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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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นกัวทิยาศาสตรว์เิคราะหเ์ทคนคิการแกไ้ขจโีนมสําหรบัการวจิยัการตรงึไนโตรเจนในพชืตระกลูถ ัว่ 
 
การแสดงออกในปรมิาณมากของ PTCYP85A3  ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและการผลติชวีมวลจาก
ตน้ปอปลาร ์
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นกัวทิยาศาสตรว์เิคราะหเ์ทคนคิการแกไ้ขจโีนมสําหรบัการวจิยัการตรงึไนโตรเจนในพชืตระกลูถ ัว่ 

การตรงึไนโตรเจนของแบคทเีรยีตระกลูไรโซเบยีมเป็นความสมัพันธท์างชวีภาพทีเ่กดิขึน้กบัพชืตระกลูถั่ว เพราะฉะนัน้
ยนีหลายรอ้ยชนดิของถั่วจงึมสีว่นเกีย่วขอ้งกบักระบวนการตรงึไนโตรเจน (SNF) อยา่งไรก็ตามการตรวจสอบการ
ทํางานของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบั SNF ไดถ้กูจํากดัจากการขาดแคลนพชืตระกลูถั่วทีเ่กดิการกลายพันธุ ์
 
เทคโนโลยกีารแกไ้ขจโีนม ไดแ้ก ่ZFNs TALENs และ CRISPR-Cas ไดรั้บการพัฒนามากขึน้ในชว่งหลายปีทีผ่า่นมา
และปฏวิตัวิงการวจัิยทางดา้นชวีวทิยาในหลายสาขาอย่างรวดเร็ว เทคโนโลยเีหลา่นียั้งถกูนํามาประยกุตใ์ชก้บัพชื
ตระกลูถั่วและมคีวามกา้วหนา้อยา่งมากในชว่งหลายปีทีผ่่านมา 
 
ทมีวจัิยของ Longlong Wang จากมหาวทิยาลยัทางดา้นการเกษตรหัวจงในประเทศจนีไดพ้จิารณาถงึการใช ้
เทคโนโลยเีหลา่นีโ้ดยเฉพาะอยา่งยิง่ CRISPR เพือ่ทําการศกึษา SNF ในพชืตระกลูถั่ว ดว้ยความหวงัทีจ่ะสามารถ
เขา้ใจถงึกลไกทีเ่ป็นรากฐานของความสมัพันธร์ะหวา่งพชืตระกลูถั่วกบัแบคทเีรยีตระกลูไรโซเบยีม นอกจากนียั้งเป็น
รากฐานในการออกแบบกลไกของ SNF ใหก้บัพชืทีไ่มใ่ชพ่ชืตระกลูถั่วเพือ่ลดใชปุ้๋ ยไนโตรเจน 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S187711731730042X 



การแสดงออกในปรมิาณมากของ PTCYP85A3  ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและการผลติชวีมวลจากตน้ปอ
ปลาร ์

Brassinosteroids (BR) มบีทบาทสาํคญัในการเจรญิเตบิโตของพชื การสบืพันธุแ์ละการตอบสนองตอ่ความเครยีด
ทีม่าจากสิง่ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ ในอราบดิอพซสิ AtCYP85A2 เป็นตวัทีใ่ชเ้ร่งปฏกิริยิาในการเปลีย่น castasterone 
ใหเ้ป็น brassinolide ซึง่เป็นขัน้ตอนสดุทา้ยในการสงัเคราะหข์อง BR สถาบนัวทิยาศาสตรแ์หง่ประเทศจนีโดย Yan-
Li Jin ไดนํ้าทมีนักวจัิยคน้หาลักษณะ PtCYP85A3 ซึง่เป็นหนึง่ในสามของ AtCYP85A2 จากตน้ปอปลาร ์(Populus 
trichocarpa) 
 
ทมีงานพบวา่ PtCYP85A3 มคีวามคลา้ยกบั AtCYP85A2 สามารถลดภาวะการชะลอการเจรญิเตบิโตของอราบดิอพ
ซสิ cyp85a2-2 และมะเขอืเทศกลายพันธุ ์การแสดงออกของ PtCYP85A3 โดยใชโ้ปรโมเตอร ์35S promoter ของ 
Cauliflower mosaic virus ทําใหร้ะดบัของ BR เพิม่ขึน้ ชว่ยสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตและการผลติชวีมวลในมะเขอื
เทศและปอปลารด์ดัแปลงพันธกุรรม 
 
ความสงูของตน้ น้ําหนักสดและผลผลติทัง้หมดเพิม่ขึน้ในพชืมะเขอืเทศดดัแปลงพันธุกรรม เชน่เดยีวกนักบัปอปลาร์
ทีม่คีวามสงูของตน้และเสน้ผ่าศนูยก์ลางลําตน้มกีารเพิม่ขึน้ จากการศกึษาเพิม่เตมิยังพบอกีวา่การแสดงออกใน
ปรมิาณมากของ PtCYP85A3 ชว่ยเพิม่การสรา้งทอ่น้ํา (Xylem) โดยไมส่ง่ผลตอ่องคป์ระกอบของเซลลโูลสและลกินิ
นทีอ่ยูใ่นปอปลารด์ดัแปลงพันธกุรรม 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12717/full. 
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เทคนคิ CRISPR เป็นการแกไ้ขจโีนมโดยอาศยัเอนไซม ์Streptococcus pyogenes Cas9 ซึง่เป็นการปฏวิตัวิงการ
วจัิยทางวทิยาศาสตร ์จัดเป็นเครือ่งมอืใหมช่นดิทีใ่ชส้าํหรับการปรับเปลีย่นพันธกุรรมทีม่คีวามจําเพาะกบัเป้าหมายที่
อยูภ่ายในจโีนมของเจา้บา้น แมว้า่นักเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นพชืจะไดม้กีารใชร้ะบบ Cas9 นี ้มาตัง้แตปี่ 2013 แต่
ก็ยังพบขอ้จํากดัในการใชง้านในพชื 
 
ทางออกในเรือ่งนีอ้าจเกดิจากเอนไซมช์นดิใหมท่ีเ่พิง่ถูกคน้พบทีส่ามารถนํามาใชใ้นการแกไ้ขจโีนมไดแ้ละพบวา่มี
ความใกลเ้คยีงกบั Cas9 ในเรือ่งของความแมน่ยํา แตยั่งไมเ่ป็นทีรู่จั้กในวงการวทิยาศาสตรด์า้นพชื 
 
เอนไซมช์นดิใหมน่ีไ้ดม้กีารปรับปรุงการระบบทํางานของ RNase ใหด้ขี ึน้ เชน่ C2c2 จาก Leptotrichia shahii และ 
Cas9 จาก Francisella novicida ระบบอืน่ๆมขีนาดคอ่นขา้งเล็กลงสามารถสง่เขา้สูเ่ซลลเ์จา้บา้นไดด้ขี ึน้ โดย
เอนไซม ์Cas9 เหลา่นีม้าจาก Staphylococcus aureus Streptococcus thermophiles และ Neiserria 
meningitides รวมถงึเอนไซม ์Cpf1 ทีไ่ดจ้าก F. novicida Acidaminococcus sp. และ Lachnospiraceae 
bacterium เอนไซม ์Cas9 ชนดิอืน่ทีม่าจาก S. pyogenes ถกูนํามาพจิารณาใชเ้นือ่งมคีวามจําเพาะเจาะจงทีส่งูขึน้ 
 
ทมีวจัิยของ Jana Murovec จากมหาวทิยาลยัลบูลยิานาในสโลเวเนยีไดต้รวจสอบการทํางานของเอนไซมช์นดิใหม่
เหลา่นี ้เพือ่ใชส้าํหรับการแกไ้ขจโีนม ควบคมุการถอดรหัส และศกึษากระบวนการทีเ่กดิขึน้ภายในเซลล ์นอกจากนี้
ทมีวจัิยยังไดก้ลา่วถงึความเป็นไปไดท้ีจ่ะนํามาใชก้บัเทคโนโลยชีวีภาพทางดา้นพชืดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12736/full 



Dr. Akinwumi Adesina ไดร้บัรางวลัอาหารโลกปี 2017 

ผูท้ีไ่ดรั้บรางวลัอาหารโลกประจําปี 2017 คอื ดร. Akinwumi Adesina ประธานธนาคารเพือ่การพัฒนาแอฟรกินั 
(AfDB) เพือ่เป็นเกยีรตใิหแ้กค่วามพยายามของเขาในการปรับปรุงความมั่นคงทางดา้นอาหารในแอฟรกิามานานกวา่ 
25 ปี โดยมกีารประกาศชือ่ผูไ้ดรั้บรางวลัในพธิทีีจั่ดขึน้ทีก่ระทรวงเกษตรของสหรัฐฯเมือ่วนัที ่26 มถินุายน 2017 
  
กอ่นทีจ่ะประสบความสําเร็จในฐานะประธาน AfDB ดร. Adesina เคยประสบความสาํเร็จในฐานะรัฐมนตรวีา่การ
กระทรวงเกษตรของประเทศไนจเีรยี (2011-2015) โดยเฉพาะอยา่งยิง่เรือ่งการแนะนําระบบ E - wallet เพือ่กําจัด
การทจุรติในการจําหน่ายปุ๋ ย นโยบายทีเ่ขากําหนดมาเพือ่ชว่ยเพิม่การผลติอาหารของประเทศไนจเีรยีไดถ้งึ 21 ลา้น
เมตรกิตนัและดงึดดูเงนิลงทนุ 5.6 พันลา้นเหรยีญสหรัฐจากเอกชนในภาคเกษตรกรรม ดว้ยเหตนุีเ้ขาจงึเป็นทีรู่จั้กใน
ฐานะ "รัฐมนตรขีองเกษตรกร" นอกจากนีเ้ขายังมบีทบาทสําคัญในการจัดตัง้พันธมติรเพือ่การปฏวิตัเิขยีวในแอฟรกิา 
ซึง่เขาไดดํ้ารงตําแหน่งรองประธานและผลกัดนัใหม้กีารขยายการกูย้มืของธนาคารเพือ่การคา้แกเ่กษตรกรในประเทศ
เคนยา่ แทนซาเนยี ยกูนัดา กานาและโมซมับกิ 
  
ดร. Adesina กลา่ววา่ "ในฐานะทีเ่ป็นคนทีเ่ตบิโตมาจากความยากจน ฉันรูว้า่ความยากจนไมใ่ชส่ ิง่ทีด่งีามเทา่ไรเลย" 
ดร. Adesina กลา่ว "ภารกจิในชวีติของฉันคอืการยกระดบัความเป็นอยูข่องผูค้นนับลา้นใหพ้น้จากความยากจน
โดยเฉพาะเกษตรกรในพืน้ทีช่นบทของแอฟรกิา เราตอ้งใหค้วามหวงัและเปลีย่นการเกษตรใหก้ลายเป็นธรุกจิขา้ม
ทวปีเพือ่สรา้งความมั่งคัง่ใหก้บัเศรษฐกจิของแอฟรกิา สาํหรับรางวลัอาหารโลกทีฉั่นไดรั้บ ทําใหฉั้นสามารถใชพ้ืน้ที่
ในเวททีีย่ ิง่ใหญร่ะดบัโลกเพือ่ทําใหแ้อฟรกิามอีนาคตไดเ้ร็วยิง่ขึน้" 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/87428/43419/president_of_african_development_bank_wins
_ 
2017_world_food_prize 

Copyright © 2007 ISAAA  


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3

