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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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สภาวะรอ้นชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพ CRISPR-Cas9 ในการท าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นพชื 

ระบบ CRISPR-Cas9 ไดเ้ป็นทีย่อมรับในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์นยนีเป้าหมายของพวกยคูารโิอต     
(eukaryotics) แตป่ระสทิธภิาพของการกลายพันธุแ์ละการเกดิการกลายพันธุน์อกเป้าหมายนัน้แตกตา่งกนัมากระหวา่ง
สิง่มชีวีติทีแ่ตกตา่งกนั Chantal LeBlanc จากมหาวทิยาลยัเยลรายงานวา่พชืทีไ่ดรั้บความรอ้นทีอ่ณุหภมู ิ37 องศา
เซลเซยีสแสดงความถีข่องการกลายพันธุท์ีเ่กดิจาก CRISPR  ทีส่งูขึน้ เมือ่เทยีบกบัพชืทีโ่ตทีอ่ณุหภมูมิาตรฐาน 22 
องศาเซลเซยีส 
  
ทมีวจิัยของ LeBlanc พบการกลายพันธุท์ีเ่กดิจาก CRISPR-Cas9 ทีบ่รเิวณยนีเป้าหมายในอะราบดิอพซสิเพิม่ขึน้
ประมาณ 5 เทา่ในเซลลเ์นือ้เยือ่และ 100 เทา่ในเซลลส์บืพันธุเ์มือ่ไดรั้บความรอ้น นอกจากนีผ้ลของอณุหภมูติอ่อตัรา
การกลายพันธุย์ังไมจ่ ากดัอยูแ่คใ่นอะราบดิอพซสิเพยีงอย่างเดยีว พชืในตระกลูสม้ทีผ่า่นการท า CRISPR-Cas9 ที่
ไดรั้บความรอ้นทีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีสก็ใหผ้ลแบบนี้เชน่กนั 
  
การวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่โปรตนี Cas9 จาก Streptococcus pyogenes (SpCas9) มบีทบาทในการสรา้งดเีอ็นเอ
สายคูท่ีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีสมากกวา่ทีอ่ณุหภมู ิ22 องศาเซลเซยีส ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึกลไกทีม่ผีลตอ่ 
CRISPR-Cas9 จากอณุหภมูทิีส่งูขึน้ 
  
การศกึษานีแ้สดงใหเ้ห็นถงึความส าคญัของอณุหภมูใินการปรับปรุงความสามารถของ SpCas9 ในพวกยคูารโิอทและ
เป็นวธิทีีง่า่ยในการเพิม่โอกาสการกลายพันธุใ์นยนีเป้าหมายโดยใช ้CRISPR-Cas9 
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การศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่ CRISPR สว่นใหญใ่ชพ้ือ่พฒันาพชืใหม้ผีลผลติทีส่งูข ึน้ แข็งแรงและตา้นทานภาวะ
แวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสม 
 

ทมีวจิัยจากประเทศฝร่ังเศสและสหราชอาณาจักรไดพ้จิารณาบทความ 52 บทความทีเ่กีย่วขอ้งกบัการใช ้CRISPR ใน
พชืทีเ่ผยแพร่ตัง้แตปี่ ค.ศ. 2014 ถงึกลางปี ค.ศ. 2017 ในวารสารทีม่กีารตรวจโรคโดยผูเ้ชีย่วชาญ ผลงานนีไ้ดรั้บ
การเผยแพร่ใน Emerging Topics in Life Sciences 
 
ผลทีไ่ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่มกีารใช ้CRISPR ในพชื 15 ชนดิ พชืทีศ่กึษาสว่นใหญค่อืขา้วตามมาดว้ยยาสบู Arabidopsis 
และขา้วโพด การใชง้าน CRISPR สว่นใหญเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับปรุงประสทิธภิาพของผลผลติรวมถงึการปรับปรุง
โภชนาการทางอาหาร (biofortification) และความอดทนตอ่ความเครยีดทีเ่กดิจากสิง่ทีม่ชีวีติและไมม่ชีวีติ ส าหรับ
ความตา้นทานตอ่โรคทีเ่กดิจากไวรัส ทมีผูว้จิัยพบวา่ม ี2 กลยทุธห์ลกัทีม่กีารน ามาใช ้ไดแ้ก ่การรวมล าดบันวิคลโีอ
ไทดข์อง CRISPR ในจโีนมของพชืเจา้บา้นทีเ่จาะจงและการรบกวนจโีนมของไวรัสเมือ่มกีารเขา้ท าลายพชืเพือ่สรา้ง
ระบบภมูคิุม้กนั CRISPR ในจโีนมของเจา้บา้นและการชกัน าใหจ้โีนมเป้าหมายของพชืเจา้บา้นเกดิการกลายพันธุด์ว้ย 
CRISPR ซึง่จะท าใหพ้ชืเกดิลกัษณะตา้นทานตอ่ไวรัส 
 
ประเทศทีม่กีารศกึษาเกีย่วกบัการประยกุตใ์ช ้CRISPR เป็นอนัดบัที ่1 คอืจนี ม ี22 บทความ (42%) และ
สหรัฐอเมรกิาเป็นอนัดบัที ่2 จ านวน 10 บทความ (19%) ตามล าดบั ยโุรปซึง่มสีหราชอาณาจักร สวเีดน ฝร่ังเศส 
ฮงัการ ีเยอรมน ีออสเตรยีและเบลเยยีมมจี านวน 9 บทความ (17%) ส าหรับประเทศอืน่ทีม่กีารเผยแพร่บทความ
เกีย่วกบั CRISPR ไดแ้ก ่ซาอดุอีาระเบยี (5 บทความ) ตรุก ี(5 บทความ) เกาหลใีต ้(5 บทความ) ฟิลปิปินส ์(5 
บทความ) อนิเดยี (5 บทความ) ญีปุ่่ น (4 บทความ) และอสิราเอล (2 บทความ) ทมีวจัิยชีว้า่ขอ้มลูนีส้อดคลอ้งกบั
เศรษฐกจิในยคุโลกาภวิฒัน ์การก ากบัดแูลและบรบิทของการวจัิย ซึง่อาจอธบิายไดจ้ากกรอบการก ากบัดแูลทีไ่มเ่ป็น
ระบบแน่นอนในยโุรปทีอ่าจท าใหเ้กดิภาวะชะลอตัวของการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยใีนเชงิพาณชิย ์
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ส านักงานโครงการวจัิยการป้องกนัขัน้สงู (DARPA) ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐฯประกาศโครงการใหมท่ีส่ ารวจ
ศกัยภาพของพชื เพือ่ใชใ้นเทคโนโลยกีารเฝ้าระวงัภัยคกุคามในอนาคต 
 
โครงการนีม้ชี ือ่วา่ Advanced Plant Technologies ซึง่มุง่เนน้ไปทีว่ศิวกรรมทีก่ารสรา้งตวัตรวจทีม่สีว่นประกอบขาก
พชืและผา่นการพัฒนาใหส้ามารถท างานไดอ้ย่างยั่งยนืในสภาพแวดลอ้มทีพ่ชือยูแ่ละสามารถควบคมุไดจ้ากระยะไกล
โดยใชฮ้ารด์แวรท์ีม่ชีวีติ วตัถปุระสงคห์ลกัของโครงการคอืการเพิม่กลไกการตอบสนองตอ่การถูกกระตุน้จาก
ธรรมชาตขิองพชืเพือ่ตรวจหาสารเคมทีีจ่ าเพาะ เชือ้โรค รังสเีชน่เดยีวกบัสญัญาณ 
ไฟฟ้าแมเ่หล็ก 
 
DARPA วางแผนทีจ่ะใชก้ารแกไ้ขจโีนม ซึง่เป็นเทคโนโลยทีีใ่หผ้ลทีเ่ป็นไปไดใ้นพชืชนดิตา่งๆ Blake Bextine 
ผูจ้ัดการโครงการ APT กลา่ววา่ “พชืสามารถปรับตวัใหก้ลมกลนืกบัสภาพแวดลอ้มของตวัมันเองไดแ้ละตอบสนอง
ทางสรรีวทิยาตามธรรมชาต ิอยา่งเชน่แสงและอณุหภมู ิแตใ่นบางกรณีก็จะมาจากการสมัผัส สารเคม ีศตัรูพชืและเชือ้
โรคตา่งๆ” Blake Bextine กลา่วเพิม่เตมิอกีวา่ “เทคนคิดา้นโมเลกลุและการสรา้งแบบจ าลองทีเ่กดิขึน้ใหม่อาจท าให ้
สามารถเพิม่ประสทิธขิองเซลลใ์นการตรวจจับและรายงานถงึความสามารถของตัวกระตุน้ทีห่ลากหลาย ซึง่จะไมเ่ป็น
เพยีงการเปิดรับขา่วกรองแบบใหม ่แตยั่งชว่ยลดความเสีย่งและคา่ใชจ้า่ยของบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้งกบัตัวตรวจแบบเดมิ
ไดด้ว้ย” 
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