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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 9 ธันวาคม 2564 

องค์การไอซ่า (ISAAA) เผยแพร่ มูลบท (พื้นฐาน) ในการแก้ไขจีโนม 
 

องค์การไอซ่า ร่วมกับส านักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพ
ของกรมวิชาการเกษตรแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Department 
of Agriculture Biotechnology Program Office)  และแนวร่วม
เทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์  (Biotech Coalition of the 
Philippines) จะเปิดตัวส่ิงพิมพ์ล่าสุดในชื่อ “Breaking Barriers 
with Breeding: A Primer on New Breeding Innovations for 
Food Security” (การแก้ปัญหาด้วยการปรับปรุงพันธ์ุ: มูลบท

ของนวตักรรมใหม่ในการปรับปรุงพนัธ์ุใหม่เพื่อความมัน่คงด้านอาหาร) ในวนัท่ี 13 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00 
น. GMT +8 (เวลา 09:00 น ประเทศไทย) ผ่าน Zoom 

การแก้ไขจีโนมเป็นหนึ่งในนวัตกรรมท่ีพลิกโฉมวงการอาหารและการเกษตร ซึ่ งช่วยให้ผู ้เชี่ยวชาญ
ปรับปรุงลกัษณะของส่ิงมีชีวิตโดยใช้ส่ิงท่ีเรียกว่า กรรไกรโมเลกุล (molecular scissors) เพื่อแก้ไขดีเอ็นเอ (DNA) 
หรือสายพันธุกรรม ในต าแหน่งเฉพาะ เนื่องจากมีความสนใจอย่างมากจากผู ้มีส่วนได้เสียทั่วโลกเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีนี้  องค์การไอซ่าจึงได้จัดท า มูลบทในการแก้ไขจีโนม โดยเน้นเป็นพิเศษเกี่ยวกับผลกระทบต่อความ
มัน่คงด้านอาหาร และได้เชิญผูเ้ชี่ยวชาญชั้นน าให้เขียนในหัวขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้งมากท่ีสุด เพื่อให้แน่ใจว่าเทคโนโลยี
แต่ละด้านนั้นมีความครอบคลุมและมีมุมมองท่ีถูกต้อง 

ในระหว่าง 1 ชั่วโมงของการเปิดตวัส่ิงพิมพ์นี้  Prof. Paul Teng ประธานองค์การไอซ่าและผูเ้ชี่ยวชาญด้าน
ความมั่นคงด้านอาหารจากสิงคโปร์ จะกล่าวถึงความส าคญัของการแก้ไขจีโนมในการบรรลุความมั่นคงด้าน
อาหาร ส่วนผูเ้ขียนคนอื่นจะกล่าวอย่างส้ัน ๆ ในหัวขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้ง 

ผู ้สนใจสามารถเข้าร่วมการเปิดตัวส่ิงพิมพ์นี้ ได้โดยไม่เสียค่าใช้ จ่าย และลงทะเบียนเข้าร่วมได้ ท่ี  
https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g1utuexxSu2Pb0x_fKB-HQ 
 

นักวิทยาศาสตร์จากมหาวิทยาลัยเท็กซัสค้นพบเคร่ืองมือใหม่ในการแก้ไขยีนท่ีมีศักยภาพ  
 

งานวิจัยใหม่นี้ท าท่ี University of Texas (UT) ในเมือง (Austin) โดยการเพิ่มจ านวนท่ีเกิดขึ้นตามธรรมชาติของ
ระบบ CRISPR-Cas ซึ่งกลายมาเป็นเคร่ืองมือใหม่ท่ีมีศกัยภาพ ท่ีท าให้นักวิจัยสามารถแก้ไขยีนจ านวนมากได้  

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_g1utuexxSu2Pb0x_fKB-HQ
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นักวิทยาศาสตร์ได้ระบุกลุ่มของยีนท่ีใช้ CRISPR เพื่อแทรก
ตัวเองเข้าไปในต าแหน่งต่าง ๆ ในจีโนมของส่ิงมีชี วิต ท่ี
เรียกว่า CRISPR-associated transposons (CASTs) (เป็นกลไก
การปรับตัวในแบคทีเรีย และใช้เป็น CRISPR แบบใหม่ ท่ีมี
ศกัยภาพในการดัดแปลงจีโนมท่ีมีขนาดใหญ่และแม่นย าโดย
ไม่ต้องพึ่ งพาการซ่อมแซม DNA ท่ี เห็นใน CRISPR-Cas 
แบบเดิม) ซึ่ งงานวิจัยก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่า สามารถใช้

เพื่อเพิ่มยีนทั้ งหมดหรือล าดับดีเอ็นเอขนาดใหญ่ลงในจีโนมได้ในแบคทีเรีย ทีมวิจัยท่ีน าโดย Ilya Finkelstein 
และ Claus Wilke ท่ี UT Austin ได้เพิ่มจ านวน CAST ท่ีน่าจะเป็นไปได้ จากประมาณหนึ่งโหลเป็นเกือบ 1,500 

Finkelstein รองศาสตราจารยด์้านชีววิทยาศาสตร์ระดับโมเลกุล ซ่ึงเป็นผูริ้เร่ิมและเป็นหัวหน้าวิจัยกล่าวว่า 
"ด้วย CASTs เราสามารถแทรกยีนจ านวนมากท่ีเรียกว่า 'ชุดยีน' (gene cassettes) ท่ีควบคุมการท างานท่ีซับซ้อน
หลายอย่าง Jennifer Doudna นักวิจัยเกี่ยวกับ CRISPR และเป็นผู ้ท่ีได้รับรางวัลโนเบล คาดการณ์ว่า CAST จะ
เป็นองค์ประกอบส าคญัในชุดเคร่ืองมือของพนัธุวิศวกรรม ท่ีสามารถท าให้เกิด "การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในจุดใด 
ๆ ทางพนัธุกรรม ในส่ิงมีชีวิตใดๆ" ภายในทศวรรษนี้  

(ครับ เป็นเร่ืองของการพฒันาเทคโนโลยีการแก้ไขยีนจ านวนมาก แทนท่ีจะแก้ไขเพียงยีนเดียวแบบเดิม ๆ)  
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://news.utexas.edu/2021/12/03/potential-new-gene-editing-tools-uncovered/ 

 

นักวิทยาศาสตร์ใช้ TALENs เพื่อแก้ไขปลาทูน่า (Tuna) 
 

นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นประสบความส าเร็จในการใช้  
transcription activator-like effector nucleases (TALENs) 
เพื่อกระตุ้นการกลายพัน ธ์ุขนาดเล็ก  ท่ีท าให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงในลกัษณะท่ีแสดงออก (phenotype) ท่ีส าคญั
ของปลาทูน่าขนาดเล็ก หรือ ปลาโอลาย (Euthynnus affinis) 
การศึกษานี้ แสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงยีน slc24a5 
โดยใช้ Platinum TALEN ในปลา ซึ่ งถือเป็นครั้ งแรกท่ีใช้

เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมเพื่อศึกษาความผนัแปรของสีในสายพนัธ์ุปลาทูน่า 

นักวิทยาศาสตร์ได้ออกแบบการศึกษา เพื่อน าเสนอการหยุดท างานของยีน slc24a5 ท่ีท าได้อย่างง่ายและมี
ประสิทธิภาพโดยใช้ TALENs ในปลาทูน่า ยีนนี้ มีหน้าท่ีท าให้ปลาทูน่ามีสีทอง ซึ่ งเป็นลกัษณะด้อย นักวิจัยได้
ตรวจสอบการแสดงออกของยีนและความแตกต่างทางหน้าท่ีระหว่าง 2 TALENs, +153/+47 และ +136/+63  ใน
ยีนเป้าหมาย slc24a5 โดยใช้ PCR แบบเรียลไทม์ นักวิทยาศาสตร์สามารถสังเกตการเปลี่ยนแปลงของพฒันาการ
ในการถอดรหัสของยีน slc24a5 ระหว่างท่ีเป็นตัวอ่อนของปลาในระยะเร่ิมต้น และจากการตรวจสอบเพิ่มเติม
น าไปสู่การสร้าง 4 TALEN โดยใช้ Platinum TALEN ซึ่งถูกประเมินในหลอดทดลองโดยการทดสอบการคลาย
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ตวัของดีเอ็นเอสายเดี่ยว (single-strand annealing assay) จากนั้นจึงประเมินอีกครั้ งในร่างกายโดยการฉีด TALEN 
mRNAs ในระยะแบ่งตัวเป็น 2 เซลล์ของไซโกต (zygote คือ เซลล์ท่ีเกิดจากการปฏิสนธิของไข่กับตัวอสุจิ) 
ผลการวิจัยพบว่ามีการกลายพนัธ์ุท่ีมีรูปแบบโมเสค (mosaic patterns) ในเม็ดสีเรตินอล (retinal pigment) และมี
เม็ดสีเมลานิน  (melanin pigments) ในร่างกายน้อยลงเม่ือเปรียบเทียบกับปลาทูน่าท่ีใช้เปรียบเทียบ ผลวิจัยนี้
พิสูจน์ได้ว่ายีนมีความสัมพันธ์กับการสร้างเม็ดสีเมลานิน สุดท้ายนี้  นักวิทยาศาสตร์ได้ใช้การทดสอบการ
เคลื่อนท่ีแบบเฮเทอโรดูเพล็กซ์ (heteroduplex mobility assay) ซึ่งล าดับของจีโนมได้ยืนยันการกลายพนัธ์ุ ท่ีเกิด
จาก TALEN ท่ีท าให้เกิดการแทนท่ี การแทรก และการลบท่ีต าแหน่งในร่างกาย 

โดยสรุป การแก้ไขยีน slc24a5 โดยใช้ TALEN ดูเหมือนจะเปลี่ยนล าดับของการจัดการเมลานินในตาและ
ผิวหนังของปลาทูน่ากลายพนัธ์ุ เม่ือเปรียบเทียบกับปลาทูน่าเปรียบเทียบ ดังนั้น นักวิทยาศาสตร์จึงสามารถ
พฒันาเทคนิค TALENs เพื่อเป็นต้นแบบการแก้ไขจีโนมในส่ิงมีชีวิตในทะเล ท่ีเหมาะส าหรับการศึกษาสายพันธ์ุ
ปลาทูน่า และมีศกัยภาพในการผลิตเพาะเลี้ยงสัตว์น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการปรับปรุงการเจริญเติบโต การ
อยู่รอด และความต้านทานโรค 

(ครับ ท่ีสรุปไวก้็ค่อนขา้งจะมีความชัดเจนแลว้) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.mdpi.com/2077-1312/9/12/1378 

 

นักวิจัยแก้ไขจีโนมของจุลินทรีย์ท่ีเจริญเติบโตในประชากรจุลินทรีย์ต่างชนิดกัน 
 

นับตั้งแต่การคน้พบ เอนไซม์ CRISPR ท่ีถูกใช้เพื่อแก้ไขจีโนม
ของเซลล์ชนิดเดียวในแต่ละครั้ ง ตอนนี้  กลุ่มนักวิจัย ท่ีได้
คิดคน้เทคโนโลยีการแก้ไขจีโนมด้วย CRISPR-Cas9 เม่ือเกือบ 
10 ปีท่ีแล้ว ได้ค้นพบวิธีเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนยีนภายใน
ประชากรของจุลินทรียต์่างชนิดพร้อม ๆ กัน ซ่ึงเปิดประตูสู่ส่ิง
ท่ีเรียกว่า "การแก้ไขในประชากร หรือ community editing" 

เทคโนโลยีนี้ยังคงใช้ได้เฉพาะในห้องปฏิบัติการ แต่ก็
สามารถใช้เพื่อแก้ไขและติดตามจุลินทรียท่ี์ถูกแก้ไขแลว้ในประชากรธรรมชาติ เช่น ในล าไส้หรือบนรากของพชื 
ทีมวิจัยได้พัฒนาแนวทางในการพิจารณาว่าจุลินทรีย์ชนิดใดในประชากรมีความอ่อนไหวต่อการแก้ไขยีน 
เทคนิคการคัดกรองท่ีเรียกว่า ET-seq (การจัดล าดับการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม) ใช้เป็นตัวตรวจสอบ 
transposon หรือยีนกระโดดท่ีแทรกอย่างสุ่มเขา้ไปในจีโนมของจุลินทรีย์จ านวนมากได้อย่างง่ายดาย โดยการ
จัดล าดับ DNA ของประชากรก่อนและหลังการเกิดยีนกระโดด นักวิจัยสามารถระบุได้ว่าจุลินทรีย์ชนิดใด
สามารถรวมยีนกระโดดได้ ในการทดลองหนึ่งท่ีเกี่ยวขอ้งกับประชากรจุลินทรียท่ี์แตกต่างกัน 9 ชนิด นักวิจัยได้
แทรก ยีนกระโดดชนิดเดียวกันให้กับจุลินทรีย ์5 ชนิด โดยใช้วิธีการถ่ายฝากท่ีแตกต่างกัน 

และยังพัฒนาระบบการน าส่งเป้าหมายท่ีเรียกว่า DNA-editing All-in-one RNA-guided CRISPR Cas 
Transposase (DART) ท่ีใช้เอนไซม์ CRISPR-Cas ท่ีคล้ายกับ CRISPR-Cas9 ในล าดับ DNA เฉพาะและแทรก

https://www.mdpi.com/2077-1312/9/12/1378
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แถบ- รหัส ยีนกระโดด เพื่อทดสอบเทคนิค DART กับประชากรจุลินทรีย์ท่ีเหมือนจริงมากขึ้น นักวิจัยได้เก็บ
ตวัอย่างอุจจาระจากทารกและเพาะเลี้ยงเพื่อสร้างประชากรท่ีมีเสถียรภาพ ซึ่ งประกอบด้วยจุลินทรีย ์ 14 ชนิดเป็น
ส่วนใหญ่ นักวิจัยสามารถแก้ไขสายพนัธ์ุ E. coli แต่ละสายพนัธ์ุภายในประชากรนั้นโดยก าหนดเป้าหมายไปท่ี
ยีนท่ีเกี่ยวขอ้งกับโรค 

(ครับ อ่านแล้วก็ยังงง เอาเป็นว่านักวิจัย ากลังพัฒนาเทคโนโลยีท่ีใช้ในการแก้ไขยีนของจุลินทรีย์ทั้ง
ประชากร แทนท่ีจะแก้ไขประชากรเดียวแบบเดิม ๆ) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://innovativegenomics.org/news/crispring-the-microbiome/ 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp December 9, 2021 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 

https://innovativegenomics.org/news/crispring-the-microbiome/

