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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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เปปไทดท์ีค่าดวา่สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติโดยไมต่อ้งใหปุ้๋ ยเพิม่ 
 
นกัวทิยาศาสตรม์คีวามเห็นวา่ ODM คอืเทคโนโลยทีีส่ามารถปรบัแกไ้ขจโีนมไดอ้ยา่งแมน่ย า 
 
สารเคมทีีช่ว่ยใหพ้ชืสามารถป้องกนัตวัเองไดจ้ะถกูใชเ้พือ่ทดแทนยาปราบศตัรูพชื 
 
คณะกรรมาธกิารการเกษตรสวเีดนระบุ CRISPR-CAS9 ไมจ่ดัอยูใ่นนยิามของพชืดดัแปลงพนัธุกรรม
ของยโุรป 
 
การเพิม่การแสดงออกของยนี MYB37 ชว่ยสง่เสรมิความสามารถในการทนแลง้และการสรา้งเมล็ดของ 
Arabidopsis 

เปปไทดท์ีค่าดวา่สามารถเพิม่ปรมิาณผลผลติโดยไมต่อ้งใหปุ้๋ ยเพิม่ 

นักชวีโมเลกุลจาก the University of Massachusetts Amherst (UMassAmherst) สหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบ 
"double agent" peptide ในอลัฟาฟ่า ทีค่าดวา่สามารถท าใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้โดยไม่ตอ้งใชปุ้๋ ยเพิม่ ทมีนักวจัิยจาก 
UMassAmherst ร่วมกับทมีจาก Noble Foundation ระบวุา่อัลฟาฟ่าถูกใชใ้นการเพิม่ปรมิาณไนโตรเจนในดนิผ่าน
กระบวนการตรงึไนโตรเจนซึง่เกดิจากแบคทเีรยีไรโซเบยีมทีอ่าศยัอยูใ่นปมราก 
 

แบคทเีรยีในปมรากของตน้อัลฟาฟ่ามกีารเปลีย่นแปลงตัวเองของเรยีกว่าการเกดิ differentiation และพบวา่NCR 
peptides ถูกพบในปมรากเทา่นัน้ โดย NCR peptides มสีว่นเกีย่วขอ้งในกระบวนการเปลีย่นแปลงตัวเองของ
แบคทเีรยี นักวจิัยพบวา่เปปไทดช์นดินึง่ในเปปไทดก์ลุม่นี้ คอื DNF4 หรอืเรยีกอกีชือ่หนึง่วา่ NCR211 มสีว่นในการ
สนับสนุนกจิกรรมของแบคทเีรียตรงึไนโตรเจนทีอ่าศัยอยู่ในพชืและสามารถยับยัง้แบคทเีรยีทีด่ ารงชวีติอสิระนอก
ปมรากได ้คณุสมบตัทิัง้สองประการของ DNF4/NCR211 สะทอ้นใหเ้ห็นถงึกลไกทีว่า่เชือ้ไรโซเบยีมอาศัยอยู่ในปม
รากโดยเซลลม์กีารปรับตวัใหอ้ยูใ่นสภาวะทีเ่หมาะสมตอ่การด ารงชวีติภายในปมรากพชื 
 

ศาสตราจารย ์Dong Wang จาก UMassAmherst ระบวุา่การพบวา่ เปปไทด ์NCR211 ท าใหแ้บคทเีรยีสามารถ
อาศัยอยู่ในปมรากพชืได ้อาจเป็นตัวแปรส าคัญทีจ่ะเพิม่ผลผลติของพชืตระกลูถั่วโดยไม่ตอ้งใชปุ้๋ ยเพิม่ ซึง่จะเป็น
ประโยชนอ์ยา่งมากตอ่การเกษตรกรรมในประเทศก าลงัพัฒนา 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ http://www.umass.edu/newsoffice/article/harnessing-peptide-holds-promise 



นกัวทิยาศาสตรม์คีวามเห็นวา่ ODM คอืเทคโนโลยทีีส่ามารถปรบัแกไ้ขจโีนมไดอ้ยา่งแมน่ย า 

บทความหนึง่ทีต่พีมิพใ์นวารสาร Plant Biotechnology Journal เสนอวา่วา่เทคนคิใหม่ในการปรับแกไ้ขจโีนมที่
เรยีกวา่ oligonucleotide-directed mutagenesis (ODM) คอืทางเลอืกหนึง่ทีจ่ะเร่งการพัฒนาพชืใหม้ลีักษณะ
ส าคญัตามทีต่อ้งการ ในรายงานระบวุา่ดเีอ็นเอสายสัน้ๆ หรอื oligonucleotide สามารถใชใ้นการก าหนดต าแหน่ง
ดเีอ็นเอทีต่อ้งการปรับแกไ้ขบน plasmid, episomal และ chromosomal DNA ทัง้ในแบคทเีรยี รา สตัวแ์ละพชื 
โดย ODM เป็นเครือ่งมอืหนึง่ของเทคโนโลย ีRapid Trait Development System (RTDS™) ของบรษัิท Cibus 
โดย RTDS™ คอืเทคโนโลยกีารปรับปรุงพันธุท์ีร่วดเร็ว แม่นย า โดยไม่มกีารถ่ายยนี (non-transgenic) ซึง่จะชว่ย
เร่งการปรับปรุงพันธุพ์ชืใหท้นัตอ่ความตอ้งการทีเ่ร่งดว่นและชว่ยเพิม่ผลผลติทางการเกษตรของโลก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12496/abstract 
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คณะกรรมาธกิารการเกษตรสวเีดนระบุ CRISPR-CAS9 ไมจ่ดัอยูใ่นนยิามของพชืดดัแปลงพนัธุกรรมของ
ยโุรป 

CRISPR-Cas9 เป็นเทคนคิใหม่ทีท่ าใหนั้กวทิยาศาสตรส์ามารถสรา้งความเปลีย่นแปลงเล็กนอ้ยในสารพันธุกรรม
ของสิง่มีชวีติ ซึง่เป็นกลไกตามธรรมชาติและมีความแม่นย าสูง โดยเป็นเทคนิคที่มีศักยภาพในการน ามาใช ้

ประโยชน์ดา้นวทิยาศาสตร์พชืและการปรับปรุงพันธุ ์คณะกรรมาธกิารการเกษตรสวเีดนระบวุ่า พชืทีพั่ฒนาขึน้โดย
เทคโนโลยใีหมน่ีไ้มจ่ัดวา่เป็นพชืดดัแปลงพันธกุรรมตามค านยิามของยุโรป ดังนัน้พชืทีพั่ฒนาขึน้สามารถเพาะปลกู
ไดโ้ดยไม่มขีอ้จ ากัด ประเทศอืน่นอกยุโรป เชน่ ประเทศอาร์เจนตนิาประกาศว่าพืชทีพั่ฒนาขึน้โดยเทคนิคนี้จะไม่
อยูภ่ายใตก้ฎหมายพชืเทคโนชวีภาพ ซึง่ในขณะนีท้างยโุรปยังไมม่กีารตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งนี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 
http://www.upsc.se/about-upsc/news/4815-green-light-in-the-tunnel-swedish-board-of-agriculture-a-

crispr-cas9-mutant-but-not-a-gmo.html 

สารเคมทีีช่ว่ยใหพ้ชืสามารถป้องกนัตวัเองไดจ้ะถกูใชเ้พือ่ทดแทนยาปราบศตัรูพชื 

รายงานผลการวจิัยทีต่พีมิพใ์นวารสาร Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters ไดร้ายงานการคน้พบ
สารเคม ี5 ชนดิทีส่ามารถกระตุน้ระบบป้องกนัตัวเองของขา้วตอ่เพลีย้กระโดดหลงัขาวและศัตรูขา้วอืน่ๆ 
พชืมกีลไกป้องกันตัวเองตามธรรมชาตทิีถู่กกระตุน้การท างานไดโ้ดยสารเคม ีซึง่เป็นสารทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิมลพษิตอ่
สิง่แวดลอ้มและไม่เป็นอันตรายตอ่แมลง ในการศกึษาครัง้นี้ ทมีนักวจัิยจาก Zhejiang University ประเทศจนีได ้
ใชร้ะบบการคดัเลอืกแบบพเิศษในการคัดเลอืกสารเคมทีีส่ามารถกระตุน้ระบบป้องกันตัวเองของพชืได ้ทมีวจัิยได ้
ท าการสังเคราะห์อนุพันธ์ของ phenoxyalkanoic acid จ านวน 29 ชนิด โดยพบว่ามสีารจ านวน 5 ชนิดทีม่ี
ประสทิธภิาพในการกระตุน้การป้องกนัตวัเองของขา้ว 
 
“นีเ่ป็นครัง้แรกทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่อนุพันธข์อง phenoxyalkanoic acid บางชนดิ มศีกัยภาพในการใชเ้ป็นสารกระตุน้
กลไกป้องกันตัวเองของขา้วตอ่เพลีย้กระโดดหลังขาว” กลา่วโดย Dr. Yonggen Lou หนึง่ในผูร้่วมทมีวจิัยและ
ศาสตราจารยข์อง Zhejiang University 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.alphagalileo.org/ViewItem.aspx?ItemId=159007&CultureCode=en 



การเพิม่การแสดงออกของยนี MYB37 ชว่ยสง่เสรมิความสามารถในการทนแลง้และการสรา้งเมล็ดของ 
Arabidopsis 

ถงึแมว้า่จะมยีนีหลายยนีทีถ่กูคน้พบวา่มคีวามเกีย่วขอ้งกับระบบการสง่สญัญาณโดย abscisic acid (ABA) แตย่ังมี
ยนีอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้งกับระบบการสง่สญัญาณโดย ABA ทีย่ังไม่ถูกคน้พบอกีเป็นจ านวนมาก ทมีวจิัยน าโดย Yong-
Tao Yu จาก Tsinghua University ประเทศจนี ไดร้ายงานผลการศกึษาการเพิม่การแสดงออกของยนี MYB37 
ซึง่เป็นหนึง่ใน R2R3 MYB subgroup 14 transcription factor ในตน้ Arabidopsis thaliana ท าใหเ้กดิการ
ตอบสนองอยา่งเฉยีบพลนัในทกุการตอบสนองตอ่ ABA 
 
สิง่ทีน่่าสนใจคอืการเพิ่มการแสดงออกของยีน MYB37 ช่วยเพิ่มความสามารถในการทนแลง้ ส่งเสริมการ
เจรญิเตบิโตและการสรา้งเมล็ดรวมไปถงึชะลอการออกดอก แสดงใหเ้ห็นว่ายนีนี้สามารถใชใ้นการพัฒนาพชืให ้
ทนต่อสภาวะแลง้และชว่ยเพิม่ผลผลติได ้ผลการทดลองชีใ้หเ้ห็นว่า MYB37 transcription factor เป็นปัจจัย
ส าคญัในการตอบสนองของพชืตอ่ ABA และสภาวะแลง้ และยังมบีทบาทในเชงิบวกตอ่การควบคมุการสรา้งเมล็ด 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11103-015-0411-1/fulltext.html 
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