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TALENs คืออะไร 
 

พืชต้องเผชิญกับความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิตและ
ส่ิงไม่มีชีวิตอยูต่ลอดเวลา ดงันั้นนกัวิทยาศาสตร์จึงยงัตอ้ง
พฒันาเคร่ืองมือท่ีช่วยในการปรับปรุงพนัธุ์พืช เคร่ืองมือ
และแนวทางปฏิบติัใหม่ ๆ เหล่าน้ีเรียกว่า นวตักรรมการ
ปรับปรุงพนัธุ์พืช ซ่ึงรวมถึง transcription activator-like 
effector nucleases ( TALENs), clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats (CRISPR), zinc-

finger nucleases (ZFNs) และ homing endonucleases หรือ meganucleases 
CRISPR เป็นเทคนิคการแกไ้ขจีโนมท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุด อย่างไรก็ดี TALENS ก็มีความแม่นย  า

สูงและมีความสามารถอ่ืน ๆ เพิ่มเติม เช่น สามารถก าหนดเป้าหมายใด ๆ ไดใ้นล าดบัดีเอ็นเอ สามารถแยกแยะ
ระหว่างเป้าหมายดีเอ็นเอท่ีมีหมู่เมธิล (methylated) และ ไม่มีหมู่เมธิล (unmethylated) และการปรับเปล่ียนดีเอน็
เอภายใน organelles (โครงสร้างขนาดเลก็ท่ีท าหนา้ท่ีเฉพาะภายในเซลล)์ เช่น Mitochondria  

ดาวน์โหลด Plant Breeding Innovation: TALENs (Pocket K No. 59) เพื่อทราบข้อมูลเพิ่มเติม จาก 
https://www.isaaa.org/resources/publications/pocketk/59/default.asp 

Pocket Ks คือ Pockets of Knowledge ซ่ึงเป็นชุดขอ้มูลท่ีไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูเ้ช่ียวชาญ เก่ียวกบั
ผลิตภณัฑ์เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช และประเด็นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงสามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ 
ISAAA ท่ีไดรั้บการปรับให้เหมาะสมส าหรับการพิมพห์รือการใชง้านบนมือถือ ส าหรับ Pocket K No. 59 ไดรั้บ
การพฒันาโดย 2Blades Foundation 
 

Bt Cotton เป็นกุญแจท่ีใช้ในการก าจัดศัตรูพืชท่ีร้ายแรงจากสหรัฐอเมริกาและเม็กซิโก 
 

การผสมผสานท่ีมีประสิทธิภาพของฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมและกลยุทธ์การควบคุมศตัรูพืชแบบดั้งเดิม 
สามารถก าจดัหนอนเจาะสมอสีชมพู (pink bollworm) จากทวีปอเมริกาและเม็กซิโกได้ส าเร็จ ซ่ึงมาจากการ
รายงานโดย Bruce Tabashnik หวัหนา้คณะศึกษาและเพื่อนร่วมงาน ใน Proceedings of the National Academy of 
Sciences (PNAS) 
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หนอนเจาะสมอสีชมพูท่ีท าลายลา้ง ไดส่้งผลเสีย
ต่อการผลิตฝ้ายทางตะวนัตกเฉียงใตข้องสหรัฐฯ และทาง
ตอนเหนือของเมก็ซิโก ซ่ึงไดส้ร้างความเสียหายหลายสิบ
ล้านดอลลาร์ต่อปี Jeffrey Fabrick จากหน่วยงานวิจัย
การเกษตรของ USDA และหน่ึงในผูร้ายงานร่วมของ
การศึกษาน้ี กล่าวว่า "จากการวิเคราะห์การจ าลองด้วย
คอมพิวเตอร์และขอ้มูลภาคสนาม 21 ปีจากรัฐแอริโซนา 

ท าใหค้น้พบวา่ฝ้ายดดัแปลงพนัธุกรรมและการปล่อยตวัผีเส้ือของหนอนเจาะสมอสีชมพูท่ีเป็นหมนั จะท าหนา้ท่ี
ประสานกนัในการปราบปรามศตัรูพืชชนิดน้ี"  

ดว้ยเทคนิคการก าจดัหนอนเจาะสมอสีชมพูน้ี ช่วยให้เกษตรกรผูป้ลูกฝ้ายสามารถประหยดัเงินได ้192 
ลา้นเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ปี 2557 ถึงปี 2562 และวิธีน้ียงัไดรั้บการยอมรับว่าเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม เน่ืองจากช่วย
ลดการพ่นสารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูไดร้้อยละ 82 

ภายใน 10 ปี การใช้ฝ้ายบีทีช่วยลดจ านวนหนอนเจาะสมอสีชมพูได้ถึงร้อยละ 90 ซ่ึงเป็นคร้ังแรก
นบัตั้งแต่เร่ิมมีรายงานการแพร่ระบาดของศตัรูพืช ท่ีดูเหมือนวา่จะสามารถจะก าจดัไดอ้ยา่งสมบูรณ์ 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี  https://news.arizona.edu/story/biotech-cotton-key-eliminating-devastating-pest-us-
and-mexico 
 

CSIRO ใช้ "Gene Sandwich" เพ่ือเพิม่ความต้านทานข้าวสาลต่ีอโรคราสนิม 
 

นั ก วิ จั ย จ า ก  Australia's Commonwealth Scientific and 
Industrial Research Organisation (CSIRO) ได้เป็นผูน้ า ท่ีเป็น
ความพยายามระหว่างประเทศในการพฒันาตน้ขา้วสาลี  ท่ีมี
ระดับความตา้นทานต่อโรคราสนิม และอาจมีความทนทาน
มากขึ้นโดยใชย้นีตา้นทาน 5 ยนีร่วมกนั (stack) 

Dr. Mick Ayliffe นักวิจัยจาก CSIRO กล่าวว่า  แนว
ทางการท างานก็เหมือนกบัการใส่กุญแจล็อค 5 ดอก ซ่ึงท าให้

เปิดประตูเขา้บา้นไดย้ากขึ้น และเสริมว่าแนวทางใหม่ในการสร้างการป้องกนัขึ้นหลายชั้น จะท าให้เช้ือโรครา
สนิมเขา้โจมตีขา้วสาลีไดย้ากขึ้น 

Dr. Ayliffe กล่าวว่า การศึกษาของพวกเขานั้นไดก้ าหนดเป้าหมายท่ีการเกิดราสนิมของล าตน้ แต่ดว้ย
เทคโนโลยีเดียวกนัน้ีสามารถใชใ้นการปรับปรุงพนัธุ์ให้ตา้นทานโรคราสนิมใบขีด (stripe rust) และโรคราสนิม
ใบไดเ้ช่นกนั รวมทั้งสามารถเพิ่มความตา้นทานในพนัธุ์ขา้วสาลีต่าง ๆ ท่ีมีอยู ่และยงักล่าวเพิ่มเติมอีกวา่ “หน่ึงใน
หลายยีนท่ีใช ้ไดช่้วยป้องกนัโรคราสนิมของล าตน้ ใบและใบขีด ดงันั้นจึงเป็นไปไดท่ี้จะรวมยีนท่ีใชต่้อตา้นรา
สนิมชนิดอ่ืนเขา้ไวด้ว้ยกนั” การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อสร้างความตา้นทานในแนวทางใหม่น้ี จะเป็นเคร่ืองมือท่ีมีค่า
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ส าหรับการจดัการศตัรูพืชแบบผสมผสาน ช่วยลดความจ าเป็นในการใช้สารป้องกนัก าจดัเช้ือรา และเพิ่มความ
ยาวนานในการจดัการของเกษตรกร 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.csiro.au/en/News/News-releases/2021/CSIRO-gene-sandwich-to-
enhance-wheat-rust-resistance 
 

นักวิทยาศาสตร์เพิม่การผลติน ้ามันพืชขึน้ในใบพืช 
 

นักวิทยาศาสตร์จาก  University of Missouri ท่ีน าโดย
ศาสตราจารย์ Jay Thelen ได้คน้พบวิธีท่ีจะก าจดักลุ่มของ
ยีนท่ีรับผิดชอบในการควบคุมการผลิตกรดไขมนัในใบพืช
แทนท่ีจะเป็นในเมล็ดพืช ผลการศึกษาน้ีตีพิมพใ์นวารสาร 
Nature Communications 

พืชสั ง เคราะห์กรดไขมันในใบโดยใช้แสง 
ศาสตราจารย ์Thelen และทีมงาน ไดใ้ชเ้คร่ืองมือตดัต่อยีน 

CRISPR-Cas-9 เพื่อปิดโปรตีนขนาดเล็กสามชนิดใน Arabidopsis (พืชตน้แบบในการศึกษา) ท่ียบัย ั้งการผลิต
น ้ ามนัในใบพืช ท าให้พืชมีอิสระในการผลิต triacylglycerol ในใบในปริมาณท่ีสูงขึ้น แทนท่ีจะผลิตในเมล็ด 
Triacylglycerol เป็นส่วนประกอบหลกัของน ้ามนัพืช 

วิธีน้ีอาจน าไปสู่การผลิตน ้ ามนัพืชมากขึ้นและถูกลง จากพืชท่ีมีใบจ านวนมากและมีการใชป้ระโยชน์ใน
ดา้นอ่ืน ๆ ดว้ย ความเป็นไปไดข้องการใชพ้ืชท่ีมีใบมากในลกัษณะเอนกประสงค ์(dual uses) เช่น ถัว่เหลือง อาจ
เพิ่มปริมาณโปรตีนในเมลด็ เน่ืองจากการผลิตน ้ามนัในเมลด็นอ้ยลง 

อ่านเพิ่ม เ ติมได้จาก https://showme.missouri.edu/2020/higher-oil-production-in-plant-leaves-could-
revolutionize-vegetable-oil-industry-mu-researcher-finds/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 6, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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