
1 
 

 

สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันที่ 24 สิงหาคม 2565 

นักวิจัยพิสูจน์ให้เหน็ว่าการดัดแปลงพันธุกรรมแบบหลายยีนเพือ่การสังเคราะห์แสงช่วยเพิ่มผลผลิตถั่วเหลอืง 
 

เ ป็นครั้ งแรกท่ีนักวิจัยจากโครงการวิจัย  Realizing Increased 
Photosynthetic Efficiency (RIPE) ไ ด้ พิ สู จ น์ ใ นก า รทดลอ ง
ภาคสนามว่า การดัดแปลงพันธุกรรมแบบหลายยีนเพ่ือการ
สังเคราะห์แสงช่วยเพ่ิมผลผลิตถัว่เหลือง มากกว่าทศวรรษท่ีผ่าน
มา ความร่วมมือของนักวิจัยท่ีน าโดยมหาวิทยาลัยอิลลินอยส์  
(University of Illinois) และนกัวิทยาศาสตร์ท่ีมหาวิทยาลยัแลงคา
สเตอร์ (Lancaster University) ได้ดัดแปลงพันธุกรรมถั่วเหลือง 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการสังเคราะห์แสง ส่งผลให้ไดผ้ลผลิตมากข้ึนโดยไม่สูญเสียคุณภาพ 
นักวิจัยท่ี RIPE ก าลงัท างานเพ่ือปรับปรุงกระบวนการสังเคราะห์แสงมากกว่า 100 ขั้นตอนมานานกว่าทศวรรษ 

ในงานชิ้นแรกน้ี นักวิจัยของ RIPE ได้ปรับปรุงโครงสร้าง VPZ (violaxanthin de-epoxidase, photosystern II subunit S 
และ zeaxanthin epoxidase) ของตน้ถัว่เหลือง เพ่ือปรับปรุงการสังเคราะห์แสง จากนั้นจึงท าการทดลองภาคสนามเพ่ือดู
ว่าผลผลิตจะดีข้ึนหรือไม่ โครงสร้าง PVZ มียีน 3 ตวัท่ีก าหนดรหัสโปรตีนของวฏัจกัรแซนโทฟิลล ์(xanthophyll cycle) 
ซ่ึงเป็นวฏัจักรของเม็ดสีท่ีช่วยในการปกป้องแสงของพืชในแสงแดดจัด วฏัจักรแซนโทฟิลล์จะถูกกระตุ้นในใบเพ่ือ
ปกป้องพืชจากความเสียหายและเพ่ือกระจายพลงังานส่วนเกิน เม่ือใบถูกปกคลุม การปกป้องน้ีจะหยุดท างานเพ่ือให้ใบ
สามารถด าเนินกระบวนการสังเคราะห์แสงต่อไปได้ ซ่ึงต้องใช้เวลาหลายนาทีในการหยุดกลไกป้องกนั ซ่ึงท าให้พืช
เสียเวลาอนัมีค่าท่ีอาจน าไปใชใ้นการสังเคราะห์แสงได้ 

ต่อมาทีมวิจัยได้คน้พบว่าการแสดงออกท่ีมากเกินไปของยีนทั้ง 3 จากโครงสร้าง VPZ เร่งการสังเคราะห์แสง 
ดังนั้นทุกครั้ งท่ีใบเปลี่ยนจากได้รับแสงโดยตรงเป็นอยู่ในร่มเงา การปกป้องแสงจะหยุดท างานเร็วข้ึน ใบก็จะมีเวลา
เพ่ิมข้ึนในการสังเคราะห์แสง ซ่ึงเม่ือรวมกันตลอดฤดูปลูก จะเพ่ิมอตัราการสังเคราะห์แสงทั้งหมด การวิจัย RIPE น้ี
แสดงให้เห็นว่าแมจ้ะไดผ้ลผลิตเพ่ิมข้ึนมากกว่าร้อยละ 20 แต่คุณภาพของเมล็ดพนัธุ์ก็ไม่ไดร้ับผลกระทบ 

(ครับ รายละเอียดค่อนขา้งลึก เอาเป็นท่ีเขา้ใจว่ามีความเป็นไปไดอ้ย่างมากในการดัดแปลงพนัธุกรรมถัว่เหลือง
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสง ท่ีน าไปสู่การเพ่ิมผลผลิต) 

อ่านเ พ่ิมเ ติมได้ท่ี  https://www.lancaster.ac.uk/news/researchers-prove-bioengineering-better-photosynthesis-
increases-yields-in-food-crops-for-the-first-time-ever 

 
 

https://www.lancaster.ac.uk/news/researchers-prove-bioengineering-better-photosynthesis-increases-yields-in-food-crops-for-the-first-time-ever
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ผู้เช่ียวชาญค้นพบและเร่ิมถอดรหัส Epigenetic Code 
 

นักพนัธุศาสตร์พืชระดับโมเลกุลของมหาวิทยาลยัแห่งรัฐ
เ พ น ซิ ล ว า เ นี ย  ( Pennsylvania State University)  ไ ด้
ท าการศึกษาครั้ งแรกเกี่ยวกับรหัสการตั้งโปรแกรมใหม่ 
(reprogramming code) ของ Epigenetic (การเปล่ียนแปลง
ของการแสดงออกของยีนที่ เกิดจากกระบวนการอ่ืน
นอกเหนือจากการเปล่ียนแปลงล าดับดี เ อ็นเอ ) และ
ผลกระทบของการตั้ งโปรแกรมใหม่ ซ่ึงมีความส าคัญ

ส าหรับการปรับปรุงพนัธ์ุพืชที่สามารถทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงท่ีเกิดจากการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
เม่ือพืชสัมผสัได้ถึงส่ิงกระตุน้จากส่ิงแวดลอ้ม เช่น ความแห้งแลง้หรือสภาพอากาศสุดขั้ว ตามธรรมชาติ

แลว้พืชจะตั้งโปรแกรมสารพนัธุกรรมใหม่เพ่ือความอยู่รอดตามธรรมชาติ ในการปรับปรุงพนัธ์ุพืชให้มีความ
ยืดหยุ่นมากขึ้น นกัวิจยัเนน้ว่ารหัสเคมีท่ีเปิดให้มีการเปล่ียนแปลงเหล่านั้นสามารถถอดรหัสและท าซ ้าได ้การตั้ง
โปรแกรมใหม่อาจส่งผลให้ยีนบางตัวแสดงออกและแสดงออกมากเกินไป ในขณะที่บางยีนถูกหยุดการ
แสดงออก 

ในการศึกษาก่อนหนา้น้ี นกัวิจยัพบว่าการจดัการยีน MSH1 ช่วยให้สามารถควบคุมเครือข่ายความยืดหยุ่น
ของพืชได้กว้างขึ้น เม่ือ MSH1 ถูกท าให้หยุดท างาน พืชจะถูกชักน าให้ตรวจจับความเครียดและปรับการ
เจริญเติบโต เปล่ียนรูปแบบราก ชะลอเวลาออกดอก เป็นตน้ 

ในการศึกษาล่าสุด นกัวิจยัไดจ้ดัการกบัยีน MSH1 เพื่อกระตุน้สถานะที่ไม่เกี่ยวขอ้งกบัยีน (nongenetic) ที่
แตกต่างกนัอย่างนอ้ย 4 สถานะ เพื่อส่งผลกระทบต่อการตอบสนองต่อความเครียดของพืชและความแข็งแรงใน
การเจริญเติบโต เม่ือเปรียบเทียบขอ้มูลจากสถานะเหล่าน้ี นักวิจยัสามารถระบุเป้าหมายของยีนที่ก่อให้เกิดการ
เปล่ียนแปลงของ Epigenetic ภายในจีโนม ซ่ึงนักวิจยัสามารถระบุต าแหน่งและถอดรหัสขอ้มูลที่ส าคญัส าหรับ
การเจริญเติบโตของพืช 

(ครับ แมว้่าจะไม่มียีนควบคุมโดยตรง แต่ก็มียีนที่คอยกระตุน้ให้พืชตอบสนองต่อความเครียดของพืชและ
ความแข็งแรงในการเจริญเติบโต) 

อ่านเ พ่ิม เติมได้ ท่ี  https://www.psu.edu/news/research/story/plant-molecular-geneticists-discover-and-
begin-crack-epigenetic-code/ 
 

ต้นป็อปลาร์ (Poplar Trees) ทนแล้งท างานได้ดใีนการทดสอบภาคสนาม 
 

นกัวิจยัจาก University of Tsukuba ประเทศญี่ปุ่ น รายงานในวารสาร Transgenic Research เกี่ยวกบัผลการ
ทดสอบภาคสนามของต้นป็อปลาร์ ที่ดัดแปรพันธุกรรมด้วยยีนที่ทนต่อความเครียดจาก Arabidopsis (พืช
ตน้แบบท่ีใชใ้นการศึกษาทางพนัธุศาสตร์) 
 

https://www.psu.edu/news/research/story/plant-molecular-geneticists-discover-and-begin-crack-epigenetic-code/
https://www.psu.edu/news/research/story/plant-molecular-geneticists-discover-and-begin-crack-epigenetic-code/
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ภัยแล้งเป็นความเครียดท่ีเกิดจากส่ิงไม่มีชีวิต (abiotic stress) ซ่ึง
ส่งผลต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตของพืช การพฒันาตน้ไมใ้ห้มี
ความทนทานต่อความแห้งแล้งท่ีเ พ่ิมขึ้ น สามารถขยายพ้ืนท่ี
เพาะปลูกและส่งเสริมการพฒันาท่ีย ัง่ยืนได ้ในการศึกษาก่อนหนา้น้ี 
Taichu Oguchi ซ่ึงเป็นนักวิจัยและคณะได้พัฒนาต้นป็อปลาร์ดัด
แปรพัน ธุกรรม ซ่ึงมี ยีน  AtGolS2  (galactinol synthase gene)  ที่
ตอบสนองต่อความเครียด ยีน AtGolS2 น้ีไดม้าจากตน้ Arabidopsis 

โดยได้พบว่ามีความทนแล้งในสภาพห้องปฏิบัติการ ในการศึกษาล่าสุดของคณะวิจัย ต้นป็อปลาร์ดัดแปร
พนัธุกรรมไดร้ับการทดสอบภาคสนามภายใตก้ารจ ากดัปริมาณน ้ าฝนเป็นเวลา 100 วนั ซ่ึงเป็นการเรียนรู้เพื่อใช้
คาดการณ์ผลลพัธ์ในอนาคต 

ผลการศึกษาพบว่าความเสียหายของใบไดร้ับการบรรเทาอย่างมีนัยส าคญัในระดับความเครียดที่รุนแรง
ที่สุด ยีนและระดับการถอดรหัสมีเสถียรภาพในตน้ป็อปลาร์ดัดแปรพนัธุกรรมท่ีปลูกในสภาพแปลงปลูก การ
แสดงออกที่มากเกินไปของ AtGolS2 น าไปสู่การเพ่ิมประสิทธิภาพท่ีส าคญัในความทนทานต่อความเครียดจาก
ความแห้งแลง้ของตน้ป็อปลาร์ดดัแปรพนัธุกรรมแมใ้นสภาพแปลงปลูก 

(ครับ ปัญหาท่ีเกิดจากภยัแลง้จะหมดไปในอนาคต เม่ือพฒันาดว้ยเทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-022-00321-x 

 

นักวิจัยของ UC San Diego ใช้ CRISPR เพือ่แก้ไขยีนในแมลงหวีปีกลายจุด 
 

ดว้ยการใชเ้ทคโนโลยี CRISPR นกัวิจยัจากมหาวิทยาลยัแคลิฟอร์เนียซานดิเอโก (University of California 
San Diego) ได้ตั้ งเป้าหมายท่ีจะก าจัดศตัรูพืชท่ีท าลายพืชอาหารท่ีระบาดไปทั่วโลก นักวิจัยที่ประกอบด้วย 
Nikolay Kandul, Omar Akbari และคณะ ได้ปรับปรุงเทคนิคที่มีความแม่นย  าเพื่อท าให้แมลงศัตรูเป็นหมัน 
(precision-guided sterile insect technique - pgSIT) เพื่อใช้กับ Drosophila suzukii หรือที่ เรียกว่า spotted-wing 
drosophila (แมลงหวีปีกลายจุด) ซ่ึงเป็นแมลงวนัผลไมท้ี่สร้างความเสียหายหลายลา้นดอลลาร์ให้กบัพืชผล 
 

แมลงหวี่ปีกลายจุดได้รุกรานพ้ืนท่ีต่าง ๆ  ของโลก และท าให้
เกิดความเสียหายทางการเกษตรและเศรษฐกิจอย่างกวา้งขวาง
ต่อพืชผลหลายชนิด รวมทั้งแอปเป้ิล เชอร์ร่ี ราสเบอร์ร่ี บลู
เบอร์ร่ี สตรอเบอร์ร่ี พีช องุ่น มะกอก และมะเขือเทศ แมลงหวี่
ปีกลายจุดขยายพนัธ์ุโดยการวางไข่ไวใ้นผลไมท้ี่ก  าลงัเติบโต 
การพ่นสารป้องกันก าจดัไม่สามารถควบคุมได้ เน่ืองจากตัว
อ่อนจะกินอยู่ในเน้ือผลไม ้

ทีมวิจยัของ UC San Diego ไดใ้ชก้ารแกไ้ขยีนเป้าหมาย ซ่ึงเป็นยีนที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของตวัเมียของ 
D. suzukii และที่จ าเป็นต่อการเจริญพนัธ์ุของตวัผู ้ดว้ยเทคนิค CRISPR ไข่ที่ไดจ้าก pgSIT จะถูกปล่อยในบริเวณ
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ที่แมลงศตัรูสร้างความเสียหายได้โดยตรง และมีเพียงตวัผูท้ี่ เป็นหมนัเท่านั้นท่ีจะฟักออกมาหลงัจากผ่านไป
ประมาณสองสัปดาห์ เน่ืองจากมีเพียง 2 ยีนที่ถูกท าให้หยุดท างาน ตวัผูจ้ึงสมบูรณ์เพียงพอที่จะแข่งขนักบัตวัผู ้
ปกติท่ีมีอยู่ทัว่ไปและแสวงหาตวัเมียเพื่อผสมพนัธ์ุอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้ลูกหลานไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ ซ่ึง
เทคโนโลยีน้ีเป็นเพียงลดจ านวนประชากรของแมลงศตัรูเป้าหมายเท่านั้น แต่จะสามารถลดการใช้สารป้องกนั
ก าจดัแมลงศตัรูไดอ้ย่างมีนยัส าคญั 

(ครับ เป็นเทคนิคที่มีศกัยภาพสูงในการป้องกันก าจดัแมลงศตัรูพืชที่ การใช้สารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชไม่
สามารถใชไ้ดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://ucsdnews.ucsd.edu/pressrelease/crispr-based-technology-targets-global-crop-
pest 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 24, 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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