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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 5 พฤษภาคม 2564 
นักวิจัยของ Harvard University ได้พฒันาเคร่ืองมือแก้ไขยีนใหม่ท่ีเรียกว่า Retron Library Recombineering 

 

“Retrons ช่วยให้สามารถผลิตได้อย่าง
รวดเร็วและติดตามการคดักรองความผนั
แปรของ DNA รวมถึงผลกระทบท่ีมีต่อ
แบคทีเรียไดพ้ร้อมกนั” 

"ก้ า ว ข้ า ม  CRISPR, Retrons 
ก าลังจะมา!"  นักวิจัยจาก  Wyss Institute for Biologically Inspired Engineering ท่ี  Harvard University และ 
Harvard Medical School (HMS) ได้พัฒนาเคร่ืองมือแก้ไขยีนใหม่ท่ีเรียกว่า Retron Library Recombineering 
(RLR) ซ่ึงช่วยใหส้ามารถท าการทดลองทางพนัธุกรรมไดห้ลายลา้นคร้ังพร้อมกนั 

CRISPR-Cas9 สามารถคน้หาและตดัช้ินส่วนของ DNA ท่ีเฉพาะเจาะจงได ้แต่การแกไ้ข DNA เพื่อสร้าง
การกลายพนัธุ์ท่ีต้องการนั้นจ าเป็นต้องใช้การหลอกล่อให้เซลล์ใช้ DNA ช้ินใหม่เพื่อซ่อมแซมการแตกหัก 
วิธีการน้ีมีความซบัซอ้นในการจดัเรียงและอาจเป็นพิษต่อเซลลไ์ด ้เน่ืองจาก Cas9 มกัจะตดัไซตท่ี์ไม่ไดต้ั้งใจและ
ไม่เป็นเป้าหมายไดเ้ช่นกนั เคร่ืองมือ RLR จะช่วยให้งานน้ีง่ายขึ้น และ RLR สามารถสร้างการกลายพนัธุ์ไดม้าก
ถึงลา้นคร้ังพร้อมกนั และเซลลท่ี์กลายพนัธุ์ เป็นเสมือน "บาร์โคด้" เพื่อให้สามารถคดักรองทั้งหมดไดพ้ร้อมกนั 
ท าใหส้ามารถสร้างและวิเคราะห์ขอ้มูลจ านวนมหาศาลไดอ้ยา่งง่ายดาย 

Retrons เป็นท่ีรู้จกัมานานหลายทศวรรษ แต่ยงัไม่ทราบหนา้ท่ีของมนัจนถึงเดือนมิถุนายนปี 2563 เม่ือ
ทีมงานพบว่า retron ssDNA ตรวจพบว่าไวรัสติดเช้ือในเซลล์หรือไม่ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของระบบภูมิคุม้กนัของ
แบคทีเรีย นักวิจัยสนใจ Retrons เช่นเดียวกับ CRISPR เพราะสามารถใช้ส าหรับการแก้ไขยีนท่ีแม่นย  าและ
ยืดหยุ่นในแบคทีเรีย ยีสต์และแมแ้ต่เซลล์ของมนุษย ์ส่ิงท่ีน่าดึงดูดอีกประการหน่ึงของ Retrons คือ ล าดบัของ 
Retrons จะท าหนา้ท่ีเป็น "บาร์โคด้" ท่ีระบุวา่แต่ละเซลลใ์นกลุ่มของแบคทีเรียท่ีไดรั้บล าดบั Retrons แต่ละล าดบั 
ท าใหก้ารคดักรองเซลลก์ลายพนัธุ์ท่ีสร้างขึ้นไดอ้ยา่งแม่นย  าและรวดเร็วขึ้น 

George Church ผู ้เขียนอาวุโส ท่ีเป็นผู ้น าในสาขาชีววิทยาสังเคราะห์ของ Wyss Institute กล่าวว่า 
"ความสามารถในการวิเคราะห์การกลายพนัธุ์ท่ีมีบาร์โคด้ของ Retrons ดว้ย RLR ท าใหส้ามารถท าการทดลองได้
หลายลา้นคร้ังพร้อมกนั ท าให้เราสังเกตผลของการกลายพนัธุ์ในจีโนม ตลอดจนวิธีท่ีการกลายพนัธุ์เหล่านั้นอาจ
มีปฏิสัมพนัธ์ซ่ึงกนัและกนั" 

(ครับ การพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ยอ่มน าไปสู่ส่ิงท่ีดีกวา่ตลอดเวลา) 
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อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://wyss.harvard.edu/news/move-over-crispr-the-retrons-are-coming/ 
 

การศึกษาของคณะกรรมาธิการยุโรปแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเทคนิคใหม่ด้านจีโนม 
เพ่ือการเกษตรและความจ าเป็นในการก าหนดนโยบายใหม่ 

 

คณะกรรมาธิการยุโรปได้เผยแพร่การศึกษาเก่ียวกับ เทคนิค
ใหม่ดา้นจีโนม (new genomic techniques - NGTs) ท่ีแสดงให้
เห็นว่าเทคนิคดงักล่าว มีศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่ระบบอาหารท่ีมี
ความยั่งยืนมากขึ้น ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงในวัตถุประสงค์ของ 
European Green Deal (แผนนโยบาย Green Deal ท่ีต้องการ
สร้างสังคมท่ีไร้มลพิษ) และ Farm to Fork Strategy (กลยุทธ์
จากฟาร์มถึงโต๊ะอาหาร) การศึกษายงัพบว่ากฎหมายว่าด้วย

ส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมในปัจจุบนั ท่ีน ามาใชต้ั้งแต่ปี 2544 ไม่เหมาะสมท่ีจะน ามาบงัคบัใชก้บัเทคโนโลยีท่ี
เป็นนวตักรรมเหล่าน้ี ขณะน้ีคณะกรรมาธิการจะเร่ิมกระบวนการปรึกษาหารืออยา่งกวา้งขวางและเปิดกวา้ง เพื่อ
หารือเก่ียวกบัการออกแบบกรอบกฎหมายใหม่ส าหรับเทคโนโลยชีีวภาพเหล่าน้ี 

การศึกษาน้ีจดัท าขึ้นหลงัจากไดรั้บการร้องขอจากสภาแห่งสหภาพยุโรป (Council of the European Union) 
เม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน 2562 โดยขอให้คณะกรรมาธิการด าเนินการ "การศึกษาตามค าพิพากษาของศาลยติุธรรม
ในกรณี C-528/16 เก่ียวกับสถานะของเทคนิคใหม่ด้านจีโนมภายใต้กฎหมายสหภาพ " ข้อค้นพบหลักของ
การศึกษาคือ: 

• ผลิตภณัฑ ์NGT มีศกัยภาพท่ีจะน าไปสู่ระบบอาหารท่ีย ัง่ยืน โดยพืชจะมีความตา้นทานต่อโรค ทนทาน
ต่อสภาพแวดลอ้มและผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศไดดี้ขึ้น นอกจากน้ียงัมีสมบติัทาง
โภชนาการท่ีสูงขึ้น เช่น ปริมาณกรดไขมันท่ีดีต่อสุขภาพ และลดความต้องการปัจจัยการผลิตทาง
การเกษตร เช่น สารป้องกนัก าจดัฆ่าแมลงศตัรู 

• ดว้ยการมีส่วนร่วมท่ีตอบสนองต่อวตัถุประสงคข์องสหภาพยโุรปในการสร้างสรรคน์วตักรรมและความ
ยัง่ยืนของระบบอาหาร ตลอดจนเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงขึ้น NGTs สามารถให้ประโยชน์ต่อหลาย
ภาคส่วนของสังคมเรา 

• ในขณะเดียวกนั การศึกษายงัวิเคราะห์ขอ้กงัวลท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ ์NGT และการใชง้านในปัจจุบนั
และอนาคต ความกงัวลนั้นรวมถึงความปลอดภยัและผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดขึ้น ตวัอยา่งเช่น
ในเร่ืองความหลากหลายทางชีวภาพ การอยู่ร่วมกนักบัเกษตรอินทรียแ์ละเกษตรท่ีไม่ใช้การดดัแปลง
พนัธุกรรม รวมถึงการติดฉลาก 

• NGT เป็นชุดเทคนิคท่ีหลากหลายและสามารถบรรลุผลลพัธ์ท่ีแตกต่างกนั  โดยผลิตภณัฑ์จากพืชบาง
ชนิดท่ีผลิตโดย NGT มีความปลอดภยัเทียบเท่ากบัพืชท่ีปรับปรุงพนัธุ์ตามปกติ เพื่อสุขภาพของมนุษย์
และสัตวแ์ละต่อส่ิงแวดลอ้ม 
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• การศึกษาพบว่ามีขอ้บ่งช้ีท่ีชดัเจนว่ากฎหมายว่าด้วยส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีเร่ิมบงัคบัใช้ในปี 
2544 จนถึงปัจจุบนั ไม่เหมาะสมกบัวตัถุประสงคส์ าหรับ NGT และผลิตภณัฑบ์างชนิด และจ าเป็นตอ้ง
มีการปรับแกใ้หเ้ขา้กบัความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การศึกษาน้ีจะถูกน าไปหารือกับรัฐมนตรีสหภาพยุโรป (EU ministers) ท่ีสภาเกษตรและการประมง 

(Agriculture and Fisheries Council) ในเดือนน้ี และคณะกรรมาธิการจะหารือเก่ียวกับผลการวิจยั น้ีกับรัฐสภา
ยโุรปและผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียท่ีสนใจทั้งหมด 

(ครับ การแกไ้ขและออกกฎหมายในสหภาพยุโรป แมว้่าจะมีขั้นตอนในการท าต่างจากประเทศไทย แต่
สามารถออกกฎหมายในเร่ืองของส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมไดเ้ร็วกวา่มาก) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1985 
 

การศึกษายืนยันว่าหญ้าดัดแปลงพนัธุกรรมท าให้ดินปลอดสารพษิท่ีตกค้างจากวัตถุระเบิดทางทหาร 
 

ก า ร ศึ ก ษ า น้ี ท า ขึ้ น ท่ี  University of York ไ ด้ ยื น ยัน ว่ า 
switchgrass (หญ้าพื้นเมืองของสหรัฐฯ มีช่ือวิทยาศาสตร์ว่า 
Panicum virgatum) ท่ีดัดแปลงพันธุกรรม  ช่วยล้างสารพิษ
ตกค้างของ RDX (Research development explosive หรือ ดิน
ระเบิดท่ีใช้ท าซีโฟร์) ท่ีทหารทิ้งไวใ้นช่วงการฝึกยิงจริง เป็น
การทิ้งอาวุธยุทโธปกรณ์และทุ่นระเบิด RDX ได้ถูกน ามาใช้
เป็นยุทโธปกรณ์ตั้งแต่สมยัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 และการใช้

งานไดส่้งผลใหเ้กิดมลพิษทางน ้าใตดิ้นในวงกวา้ง 
นักวิจยัไดพ้ฒันา switchgrass ดดัแปลงพนัธุกรรม โดยการใส่ยีน 2 ตวัจากแบคทีเรีย ท่ีสามารถท าลาย 

RDX ได ้จากนั้นน าหญา้ดงักล่าวมาปลูกในดินท่ีปนเป้ือน RDX ในสถานท่ีทางทหารของสหรัฐฯ การศึกษาได้
ยืนยนัว่า switchgrass ดดัแปลงพนัธุกรรมสามารถก าจดัและยอ่ยสลาย RDX ในอตัรา 27 กก. RDX ต่อเฮกตาร์ (1 
เฮกตาร์ = 6.25 ไร่) RDX ได้ถูกก าหนดให้เป็นสารก่อมลพิษท่ีส าคญั โดยหน่วยงานคุม้ครองส่ิงแวดลอ้มของ
สหรัฐอเมริกา (US Environmental Protection Agency) และเพิ่มความกงัวลอย่างมีนัยส าคญัต่อสาธารณชน ใน
สหรัฐอเมริกาพื้นท่ีทางทหารกว่า 10 ล้านเฮกตาร์ ถูกปนเป้ือนด้วยส่วนประกอบของอาวุธท่ีมี RDX เป็น
ส่วนประกอบหลกั 

(ครับ เป็นการใชผ้ลิตผลจากเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ ในการท าใหดิ้นปลอดสารพิษท่ีตกคา้งจากวตัถุ
ระเบิดทางทหาร) 

อ่ าน เพิ่ ม เ ติมได้ ท่ี  https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/gm-grass-cleanses-
toxic-munitions/ 
 
 

https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/gm-grass-cleanses-toxic-munitions/
https://www.york.ac.uk/news-and-events/news/2021/research/gm-grass-cleanses-toxic-munitions/
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นักวิจัยส ารวจผลกระทบนอกเป้าหมายของ TALEN-mediated Bar-knockout ในข้าว 
 

นักวิจัยจากสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรแห่งชาติของ
เกาหลี (Korea's National Institute of Agricultural Sciences
) ได้ท าการศึกษาโดยใช้เทคโนโลยีการแก้ไขยีน  (gene 
editing) เพื่อสร้าง bialaphos-resistance (bar)-knockouts ใน
ข้าวท่ีทนทานสารก าจัดวชัพืช และระบุผลกระทบนอก
เป้าหมายท่ีเกิดขึ้น 

Transcription activator-like effector nucleases 
(TALENs) และเคร่ืองมือแกไ้ขยนีอ่ืน ๆ ไดถู้กพฒันาเพื่อเพิ่มการก าหนดเป้าหมายของการกลายพนัธุ์ของดีเอ็นเอ
โดยเฉพาะส าหรับพืชท่ีปลูก ทีมวิจยัใช ้TALENs และสร้างพืชไดจ้ านวน 41 ตน้ โดย 14 ตน้แสดงการกลายพนัธุ์
ตรงเป้าหมายท่ีตั้งใจไว ้การกลายพนัธุ์ส่วนใหญ่เป็นแบบ single nucleotide polymorphisms ท่ีไม่ใช่เป้าหมาย 
และเป็นการแทรก (insertions) จุดเล็ก ๆ หรือเป็นการตดัออก (deletions) และพบยีนท่ีแสดงออกท่ีแตกต่างกนั
เพียง 31 ยีนในการกลายพันธุ์  จากผลการวิจัยนักวิจัยสรุปว่า  TALEN-mediated bar mutations ท าให้เกิดผล
กระทบเพียงเลก็นอ้ยต่อการถอดระหสั RNA ของขา้ว 

(ครับ การศึกษาน้ีบอกว่า เคร่ืองมือท่ีใช้ในการแก้ไขยีน บางส่วนสามารถเกิดขึ้นได้นอกเป้าหมายท่ี
ตอ้งการ แต่มีเกิดผลกระทบเพียงเลก็นอ้ยต่อการถอดระหสั RNA ของขา้ว) 

อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ http://www.papersearch.net/thesis/article.asp?key=3879335 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 5, 2021 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 

http://www.papersearch.net/thesis/article.asp?key=3879335

