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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 14 กันยายน 2565 

การประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียในประเด็นท่ีเป็นปัจจุบันและท่ีก าลังจะมีข้ึน 
ภายใต้ CBD และพิธีสาร 

 

ISAAA และพันธมิตรจะจัดการประชุม
เชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาคเอเชียใน
ประเด็นท่ีเป็นปัจจุบนัและท่ีก าลงัจะมีขึ้น
ภ า ย ใ ต้  CBD แ ล ะ พิ ธี ส า ร  ( Pre-
COPMOP2022: Asian Regional 
Workshop on Current and Upcoming 
Items Under the CBD and its Protocols) 
ในวนัท่ี 5 - 6 ตุลาคม 2565 ผ่านทาง Zoom 

และเปิดให้ลงทะเบียนส าหรับผูส้นใจทุกท่าน 
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดกว้างส าหรับผู ้มีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับนโยบายและการก ากับดูแล

เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ทาการเกษตร (agbiotech) และความปลอดภยัทางชีวภาพ การวิจัยและพฒันา การคา้ 
และการตระหนักรู้ และจะมุ่งเน้นไปท่ีหาขอ้สรุปทัว่ไปท่ีเกี่ยวกับอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
(Convention on Biological Diversity - CBD) และพิธีสารและการสรุปความส าเร็จจากการอภิปรายในการประชุม 
COPMOP ล่าสุด 

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เปิดให้นักวิทยาศาสตร์ หน่วยงานก ากับดูแล ผู ้ก  าหนดนโยบาย ผู ้ มีส่วนใน
ภาคอุตสาหกรรม และนักศึกษาได้เขา้ร่วมประชุม หัวขอ้ของการอภิปรายได้รับการคดัเลือกอย่างรอบคอบ จาก
หัวขอ้ท่ีก าลงัเป็นท่ีกล่าวถึงและเป็นหัวขอ้ท่ีมีความสนใจอย่างจริงจังจากผู ้มีส่วนได้เสีย สามารถลงทะเบียนเข้า
ร่วมการประชุมเงปฎิบตัิการได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 

(ครับ เป็นการเปิดโอกาสรับฟังความคิดเห็นจากทุกท่านท่ีเกี่ยวขอ้งกับ CBDและพิธีสาร) 
ลงทะเบียนได้ท่ี 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoceyurD8pE9fQHiu4_Q8IUGknVi5QMhvL 
 
 

https://us06web.zoom.us/meeting/register/tZUoceyurD8pE9fQHiu4_Q8IUGknVi5QMhvL


2 
 

มะเขือเทศสีม่วงดัดแปลงพันธุกรรม (GM Purple Tomato) ได้รับการอนุญาตในสหรัฐอเมริกา 
 

หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพสัตว์และพืช
แห่งสหรัฐอเมริกา (Animal and Plant 
Health Inspection Service - APHIS) ของ
ก ร ะ ท ร ว ง เ ก ษ ต ร ส ห รั ฐ ฯ  ( U.S. 
Department of Agriculture -  USDA) ได้
รายงานการทบทวนสถานะการก ากั บ
ดูแล (Regulatory Status Review -  RSR) 
เม่ือวันท่ี 7 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยระบุ

ว่า มะเขือเทศสีม่วงดัดแปลงพันธุกรรม จาก Norfolk Plant Sciences มีความปลอดภัยในการปลูก และการ
น าไปใช้ในโครงการปรับปรุงพนัธ์ุในสหรัฐอเมริกา 

มะเขือเทศสีม่วง เป็นมะเขือเทศท่ีถูกดัดแปลงเพื่อเปลี่ยนสีและเพิ่มคุณภาพทางโภชนาการ มะเขือเทศท่ี
ปลูกอยู่ทัว่ไปมียีนท่ีควบคุมการผลิตแอนโธไซยานิน (anthocyanins เป็นสารต้านอนุมูลอิสระ (antioxidant) ช่วย
ชะลอความเส่ือมของเซลล์) อยู่แลว้ แต่มะเขือเทศส่วนใหญ่ไม่ได้ "เปิดใช้งาน" ในผล มะเขือเทศสีม่วงดัดแปลง
พนัธุกรรมจะมียีน 2 ตวัท่ีเพิ่มมาจาก snapdragons (ต้นลิ้นมงักร) ซึ่งท างานเหมือน "เปิดสวิตช์" ดังนั้นผลและน ้า
ท่ีคั้นจากผลจึงเป็นแหล่งท่ีอุดมไปด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ เนื่องจากเม็ดสีสีม่วงถูกสร้างขึ้นในมะเขือเทศทั้งผล 
ไม่ใช่เฉพาะผิว ในการทบทวน USDA APHIS ระบุว่ามะเขือเทศสีม่วงดัดแปลงพนัธุกรรมไม่น่าจะเพิ่มความ
เส่ียงศตัรูพืชเม่ือเทียบกับมะเขือเทศอื่น ๆ และไม่อยู่ภายใต้กฎระเบียบการก ากับดูแลภายใต้ “การเคลื่อนไหวของ
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงหรือผลิตผ่านพนัธุวิศวกรรม (Movement of Organisms Modified or Produced through Genetic 
Engineering)” (7 CFR ตอนท่ี 340) . 

USDA APHIS RSR ใช้ข้อมูลจาก Norfolk Plant Sciences และความคุ ้นเคย (familiarity) กับพันธ์ุมะเขือ
เทศ ความรู้เกี่ยวกับลกัษณะท่ีเปลี่ยนสีผลและคุณภาพทางโภชนาการ และความเขา้ใจในการปรับเปลี่ยน USDA 
APHIS ได้ออกจดหมายตอบกลบัเพื่อระบุว่ามะเขือเทศสีม่วงดัดแปลงพนัธุกรรมไม่อยู่ภายใต้ข้อบังคับ นี่เป็น  
RSR ท่ีตอบสนองครั้ งแรกท่ี USDA APHIS ออกภายใต้ขอ้บงัคบัด้านเทคโนโลยีชีวภาพฉบบัแก้ไข 

ศาสตราจารย ์Cathie Martin ผูพ้ฒันามะเขือเทศสีม่วงท่ีอุดมด้วยแอนโธไซยานินในปี 2551 กล่าวว่า “เป็น
ส่ิงท่ีวิเศษมาก และไม่เคยคิดเลยว่าจะได้เห็นวันนี้  ตอนนี้ ได้เขา้ใกลค้วามฝันในการแบ่งปันมะเขือเทศสีม่วงท่ีดี
ต่อสุขภาพให้กับผูค้นมากมายท่ีรอคอยอย่างตื่นเต้น” 

(ครับ ผมเองก็ตื่นเต้นท่ีจะได้ทานมะเขือเทศท่ีอุดมด้วยโภชนาการ) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-

2022/purple-tomato , https://www.tsl.ac.uk/news/purple-gm-tomatoes-at-exciting-milestone-in-us แ ล ะ 
https://www.jic.ac.uk/press-release/norfolk-plant-sciences-welcomes-major-milestone-decision-on-purple-gm-
tomatoes/ 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2022/purple-tomato
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2022/purple-tomato
https://www.tsl.ac.uk/news/purple-gm-tomatoes-at-exciting-milestone-in-us
https://www.jic.ac.uk/press-release/norfolk-plant-sciences-welcomes-major-milestone-decision-on-purple-gm-tomatoes/
https://www.jic.ac.uk/press-release/norfolk-plant-sciences-welcomes-major-milestone-decision-on-purple-gm-tomatoes/
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ไนจีเรียยอมรับแนวปฎิบัติเก่ียวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีมียีนร่วม 
 

ผู ้มีส่วนได้เสียด้านเทคโนโลยีชีวภาพและความ
ปลอดภัยทางชีวภาพในไนจีเรีย ได้ตรวจสอบและ
ยอมรับแนวปฎิบตัิระดับชาติเกี่ยวกับการก ากับดูแล
พืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM) ท่ีมียีนร่วม (Stacked 
Genes) เม่ือวันท่ี 25 กรกฎาคม 2565 ในเมืองอาบูจา 
แนวปฏิบัตินี้ ได้ให้แนวทางและข้อมูลเกี่ยวกับการ
ประเมินความเส่ียงและข้อก าหนด รวมถึงขั้นตอน
การจัดการความเส่ียงส าหรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรม

ท่ีมียีนร่วม  
Dr. Rufus Ebegba ผูอ้  านวยการทัว่ไป-CEO ของ National Biosafety Management Agency (NBMA) ระบุ

ว่า แนวปฎิบตัิท่ีน ามาใช้ใหม่นี้จะเป็นแนวทางของ NBMA ในการประเมินความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมียีนร่วม เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภณัฑ์จากเทคโนโลยีนี้  ปลอดภยัต่อการบริโภคของมนุษยแ์ละ
ส่ิงแวดล้อม เขากล่าวว่าแนวปฏิบัตินี้ จะช่วยให้แน่ใจว่ายีนในผลิตภัณฑ์ท่ีมาจากการดัดแปลงพันธุกรรมนี้ ให้
ประโยชน์ตามท่ีคาดหวงั โดยไม่มีความเส่ียงเพิ่มขึ้นเม่ือเทียบกับยีนทัว่ไปท่ีเป็นต้นแบบในการพฒันา 

แนวปฎิบตัิดังกล่าวผ่านการยอมรับในระหว่างการประชุมท่ีประกอบด้วยเจ้าหน้าท่ีของ NBMA หน่วยงาน
ศุลกากรไนจีเรีย สภาเมล็ดพนัธ์ุเกษตรแห่งชาติ หน่วยงานกักกันทางการเกษตรของไนจีเรีย ส านักงานพฒันา
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สาธารณะเกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ส านักงานพฒันา
สหภาพแอฟริกา -NEPAD (AUDA-NEPAD) โครงการส าหรับระบบความปลอดภยัทางชีวภาพ มหาวิทยาลยั
อาบูจา การแข่งขนัระดับสหพนัธรัฐ และคณะกรรมการคุม้ครองผูบ้ริโภค 

(ครับ เป็นหนึ่งในความก้าวหน้าของไนจีเรีย ในการก ากับดูแลพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมียีนร่วม)  
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.nepad.org/news/nigeria-adopts-national-guidelines-genetically-modified-

plants-stacked-genes 
 

ผู้เชี่ยวชาญผลักดันความร่วมมือด้านอินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการเกษตรท่ียั่งยืน  
 

ในการแข่งขันกับเวลาเพื่อเลี้ยงดูประชากรโลกท่ีก าลัง
เติบโต จ าเป็นต้องใช้ทางเลือกท่ีมีอยู่ทั้ งหมดเพื่อ บรรลุ
ความยั่งยืนทางการเกษตร ผู ้เชี่ยวชาญจากบราซิลและ
อาร์เจนตินาเสนอให้ใช้เกษตรอินทรีย์และการแก้ไขจีโนม
ในพืชควบคู่กันไป เพื่อให้เกิดความมัน่คงทางอาหาร 

https://www.nepad.org/news/nigeria-adopts-national-guidelines-genetically-modified-plants-stacked-genes
https://www.nepad.org/news/nigeria-adopts-national-guidelines-genetically-modified-plants-stacked-genes
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เกษตรอินทรียแ์ละเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร มกัถูกมองว่ายืนอยู่คนละฝั่ง ส่งผลให้เกษตรกรราย
ย่อยเชื่อว่าระบบการเกษตรทั้งสองระบบเข้ากันไม่ได้ นอกจากนี้ ยงัท าให้เกิดกรอบทางกฎหมายของเกษตร
อินทรีย ์เพื่อป้องกันไม่ให้ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมรวมเขา้กับระบบการผลิต แมว่้าจะมีประโยชน์ก็ตาม 

แต่การเกิดขึ้นของเคร่ืองมือแก้ไขยีนอย่าง CRISPR ผูเ้ชี่ยวชาญเชื่อว่าเทคโนโลยีชีวภาพและเกษตรอินทรีย์
สามารถเป็นพนัธมิตรกันเพื่อเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค โดยให้ความเห็นว่าการกลายพนัธ์ุอาจ
เกิดขึ้นได้ตามธรรมชาติ หรือท าได้โดยผ่านกระบวนการคดัเลือกทางพนัธุกรรมท่ียาวนาน และ เทคโนโลยี 
CRISPR-Cas9 จัดเป็นเทคโนโลยีท่ีพัฒนาได้รวดเร็วและควบคุมได้ในการชักน าให้มีคุณสมบตัิท่ีส าคัญในการ
พฒันาพนัธ์ุพืชโดยไม่ต้องถ่ายฝากยีนจากส่ิงมีชีวิตอื่น ท าให้พนัธ์ุพืชท่ีถูกพฒันามีความปลอดภยัอย่างยัง่ยืน และ
ยังเน้นว่าอาหารท่ีได้มาจากการแก้ไขยีนต้องได้รับการปฏิบัติ เหมือนอาหารทั่วไป และควรพิจารณาจาก
คุณสมบตัิของผลิตภณัฑ์แทนท่ีจะพิจารณาจากกระบวนการท า 

เทคโนโลยี CRISPR สามารถช่วยเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์และเทคโนโลยีชีวภาพเข้าด้วยกัน การเป็น
หุ้นส่วนเป็นพื้นฐานส าหรับการบรรเทาความไม่มัน่คงด้านอาหาร และการปฏิเสธประโยชน์ของการแก้ไขจีโนม
ของเกษตรกรอินทรียแ์ละเกษตรกรรายย่อยท่ีท าเกษตรอินทรีย ์จะเป็นโศกนาฏกรรมในสัดส่วนท่ีใหญ่โต 

(ครับ ฝากให้ผูมี้ส่วนเกี่ยวขอ้งช่วยพิจารณา) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2022.912793/full 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp September 14, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fbioe.2022.912793/full
http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp

