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Press Release
ไขความลับ “วิวัฒนาการราแมลง” ดLวย “เทคนิคการวิเคราะหเชิงพันธุศาสตรประชากรระดับจีโนม
(Population Genomics)”
29 กันยายน 2558 กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี กรุงเทพฯ: ดร. นพพล คบหมู% นักวิจัยห'องปฏิบัติการ
ปฏิสัมพันธของจุลินทรีย ไบโอเทค สวทช. ให'สัมภาษณสื่อมวลชนเกี่ยวกับงานวิจัย การศึกษาวิวัฒนาการของยีน
ของราแมลงที่เกี่ยวข'องกับความจําเพาะต%อแมลงเจ'าบ'าน โดยพันธุศาสตรประชากรระดับจีโนม หรือ GenoSpec
ซึ่งเป@นโครงการวิจัยร%วมระหว%างไบโอเทค และมหาวิทยาลัย Université Paris-Sud ประเทศฝรั่งเศส โดยได'รับ
ทุนสนับสนุนวิจัยจาก Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship เป@นระยะเวลา 2 ปV
ตลอดเวลากว%า 20 ปVที่คณะวิจัยไบโอเทค ทําการศึกษาความหลากหลายของราแมลงและออกสํารวจเก็บตัวอย%าง
ราแมลงในพื้นที่อุทยานแห%งชาติและเขตรักษาพันธุสัตวปZาทั่วประเทศไทย พบว%าในประเทศไทยมีราแมลงกว%า
400 ชนิ ด ซึ่ ง ราแมลง หรื อ เชื้ อราก% อโรคในแมลงเป@ นสิ่ ง มี ชีวิตที่ น%า สนใจสํ า หรั บศึ กษาวิ วัฒ นาการสิ่ งมี ชี วิต
เนื่องมาจากเชื้อราพวกนี้มีความหลากหลายสูงและมีวิวัฒนาการสามารถเข'าทําลายแมลงเจ'าบ'านได'หลายกลุ%ม
และเชื้อราแมลงแต%ละกลุ%มจะมีความเฉพาะเจาะจงกับแมลงเจ'าบ'านมากน'อยแตกต%างกันไป
อะไรคือปTจจัยและกระบวนการที่ทําใหLเชื้อรากอโรคสามารถวิวัฒนาการจนกอโรคในแมลงกลุมใดกลุมหนึ่ง
อยางเฉพาะเจาะจงไดL? ดร. นพพล ตั้งคําถามขึ้นด'วยความสงสัย
ดร. นพพล คบหมู% หลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศไทย ก็ได'รับทุนการศึกษาจาก
รัฐบาลไทย เพื่อไปศึกษาต%อในระดับปริญญาตรี โท และเอก ที่ Université Montpellier II, ในประเทศฝรั่งเศส
โดย ดร. นพพล ให'ความสนใจเกี่ยวกับเรื่อง ชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ (Evolutionary Biology) เป@นพิเศษ ซึ่ง
หลังจากสําเร็จการศึกษาก็เข'าทํางานเป@นนักวิจัยที่ไบโอเทค และสานต%องานวิจัยในความสนใจของตน
“โดยพื้นฐานแล'ว มีความสนใจเกี่ยวกับวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตตั้งแต%เรียนมหาวิทยาลัยปVแรก ๆ การได'รู'จักและ
ทําความเข'าใจในงานของชารล ดารวิน รวมถึงศาสตรแขนงต%าง ๆ ที่แนวความคิดเรื่องการคัดเลือกตามธรรมชาติ
หรือ Natural Selection ของดารวินได'ทําให'เกิดการพัฒนา ทําให'เรามองโลกของสิ่งมีชีวิตรวมถึงที่มาของมนุษย
ต%างออกไปจากแต%ก%อน” ดร. นพพล พูดถึงที่มาของความสนใจต%องานทางด'านชีววิทยาเชิงวิวัฒนาการ
“GenoSpec” เป@นโครงการที่มีวัตถุประสงคในการทําความเข'าใจกระบวนการทางพันธุกรรมซึ่งมีผลต%อการ
ปรั บ ตั ว ต% อ เจ' า บ' า นอย% า งเฉพาะเจาะจงของราทํ า ลายมดอย% า งราในกลุ% ม โอฟm โ อคอรไดเซฟ ยู นิ ล าเทอราลิ ส
(Ophiocordyceps unilateralis) โดยอาศัยเทคนิคทางด'านชีววิทยาเชิงโมเลกุล (Molecular Biology) และ
พันธุศาสตรประชากร (Population Genetics)

ดร. นพพล กล%าวว%า“เชื้อราแมลงเป@นสิ่งมีชีวิตที่น%าสนใจสําหรับการศึกษาเชิงวิวัฒนาการเป@นอย%างมาก เพราะมี
ความหลากหลายสูงและสามารถเข'าทําลายแมลงหลากหลายกลุ%ม การศึกษาเชื้อราที่มีความเฉพาะเจาะจงสูงจะ
ช%วยให'เราเข'าใจวิวัฒนาการในการปรับตัวของราแมลงต%อเจ'าบ'าน และนําไปประยุกตใช'ในการพัฒนาราแมลงอื่นๆ
สําหรับการกําจัดศัตรูพืชอย%างเฉพาะเจาะจง”
เชื้อราในกลุ%มโอฟmโอคอรไดเซฟ ยูนิลาเทอราลิส เป@นโมเดลที่น%าสนใจในการนํามาใช'ศึกษาเรื่องดังกล%าว เนื่องจาก
เป@นเชื้อราก%อโรคที่มีความเฉพาะเจาะจงต%อเจ'าบ'านสูงมาก โดยเข'าทําลายเฉพาะมดบางกลุ%มเท%านั้น ราชนิดนี้
สามารถพบได'ในเขตร'อนชื้นทั่วโลก โดยในประเทศไทยมีการพบราบนมดในกลุ%มนี้ถึง 5 สายพันธุในแหล%งเดียวกัน
โดยที่มดต%างชนิดกันก็จะพบราในกลุ%มนี้ที่ต%างสายพันธุกันในระดับพันธุกรรม และยังพบว%าเชื้อราจากมดต%างชนิด
กันไม%สามารถเข'าไปก%อโรคกับมดชนิดอื่นได' ซึ่งตนเชื่อว%าเชื้อราในกลุ%มนี้แต%ละสายพันธุเกิดจากวิวัฒนาการที่
ก%อให'เกิดการปรับตัวกับมดเจ'าบ'านแต%ละชนิด
ในโครงการนี้ ดร. นพพล จะเปรียบเทียบลําดับนิวคลีโอไทดของสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอของเชื้อราโอฟmโอคอร
ไดเซฟ ยูนิลาเทอราลิส ซึ่งเฉพาะเจาะจงกับมดสามชนิดที่แตกต%างกัน เพื่อค'นหาความเปลี่ยนแปลงที่มีความ
เกี่ยวข'องกับการปรับตัว เช%น ยีนซึ่งมีสัญญาณของการคัดเลือกทางธรรมชาติ หรือ ยีนที่พบได'อย%างเฉพาะเจาะจง
ในราบนมดแต%ละชนิด ซึ่ง ดร.นพพล จะเดินทางไปเริ่มทํางานวิจัยเชิงลึกที่มหาวิทยาลัย Université Paris-Sud
ณ ประเทศฝรั่งเศส ในเดือนพฤศจิกายน 2558 นี้
“นอกจากจะได'องคความรู'ที่มีศักยภาพในการช%วยพัฒนาการใช'ราแมลงชนิดอื่น ๆ ในการควบคุมแมลงศัตรูพืช
อย%างมีประสิทธิภาพแล'ว งานวิจัยนี้ยังเป@นการนําเอางานวิจัยด'านราแมลง ซึ่งไบโอเทค สวทช. ได'ทําการศึกษามา
อย%างต%อเนื่องและยาวนาน ปoจจุบัน ไบโอเทค มีตัวอย%างราแมลงที่รวบรวมได'มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งองค
ความรู' และข'อมูลวิชาการด'านราแมลงที่ไบโอเทคมีนี้ จะได'ไปเผยแพร%ในทวีปยุโรปให'เป@นที่รู'จักมากยิ่งขึ้น” ดร.
นพพล กล%าวทิ้งท'าย
ทุนวิจัย Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowship เป@นทุนวิจัยในใต'กรอบ Horizon 2020 ของ
สหภาพยุโรปที่เปmดรับใบสมัครจากนักวิจัยทั่วโลกให'ไปทําวิจัยร%วมในหน%วยงานต%างประเทศ โดยจะคัดเลือกให'ทุน
แก%นักวิจัยที่มีคุณสมบัติดีเยี่ยม แสดงศักยภาพการพัฒนาอย%างเด%นชัด และมีโครงการวิจัยที่ดี โดยในรอบปV 2557
มีผู'สมัครจากทั่วโลกกว%า 7,000 คน โดยมีได'รับทุนนี้ประมาณ 1,300 คนจากทั่วโลก (คิดเป@นประมาณ 18%)
สําหรับในภูมิภาคอาเซียน ดร. นพพล เป@น 1 ใน 4 นักวิจัยจากภูมิภาคที่ได'รับทุนอันทรงเกียรตินี้
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