สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
แนะนาให้ อ่าน รายงานความสาเร็จของ ISAAA ในปี 2563

วันที่ 28 เมษายน 2564

เกษตรกรหลายล้านคนและครอบครัวของพวกเขาได้รับ
ประโยชน์ จากการดารงอยู่ขององค์การ ISAAA ในช่วง
สามทศวรรษที่ผ่านมา ที่ได้แบ่งปันความรู ้ การริ เริ่ มสร้าง
ขีดความสามารถและบริ การสนับสนุน
แม้จะมีการระบาดของ COVID-19 ในปี 2563 แต่
ISAAA ก็ยงั สนับสนุ นบนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้วย
การแบ่ ง ปั น ความรู ้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ งทั่ว โลก เกี่ ย วกับ การ
ยอมรั บ พื ช เทคโนชี วภาพหรื อพื ช ดัดแปลงพันธุ ก รรม การแก้ไ ขยีน เทคโนโลยีชี วภาพในสัตว์ การสื่ อสาร
วิทยาศาสตร์และอื่น ๆ เครื อข่ายขององค์การ ISAAA ได้มีการขยายใหญ่ข้ ึน โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา
ในแอฟริ กา ละตินอเมริ กาและโลกอาหรับ รายงานความสาเร็ จของ ISAAA ในปี 2563 ได้แสดงให้เห็นถึงความ
พยายามที่จะนาประโยชน์ของเทคโนโลยีชีวภาพมาสู่ผทู ้ ี่ตอ้ งการมากที่สุด และยกระดับชีวิตให้ดีข้ ึน โดยเฉพาะ
ในประเทศกาลังพัฒนา นอกจากนี้ ยงั เริ่ มต้นที่จะก้าวไปอีกที่ไกลกว่าเทคโนโลยีชีวภาพ เป็ นการขยายขอบเขต
ไปสู่ ชีววิทยาศาสตร์ หรื อวิทยาศาสตร์ชีวภาพ (biosciences) ที่เกิดขึ้นใหม่ ที่นาไปสู่ โลกแห่งอาหารและพลังงาน
ในอนาคต
(ครับ เป็ นการสรุ ปกิจกรรมต่าง ๆ ขององค์การ ISAAA ที่ได้ดาเนินงานในปี 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)
ไนจีเรียกาลังติดตามการอนุมัตินโยบายความมั่นคงทางชีวภาพแห่ งชาติ
รัฐบาลกลางของไนจีเรี ยได้แสดงความมุ่งมัน่ ที่จะติดตาม การกาหนดนโยบายความมัน่ คงทางชีวภาพ
(biosecurity) แห่งชาติของประเทศอย่างเร่ งด่วน หน่วยงานจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่ งชาติ (National
Biosafety Management Agency - NBMA) กาลังทางานตลอดเวลา เพื่อให้แน่ใจว่าร่ างนโยบายดังกล่าวจะเสร็ จ
สมบูรณ์และถูกส่งไปยังสภาบริ หารของรัฐบาลกลางเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ Dr. Rufus Ebegba ผูอ้ านวยการใหญ่
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ของหน่วยงาน / ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารกล่าวว่า นโยบายนี้เกิดขึ้นเมื่อคณะกรรมาธิการสิ่ งแวดล้อมของวุฒิสภา
ไปเยีย่ ม NBMA ในเมือง Abuja เพื่อติดตามการทาหน้าที่ของหน่วยงาน
น โ ย บ า ย นี้ มี จุ ด มุ่ ง ห ม า ย เ พื่ อ
จัดเตรี ยมโครงสร้างในการประสานงานที่มี
ประสิ ทธิ ภาพของกิจกรรมและบริ การด้าน
ความมัน่ คงทางชีวภาพและการพัฒนา และ
ดาเนิ นการตามแนวทาง แผนงาน ข้อบังคับ
และกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องสาหรับแนวปฏิบตั ิที่
ดี ที่สุดในทุกองค์ประกอบของความมัน่ คง
ทางชีวภาพ
Dr. Ebegba ยัง เปิ ดเผยอี ก ว่า NBMA ก าลังดาเนิ นการตรวจสอบจากผูเ้ ชี่ ย วชาญและตรวจสอบความ
ถูกต้องของเครื่ องมือที่ใช้ในการกากับดูแลอื่น ๆ ซึ่งรวมถึง แนวทางความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติเกี่ยวกับ
ปลา ต้นไม้ นก สัตว์และยุงที่ดดั แปลงพันธุกรรม NBMA จะยังคงดาเนินการต่อไปเพื่อให้แน่ใจว่า ภารกิจในการ
ผลักดันนโยบายดังกล่าวจะได้รับการตอบสนอง เรามีภารกิจที่จะต้องดาเนินการมากมาย เช่น กระบวนการการ
ยื่นคาร้องเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ การสารวจและติดตาม แปลงปลูกพืชดัดแปลงพันธุ กรรมทัว่ ประเทศ
และการตรวจสอบแปลงปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม บริ ษทั และสถาบันวิจยั
เขาเสริ มว่าหน่วยงานของเขาจะทบทวนแผนการจัดการความเสี่ ยงและการพัฒนากลยุทธ์ เพื่อปกป้ อง
สุขภาพของมนุษย์ สัตว์และสิ่ งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาแม่แบบสาหรับการประเมินความเสี่ ยง และจะจัดตั้ง
ศูนย์ขอ้ มูลจัดการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่ งชาติ และระบบตรวจสอบสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุ กรรมแบบ
บูรณาการ รวมทั้งเข้าร่ วมใน UN COP-MOP และอื่น ๆ อีกด้วย
การร่ างนโยบายความมัน่ คงทางชีวภาพแห่งชาติ เป็ นหนึ่งในความสาเร็ จที่สาคัญที่ หน่วยงานบันทึกไว้
ในปี ที่ผา่ นมา DG / CEO ได้เน้นย้าถึงความสาเร็ จที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่หน่วยงานได้ดาเนินการในปี 2563 ซึ่งรวมถึง
การจัดตั้งหน่วยงาน Department of Biosecurity และการจัดประชุมที่ปรึ กษาของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยแห่งชาติ
ประธานคณะกรรมาธิ การด้านสิ่ งแวดล้อมของวุฒิสภา นาย Ike Ekweremadu วุฒิสมาชิก กล่าวชื่นชม
NBMA เกี่ยวกับความพยายามในการสร้างความมัน่ ใจในความปลอดภัยต่อสุ ขภาพของมนุษย์และสิ่ งแวดล้อมใน
ไนจี เ รี ย Ekweremadu ให้ ค วามมั่น ใจกับ Dr. Ebegba ถึ ง ความมุ่ ง มั่น ของคณะกรรมการที่ จ ะท างานร่ ว มกับ
หน่วยงานในการผลักดันเพื่อให้บรรลุตามภารกิจ สมาชิกของคณะกรรมการได้เยี่ยมชมห้องปฏิบตั ิการตรวจหา
และวิเคราะห์สิ่งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของหน่วยงาน และกล่าวชื่นชมอุปกรณ์ล้ าสมัยที่ติดตั้งในห้องแล็บ
(ครับ เป็ นความพยายามของหน่ วยงานที่รับผิดชอบ เพื่อกาหนดเป็ นนโยบายแห่ งชาติดา้ นความมัน่ คง
ทางชีวภาพ ที่รวมถึงความปลอดภัยทางชีวภาพของสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรม)
ต้องการข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ NBMA DG/CEO Dr. Rufus Ebegba ที่ rebegba@hotmail.com
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นักวิทยาศาสตร์ ด้านมะเขือม่ วงบีทไี ด้รับการยกย่องว่าเป็ น 1 ใน 100 นักวิทยาศาสตร์ ช้ันนาของเอเชีย
Desiree M. Hautea จาก Institute of Plant Breeding of the
University of the Philippines Los Baños (UPLB) ได้รับการ
ยกย่ อ งจากนิ ตยสาร Asian Scientist ในปี นี้ ส าหรั บ
ผลงานวิจยั และพัฒนาเพื่อนามะเขือ ม่วงบีที (Bt Eggplant)
มาใช้ในฟิ ลิปปิ นส์
Dr. Hautea เป็ นหัวหน้าโครงการมะเขือม่วงบีที ซึ่ง
เป็ นความคิดริ เริ่ มของ UPLB เริ่ มต้นในช่วงต้นปี 2543 โดย
มี จุดประสงค์เพื่ อพัฒนาและจาหน่ า ยพันธุ์มะเขือ ม่วงดัดแปลงพันธุ ก รรมที่ ต้านทานหนอนเจาะผลและต้น
(eggplant fruit and shoot borer - EFSB) ในฟิ ลิปปิ นส์ มะเขือม่วงเป็ นพืชผักที่สาคัญที่สุดชนิดหนึ่งในฟิ ลิปปิ นส์
เนื่องจากมีมูลค่าในการผลิต อย่างไรก็ตามการเข้าทาลายของ EFSB ที่สูงอย่างต่อเนื่อง ทาให้เกษตรกรยากที่จะ
เพิ่มผลผลิต ซึ่งจะขัดขวางรายได้ที่อาจเกิดขึ้นจากการเพาะปลูก
ผลงานที่กว้างขวางของเธอในการพัฒนามะเขือ ม่วงบีที นาไปสู่ การตีพิมพ์ขอ้ มูลที่เปิ ดเผยต่อสาธารณะ
เป็ นครั้งแรกเกี่ยวกับประสิ ทธิ ภาพภาคสนามของมะเขือม่วงบีที และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสิ่ งมีชีวิตที่ไม่ใช่
เป้าหมาย รวมถึงการพัฒนามะเขือม่วงลูกผสมของภาครัฐครั้งแรกในฟิ ลิปปิ นส์ Dr. Hautea ยังได้รับรางวัล Leads
Agriculture Award ประจาปี 2563 จากสมาคมแห่งฟิ ลิปปิ นส์เพื่อความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(Philippine Association for the Advancement of Science and Technology) สาหรับผลงานที่เกี่ยวกับมะเขือม่วงบี
ที นอกจากนี้ เธอยัง มี ส่วนร่ วมอย่างมากในการจัดตั้งห้องปฏิ บ ัติก ารทดสอบโมเลกุล และการวิ นิจฉัย UPLB
COVID-19 เมื่อเกิดการระบาดใหญ่ในปี 2563
(ครับ บุคคลที่อุทิศตนในงานวิจยั และพัฒนาเพื่อประโยชน์ของเกษตรกรและประเทศชาติ สมควรได้รับ
การยกย่อง)
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ที่ https://ovcre.uplb.edu.ph/press/features/item/455-on-firmground?fbclid=IwAR0O0NUWzFGEC7NlfCLH0tAf126k2woi1XIY_uw9A3kblm6uNaI8DmH3Ctw
สมาชิก APEC ร่ วมกันจัดการกับการพัฒนากฎระเบียบด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
ความร่ วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย - แปซิฟิก (Asia-Pacific
Economic Cooperation - APEC) อ ง ค์ ก า ร ISAAA
กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริ กา 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) ได้ดาเนิ นการหารื อ ที่กาหนดเป็ น
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ช่วงแรกของการปรึ กษาหารื อ ภายใต้นโยบายระดับสู งของเอเปคเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ใน
วันที่ 27 และ 28 เมษายน 2564
วัตถุประสงค์ของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการออนไลน์ คือ การรวบรวมประเทศสมาชิก APEC เพื่อหารื อ
เกี่ยวกับการพัฒนาขีดความสามารถด้านกฎระเบียบสาหรับเทคโนโลยีชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวกับพันธุ
วิศวกรรม ประเด็นที่กล่าวถึง ได้แก่ ความท้าทายในการใช้กรอบการกากับดูแล บนพื้นฐานเศรษฐกิจของประเทศ
สมาชิ ก ผลกระทบของพิ ธี ส ารคาร์ ตาเฮน่ า ว่าด้วยความปลอดภัย ทางชี วภาพในการเคลื่ อนย้ายข้ามเขตของ
ผลิตภัณฑ์เทคโนชีวภาพ และสถานะของการวิจยั พันธุวิศวกรรมด้านพืชและการค้าของกลุ่มเศรษฐกิจสมาชิก ที่
ถูกคัดเลือก กรอบการกากับดูแลเป็ นจุดสนใจหลักของการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ และวิทยากรผูใ้ ห้ความรู ้ได้
อธิ บายรายละเอียดเกี่ยวกับองค์ประกอบสาหรับการประเมินความเสี่ ยงตามหลักวิทยาศาสตร์ ที่มีประสิ ทธิ ผล
และที่จาเป็ นในการนาไปปฏิบตั ิอย่างมีประสิ ทธิผล ในตอนท้ายของการประชุมตัวแทนเศรษฐกิจสมาชิกที่ได้รับ
การคัดเลือก และทรัพยากรบุคคลทั้งหมด ได้มีส่วนร่ วมอภิปรายในเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการใช้ความรู ้ที่ ได้จากการ
แลกเปลี่ยนระหว่างการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ หากจาเป็ นที่จะต้องปรับปรุ งนโยบายและกรอบการกากับดู แล
เศรษฐกิจของแต่ละสมาชิก และเพื่อเลือกผูก้ ากับดูแลที่สามารถให้คาปรึ กษาในกระบวนการ
งานนี้จดั ขึ้นทางออนไลน์เพื่อให้มีส่วนร่ วมอย่างปลอดภัยกับกลุ่มวิทยากรและผูเ้ ข้าร่ วมระหว่างประเทศ
แม้วา่ จะมีการระบาดของ COVID-19 มีตวั แทน 54 คนจากประเทศสมาชิก 10 ประเทศ เข้าร่ วมในการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการ
(ครั บ ก็ เ น้ น ในเรื่ อ งของการก ากับ ดู แ ลเทคโนโลยี ชี ว ภาพ เพื่ อ ให้ มี ค วามสอดคล้อ งและบนพื้ น
ฐานเศรษฐกิจของประเทศสมาชิก)
อยากได้ขอ้ มูลเพิ่มเติมติดต่อที่ raldemita@isaaa.org.
นักวิทยาศาสตร์ เรียกร้ องสหภาพยุโรปให้ อนุญาตใช้ เทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์ และใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
สมัยใหม่ ในการทาเกษตรอินทรีย์เพื่อบรรลุ SDGs
ที ม วิ จัย ซึ่ งรวมถึ ง นั ก วิ ท ยาศาสตร์ จ าก เยอรมนี สวี เ ดน
เนเธอร์ แ ลนด์ แ ละสหรั ฐ อเมริ กา ได้ข อให้ ส หภาพยุ โ รป
อนุ ญาตให้ใช้เทคนิ ค ใหม่ใ นการปรับปรุ งพันธุ์ พืช เช่น การ
แก้ไขยีน ในการทาเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อช่วยให้บรรลุเป้ าหมาย
การพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)
จากบทความที่ ตี พิ ม พ์ ใ นวารสาร Trends in Plant
Science ที ม นัก วิจัย กล่าวว่า กลยุทธ์ จากฟาร์ มถึ งโต๊ะ อาหาร
(Farm to Fork) ของยุโรปมีแนวโน้มที่จะล้มเหลวในการทาตามสัญญาที่ตระหนักถึง SDGs เว้นแต่จะใช้เทคนิ ค
ใหม่ในการปรับปรุ งพันธุ์พืชในการทาเกษตรอินทรี ย ์ โดยที่การทาเกษตรอินทรี ยแ์ ละเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
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ทั้ง 2 แบบต่างก็มีจุดแข็งเฉพาะตัวในการสนับสนุน SDGs และการผสมผสานทั้ง 2 รู ปแบบเข้าด้วยกันจะสามารถ
ทางานที่สาคัญร่ วมกันได้
เมื่อ SDGs เปิ ดตัวในปี 2558 คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission - EC) ให้คามัน่ กับเป้าหมาย
เหล่านี้ ซึ่ งจะต้องไปถึงให้ได้ในปี 2573 ด้วยการใช้กลยุทธ์ Farm to Fork ในขณะเดียวกัน EC ก็ตอ้ งการที่จะ
ส่งเสริ มการพัฒนาการทาเกษตรอินทรี ยข์ องสหภาพยุโรป โดยมีพ้นื ที่เกษตรกรรมเป้าหมายที่ทาเกษตรอินทรี ย ์ ที่
ร้อยละ 25 ของพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมดภายในปี 2573
ผู ้เ ขี ย นร่ ว ม Justus Wesseler ศาสตราจารย์ด้า นเศรษฐศาสตร์ ก ารเกษตรและนโยบายชนบท จาก
Wageningen University and Research กล่าวว่า "จากความต้องการอาหารคุณภาพสู งทัว่ โลกเพิ่มขึ้น การทาเกษตร
อินทรี ยใ์ นสหภาพยุโรปมากขึ้น จะส่ งผลให้มีการขยายพื้นที่เกษตรกรรมไปที่อื่นในโลก ซึ่ งอาจนาไปสู่ ตน้ ทุน
ด้านสิ่ งแวดล้อมที่สูงกว่าผลประโยชน์ดา้ นสิ่ งแวดล้อมของท้องถิ่นในสหภาพยุโรป”
(ครับ เห็นด้วยว่าการทาการเกษตรทั้ง 2 รู ปแบบมีจุดแข็งที่เฉพาะต่างกัน การผสมผสานร่ วมกันทั้ง 2
รู ปแบบ น่าจะส่งผลที่ดีต่อสุขภาพและสิ่ งแวดล้อมและน่าจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน ในปี 2573)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1360138521000716
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 28, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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