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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                          วันที่ 6 เมษายน 2565 

ทีมวิจัยพบยนีตัวเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ 
 

ทีมวิจยัจากมหาวิทยาลยัซูริก (University of Zurich - UZH) ได้
แสดงให้เห็นว่า ยีนเพียงตัวเดียวสามารถส่งผลกระทบต่อ
ระบบนิเวศ และการคน้พบ "ยีนที่มีความส าคญั" น้ี อาจเปล่ียน
กลยุทธ์ปัจจุบนัในการอนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ 

นักวิจยัของ UZH และเพื่อนร่วมงานจากมหาวิทยาลัย
แคลิฟอร์เนีย (University of California) รายงานว่า การกลาย
พนัธ์ุของยีนเพียงตวัเดียวจะเปล่ียนแปลงโครงสร้างและหน้าที่

ของระบบนิเวศได้อย่างมาก ดังนั้น ยีนตวัหน่ึงจึงไม่เพียงแต่ประกอบด้วยขอ้มูลที่ส าคญัต่อความสมบูรณ์ของ
ร่างกายเท่านั้น แต่ยงัส่งผลต่อการคงอยู่ของส่ิงมีชีวิตท่ีมีปฏิสัมพนัธ์ในชุมชนทางนิเวศวิทยา การคน้พบของ 
ศาสตราจารย ์Jordi Bascompte และทีมวิจยัจาก UZH นั้น มาจากระบบนิเวศทดลองในห้องปฏิบตัิการที่มีนกัล่า 
(ตัวต่อปรสิต) 1 ชนิด สัตว์กินพืช 2 ชนิด (เพล้ีย) และพืช Arabidopsis thaliana ซ่ึงเป็นพืชต้นแบบที่ใช้ใน
การศึกษาทางพนัธุกรรม 

นักวิจยัไดท้ดสอบการท างานของยีนสามตวัที่ควบคุมการสร้างสารเคมีท่ีป้องกนัการเขา้ท าลายของแมลง 
และพบว่า สัตวก์ินพืชและสัตวน์กัล่าในชุมชนทดลองมีแนวโนม้ที่จะอยู่รอด ในพืชที่มีการกลายพนัธ์ุเกิดขึ้นใน
ยีนตวัเดียวที่เรียกว่า AOP2 นักวิจยัพบว่าการกลายพนัธ์ุตามธรรมชาติในยีน AOP2 ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ
คุณสมบตัิทางเคมีของพืช แต่ยงัท าให้พืชเติบโตเร็วขึ้น ซ่ึงสนบัสนุนการอยู่ร่วมกนัของสัตวก์ินพืชและสัตวน์กัล่า 
และดว้ยเหตุน้ีเองจึงป้องกนัการล่มสลายของระบบนิเวศ ยีน AOP2 จึงท าหนา้ท่ีเป็น "ยีนหลกั" ที่จ าเป็นส าหรับ
การอยู่รอดของระบบนิเวศทดลอง 

(ครับ การกลายพนัธ์ุของยีน AOP2 ที่เคยสารสารเคมีป้องกนัการเขา้ท าลายของแมลง ส่งผลให้สัตวก์ินพืช
และสัตวน์กัล่า มีชีวิตอยู่รอด และน าไปสู่การป้องกนัการล่มสลายของระบบนิเวศ) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.media.uzh.ch/de/medienmitteilungen/2022/Schl%c3%bcsselgen.html 
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การวิจัยข้าวสาลีทีพ่ัฒนาเพื่อยับยั้งกระบวนการไนตริฟิเคช่ันทางชีวภาพ ได้รับรางวลั Cozzarelli ในปี 2021 
 

การศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาข้าวสาลี เพื่อย ับยั้ ง
กระบวนการไนตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ (biological 
nitrification inhibition -  BNI) ไ ด้ รั บ ร า ง วั ล 
Cozzarelli Prize ปี  2021 จาก  Proceedings of the 
National Academy of Sciences of the United States 
of America (PNAS) การศึกษาน้ีเป็นความร่วมมือ
ด้านการวิจัยร่วมกันของศูนย์วิจัยวิทยาศาสตร์
การเกษตรแห่งประเทศญี่ปุ่ น (Japan International 

Research Center for Agricultural Sciences) ศูนย์การปรับปรุงข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (International 
Maize and Wheat Improvement Center) มหาวิทยาลยัแห่งแควน้บาสก์ (University of the Basque Country) และ
มหาวิทยาลยันิฮอน (Nihon University) 

พ้ืนท่ีเพาะปลูกขา้วสาลีทัว่โลก เป็นแหล่งส าคญัที่ท าให้เกิดมลพิษจากไนโตรเจน การก่อตวัของไนเตรต
ในดินอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการรั่วไหลของไนโตรเจนท่ีส่งผลต่อระบบนิเวศและกระทบต่อสุขภาพของมนุษย ์
ดงันั้น นกัวิจยัจึงไดท้ าการศึกษาเพ่ือระบุยีนบนโครโมโซมที่ควบคุมความสามารถในการยบัยั้งกระบวนการไน
ตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ (BNI) ของตน้ขา้วสาลีพนัธ์ุป่า  นักวิจยัไดน้ าเสนอกระบวนการพฒันาขา้วสาลีที่เพ่ิมการ
ยบัยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ โดยการผสมขา้มกบัพนัธ์ุขา้วสาลีที่ให้ผลผลิตสูง และกล่าวว่าการ
ปลูกข้าวสาลีที่ เพ่ิมการยบัยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชั่นทางชีวภาพ ในสัดส่วนของพ้ืนท่ีข้าวสาลีทั่วโลกที่
เหมาะสมในปัจจุบนั อาจแกปั้ญหาการรั่วไหลของไนโตรเจนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่น าไปสู่การลดการใช้ปุ๋ ย
ไนโตรเจนและการสูญเสียไนโตรเจน ในขณะที่ยงัคงรักษาประสิทธิภาพในการเพาะปลูก 

PNAS ได้มอบรางวลั Cozzarelli Prize ส าหรับผลงานวิจยัที่ดีที่สุดที่ตีพิมพ์ในวารสาร ที่สะทอ้นถึงความ
เป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์และความคิดริเร่ิม ขา้วสาลีท่ีเพ่ิมการยบัยั้งกระบวนการไนตริฟิเคชัน่ทางชีวภาพ ไดร้ับ
รางวลัในกลุ่มวิทยาศาสตร์ชีวภาพประยุกต ์การเกษตรและส่ิงแวดลอ้ม 

(ครับ การศึกษาน้ีช้ีให้เห็นถึงแนวทางในการใชปุ๋้ยไนโตรเจนอย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถลดมลพิษ
ท่ีเกิดขึ้นต่อส่ิงแวดลอ้ม)  

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2106595118 
 

วิทยาศาสตร์เชิงการทูตเพื่อจัดหาเวททีี่น าไปสู่การพัฒนาทีย่ั่งยืน 
 

ในฉบบัปฐมฤกษ์ของ Science Diplomacy Perspectives (ทศันคติของวิทยาศาสตร์เชิงการฑูต) ซ่ึงจดัท า
โดยกระทรวงการต่างประเทศของปากีสถาน นาย Muhammad Adeel ซ่ึงมีอาชีพเป็นนกัการฑูต ไดเ้ขียนเกี่ยวกบั
วิทยาศาสตร์เชิงการฑูตและการจดัท าเวทีทางสังคม เพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืนโดยใชเ้ทคโนโลยี 

https://www.pnas.org/doi/full/10.1073/pnas.2106595118
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องคก์ารสหประชาชาติจะจดัการประชุมสุด
ยอดระบบอาหาร (Food Systems Summit) 
ในวันที่  23 - 24 กันยายน พ.ศ. 2565 เพื่อ
หารือเกี่ยวกับอนาคตของระบบอาหารทัว่
โลก  โดยเฉพาะอย่ างยิ่ ง ในประเด็นที่
เกี่ยวกับการท าให้ไม่มีคนอดอาหาร การ
ประชุมสุดยอดครั้ งน้ีเป็นความพยายามครั้ ง

ล่าสุด ในการจดัหาแนวทางเช่ือมโยงขอ้มูลระหว่างวิทยาศาสตร์-นโยบาย-สังคม โดยใช้นวตักรรมเพื่อการ
ถ่ายทอดความกา้วหน้าในทุกเป้าหมายของการพฒันาท่ีย ัง่ยืนของสหประชาชาติ (UN Sustainable Development 
Goals - SDGs) ในแนวทางของการจดัการระบบอาหาร การประชุมสุดยอดพยายามที่จะพูดถึงในทุกประเด็น
ตลอดห่วงโซ่อุปทานทั้งหมด ที่จะน าไปสู่การพฒันาท่ีย ัง่ยืน 

ในเอกสารของ Adeel (Science Diplomacy Perspectives)  ได้ให้รายละเ อียดเกี่ยวกับบทบาทของ
วิทยาศาสตร์เชิงการฑูต เพื่อการพฒันาด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร ซ่ึงมีแนวทางท่ี
จะตอ้งท าใน 3 ระดบั คือ ระดบักระบวนการ ผลิตภณัฑ ์และการศึกษา 

ระดับกระบวนการ: วิทยาศาสตร์เชิงการฑูต จะเปิดโอกาสให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยการเจรจาผ่าน
สนธิสัญญาในทุกภาคส่วน และการใช้ค  าแนะน าทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่อย่างเหมาะสมที่สุด เพื่อเพ่ิมขีด
ความสามารถของประเทศในการก าหนดแนวทางการก ากบัดูแลดา้นเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร 

ระดับผลิตภณัฑ:์ วิทยาศาสตร์เชิงการฑูต จะช่วยให้เกิดเวทีสนทนาที่เนน้วิทยาศาสตร์และสังคมส าหรับ
ผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 

ระดับการการศึกษา: วิทยาศาสตร์เชิงการฑูต จะมีการฝึกอบรมผูม้ีส่วนได้ส่วนเสียที่หลากหลาย อ านวย
ความสะดวกในการมีส่วนร่วม และเปิดใช้งานการส่ือสารทางวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่และ
เทคโนโลยีทีจ่ะเกิดขึ้นใหม่ 

(ครับ วิทยาศาสตร์เชิงการฑูต หมายถึง การใช้ความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์ระหว่างประเทศต่าง ๆ  เพื่อ
แก้ไขปัญหาทั่วไปและเพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศท่ีสร้างสรรค์ ซ่ึงท าได้ใน 3 ระดับ ได้แก่ 
กระบวนการ ผลิตภณัฑ ์และการศึกษา) 

อ่านรายละเอียดไดจ้าก https://www.comstech.org/wp-content/uploads/2022/03/Compiled-Special-Issue-
10-3-2022.pdf 

 

การจ าแนกยนีที่ควบคุมการผสมตัวเองในพืช 
 

มีการคน้พบยีน "Highlander" ที่ควบคุมการผสมตวัเองไม่ติด ซ่ึงการคน้พบน้ีมีศักยภาพที่จะท าให้พืช
สามารถผสมตวัเองได ้เป็นสร้างโอกาสในการปรับปรุงพนัธ์ุพืช และยืดหยุ่นมากขึ้นเพ่ือการเกษตรท่ียัง่ยืน 
 

https://www.comstech.org/wp-content/uploads/2022/03/Compiled-Special-Issue-10-3-2022.pdf
https://www.comstech.org/wp-content/uploads/2022/03/Compiled-Special-Issue-10-3-2022.pdf
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การศึกษาเร่ิมด้วยการสังเกตดอกป๊อปป้ี (Papaver rhoeas) 
ซ่ึงมีกลไกในการหลีกเล่ียงปัญหาในการผสมตัว เอง    
ดอกป๊อปป้ีสามารถจดจ าละอองเกสรของตัวเองและ
กระตุน้โปรแกรมการก าจดัของเซลล ์ซ่ึงเป็นวิธีที่แม่นย  าใน
การก าจัดละอองเรณูที่ไม่ต้องการ ความสามารถในการ
ควบคุมพืชเพื่อให้สามารถผสมตัวเองได้หรือไม่นั้ น มี
ศกัยภาพที่จะช่วยให้นักปรับปรุงพนัธ์ุพฒันาพืชที่มีความ

ยืดหยุ่นมากขึ้น 
จากนั้ นนักวิจัยได้ใช้ Thale cress (Arabidopsis thaliana) ซ่ึงเป็นพืชที่  "ผสมตัวเอง" เป็นพืชต้นแบบ

ส าหรับการวิจยัเพื่อให้ไดข้อ้มูลเกี่ยวกบัการดดัแปลงการผสมตวัเองไม่ติดในพืช พืชไดร้ับการตรวจคดักรองทาง
พนัธุกรรมเพื่อระบุยีนใหม่ท่ีมีความส าคญัส าหรับการควบคุมการผสมตวัเองไม่ติด จากนั้นนกัวิจยัไดพ้ฒันาสาย
พืช Arabidopsis ทีผ่สมตวัเองไม่ติด เพื่อจ าแนกยีน "Highlander" ซ่ึงเมื่อเอายีนตวัน้ีออกแลว้ก็จะยกเลิกการผสม
ตวัเองไม่ติดและท าให้พืชสามารถผสมตวัเองได ้ยีนยงัมีรหัสโปรตีน PGAP1 ท่ีพบในยีสตแ์ละมนุษย ์และขณะน้ี
ก็ยงัพบอยู่ในพืชดว้ย การศึกษาน้ีจึงเป็นครั้ งแรกท่ีมีการระบุหนา้ท่ีของยีนนั้นในพืช 

ยีน "Highlander" ได้รับการตั้ งช่ือตามนักรบอมตะในภาพยนตร์ช่ือเดียวกันท่ีสร้างขึ้นในปี 2529 อ่าน
เพ่ิมเติมเกี่ยวกบัเร่ืองน้ีในข่าวประชาสัมพนัธ์ของมหาวิทยาลยัเบอร์มิงแฮม (University of Birmingham) และใน
บทความที่ตีพิมพใ์นวารสาร Current Biology 

(ครับ ในอนาคตพืชที่ผสมตวัเองไม่ติดก็จะสามารถผสมติดได ้เพื่อการพฒันาพนัธ์ุพืชต่อไป) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0960982222003426 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp April 6, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 

 


