfCLH0tAf126k2woi1XIY_uw9A3kblm6uNaI8DmH3Ctw
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ช่วงแรกของการปรึกษาหารือ ภายใตน้โยบายระดบัสูงของเอเปคเก่ียวกบัเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ใน
วนัท่ี 27 และ 28 เมษายน 2564 

วตัถุประสงคข์องการประชุมเชิงปฏิบติัการออนไลน์ คือ การรวบรวมประเทศสมาชิก APEC เพื่อหารือ
เก่ียวกบัการพฒันาขีดความสามารถดา้นกฎระเบียบส าหรับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่ีเก่ียวกบัพนัธุ
วิศวกรรม ประเด็นท่ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ ความทา้ทายในการใชก้รอบการก ากบัดูแล บนพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิก ผลกระทบของพิธีสารคาร์ตาเฮน่าว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพในการเคล่ือนยา้ยข้ามเขตของ
ผลิตภณัฑเ์ทคโนชีวภาพ และสถานะของการวิจยัพนัธุวิศวกรรมดา้นพืชและการคา้ของกลุ่มเศรษฐกิจสมาชิกท่ี
ถูกคดัเลือก กรอบการก ากบัดูแลเป็นจุดสนใจหลกัของการประชุมเชิงปฏิบติัการ และวิทยากรผูใ้ห้ความรู้ได้
อธิบายรายละเอียดเก่ียวกบัองค์ประกอบส าหรับการประเมินความเส่ียงตามหลกัวิทยาศาสตร์ท่ีมีประสิทธิผล  
และท่ีจ าเป็นในการน าไปปฏิบติัอยา่งมีประสิทธิผล ในตอนทา้ยของการประชุมตวัแทนเศรษฐกิจสมาชิกท่ีได้รับ
การคดัเลือก และทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ไดมี้ส่วนร่วมอภิปรายในเชิงลึกเก่ียวกบัวิธีการใชค้วามรู้ท่ีไดจ้ากการ
แลกเปล่ียนระหว่างการประชุมเชิงปฏิบติัการ หากจ าเป็นท่ีจะตอ้งปรับปรุงนโยบายและกรอบการก ากับดูแล
เศรษฐกิจของแต่ละสมาชิก และเพื่อเลือกผูก้  ากบัดูแลท่ีสามารถใหค้ าปรึกษาในกระบวนการ 

งานน้ีจดัขึ้นทางออนไลน์เพื่อให้มีส่วนร่วมอย่างปลอดภยักบักลุ่มวิทยากรและผูเ้ขา้ร่วมระหวา่งประเทศ 
แมว้า่จะมีการระบาดของ COVID-19 มีตวัแทน 54 คนจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เขา้ร่วมในการประชุมเชิง
ปฏิบติัการ 

(ครับ ก็เน้นในเร่ืองของการก ากับดูแลเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อให้มีความสอดคล้องและบนพื้น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก) 

อยากไดข้อ้มูลเพิ่มเติมติดต่อท่ี raldemita@isaaa.org. 
 

นักวิทยาศาสตร์เรียกร้องสหภาพยุโรปให้อนุญาตใช้เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุ และใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ในการท าเกษตรอนิทรีย์เพ่ือบรรลุ SDGs 

 

ทีมวิจัย ซ่ึงรวมถึงนักวิทยาศาสตร์จาก  เยอรมนี สวี เดน 
เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกา  ได้ขอให้สหภาพยุโรป
อนุญาตให้ใช้เทคนิคใหม่ในการปรับปรุงพนัธุ์พืช เช่น การ
แกไ้ขยีน ในการท าเกษตรอินทรียเ์พื่อช่วยให้บรรลุเป้าหมาย
การพฒันาท่ีย ัง่ยนื (Sustainable Development Goals - SDGs) 

จากบทความท่ีตีพิมพ์ในวารสาร Trends in Plant 
Science ทีมนักวิจัยกล่าวว่า กลยุทธ์จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร 

(Farm to Fork) ของยุโรปมีแนวโนม้ท่ีจะลม้เหลวในการท าตามสัญญาท่ีตระหนกัถึง SDGs เวน้แต่จะใชเ้ทคนิค
ใหม่ในการปรับปรุงพนัธุ์พืชในการท าเกษตรอินทรีย ์โดยท่ีการท าเกษตรอินทรียแ์ละเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 
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ทั้ง 2 แบบต่างก็มีจุดแขง็เฉพาะตวัในการสนบัสนุน SDGs และการผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบเขา้ดว้ยกนัจะสามารถ
ท างานท่ีส าคญัร่วมกนัได ้

เม่ือ SDGs เปิดตวัในปี 2558 คณะกรรมาธิการยโุรป (European Commission - EC) ใหค้  ามัน่กบัเป้าหมาย
เหล่าน้ี ซ่ึงจะตอ้งไปถึงให้ได้ในปี 2573 ด้วยการใช้กลยุทธ์ Farm to Fork ในขณะเดียวกัน EC ก็ตอ้งการท่ีจะ
ส่งเสริมการพฒันาการท าเกษตรอินทรียข์องสหภาพยุโรป โดยมีพื้นท่ีเกษตรกรรมเป้าหมายท่ีท าเกษตรอินทรีย ์ท่ี
ร้อยละ 25 ของพื้นท่ีเพาะปลูกทั้งหมดภายในปี 2573 

ผู ้เขียนร่วม Justus Wesseler ศาสตราจารย์ด้านเศรษฐศาสตร์การเกษตรและนโยบายชนบท  จาก 
Wageningen University and Research กล่าววา่ "จากความตอ้งการอาหารคุณภาพสูงทัว่โลกเพิ่มขึ้น การท าเกษตร
อินทรียใ์นสหภาพยุโรปมากขึ้น จะส่งผลให้มีการขยายพื้นท่ีเกษตรกรรมไปท่ีอ่ืนในโลก ซ่ึงอาจน าไปสู่ตน้ทุน
ดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสูงกวา่ผลประโยชน์ดา้นส่ิงแวดลอ้มของทอ้งถ่ินในสหภาพยโุรป” 

(ครับ เห็นดว้ยว่าการท าการเกษตรทั้ง 2 รูปแบบมีจุดแข็งท่ีเฉพาะต่างกัน การผสมผสานร่วมกนัทั้ง 2 
รูปแบบ น่าจะส่งผลท่ีดีต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้มและน่าจะบรรลุเป้าหมายการพฒันาท่ีย ัง่ยนื ในปี 2573) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360138521000716 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 28, 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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