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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันท่ี 23 มิถุนายน 2564 

หน่วยงานความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติเคนยาอนุญาตมันส าปะหลังดัดแปลงพันธุกรรม  
 

เม่ือวันท่ี 22 มิถุนายน 2564 หน่วยงานความปลอดภัยทาง
ชี วภาพแห่ งช าติ ขอ ง เคนยา  (Kenya National Biosafety 
Authority - NBA) ได้อนุญาตให้ปลดปล่อยพนัธ์ุมนัส าปะหลัง
ดัดแปรพันธุกรรม กรณี  (event) 4046 สู่ส่ิงแวดล้อม ซ่ึงเป็น
พันธ์ุมันส าปะหลังท่ีต้านทานโรคแผลขีดสีน ้ าตาลของมัน
ส าปะหลงั(cassava brown streak disease - CBSD) พฒันาโดย
องค์การวิจัยการเกษตรและปศุสัตว์ของเคนยา (Kenya 

Agricultural and Livestock Research Organization - KALRO) 
คณะกรรมการ NBA ได้ให้การอนุญาต ตามเอกสารค าร้องเพื่อการตดัสินใจท่ีลงวนัท่ี 16 มิถุนายน 2564 

หลงัจากได้ท าการตรวจสอบท่ีจ าเป็นตามพระราชบญัญตัิความปลอดภยัทางชีวภาพของประเทศ นักวิทยาศาสตร์
ของ KALRO ได้พฒันาพนัธ์ุมนัส าปะหลงัท่ีต้านทาน CBSD กรณี (event) 4046 ภายใต้เงื่อนไขของการทดลอง
ภาคสนามท่ีจ ากัด การอนุญาตจาก NBA นี้ เป็นการปูทางส าหรับการด าเนินการทดลองประสิทธิภาพระดับชาติ
ของพนัธ์ุนี้  ก่อนการลงทะเบียนและปล่อยให้กับเกษตรกร การอนุญาตนี้ มีอายุ 5 ปี นับแต่วนัท่ีได้รับมอบอ านาจ 

พนัธ์ุมนัส าปะหลงั กรณี (event) 4046 ได้รับการพฒันาโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ และได้ท าการ
ประเมินในช่วงระยะเวลา 5 ปีในการทดลองภาคสนามแบบจ ากัดในสถานท่ีต่าง ๆ 3 แห่งในเคนยา คือ Mtwapa 
(Kilifi), Kandara (Murang'a) และ Alupe (Busia) และพบว่ามีความต้านทานสูงและมีเสถียรภาพต่อ CBSD ซึ่ ง
เป็นโรคท่ีอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลผลิตได้ 100 เปอร์เซ็นต์จากการติดเชื้อรุนแรง การตรวจสอบอย่าง
ละเอียดโดย NBA ยืนยนัว่ามนัส าปะหลงัดัดแปลงพนัธุกรรม กรณี (event) 4046 มีความปลอดภยัเทียบเท่ากับมัน
ส าปะหลงัพนัธ์ุปกติ ทั้งด้านอาหาร อาหารสัตว์ และส่ิงแวดลอ้มทัว่ไป 

มนัส าปะหลงัท่ีต้านทานโรคพนัธ์ุนี้  ได้รับการพฒันาภายใต้โครงการ Virus Resistant Cassava for Africa 
Plus (VIRCA Plus) ซึ่งเป็นโครงการความร่วมมือระหว่าง KALRO สถาบนัวิจัยทรัพยากรพืชแห่งชาติของยูกันดา 
(National Crops Resources Research Institute of Uganda) และศูนยวิ์ทยาศาสตร์พืชโดนัลด์ แดนฟอร์ธ (Donald 
Danforth Plant Science Center) 

(ครับ นับว่าเป็นข่าวดีส าหรับเกษตรกรชาวเคนยา) 
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ส าหรับรายละเอียดเพิ่มเติม อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับเต็มจาก KALRO ใน Science Speaks 
(https://www.isaaa.org/blog/entry/default.asp?BlogDate=6/23/2021) ส าหรับขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการพฒันา
เทคโนโลยี ชี วภาพในแอฟ ริก า  ติ ดต่ อ  Dr. Margaret Karembu ผู ้อ  านวยก าร  ISAAA AfriCenter ท่ี  
mkarembu@isaaa.org 
 

แนะน าให้ร่วมฟังการสัมมนาผ่านเว็บเร่ือง Gene Drive สามารถปกป้องธรรมชาติได้หรือไม่  
 

องค์ ก าร  ISAAA ร่ วมกับ  Outreach Network for Gene Drive 
Research และ Biotechnology Information Centers จะจัดสัมมนา
ผ่านเว็บภาค  2 ของ Gene Drive Webinar Series ในหัวข้อ Gene 
Drive สามารถใช้เพื่อปกป้องธรรมชาติและฟ้ืนฟูการสูญเสียความ
หลากหลายทางชีวภาพได้หรือไม่  โดยจะจัดขึ้ นในวันท่ี 24 
มิถุนายน 2564 เวลา 14.00 น. มะนิลา (07:00 น. ลอนดอน/16:00 
น. ซิดนีย/์13.00 น. กรุงเทพ) ผ่าน Zoom 

ความเป็นไปได้ท่ีจะใช้และผลกระทบของเทคโนโลยี Gene Drive เป็นหัวขอ้ท่ีมีความสนใจเพิ่มขึ้นใน
ระดับนานาชาติและระดับประเทศในหลายประเทศ ซึ่ งชุด  (series) การสัมมนาผ่านเว็บของ Gene Drive มี
จุดมุ่งหมายเพื่อช่วยส่งเสริมการสนทนาให้มีประสิทธิผลและสมดุล เกี่ยวกับประโยชน์และความเส่ียงท่ีเป็นไป
ได้จากการใช้ Gene Drive โดยให้ขอ้มูลท่ีเป็นขอ้เท็จจริงและถูกต้อง ซึ่ งเป็นการอภิปรายในเนื้อหาท่ีอยู่ภายใต้
อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 

ระหว่างการสัมมนาผ่านเว็บครั้ งท่ี 2 ของชุดนี้  (Gene Drive Webinar Series) ผู ้เชี่ยวชาญจะให้ข้อมูล
เกี่ยวกับ: 

• ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพด้วย Gene Drive 
• ส่ิงท่ี Gene Drive สามารถท าได้เพื่อป้องกันชนิดพนัธ์ุต่างถิ่นรุกราน (invasive alien species) 
• ประโยชน์และขอ้จ ากัดของ Gene Drive ท่ีใช้เพื่อการอนุรักษ์ 
วิทยากรประกอบด้วย Dr. Patty Baiao หัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการของสหรัฐฯ ท่ี Island Conservation; Dr. 

Owain Edwards หัวหน้ากลุ่มส่ิงแวดลอ้มและจีโนมสังเคราะห์ท่ี CSIRO Land & Water; และ Dr. Andrew Veale 
นักนิ เวศวิทยาสัตว์ป่าและนักพันธุศาสตร์ ท่ี  Manaaki Whenua Landcare Research ประธานกิตติคุณของ
คณะกรรมาธิการ IUCN ด้านนโยบายส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม Ms. Aroha Mead จะท าหน้าท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการอภิปราย 

หมายเหตุ Gene Drive เป็นกระบวนการทางธรรมชาติและเทคโนโลยีของพนัธุวิศวกรรมท่ีถ่ายทอดชุด
ยีนเฉพาะไปยงัรุ่นลูกหลานทัว่ทั้งประชากร 

ผูส้นใจสามารถลงทะเบียนเขา้ร่วมการสัมมนาทางเว็บได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 

mailto:mkarembu@isaaa.org
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มะเขือเทศสีม่วงท่ีได้รับรางวัลจะวางจ าหน่ายในประเทศจีน  
 

มะเขือเทศสีม่วงท่ีรู้จักกันในชื่อ Yoom ซึ่ งได้รับรางวัล Fruit 
Logistica Innovation Award ใ น ก รุ ง เ บ อ ร์ ลิ น เ ม่ื อ เ ดื อน
กุมภาพนัธ์ 2563 จะจัดจ าหน่ายในประเทศจีน ในรูปแบบบรรจุ
ภณัฑ์ท่ีมีตวัการ์ตูนดิสนียย์อดนิยม นอกจาก Yoom แลว้ Nebula 
Tomato ท่ีมีรสหวานและเขม้ขน้จะถูกบรรจุด้วยตวัละครดิสนีย์
ด้วย 

มะเขือเทศ Yoom มีเอกลักษณ์เฉพาะตรงท่ีมีสีม่วงถึง
ด า มีรสชาติท่ีกรอบและสดชื่นพร้อมความหวานและรสฝาดท่ีสมดุล และในขณะเดียวกันก็อุดมไปด้วยวิตามิน 
แร่ธาตุและสารต้านอนุมูลอิสระ กรดอะมิโนท่ีมีอยู่ตามธรรมชาติในมะเขือเทศผสมผสานกับรสชาติท่ีโดดเด่น
ของตวัเอง เกิดเป็นรสชาติอูมามิ (อร่อยและกลมกล่อม) ท่ีเขม้ขน้ มะเขือเทศ Yoom และ Nebula ถูกพฒันาโดย
บริษัทเมล็ดพันธ์ุ Syngenta และก าลังปลูกท่ี Beijing HortiPolaris ในเขต Miyun ของปักกิ่ง ประเทศจีน บริษทั 
Dole China และ Syngenta Group China ได้ลงนามในขอ้ตกลงคา้ปลีกเพื่อการจ าหน่ายมะเขือเทศ 2 สายพนัธ์ุนี้
ในประเทศจีน รวมถึงข้อตกลงทรัพยสิ์นทางปัญญากับดิสนีย์ ส าหรับบรรจุภัณฑ์ท่ีมีภาพมิกกี้และผองเพื่อน 
รวมทั้งเจ้าหญิงดิสนีย ์มะเขือเทศนี้คาดว่าจะวางจ าหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตจีน ภายในกลางเดือนพฤศจิกายน 2564 

(ครับ การพฒันาให้มีผลิตภณัฑ์ท่ีแปลกตาไปจากเดิม รวมทั้งมีคุณค่าทางโภชนาการเพิ่มขึ้น และดึงดูด
ด้วยบรรจุภณัฑ์ภาพการ์ตูนดีสนี่ย ์เป็นแนวทางการเพิ่มมูลค่าทางการตลาด) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.producereport.com/article/dole-china-syngenta-release-2-disney-
branded-tomato-varieties 
 

การศึกษาพบว่าการแก้ไขยีนในวัวไม่ก่อให้เกิดการกลายพันธ์ุนอกเป้าหมาย  
 

นักวิทยาศาสตร์ได้ตรวจสอบการกลายพนัธ์ุนอกเป้าหมาย 
(off-target mutagenesis) และการกลายพันธ์ุท่ีเกิดขึ้ น เอ ง
เฉพาะในววัตวันั้น (de novo mutagenesis) จากการแก้ไขยีน
เพื่ อ ให้ มี สีขน ท่ี เ จือ จาง  (diluted coat-color)  โดยใช้
เทคโนโลยี CRISPR-Cas9 ผลการวิจัยไม่พบการกลายพันธ์ุ
นอกเป้าหมายในระหว่างการหาล าดับจีโนม ซึ่ ง เป็น
หลัก ฐาน ให้ เห็ น ว่ า เทคโนโลยีนี้ เ ป็นเค ร่ื อง มือ ท่ีมี

ประสิทธิภาพในการสร้างความผันแปรได้อย่างรวดเร็วในประชากรวัว โดยมีโอกาสเกิดการกลายพันธ์ุนอก
เป้าหมายน้อยลง 
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การกลายพันธ์ุนอกเป้าหมาย ยังคงเป็นปัญหาเม่ือใช้การแก้ไขยีน CRISPR-Cas9 ในสัตว์ด้วยหลาย
เหตุผลท่ีเกี่ยวข้องกับความปลอดภัยและการใช้เทคโนโลยี อย่างไรก็ตาม นักวิทยาศาสตร์ชื่นชอบเคร่ืองมือนี้
เพราะช่วยให้สามารถสร้างความผนัแปรให้เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เช่น ไม่มีเขาและสีขนท่ีเจือจาง เพื่อเพิ่มความ
ทนทานต่อความร้อนของววั 

นักวิทยาศาสตร์จากนิวซีแลนด์ได้ออกแบบการศึกษา เพื่อให้สามารถตรวจสอบรายละเอียดของการ
กลายพนัธ์ุนอกเป้าหมายและการกลายพนัธ์ุท่ีเกิดขึ้นเองเฉพาะในววัตวันั้น ท่ีได้รับการแก้ไขยีน Premelanosome 
(PMEL) เพื่อให้มีสีขนท่ีเจือจาง และไม่พบว่ามีการกลายพันธ์ุนอกเป้าหมายเม่ือท าการศึกษาเชิงลึกจากการ
จัดล าดับจีโนมทั้งหมดของววัท่ีท าการแก้ไขยีนและไม่ได้แก้ไขยีน ความถี่ในการกลายพนัธ์ุไม่ได้รับผลกระทบ
จากการแก้ไขยีน จึงสรุปว่าไม่มีการกลายพนัธ์ุนอกเป้าหมายท่ีเกี่ยวขอ้งกับ CRISPR-Cas9 ท่ีตรวจพบได้ในเซลล์
ท่ีดัดแปลงยีนหรือในลูกววัท่ีมาจากเซลล์ท่ีแก้ไขยีน และการเปรียบเทียบการกลายพนัธ์ุท่ีเกิดขึ้นเองเฉพาะในลูก
วัวตัวท่ีแก้ไขยีนและลูกวัวท่ีไม่ได้แก้ไขยีน ไม่พบว่ามีการกลายพันธ์ุท่ีสูงขึ้นในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเกินกว่าท่ี
คาดการณ์ไวจ้ากการกลายพนัธ์ุท่ีเกิดขึ้นเอง 

(ครับ เป็นการศึกษาเพื่อตอบโจทย์ท่ีว่า การแก้ไขยีนก่อให้เกิดการกลายพนัธ์ุนอกเป้าหมายหรือไม่ ซึ่ ง
พบว่าไม่เกิด) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://bmcgenomics.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12864-021-07804-x 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 23, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 


