
14  มถินุายน  พ.ศ. 2560 

CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจําทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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การใชร้ะบบ CRISPR-CAS9 ในการลดยนีเป้าหมายในขา้วอนิดกิา 
 
บราซลิอนุญาตใหม้กีารปลกูออ้ยดดัแปลงพนัธุกรรมในเชงิการคา้ 
 
รายละเอยีดจโีนมของขา้วโพดสายพนัธุใ์หมท่ีแ่สดงใหเ้ห็นถงึแหลง่พนัธุกรรมเพือ่การปรบัตวัของสาย
พนัธุ ์
 
ความกา้วหนา้ทางการวจิยัทําใหก้ารจําลองกระบวนการสงัเคราะหแ์สงมคีวามเป็นไปได ้
 
 
 

การใชร้ะบบ CRISPR-CAS9 ในการลดยนีเป้าหมายในขา้วอนิดกิา 

ระบบ CRISPR-Cas9 ไดถ้กูนํามาใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการแกไ้ขยนีทัง้ในสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนมและพชื การ
เปลีย่นแปลงสว่นใหญข่องพชืเป็นการเพิม่หรอืลดสว่นของสารพันธกุรรมเพยีงเล็กนอ้ย เพือ่เป็นการยับยัง้ยนีเป้าหมาย
ขนาดใหญเ่พยีงไมก่ีย่นีโดยเฉพาะขา้วอนิดกิา 
 
ทมีนักวจัิยของ Ying Wang จากบรษัิทซนิเจนทา ประเทศจนี ไดทํ้าการออกแบบ CRISPR sgRNAs และสามารถ
นํามาใชใ้นการตดัชิน้สว่นของ DNA ในยนี DENSE AND ERECT PANICLE 1 (DEP1) ของขา้วอนิดกิาสายพันธุ ์
IR58025B ไดเ้ป็นผลสาํเร็จ ทมีวจัิยประสบความสาํเร็จในการเพิม่ความถีข่องการกลายพันธุไ์ดถ้งึ 2% จากยนี
เป้าหมายทีม่ขีนาด 430 bp และ 9% จากยนีเป้าหมายทีม่ขีนาด 10 kb ในระยะ T0 
 
การปรับปรุงลกัษณะทีเ่กีย่วขอ้งกบัผลผลติ เชน่ การแตกกอ ความสงูของชอ่ดอก และการลดความสงูของตน้พชื ถกู
พบไดใ้นพชืทีเ่กดิการกลายพันธุข์องยนี DEP1 ในระยะ T0 ทีถ่กูแกไ้ขดว้ย CRISPR-Cas9 โดยตรง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00299-017-2158-4 



บราซลิอนุญาตใหม้กีารปลกูออ้ยดดัแปลงพนัธุกรรมในเชงิการคา้ 

เมือ่วนัที ่8 มถินุายน พ.ศ. 2560 Brazil's Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio หรอื 
คณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพแหง่บราซลิ) ไดอ้นุญาตใหม้กีารปลกูออ้ยดดัแปลงพันธุกรรม (ออ้ยบที)ี 
ในเชงิการคา้เป็นครัง้แรก ซึง่ใชอ้อ้ยสายพันธุ ์CTC 20 BT ทีพั่ฒนาโดยบรษัิท Brazilian company Centro de 
Tecnologia Canavieira (CTC) 
 
ออ้ยบทีเีป็นออ้ยดดัแปลงพันธุกรรมชนดิแรกของโลกทีม่กีารอนุญาตใหป้ลกู มคีวามสามารถตา้นทานการเขา้ทําลาย
ของหนอนเจาะลําตน้ (Diatraea saccharalis) ทีเ่ป็นแมลงศตัรูหลกัของออ้ยในประเทศบราซลิ นักวชิาการดา้น
การเกษตรของบราซลิรายงานวา่ความเสยีหายทีเ่กดิจากการเขา้ทําลายของหนอนเจาะลําตน้สงูถงึ 5 พันลา้นเรยีลตอ่
ปี ยนีบทีทีีไ่ดม้าจากแบคทเีรยี Bacillus thuringiensis ทีอ่ยูใ่นออ้ยพันธุ ์CTC 20 BT ไดถ้กูนํามาใชก้นัอยา่ง
แพร่หลายยาวนานกวา่ 20 ปีในพชืทีไ่ดรั้บการตดัแตง่พันธกุรรม เชน่ ถั่วเหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย และมะเขอื  
 
เอกสารทางวทิยาศาสตรท์ีใ่ชใ้นการประเมนิออ้ยบทีไีดถู้กสง่ใหก้บั CTNBio ในปี พ.ศ. 2558 เพือ่ประเมนิผลกระทบ
ดา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้มตามมาตรฐานสากล จากการศกึษาการแปรรูปพบวา่น้ําตาลและเอทานอลทีไ่ดจ้ากออ้ยบี
ทมีคีวามเหมอืนกบัผลติภัณฑแ์ปรรูปทีไ่ดจ้ากออ้ยในธรรมชาต ิการศกึษานียั้งแสดงใหเ้ห็นอกีวา่ยนีบทีแีละโปรตนีที่
อยูใ่นออ้ยสายพันธุ ์CTC 20 BT ไดถ้กูกําจัดออกในระหวา่งขัน้ตอนการผลติ ในสว่นของการศกึษาดา้นสิง่แวดลอ้ม 
ไมม่พีบผลเสยีกบัดนิทีใ่ชใ้นการเพาะปลกู ความสามารถในการยอ่ยสลายของออ้ย หรอืประชากรของแมลงยกเวน้
แมลงศตัรูพชืเป้าหมาย (สว่นใหญเ่ป็นหนอนเจาะลําตน้) บรษัิท CTC จะดําเนนิงานอยา่งใกลช้ดิกบัเกษตรกรผู ้
เพาะปลกู โดยเริม่จากการจําหน่ายออ้ยบทีสีายพันธุ ์CTC 20 BT และตดิตามตรวจสอบพืน้ทีก่ารเพาะปลกูอย่าง
ตอ่เนือ่ง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 
http://english.unica.com.br/news/16900437920334804993/genetically-modified-sugarcane-developed-
by-ctc-in-brazil-is-approved-at-ctnbio 
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Doreen Ware นักวทิยาศาสตรข์องหอ้งปฏบิตักิาร Cold Spring Harbor (CSHL) และกระทรวงเกษตรของสหรัฐฯ
เป็นผูนํ้านักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบนัการศกึษา 7 แหง่และบรษัิททีเ่กีย่วขอ้งกบัเทคโนโลยดีา้นจโีนมหลายบรษัิท  ใน
การรวบรวมรายละเอยีดของจโีนมขา้วโพด Doreen Ware กลา่ววา่ จโีนมใหมข่องขา้วโพดไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึความ
ยดืหยุน่ของขา้วโพด ทีทํ่าใหอ้ธบิายไดว้า่ทําไมขา้วโพดถงึประสบความสาํเร็จในการปรับตวัมานับเป็นพันปี 
นอกจากนียั้งใหข้อ้มลูเชงิลกึเกีย่วกับความสามารถของขา้วโพดในการเจรญิเตบิโตในพืน้ทีใ่หม่ๆ ของโลกทีม่กีาร
เปลีย่นแปลงทางสภาพภมูอิากาศ เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการผลติและความย่ังยนืดา้นสิง่แวดลอ้มในสหรัฐฯและ
ประเทศอืน่ๆ 
 
จโีนมของขา้วโพดมขีนาดใหญแ่ตข่นาดของจโีนมก็ไม่ไดเ้กีย่วของกับลักษณะความยดืหยุน่ทางฟีโนไทป์ ซึง่เป็น
ความสามารถในการปรับตวั Doreen Ware ยังอธบิายถงึลกัษณะการปรับตวัใหเ้ขา้กับสภาวะใหมท่ีก่ารเปลีย่นไปของ
ขา้วโพด โดยการทํางานของยนีจะเป็นตวักําหนดวา่จะปิดหรอืเปิดชดุยนีทัง้หมดทําใหพ้ชืแสดงออกอะไรไดบ้า้ง ทมี
วจัิยไดทํ้าการรวบรวมจโีนมอา้งองิทีม่คีวามถูกตอ้งและมรีายละเอยีดมากของสายพันธุข์า้วโพดทีส่ําคญัทีม่ชี ือ่วา่ B73 
และทําการเปรยีบเทยีบกบัจโีนมของขา้วโพดอกี 2 สายพันธุ ์(W22 และ Ki11) ทีทํ่าการปลกูในสภาพอากาศที่
แตกตา่งกนั ทมีวจัิยถงึกบัประหลาดใจทีข่า้วโพดแตล่ะตน้มจีโีนมทีแ่ตกตา่งกนัมากกวา่ในคน Yinping Jiao นักวจัิย
ปรญิญาเอกจากหอ้งปฏบิตักิารของ Doreen Ware กลา่ววา่ ความแตกตา่งของลกัษณะเฉพาะในขา้วโพดแสดงให ้
เห็นถงึการเปลีย่นแปลงของลําดบัสารพันธกุรรมภายในยนีทีเ่กดิขึน้จากตวัของพชืเอง สะทอ้นใหเ้ห็นวา่การ
แสดงออกของยนีอยู่ทีบ่รเิวณไหน แสดงออกเมือ่ไร และอยูท่ีร่ะดบัใด  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.cshl.edu/news-and-features/detailed-new-reference-genome-for-maize-shows-the-plant-
has-deep-resources-for-continued-adaptation.html 
  
 

http://www.isaaa.org/resources/publications/biotech_country_facts_and_trends/download/Facts and Trends - Brazil.pdf


ความกา้วหนา้ทางการวจิยัทําใหก้ารจําลองกระบวนการสงัเคราะหแ์สงมคีวามเป็นไปได ้

การสงัเคราะหแ์สงเป็นกระบวนการทีส่าํคัญกระบวนหนึง่ของธรรมชาต ินอกเหนอืจากการผลติออกซเิจน กระบวนการ
ทางธรรมชาตนิีจ้ะเปลีย่นแปลงพลงังานแสงอาทติยใ์หเ้ป็นพลงังานเคมโีดยการเปลีย่นคารบ์อนไดออกไซดใ์นอากาศ
และน้ําใหเ้ป็นโมเลกลุของน้ําตาลเพือ่ใชเ้ป็นอาหารและพลงังานในการดํารงชวีติของพชื 
  
นักวทิยาศาสตรพ์ยายามจําลองรูปแบบในการเปลีย่นแปลงพลงังานจากกระบวนการสงัเคราะหเ์พือ่ผลติเชือ้เพลงิที่
เป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้มและมคีวามย่ังยนื เชน่ ไฮโดรเจนและเมทานอล การจําลองกระบวนการนีเ้ป็นเรือ่งทา้ทาย
สาํหรับนักวทิยาศาสตรเ์นือ่งจากการสงัเคราะหแ์สงแบบเทยีมจําเป็นตอ้งสรา้งระบบโมเลกลุสําหรับดดูกลนืแสง การ
ขนสง่ การแยกประจไุฟฟ้าและการกระตุน้ใหเ้กดิปฏกิริยิาการผลติเชือ้เพลงิ ทัง้หมดนีเ้ป็นกระบวนการทีม่คีวาม
ซบัซอ้นทีต่อ้งทํางานพรอ้มกนัเพือ่เกดิประสทิธภิาพในการแปลงพลงังานสงูสดุ 
  
ทมีนักวจัิยนําโดยนักเคมจีากกระทรวงพลงังานของสหรัฐอเมรกิา (DOE) สถาบนัวจัิยนานาชาต ิBrookhaven และ
สถาบนัเทคโนโลยเีวอรจ์เินยี ไดทํ้าการออกแบบปฏกิริยิาการสงัเคราะหแ์สงเป็น 2 สว่น สาํหรับใชป้ระกอบรวมกนัใน
การดดูกลนืแสง แยกประจ ุหรอืทําปฏกิริยิากลายเป็นซเูปอรโ์มเลกลุชนดิเดยีว ซเูปอรโ์มเลกลุแตล่ะตวัประกอบไป
ดว้ยไอออนของโลหะรูทเีนยีม (Rh) ทีใ่ชส้าํหรับดดูกลนืแสง เชือ่มตอ่กบัศนูยก์ลางตวัเร่งปฏกิริยิาทีเ่ป็นไอออนของ
โลหะโรเดยีม (Ru) ทมีวจัิยพบวา่ซเูปอรโ์มเลกลุทีม่ศีนูยก์ลางเป็นโรเดยีม (Ru) 6 ตําแหน่งและรูทเีนยีม (Rh) 1 
ตําแหน่งจะใหป้ระสทิธภิาพการทํางานมากกวา่รูปแบบอืน่ๆถงึ 7 เทา่ มรีอบการผลติไฮโดรเจนถงึ300 รอบใน 10 
ชัว่โมง แตท่ีซ่เูปอรโ์มเลกลุมขีนาดใหญจ่ะทําใหเ้กดิการขาดแคลนอเิล็กตรอนบางสว่นทีม่คีวามจําเป็นสาํหรับการ
จําลองกระบวนการสงัเคราะหแ์สง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
 https://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=112190 

Copyright © 2007 ISAAA  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

