
1 
 

 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 4 สิงหาคม 2564 

การทดลองข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมแสดงผลลัพธ์ท่ีโดดเด่นในไนจีเรีย  
 

มูลนิธิเทคโนโลยีการเกษตรแห่งแอฟริกา (African Agricultural 
Technology Foundation - AATF) รายงาน ว่าข้อ มูลจากการ
ทดลองภาคสนามท่ีถูกจ ากัด (confined field trial) ครั้ งท่ี 3 ของ
ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรมท่ีทนแล้งและต้านทานแมลงศัตรู
แสดงผลเป็นท่ีโดดเด่น 

ขา้วโพดดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีเรียกว่า Tela เป็นค าท่ีมาจาก
ภาษาละติน 'tutela' ซึ่ งหมายถึง 'การป้องกัน ' การทดลอง

ภาคสนามซึ่งก าลงัด าเนินการอยู่ท่ีสถาบนัวิจัยการเกษตร (Institute of Agricultural Research - IAR) ในไนจีเรีย 
แสดงให้เห็นว่า ขา้วโพดพนัธ์ุ Tela ให้ผลผลิต 9 ตนัต่อเฮกตาร์ (1 เฮกตาร์ = 6.25 ไร่) ซึ่ งสูงกว่าพนัธ์ุขา้วโพดท่ี
ผลิตได้ดีท่ีสุดในประเทศ ท่ีให้ผลผลิตเพียง 3 ตนัต่อเฮกตาร์  

Prof. Mohammad Ishiyaku ผู ้อ  านวยการบริหาร IAR กล่าวว่า “ด้วยศักยภาพในการให้ผลผลิตท่ีสูงนี้  
ขา้วโพดพนัธ์ุ Tela จึงเหมาะสมท่ีสุดท่ีจะช่วยอุดช่องว่างระหว่างอุปสงค์และอุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่ ง
ขาดดุล 6 ลา้นเมตริกตนั” และ “เกษตรกรสามารถลดต้นทุนจากการปลูกขา้วโพดพนัธ์ุนี้  โดยคาดว่าจะมีมูลค่า
มากกว่า 3 พันล้านไนรา (nairas - สกุลเงินของไนจีเรีย) จากการพ่นสารป้องกันก าจัดแมลงศัตรูบนพื้นท่ี 500 
เฮกตาร์ และอีกกว่า 6 พนัลา้นไนราจากผลกระทบจากภยัแลง้” 

AATF ได้พฒันาพนัธ์ุขา้วโพดเลี้ยงสัตว์ Tela ผ่านความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีประสานงานโดย AATF 
กับระบบการวิจัยการเกษตรแห่งชาติในเอธิโอเปีย เคนยา ไนจีเรีย โมซัมบิก แอฟริกาใต้ แทนซาเนีย และยูกันดา 
ศูนย์ปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีระหว่างประเทศ ( International Maize and Wheat Improvement Center - 
CIMMYT) และ Bayer Crop Science  

(ครับ เป็นท่ีน่ายินดีกับเกษตรกรในประเทศท่ีสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.aatf-africa.org/nigeria-transgenic-maize-trial-produces-outstanding-

results/ 
 
 

https://www.aatf-africa.org/nigeria-transgenic-maize-trial-produces-outstanding-results/
https://www.aatf-africa.org/nigeria-transgenic-maize-trial-produces-outstanding-results/
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นักวิทยาศาสตร์ด้านพืชของสหรัฐคัดค้านกฎหมายห้ามปลูก GMOs 
 

ในจดหมายท่ีส่งถึงประธานคณะกรรมการก ากับดูแล
ขอ ง  Humboldt County (มณฑลฮัมโบล ด ต์ ใ น
สหรัฐอเมริกา) สมาคมนักชีววิทยาพืชแห่งอเมริกา 
(American Society of Plant Biologists -  ASPB) ได้
เรียกร้องให้คณะกรรมการฯ ไม่สนับสนุนมาตรการ 
M (Measure M)  ซึ่ ง เป็นกฎหมายท่ีห้ามการ ปลู ก
ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรม (GMOs) ในเขตมณฑล

แคลิฟอร์เนีย โดยอา้งว่าเป็นการต่อต้านวิทยาศาสตร์และเป็นอนัตรายต่อการเกษตรของอเมริกา 
มาตรการ M ระบุว่า "จะเป็นส่ิงผิดกฎหมายส าหรับบุคคล บริษัท หรือองค์กรใด ๆ ในการเผยแพร่ 

เพาะปลูก เพาะเลี้ยง ส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมในมณฑลฮัมโบลดต์" บทลงโทษรวมถึงการริบและการท าลาย
พืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีปลูกไว ้ และบทลงโทษทางการเงินและ/หรือการจ าคุก ส าหรับผูใ้ดท่ีพบว่าฝ่าฝืนพระ
ราชกฤษฎีกา 

ในจดหมายจาก ASPB ยังระบุว่าการจ าคุกเกษตรกรหรือนักวิจัยส าหรับการใช้เทคโนโลยีนวตักรรมท่ี
ปลอดภยันั้นไม่ยุติธรรม เป็นการต่อต้านวิทยาศาสตร์ และเป็นอนัตรายต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของสหรัฐฯ  
ASPB กล่าวย ้าว่าอาหารท่ีมาจากการดัดแปลงพันธุกรรมสามารถรับประทานได้อย่างปลอดภัย โดยอ้างถึง
ผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ท่ีศึกษามาหลายปี และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ได้น าไปสู่การ
ลดการใช้สารป้องกันก าจัดแมลงศตัรูและโรคพืช นอกจากนี้  พนัธุวิศวกรรมยงัสามารถผลิตอาหารท่ีดีต่อสุขภาพ
และปลอดภัยกว่า  เ ม่ือ เปรียบเทียบกับเทคโนโลยีการปรับปรุงพัน ธ์ุพืชแบบดั้ งเดิม และยังเน้นย ้ ากับ
คณะกรรมการของมณฑลว่า "เทคโนโลยีชีวภาพและพนัธุวิศวกรรมของพืช  ถือเป็นค ามั่นสัญญาท่ีดีส าหรับ
การเกษตรในประเทศก าลังพัฒนา" ASPB ยังระบุด้วยว่า มาตรการ M เป็นกฎหมายท่ีเป็นอันตรายต่อการ
ศึกษาวิจัยในอนาคตและการท าการเกษตรโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชท่ีทนัสมยั 

(ครับ เหมือนประเทศไทยท่ีก าลงัท าลายอนาคตงานวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.eurekalert.org/news-releases/460951 

 

ผู้เช่ียวชาญเสนอมาตรการเพือ่บรรลุศกัยภาพสูงสุดของเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในแอฟริกา 
 

การผลิตพืชในแอฟริกายงัมีผลผลิตอยู่ในระดับต ่าและเป็นภัยคุกคามต่อความมัน่คงด้านอาหารของชาว
แอฟริกัน ในการยกระดับผลผลิตและสร้างความมัน่คงทางอาหาร กลุ่มนักวิจัยได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ซึ่ งมี
ค าแนะน าส าหรับแอฟริกาท่ีจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้นวตักรรมเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการผลิตทาง
การเกษตร ความก้าวหน้าทางการแพทย ์และประโยชน์ด้านส่ิงแวดลอ้มและชีวภาพ 
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วัตถุประสงค์ของผู ้เชี่ ยวชาญ คือ  เพื่อแสดงพลังและ
ความคิดสร้างสรรค์ของปัจจัยต่าง ๆ และผู ้ด าเนินการท่ี
เกี่ยวขอ้งกับเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในแอฟริกา 
และกระตุ้นให้ประเทศในแอฟริกาออกนโยบายท่ีเกี่ยวข้อง
และทบทวนกรอบการท างานท่ีมีอยู่ เพื่อเพิ่มความปลอดภัย
และความมัน่คงด้านอาหาร ให้สอดคลอ้งกับเป้าหมายการ
พฒันาท่ียัง่ยืนของสหประชาชาติ ค าแนะน าของผูเ้ชี่ยวชาญ 

คือ: 
• รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา ควรส่งเสริมความตระหนักรู้และความเขา้ใจของสาธารณชน

ในเชิงรุก เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ 
• กรอบงานความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติมีความส าคัญต่อการยอมรับของสาธารณชน ผู ้คนจะ

เปิดรับมากขึ้ น เม่ือมีระบบการก ากับดูแล ท่ีมีประสิทธิภาพในการดูแลกิจกรรมท่ีเกี่ยวข้องกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

• การมีส่วนร่วมของสาธารณะควรมีอยู่ในทุกขั้นตอนของการพฒันาความสามารถทางเทคโนโลยีชีวภาพ 
อย่างไรก็ตาม ความรู้สึกส่วนตวั ศาสนา ประเพณี การเมือง และวิทยาศาสตร์ ควรแยกออกจากกัน  

• รัฐบาลควรพัฒนากรอบการก ากับดูแลและนโยบายด้านต้นทุนท่ีมีประสิทธิภาพส าหรับส่ิงมีชี วิต
ดัดแปลงพนัธุกรรม ท่ีมีผลบงัคบัใช้ภายในบริบทของเขตอ านาจศาลของตน 

• ระบบการก ากับดูแลควรมีความสอดคลอ้งกันระหว่างประเทศต่าง ๆ ในแอฟริกาเพื่อให้เกิดความร่วมมือ 
การคา้ การจัดการ การถ่ายทอดความรู้ การพฒันา การน าไปใช้ และการคา้เทคโนโลยีชีวภาพท่ีง่ายขึ้น  

• ภาครัฐและเอกชนควรได้รับการสนับสนุนให้ท างานร่วมกัน และมุ่งเน้นความพยายามในการวิจัย เพื่อ
ระบุช่องว่างของความรู้และจัดการกับนโยบายท่ีล าเอียงหรือท่ีลม้เหลว และจุดอ่อนของสถาบันท่ีมี
แนวโน้มท่ีจะกีดกันความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ควรมีการประเมินผลการวิจัยในอดีตเพิ่มเติม เพื่อประเมินประโยชน์และความเส่ียงของการค้าพืช
ดัดแปลงพนัธุกรรม เพื่อเร่งความพยายามในการยอมรับแบบเร่งด่วน 

• ความสามารถหลังการ เก็ บเกี่ ยวและระบบการจ าหน่า ยอาหาร ท่ีมีประสิทธิภาพควร เ ส ริ ม
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในแอฟริกา 

(ครับ น่าจะน ามาปรับใช้กับประเทศไทยได้บ้าง) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/02648725.2021.1940735 
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ผู้เชี่ยวชาญดัดแปลง RNA Guides เพื่อใช้เป็นเคร่ืองมือของ CRISPR 
 

ผูเ้ชี่ยวชาญท่ี New York Genome Center (NYGC) 
และมหาวิทยาลยันิวยอร์ก (New York University 
-  NYU) ได้พัฒนา Guide RNA (โมเลกุล  RNA 
สังเคราะห์ท่ีใช้ในการแก้ไขจีโนมบนพื้นฐานของ
ระบบ CRISPR ซึ่งเป็นหนึ่งในเคร่ืองมือดัดแปลง
จีโนมชนิดหนึ่งท่ีมีความจ าเพาะสูง)  ท่ีดัดแปลง
ทางเคมี เพื่อใช้ในระบบ CRISPR ท่ีก  าหนด

เป้าหมายไปท่ี RNA ไม่ใช่ DNA การปรับเปลี่ยนนี้ ใน Guide RNA ได้ปรับปรุงความสามารถในการก าหนด
เป้าหมาย RNA ในเซลล์ของมนุษย ์ซึ่ งผลการวิจัยนี้ ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Cell Chemical Biology 

นักวิจัยได้ส ารวจการปรับเปลี่ยน RNA ในช่วงต่าง ๆ และพบว่าประสิทธิภาพของ CRISPR ดีขึ้นเป็น จาก 
2- ถึง 5 เท่าเม่ือเทียบกับ Guide RNA ท่ีไม่ได้แก้ไข ผลลพัธ์ยงัแสดงให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีท่ีปรับให้
เหมาะสม ช่วยขยายกิจกรรมการก าหนดเป้าหมายของ CRISPR จาก 48 ชั่วโมงเป็น 4 วนั ส่ิงนี้ได้รับการทดสอบ
บนตัวรับท่ีผิวเซลล์เป้าหมายในเซลล์ภูมิคุม้กันของมนุษย์จากผูบ้ริจาคท่ีมีสุขภาพดี  และ "universal" segment 
ของล าดับพนัธุกรรมท่ีใช้ร่วมกัน จากตวัแปรท่ีรู้จักทั้ งหมดของไวรัส RNA SARS-COV-2 ซึ่งเป็นไวรัสท่ีท าให้
เกิด COVID-19 ประสิทธิภาพท่ีเพิ่มขึ้นและกิจกรรมการก าหนดเป้าหมายช่วยให้นักวิจัยมีเวลามากขึ้นในการ
ตรวจสอบว่ายีนมีอิทธิพลต่อยีนอื่น ๆ ในกระบวนการท่ีเกี่ยวขอ้งได้อย่างไร 

(ครับ เป็นความคืบหน้าในการพฒันาเคร่ืองมือแก้ไขยีนให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น) 
อ่านเพิ่มเติมได้ ท่ี https://www.technologynetworks.com/genomics/news/modified-rna-guides-for-next-

generation-crispr-tools-and-therapies-351580 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 4, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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