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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

มะเขือเทศแก้ไขยีนให้ผลิตวิตามินดีเพิ่มมากขึน้ 
 

นกัวิทยาศาสตร์ของ John Innes Center (JIC) ใช ้CRISPR-Cas9 
เ พ่ือปิดการท างานของยีนในต้นมะเขือเทศ และเพ่ิมความ
เขม้ขน้ของโปรวิตามิน D3 (สารตั้งต้นของวิตามินดี) ในผลไม้
และใบ ซ่ึงจะเป็นวิธีแก้ปัญหาง่าย ๆ  ส าหรับผูท่ี้ทุกข์ทรมาน
จากภาวะขาดวิตามินดีทัว่โลกท่ีเพ่ิมข้ึน การศึกษาน้ีตีพิมพ์ใน
วารสาร Nature Plants  

วิตามินดีจะถูกสร้างข้ึนเองตามธรรมชาติในร่างกาย
มนุษยห์ลงัจากท่ีผิวหนังได้รับแสง UVB จากดวงอาทิตย ์ดังนั้นจึงเรียกอีกอย่างว่าวิตามินจากแสงแดด อย่างไรก็ตาม 
แหล่งส าคญัของสารตั้งตน้ของวิตามินดี คือ อาหาร และการขาดวิตามินดีนั้นเช่ือมโยงกบัความรุนแรงท่ีเพ่ิมข้ึนของการ
ติดเช้ือ COVID-19 ความเส่ียงท่ีสูงข้ึนของโรคมะเร็ง ภาวะสมองเส่ือม และโรคอื่น ๆ  อีกหลายโรค ดังนั้น นักวิจัยของ 
JIC จึงมุ่งท่ีจะเพ่ิมโปรวิตามินดี 3 ในตน้มะเขือเทศ เพ่ือใชเ้ป็นอาหารเสริมวิตามินดี 3 จากพืช 

ทีมวิจัยใช้ CRISPR-Cas9 ในการปิดการท างานของเอนไซม์ Sl7-DR2 เพ่ือให้สามารถสะสมโปรวิตามิน D3 ท่ี
เรียกว่า 7-dehydrocholesterol (7DHC) ซ่ึงน าไปสู่การเพ่ิมข้ึนอย่างมากของโปรวิตามิน D3 ในใบและผลไม้ของพืชท่ี
แกไ้ขยีน พืชท่ีแกไ้ขยีนแลว้เม่ือไดร้ับแสง UVB, 7DHC ก็จะถูกเปลี่ยนเป็นวิตามินดี และ การตากมะเขือเทศท่ีแกไ้ขยีน
จะช่วยท าให้ปริมาณวิตามินดีเพ่ิมข้ึนไดอ้ีก 

(ครับ ส าหรับคนท่ีติดเช้ือโควิด 19 จะมีค าแนะน าให้ทานวิตามินดีร่วมดว้ยในการรักษา)  
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.jic.ac.uk/press-release/gene-edited-tomatoes-could-be-a-new-source-of-vitamin-

d/ 
 

รัฐบาลสหราชอาณาจักรส่งร่างพระราชบญัญตัิการปรับปรุงพันธุ์ทีแ่ม่นย าไปยังรัฐสภา 
 

เมื่อวนัที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 รัฐบาลแห่งสหราชอาณาจกัรไดเ้สนอร่างกฎหมายต่อรัฐสภา เพื่อลด
ขั้นตอนการปฎิบตัิและสนบัสนุนการพฒันาเทคโนโลยีที่เป็นนวตักรรมใหม่ เพื่อการปลูกพืชทีม่ีความตา้นทาน
มากขึ้น มีคุณค่าทางโภชนาการมากขึ้น และให้ผลผลิตมากขึ้น 
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กฎหมายฉบบัใหม่น้ี คือ ร่างกฎหมายเทคโนโลยีพนัธุกรรม 
(การปรับปรุงพันธุ์ ท่ีแม่นย  า)  (Genetic Technology (Precision 
Breeding) Bill)  ซ่ึงจะขจัดอุปสรรคท่ีไม่จ าเป็นในการวิจัยด้วย
เทคโนโลยีการแกไ้ขยีน ร่างกฎหมายน้ีก าหนดให้มีการพฒันาและ
ท าการตลาดพืชและสัตวท่ี์พฒันาดว้ยความแม่นย า ซ่ึงจะขบัเคลื่อน
การเติบโตทางเศรษฐกิจและดึงดูดการลงทุนในการวิจัยและ
นวตักรรมทางการเกษตรในสหราชอาณาจักร ข่าวประชาสัมพนัธ์

ของรัฐบาลระบุว่า เทคโนโลยีการปรับปรุงพันธุ์ท่ีแม่นย  า เช่น การแก้ไขยีน จะท าให้นักวิทยาศาสตร์ของสหราช
อาณาจักรสามารถช่วยเหลือเกษตรกรและผูผ้ลิต ด้วยการพฒันาพนัธุ์พืชและสัตว์ท่ีมีลกัษณะท่ีเป็นประโยชน์  ท่ีอาจ
เกิดข้ึนได้จากการปรับปรุงพนัธุ์แบบดั้งเดิมและจากกระบวนการทางธรรมชาติ แต่มีประสิทธิภาพและมีความแม่นย า
มากกว่า 

George Eustice รมว.ส่ิงแวดล้อมกล่าวว่า "การออกจากสหภาพยุโรป ท าให้มีอิสระท่ีจะท าวิจัยและพฒันา ซ่ึง
เทคโนโลยีท่ีแม่นย  าน้ีช่วยลดเวลาในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้มีความต้านทานตามธรรมชาติต่อโรค และมีการใช้
สารอาหารในดินไดดี้ข้ึน เพ่ือให้ไดผ้ลผลิตสูงข้ึน รวมถึงช่วยลดการใชส้ารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชและปุ๋ย” 

ศาสตราจารย ์Dale Sanders FRS ผูอ้  านวยการ JIC (John Innes Center) กล่าวว่า "ผมรู้สึกยินดีท่ีรัฐบาลก าลงัเปิด
เส้นทางใหม่ในการน าพืชแกไ้ขยีนออกสู่ตลาด น่ีเป็นโอกาสท่ีแท้จริงในการช่วยให้เขา้ถึงนวตักรรมบางอย่างท่ีจ าเป็น 
ส าหรับทั้งสุขภาพของมนุษยแ์ละส าหรับส่ิงแวดลอ้ม" 

(ครับ บา้นเราการออกกฎหมายเช่นน้ีคงเกิดข้ึนไดย้าก ถา้ไม่ช่วยกนัผลกัดนั) 
อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.gov.uk/government/news/genetic-technology-bill-enabling-innovation-to-boost-

food-security 
 

DA-PhilRice ก าหนดช่ือ 7 จังหวัดแรกเพือ่หว่านเมลด็ข้าวสีทอง 
 

สถาบันวิจัยขา้วฟิลิปปินส์ และ กระทรวงเกษตรฟิลิปปินส์ 
(DA-PhilRice) ประกาศ 7 จังหวดัแรกท่ีจะปลูกขา้วสีทองใน
ปีน้ี (2565) Dr. Ronan Zagado หัวหน้าโครงการขา้วสีทอง ได้
ประกาศในระหว่างการประชมุร่วมกบัผูมี้ส่วนไดเ้สียเร่ืองขา้ว
ในเขตปกครองตนเองบังซาโมโรในมุสลิมมินดา เนา 
(Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao - 
BARMM) ในเมืองโคตาบาโต Cotabato City 

ขา้วสีทอง เป็นขา้วท่ีไดร้ับการดดัแปลงพนัธุกรรมเพ่ือให้มีวิตามินเอในปริมาณร้อยละ 50 ของความตอ้งการเฉลีย่
ในเด็กเล็ก ซ่ึงเป็นกลุ่มอายุท่ีอ่อนแอต่อการขาดวิตามินเอมากท่ีสุดในฟิลิปปินส์ ส านักงานอุตสาหกรรมพืช กระทรวง
เกษตร (DA Bureau of Plant Industry) อนุญาตให้มีการขยายพนัธุ์ขา้วสีทองในฟิลิปปินส์ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2564 

รายช่ือจงัหวดัท่ีจะปลูกขา้วสีทองในปีน้ี (2565) รวมถึงจงัหวดัมากินดาเนา (Maguindanao) ซ่ึงเป็นหน่ึงในจงัหวดั
ท่ีมีกรณีของเด็กทารก และ เด็กอายุ 5 ปีหรือต ่ากว่า ท่ีมีอาการแคระแกร็นสูงท่ีสุด ซ่ึงเป็นอาการของการขาดวิตามินเอ 
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Dr. Zagado กล่าวว่า เม่ือมีขา้วสีทองเพียงพอแลว้ จงัหวดัมากินดาเนาจะเป็นจงัหวดัแรกท่ีจะไดร้ับประโยชนด์า้นสุขภาพ 
จงัหวดัอื่น ๆ ท่ีกล่าวถึง ไดแ้ก่ Quirino, Catanduanes, Samar, Antique, Lanao del Norte และ Agusan del Sur 

(ครับ ขอแสดงความยินดีกบัชาวฟิลิปปินส์ท่ีจะไดร้ับประโยชน์จากขา้วสีทอง) 
อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.manilatimes.net/2022/05/27/news/regions/7-provinces-to-produce-golden-

rice/1845154 
 

CRISPR-Combo แก้ไขและควบคุมยีนในเวลาเดียวกัน 
 

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมริแลนด์  
(University of Maryland)  ได้พัฒนา  CRISPR-
Combo ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือใหม่ส าหรับการแกไ้ขยีน
หลายตวัในพืช และปรับเปล่ียนการแสดงออกของ
ยีนอ่ืน ๆ ไปพร้อม ๆ กัน ความก้าวหน้าน้ี ตีพิมพ์
ใ น  ว า ร ส า ร  Nature Plants จ ะ ช่ ว ย ใ ห้ ก า ร
ผสมผสานทางพันธุวิศวกรรมสามารถท างาน

ร่วมกนั เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานและการปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
Yiping Qi กล่าวว่า “เราแสดงให้เห็นว่า เราสามารถหยุดการท างานของยีน A พร้อมกบัควบคุมหรือกระตุน้

ยีน B ไดส้ าเร็จ ซ่ึงไม่ใช่เร่ืองบงัเอิญ และ สามารถหยุดการท างานของยีน B พร้อมกบัควบคุมยีน A” โดยการท า
ให้ Arabidopsis (พืชตน้แบบที่นิยมใช้ในการวิจยั) มีความทนทานต่อสารก าจดัวชัพืชมากขึ้น ในขณะท่ีกระตุน้
ยีนที่ท าให้เกิดการออกดอกเร็ว ซ่ึงจะท าให้สร้างเมล็ดไดเ้ร็วขึ้น ส่งผลให้ Arabidopsis ตา้นทานสารก าจดัวชัพืช 
และปลูกได ้8 รุ่นใน 1 ปีแทนที่จะเป็นเพียง 4 รุ่น 

ในการศึกษาอีกส่วนหน่ึง ทีมวิจัยได้ยืนยนัว่า CRISPR-Combo สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพในการ
ปรับปรุงพนัธ์ุพืช โดยใช้การเพาะเล้ียงเน้ือเยื่อจากตน้ป็อปลาร์ (poplar trees) ในตอนแรกพวกเขาแกไ้ขลกัษณะ
บางอย่างในเซลล์ตน้ป็อปลาร์ จากนั้นกระตุน้ยีน 3 ตวัท่ีส่งเสริมการสร้างเน้ือเยื่อพืช การคน้พบของพวกเขา
ยืนยนัว่า CRISPR-Combo สามารถน าไปสู่กระบวนการแกไ้ขจีโนมท่ีมีประสิทธิภาพสูง 

(ครับ นบัว่าเป็นความกา้วหนา้ท่ีน่าสนใจ) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://agnr.umd.edu/news/new-crispr-combo-boosts-genome-editing-power-plants 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp June 1, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

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