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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 
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ขา่วสารท ัว่โลก 

ขา้วทีป่รบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศไดช้ว่ยใหเ้กษตรกรสามารถรบัมอืกบัปญัหาการเปลีย่นแปลงของ
สภาพอากาศ 
 
การเพิม่การแสดงออกของยนี TaOEP16-2-5B จากขา้วสาล ีชว่ยเพิม่ความสามารถในการทนรอ้นและ
ทนแลง้ในตน้ Arabidopsis 
 
การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในขา้วดว้ยระบบ CRISPR-Cpf1  
 
USPTO ไดแ้ถลงค าตดัสนิกรณีสทิธบิตัรของระบบ CRISPR 
 
การเพิม่ปรมิาณกรดไขมนัในน า้มนัถ ัว่เหลอืงดว้ยเทคโนโลย ีCRISPR-CPF1  

ขา้วทีป่รบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศไดช้ว่ยใหเ้กษตรกรสามารถรบัมอืกบัปญัหาการเปลีย่นแปลงของสภาพ
อากาศ 

Matthew Morell ผูอ้ านวยการสถาบนัวจิัยขา้วนานาชาตหิรอื IRRI ไดก้ลา่วในระหวา่งการบรรยายที ่M.S. 
Swaminathan Research Foundation ประเทศอนิเดยี เมือ่วนัที ่10 กมุภาพันธท์ีผ่า่นมา วา่พันธุข์า้วทีท่นทานตอ่
สภาพแวดลอ้มสามารถชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถรับมอืกับปัญหาการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศ และไดก้ลา่ว
เพิม่เตมิวา่ ขา้วคอืตวัแปรส าคญัในการขบัเคลือ่นความมั่นคงทางอาหาร โดยมากกวา่ครึง่หนึง่ของประชากรโลก
บรโิภคขา้วเป็นอาหารหลกั ดงันัน้การศกึษาวจัิยขา้วจงึเป็นสิง่ส าคัญอยา่งยิง่ในการแกไ้ขปัญหาความอดอยากและขาด
สารอาหารในประเทศก าลงัพัฒนา 
 
Morell ไดก้ลา่วถงึประเด็นการเปลีย่นแปลงของสภาพอากาศโดยระบวุา่ทาง IRRI และสถาบนัภาคไีดพั้ฒนาพันธุข์า้ว
ทีป่รับตวัใหเ้ขา้กบัสภาพอากาศได ้ซึง่เป็นพันธุท์ีใ่หผ้ลผลติสงูทัง่ในสภาพแหง้แลง้ น ้าทว่ม หรอืวา่ดนิเค็ม 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://news.irri.org/2017/02/climate-smart-rice-key-to-farmer.html 



การเพิม่การแสดงออกของยนี TaOEP16-2-5B จากขา้วสาล ีชว่ยเพิม่ความสามารถในการทนรอ้นและทน
แลง้ในตน้ Arabidopsis 

ความเครยีดทีเ่กดิจากสภาพแวดลอ้ม เชน่ ความรอ้นและความแหง้แลง้ เป็นปัจจัยส าคญัทีส่ง่ผลกระทบตอ่ผลผลติ
ทางการเกษตร กอ่นหนา้นีไ้ดม้กีารศกึษายนี TaOEP16-2 ซึง่เป็นยนีทีส่รา้งโปรตนีในเยือ่หุม้ชัน้นอกของเม็ดสขีอง
ขา้วสาล ี(Triticum aestivum) โดยการศกึษาครัง้นีท้มีวจัิยจาก China Agricultural University น าโดย Xinshan 
Zang ไดท้ าการแยกแยะและศกึษาลักษณะเฉพาะของยนีนี ้ 
 
ล าดบันวิคลโีอไทดข์องยนี TaOEP16-2 จ านวน 3 ลกัษณะ ถกูพบในขา้วสาลทีีโ่ครโมโซมจ านวน 6 ชดุหรอื 
hexaploid โดยพบบนโครโมโซมที ่5A, 5B และ 5D โดยยนีทัง้ 3 รูปแบบมกีารแสดงออกทีแ่ตกตา่งกนัภายใตส้ภาพ
เครยีดทีเ่กดิจากความรอ้นสงูและความแหง้แลง้ โดย TaOEP16-2-5B เป็นยนีทีม่บีทบาทเดน่ชดัทีส่ดุ ทมีวจัิยจงึใช ้
ยนีนีส้ าหรับการศกึษาในขัน้ตอ่ไป 
 
TaOEP16-2-5B มกีารท างานทีค่ลา้ยกบัยนี AtOEP16-2 ทีท่ าหนา้ทีค่วบคมุการงอกของเมล็ดผ่านทางฮอรโ์มน ABA 
และผลการเพิม่การแสดงออกของยนี TaOEP16-2-5B ในตน้ Arabidopsis พบวา่สามารถเพิม่ประสทิธภิาพในการทน
รอ้นได ้โดยอตัราการรอดชวีติ ความแข็งแรงของเยือ่หุม้เซลลแ์ละปรมิาณน ้าตาลซโูครส ในตน้ทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีสงู
กวา่ในตน้ปกตทิีไ่มไ่ดรั้บยนี 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0168945216304010 
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การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในขา้วดว้ยระบบ CRISPR-Cpf1  

CRISPR-Cpf1 เป็นระบบใหมข่อง CRISPR-Cas โดยกอ่นหนา้นีโ้ปรตนี Cpf1 ไดถ้กูน ามาใชใ้นการดดัแปลงจโีนมใน
เซลลข์องสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม  
 
Rongfang Xu และทมีวจิัยจาก Anhui Academy of Agricultural Sciences ประเทศจนี ไดท้ดลองใชร้ะบบ 
CRISPR-Cpf1 ในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะของยนี OsPDS และ OsBEL ในขา้ว ผลการทดลองพบวา่
ระบบ CRISPR-Cpf1 มปีระสทิธภิาพในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีเป้าหมายทัง้ 2 ยนี ผลการศกึษาเพิม่เตมิ
พบวา่ pre-crRNAs ทีม่ ีfull-length direct repeat sequence มปีระสทิธภิาพสงูกวา่การใช ้mature crRNAs ผลการ
ทดลองแสดงใหเ้ห็นวา่ระบบ CRISPR-Cpf1 เป็นระบบทีม่ปีระสทิธภิาพในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะใน
ขา้ว 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12669/full 



USPTO ไดแ้ถลงค าตดัสนิกรณีสทิธบิตัรของระบบ CRISPR 

ส านักงานสทิธบิตัรและเครือ่งหมายการคา้ของสหรัฐอเมรกิา (USPTO) ไดแ้ถลงค าตดัสนิในกรณีของความเป็น
ทรัพยส์นิทางปัญญาของระบบ CRISPR-Cas9 USPTO ระบวุา่ Broad Institute of Harvard และ Massachusetts 
Institute of Technology ควรไดรั้บสทิธบิตัรในการใชเ้ทคโนโลยนีีใ้นเซลลย์คูารโิอต ผลการตดัสนินีท้ าให ้
University of California, Berkeley สญูเสยีความชอบธรรมในการอา้งสทิธคิวามเป็นเจา้ของเทคโนโลยนีีไ้ป 
 
กรณีขดัแยง้นีเ้กดิขึน้ในปี 2012 เมือ่ Jennifer Doudna และทมีงานจาก University of California, Berkeley ได ้
เสนอแนวทางในการใช ้CRISPR เพือ่การตดัสาย DNA อยา่งแมน่ย า และในปีถัดมา Feng Zhang และทมีงานจาก 
Broad Institute of Harvard ไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่ระบบ CRISPR สามารถใชใ้นการตดัสาย DNA ของเซลลย์คูารโิอต
ได ้อยา่งไรก็ตามกรณีขดัแยง้นีย้ังไมม่ขีอ้ยตุ ิเนือ่งจากทาง University of California, Berkeley ยังสามารถอทุธรณ์
คดไีด ้
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/news/why-the-crispr-patent-verdict-isn-t-the-end-of-the-story-

1.21510?WT.ec_id=NEWSDAILY-20170220 
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การเพิม่ปรมิาณกรดไขมนัในน า้มนัถ ัว่เหลอืงดว้ยเทคโนโลย ีCRISPR-CPF1  

ทมีวจิัยจาก Center for Genome Engineering, Institute for Basic Research (IBS) ประเทศเกาหลใีต ้ประสบ
ความส าเร็จในการดดัแปลงยนีจ านวน 2 ยนีในถั่วเหลอืง เพือ่เพิม่ปรมิาณกรดไขมันในน ้ามันถั่วเหลอืง โดยใช ้

เทคโนโลย ีCRISPR-Cpf1 ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีส่ามารถใชง้านไดก้วา้งกวา่ CRISPR-Cas9 
 
กอ่นหนา้นีท้มีวจิัยจาก IBS ไดใ้ช ้CRISPR-Cpf1 ในการดดัแปลงจโีนมในเซลลข์องมนุษย ์และไดท้ดลองท าการ
ดดัแปลงจโีนมพชืดว้ยเทคนคิเดยีวกนันีใ้นเวลาตอ่มา ทมีวจิัยไดท้ าการตดัยนี FAD2 จ านวน 2 ยนีในถั่วเหลอืง ซึง่ยนี
ทัง้ 2 นีม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัวถิกีารสงัเคราะหก์รดไขมัน โดยท าใหเ้กดิการเปลีย่นกรดไขมัน oleic acid ไปเป็น 
polyunsaturated linoleic acid ผลการทดลองพบวา่ CRISPR-Cpf1 ท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีเป้าหมายได ้
และท าใหไ้ดน้ ้ามันถั่วเหลอืงทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพมากขึน้ 
 
ทมีวจิัยคน้พบวา่ระบบ CRISPR-Cpf1 มขีอ้ไดเ้ปรยีบระบบ CRISPR/Cas9 ถงึ 3 ประการไดแ้ก ่CRISPR-Cpf1 ใช ้
CRISPR-RNA (crRNAs) ทีส่ัน้กวา่ ท าใหส้ามารถใช ้RNA ทีม่าจากการสงัเคราะหท์างเคมไีด,้ CRISPR-Cpf1 ท าให ้
เกดิการน านวิคลไีทดอ์อก (deletion) มากกวา่ระบบ CRISPR/Cas9 โดยท าใหเ้กดิการน านวิคลโีอไทดอ์อกไป 7 
ต าแหน่ง และ CRISPR-Cpf1 ใหป้ลายสาย DNA ทีถ่กูตดัเป็นแบบ sticky end ท าใหง้า่ยตอ่การเพิม่ยนีเป้าหมายเขา้
ไปในบรเิวณจ าเพาะทีต่อ้งการ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.ibs.re.kr/cop/bbs/BBSMSTR_000000000738/selectBoardArticle.do? 

nttId=14247 


