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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันท่ี 24 มีนาคม 2564 

ญ่ีปุ่นเปิดตัวมะเขือเทศแก้ไขจีโนมพนัธ์ุแรกของโลก 
 

มะเขือเทศแก้ไขจีโนมส ำหรับกำรบริโภคโดยตรง พนัธุ์แรก 
ได้ถูกเปิดตวัในญ่ีปุ่ น โดยบริษทั Sanatech Seed กระทรวงท่ี
รับผิดชอบของญ่ีปุ่ นไดป้ระกำศวำ่มะเขือเทศท่ีไดรั้บกำรแกไ้ข
จีโนม จะไม่ถูกควบคุมดูแลเหมือนผลิตภัณฑ์ท่ีมำจำกกำร
ดดัแปลงพนัธุกรรม 

มะ เขือ เทศพัน ธุ์  Sicilian Rouge High GABA ของ 
Sanatech Seed ไดรั้บกำรพฒันำโดยใชเ้ทคโนโลยกีำรแกไ้ขยีน 

CRISPR-Cas9 เพื่อให้มี gamma-aminobutyric acid (GABA) ในปริมำณสูง ซ่ึงเป็นกรดอะมิโนท่ีเช่ือว่ำช่วยผ่อน
คลำยและช่วยลดควำมดนัโลหิต ตำมท่ี Shimpei Takeshita ประธำนบริษทั Sanatech Seed และประธำนเจำ้หนำ้ท่ี
ฝ่ำยนวตักรรมของ Pioneer EcoScience ท่ีเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยมะเขือเทศพนัธุ์น้ีแต่เพียงผูเ้ดียวระบุว่ำ มะเขือเทศ
พนัธุ์น้ีมี GABA มำกกวำ่มะเขือเทศทัว่ไป 4 – 5 เท่ำ 

Takeshita กล่ำวว่ำ กำรคัดเลือกท่ีจะพฒันำสำยพนัธุ์ Sicilian Rouge ร่วมกับลักษณะ GABA ก็เพรำะ
ตอ้งกำรให้ไดรั้บกำรยอมรับจำกผูบ้ริโภคในระดบัสูง โดยไดอ้ธิบำยเพิ่มเติมว่ำ “Sicilian Rouge เป็นพนัธุ์มะเขือ
เทศท่ีไดรั้บควำมนิยม และผูบ้ริโภคมีควำมคุน้เคยกบักำรซ้ือผลิตภณัฑอ่ื์น ๆ ท่ีมีสำร GABA สูงอยูแ่ลว้ ดงันั้นจึง
เป็นเร่ืองส ำคญั ท่ีจะตอ้งพฒันำใหไ้ดเ้ทคโนโลยใีนแบบท่ีคุน้เคยอยูแ่ลว้”  

ในค ำแถลงเก่ียวกับมะเขือเทศแก้ไขจีโนมท่ีมี GABA สูงในญ่ีปุ่ น สหพันธ์เมล็ดพันธุ์นำนำชำติ 
(International Seed Federation) กล่ำวแสดงควำมยินดีตอ้นรับกำรเปิดตวัและถือเป็นก้ำวส ำคัญในกำรด ำเนิน
นโยบำยของญ่ีปุ่ นท่ีเก่ียวกบักำรแกไ้ขจีโนม ซ่ึงเป็นกำรใหโ้อกำสแก่ภำคเมล็ดพนัธุ์ เพื่อสำนต่อควำมพยำยำมใน
กำรสร้ำงสรรคน์วตักรรมกำรปรับปรุงพนัธุ์พืช ท่ีน ำไปสู่ระบบอำหำรท่ีย ัง่ยนื 

(ครับ ในอนำคตเรำจะเห็นพืชท่ีแกไ้ขยนีหรือจีโนมไดถู้กน ำมำใชป้ระโยชน์มำกขึ้น) 
อ่ำนเพิ่มเติมได้ท่ี  http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/184662/sanatech-seed-launches-worlds-

first-ge-tomato 
 
 

http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/184662/sanatech-seed-launches-worlds-first-ge-tomato
http://www.fruitnet.com/eurofruit/article/184662/sanatech-seed-launches-worlds-first-ge-tomato
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CRISPR-Cas9 ได้รับการพัฒนาให้แก้ไขยีนในพืชหลายยีนพร้อมกัน 
 

นั ก วิ จั ย จ ำ ก  Martin Luther University Halle-Wittenberg 
(MLU) และ Leibniz Institute of Plant Biochemistry (IPB) ได้
ร่วมมือกนัในกำรพฒันำเคร่ืองมือแกไ้ขยีน CRISPR-Cas9 รุ่น
ปรับปรุงใหม่ ท่ีมีควำมสำมำรถในกำรแกไ้ขยนีในพืชไดถึ้ง 12 
ยีนในกำรท ำงำนเพียงคร้ังเดียว ซ่ึงมีควำมเป็นไปไดเ้ฉพำะกบั
ยีนกลุ่มเดียวหรือยีนกลุ่มเล็ก ๆ วิธีน้ีจะช่วยให้ง่ำยต่อกำร
ตรวจสอบปฏิสัมพนัธ์ของยนีต่ำง ๆ  

Dr. Johannes Stuttmann นักพนัธุศำสตร์พืช จำกสถำบนัชีววิทยำ (Institute of Biology) แห่ง MLU ได้
อธิบำยวำ่ นกัวิทยำศำสตร์ไดพ้ฒันำงำนน้ีโดยมีท่ีมำ ท่ีมำจำกผลงำนของนกัชีววิทยำ Dr. Sylvestre Marillonnet ผู ้
ซ่ึงพฒันำ Building Block (ช้ินส่วนโมเลกุล) ท่ี IPB ท่ีเหมำะสมท่ีสุดส ำหรับระบบ CRISPR-Cas9 ซ่ึงกำรสร้ำง 
Building Block น้ีจะช่วยให้พืชผลิตเอนไซม ์Cas9 ไดม้ำกขึ้นอย่ำงมีนยัส ำคญั เพื่อท ำหนำ้ท่ีเป็นกรรไกรส ำหรับ
ตดัสำรพนัธุกรรม และอธิบำยเพิ่มเติมว่ำ สำมำรถเพิ่ม guide RNAs (RNA ท่ีระบุต ำแหน่ง) ท่ีแตกต่ำงกนัมำกถึง 
24 รำยกำร เพื่อเป็นตวัน ำทำงใหเ้อนไซมท่ี์ท ำหนำ้ท่ีตดัไปยงัต ำแหน่งท่ีตอ้งกำรหลำยต ำแหน่งในสำรพนัธุกรรม 

วิธีน้ีใชไ้ดผ้ลเม่ือใชใ้นกำรทดลองกบั Arabidopsis thaliana (thale cress - เป็นพืชดอกขนำดเล็กในกลุ่ม
เดียวกบัตน้บรอกโคลี ซ่ึงเป็นพืชท่ีนกัวิทยำศำสตร์นิยมใชเ้ป็นตวัแทนในกำรศึกษำ) และ Nicotiana benthamiana 
(ยำสูบพื้นเมืองท่ีพบในออสเตรเลียตอนเหนือและตอนกลำง) โดยสำมำรถแกไ้ขยีนไดถึ้ง 8 ยีนพร้อมกนัในตน้
ยำสูบ ในขณะท่ีในตน้ thale cress ในบำงกรณี สำมำรถแกไ้ขยนีไดถึ้ง 12 ยนี และจำกขอ้มูลของ Stuttmann น้ีเอง 
ถือเป็นควำมกำ้วหน้ำคร้ังส ำคญั ซ่ึงเขำกล่ำวว่ำ “เท่ำท่ีรู้ กลุ่มของเรำเป็นกลุ่มแรกท่ีประสบควำมส ำเร็จในกำร
จดักำรกบัยนีเป้ำหมำยจ ำนวนมำกในครำวเดียว ส่ิงน้ีอำจท ำใหส้ำมำรถเอำชนะควำมซ ้ำซอ้นของยนีได”้ 

(ครับ งำนวิจยัถือเป็นส่ิงจ ำเป็น ขำดงำนวิจยัก็ขำดกำรพฒันำ) 
อ่ ำ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://pressemitteilungen.pr.uni-

halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5205 

ผู้เช่ียวชาญมีความริเร่ิมท่ีจะปรับปรุงค าแนะน าด้านเทคโนโลยีชีวภาพ และความปลอดภัยทางชีวภาพ 
ของ OECD ท่ีท าขึน้ในปี 2529 ให้ทันสมัย 

 

ผูเ้ช่ียวชำญท่ีเคยท ำหนำ้ท่ีในองคก์ำรเพื่อควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจและกำรพฒันำ (Organization for Economic 
Cooperation and Development - OECD) เสนอให้ปรับปรุงค ำแนะน ำเก่ียวกับกำรพิจำรณำควำมปลอดภยัของ 
Recombinant DNA (ดีเอ็นเอลูกผสม) ท่ีใชม้ำตั้งแต่ปี 2529 เพื่อให้เหมำะสมกบัเทคโนโลยีชีวภำพในยุคปัจจุบนั
มำกขึ้น 
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ในบทคว ำม ท่ี เ ผ ย แพ ร่ โ ด ย  Trends in 
Biotechnology ผู ้ เ ช่ี ย วช ำญได้ ให้ ข้อ เสนอแนะ
เก่ียวกับวิธีกำรปรับปรุงค ำแนะน ำ ท่ีใช้มำตั้ งแต่ปี 
2529 โดยค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของเทคโนโลยีชีวภำพ
สมัยใหม่ พวกเขำเน้นย  ้ำว่ำมีควำมจ ำเป็นท่ีจะต้อง
สร้ำงควำมเข้ำใจร่วมกันระหว่ำงประเทศต่ำง  ๆ 
รวมทั้ งแนวทำงกำรก ำกับ ดูแล ท่ี เ ก่ี ยวข้องต่อ

เทคโนโลยีกำรแกไ้ขจีโนม และยงัระบุว่ำค ำแนะน ำนั้นยงัคงเป็นเคร่ืองมือทำงกฎหมำยท่ีส ำคญั และควรเป็นท่ี
รู้จกัในวงกวำ้งมำกขึ้น โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งส ำหรับประเทศท่ีจะเป็นสมำชิก OECD ท่ีตอ้งกำรท่ีจะปฏิบติัตำม
มำตรฐำนขององคก์ร 

ในกำรเร่ิมตน้ ผูเ้ช่ียวชำญแนะน ำให้เปล่ียนช่ือค ำแนะน ำเป็น ขอ้พิจำรณำด้ำนควำมปลอดภยัส ำหรับ
โปรโตคอล (หลกักำรปฎิบติั) ของเทคโนโลยีชีวภำพสมยัใหม่: กำรประยุกต์ใชใ้นส่ิงแวดลอ้ม กำรเกษตรและ
กำรผลิตอำหำร / อำหำรสัตว์ (Safety Considerations for Protocols of Modern Biotechnology: Applications in 
the Environment, Agriculture, and Food/Feed Production)  โดยในส่วนท่ี  1 จะมุ่ ง เน้นไป ท่ีกำรแบ่ ง ปัน
ประสบกำรณ์เก่ียวกบัส่ิงมีชีวิตท่ีมีดีเอ็นเอลูกผสม (rDNA) เพื่อหำควำมสอดคลอ้งของกำรใช้เทคนิค rDNA กบั
กฎระเบียบดำ้นควำมปลอดภยัทำงชีวภำพ ในขณะท่ียงัมีกำรขยำยกำรพฒันำเทคโนโลยีชีวภำพ ส่วนท่ี 2 จะเนน้
ถึงควำมถูกตอ้งของหลกักำรปฏิบติัท่ีดีในอุตสำหกรรมขนำดใหญ่ ท่ีใช้ส ำหรับกำรจดักำรสำยพนัธุ์จุลินทรีย์
อุตสำหกรรม ท่ีมำจำกเทคโนโลยีชีวภำพสมยัใหม่ ส่วนท่ี 3 จะ เก่ียวข้องกับกำรใช้งำนทำงกำรเกษตรและ
ส่ิงแวดลอ้ม และแนะน ำว่ำกำรประเมินควำมเส่ียง / ควำมปลอดภยัควรค ำนึงถึงควำมรู้ท่ีไดรั้บในช่วงหลำยปีท่ี
ผ่ำนมำ เก่ียวกบัผลกระทบดำ้นส่ิงแวดลอ้มและสุขภำพของมนุษยท่ี์มีต่อส่ิงมีชีวิต สุดทำ้ยน้ีผูเ้ขียนตระหนกัดีว่ำ 
กำรทบทวนและปรับปรุงค ำแนะน ำอย่ำงสม ่ำเสมอ สำมำรถช่วยก่อให้เกิดวิธีกำรประเมินควำมปลอดภยัท่ีเป็น
นวตักรรมใหม่ เพื่อจดักำรกบัควำมทำ้ทำยของผลิตภณัฑชี์ววิทยำสังเครำะห์  (synthetic biology products) ในแง่
ของกำรประยกุตใ์ช ้ควำมคุน้เคยและแนวทำงกำรประเมินควำมปลอดภยัเชิงเปรียบเทียบ 

กำรแก้ไขตำมท่ีกล่ ำวมำ  จะครอบคลุม ถึงควำมเ ป็นไปได้  รวมถึง ช่วงประสบกำรณ์ของ
เทคโนโลยชีีวภำพสมยัใหม่ ในขณะท่ียงัคงสะทอ้นถึงกำรโตแ้ยง้ในปัจจุบนั ท่ีคลำ้ยคลึงกบัค ำแนะน ำเดิม 

(ครับ หน่วย/ฝ่ำยท่ีท ำหนำ้ท่ีก ำกบัดูแล ควรใหค้วำมสนใจและติดตำม) 
อ่ำนเพิ่มเติมไดท่ี้ https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167779921000561 

แคนาดายกเว้นการตรวจสอบตามกฎข้อบังคับส าหรับพืชท่ีได้รับการแก้ไขยีน 
แคนำดำก ำลังเปล่ียนนโยบำยกำรประเมินควำมเส่ียงส ำหรับพืชและผลิตภัณฑ์อำหำร ท่ีมำจำกพืช

ดัดแปลงพนัธุกรรม โดยพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีมี DNA แปลกปลอมจะยงัคงอยู่ภำยใตก้ำรก ำกับดูแลของ

https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0167779921000561
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กฎระเบียบ ในขณะท่ีส่ิงมีชีวิตท่ีไดรั้บกำรแกไ้ขยนีท่ีไม่มี DNA แปลกปลอม จะไดรั้บกำรยกเวน้จำกกำรประเมิน
ควำมปลอดภยั 

พืชดดัแปลงพนัธุกรรมจะถูกจดัประเภทเป็นพืชท่ีมี
ควำมแปลกใหม่  (novel) หรือไม่ มีควำมแปลกใหม่  
ส่ิงมีชีวิตท่ีมีควำมแปลกใหม่ คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีแสดงลกัษณะ
ใหม่ (novel trait) ท่ีไม่ไดเ้กิดขึ้นตำมธรรมชำติและมีดีเอ็น
เอแปลกปลอม ในทำงกลบักนัส่ิงมีชีวิตท่ีไม่มีควำมแปลก
ใหม่ คือ ส่ิงมีชีวิตท่ีมีประวติักำรใช้อย่ำงปลอดภัย ไม่มี
ลักษณะ ใหม่ ท่ี ถู กน ำ เ ข้ ำ  และไม่ มี ส ำรพัน ธุกรรม

แปลกปลอม Health Canada (กระทรวงสำธำรณะสุขแคนำดำ) และส ำนักงำนตรวจสอบอำหำรของแคนำดำ 
(Canadian Food Inspection Agency - CFIA) จะตดัสินว่ำส่ิงมีชีวิต / ผลิตภณัฑ์นั้นมีควำมใหม่หรือไม่ โดยผ่ำน
กระบวนกำรท่ีเรียกวำ่กำรก ำหนดควำมแปลกใหม่ 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่ำติดตำม เพื่อน ำมำปรับใชใ้นกำรก ำหนดกฎระเบียบในกำรก ำกบัดูแลของประเทศไทย
ต่อไป). 

อ่ ำ น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/genetically-
modified-foods-other-novel-foods/requesting-novelty-determination/list-non-novel-determinations.html 

 

 

แปลและเรียบเรียงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp March 24, 2021 
สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
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