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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
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื

ขา่วสารท ัว่โลก

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื

ขา่วสารท ัว่โลก

สหรฐัอเมรกิาเป็นผูผ้ลติพชืเทคโนชวีภาพสงูสดุในปี 2018 การสนบัสนุนของรฐับาลเป็นสิง่จ าเป็น

ระบบการโคลนยนีแบบใหมน่ าไปสูก่ารพฒันาพชืแกไ้ขยนีทีป่ราศจากยนีแปลกปลอม

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบยนีทนแลง้ในขา้วบารเ์ลย์

ระบบ CRISPR-Cas9 จากโปรโมเตอรส์องทศิทางพฒันาขึน้พชืการปรบัแตง่จโีนมในพชื

สหรฐัอเมรกิาเป็นผูผ้ลติพชืเทคโนชวีภาพสงูสดุในปี 2018 การสนบัสนุนของรฐับาลเป็นสิง่จ าเป็น

สหรัฐอเมรกิายังคงเป็นผูผ้ลติของพชืเทคโนชวีภาพสงูสดุ ในปี 2018 ตามรายงานสถานการณ์ทัว่โลกของพชื
เทคโนชวีภาพ/ดดัแปลงพันธกุรรมทีป่ลกูในเชงิพาณชิย ์ทีจั่ดท าโดยองคก์ร ISAAA การสนับสนุนอยา่งจรงิจังของ
รัฐบาลสหรัฐ และความมุง่มั่นของหน่วยงานรัฐบาลทีจ่ะปรับปรุงกรอบความร่วมมอืใหท้นัสมัยยิง่ขึน้เพื่อทีจ่ะควบคมุ
ผลติภัณฑด์า้นเทคโนโลยชีวีภาพสะทอ้นถงึความเป็นผูน้ าของสหรัฐอเมรกิาในการยอมรับและความเขา้ใจพืน้ฐานดา้น
วทิยาศาสตรข์องเทคโนโลยดีงักลา่ว

สหรัฐอเมรกิาปลกูพชืดดัแปลงพันธกุรรมเป็นพืน้ทีร่วม 75 ลา้นเฮกตาร ์หรอืประมาณ 468 ลา้นไร่  ประกอบไปดว้ย ถั่ว
เหลอืง ขา้วโพด ฝ้าย แคโนลา่ ซกูารบ์ที อลัฟาฟ่า มะละกอ สควอช มันฝร่ัง และแอปเปิล ในปี 2018 พชืหลกั 3 ชนดิ 
ไดแ้ก ่ถั่วเหลอืง ขา้วโพด และฝ้ายมกีารอตัราการยอมรับโดยเฉลีย่ที ่93.3% ซึง่คาดวา่การปลกูพชืไบโอเทคจะ
เพิม่ขึน้เพยีงเล็กนอ้ยในปีถัดไป

นอกจากการควบคมุพชืเทคโนโลยชีวีภาพบนพืน้ฐานของวทิยาศาสตรแ์ลว้ สหรัฐยังเป็นผูน้ าในการคน้ควา้ การพัฒนา 
และการผลติในเชงิพาณชิยข์องพชืดดัแปลงพันธกุรรมอกีดว้ย

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่

-http://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/54/executivesummary/pdf/B54-ExecSum-
English.pdf



ระบบการโคลนยนีแบบใหมน่ าไปสูก่ารพฒันาพชืแกไ้ขยนีทีป่ราศจากยนีแปลกปลอม

นักวจิัยของ Polytechnic University of Valencia จากประเทศสเปน และ Durham University จากสหราช
อาณาจักรไดร้่วมกนัพัฒนาระบบการโคลนยนีส าหรับเทคโนโลยกีารปรับแตง่จโีนมทีไ่ดท้ดสอบดว้ยมอดลูแสดงผล
ซึง่จะเปลง่แสงขึน้เมือ่ยนีแปลกปลอมถกูตรวจพบ เทคนคิใหมน่ีเ้ป็นทางเลอืกในการก าจัดระบบการตดัต่อออกจาก
กระบวนการแกไ้ขจโีนม ซึง่เป็นการลดโอกาสของกลายพันธุผ์ดิต าแหน่ง และน าไปสูก่ารพัฒนาพชืแกไ้ขยนีที่
ปราศจากดเีอ็นเอแปลกปลอม

ระบบการโคลนยนีใหมท่ีม่ชี ือ่เรยีกวา่ Golden Braid ไดผ้า่นการทดสอบในมะเขอืเทศ ขา้ว และอะราบดิอพซสิ
พบวา่รูปปแบบการแสดงผลดว้ยแสงฟลอูอเรสเซนซท์ างานไดด้ใีนเมล็ดแหง้ น าไปสูว่ธิทีีม่ปีระสทิธภิาพในการ
คดัเลอืกเมล็ดในรุ่น T2 ทีไ่มม่ยีนีแปลกปลอม นักวจิัยสามารถตรวจพบการแกไ้ขยนีของลกัษณะทีค่ดัเลอืกในพชื
รุ่น T2 และคดัเลอืกสายพันธุแ์ทช้องพชืกลายพันธุท์ีเ่กดิจากการแกไ้ขยนีได ้การกลายพันธุท์ีแ่ตกตา่งกนัและมี
ลกัษณะของพันธุแ์ท ้

ผลการศกึษาไดรั้บการตพีมิพล์งในวารสาร Frontiers in Plant Science แสดงวา่กลวธิทีีพั่ฒนาขึน้น าไปสูก่ารรวบรวม
ตน้พชืแกไ้ขยนีทีป่ลอดยนีแปลกปลอมอยา่งรวดเร็วหลงัการถา่ยยนีเพยีงหนึง่ชัว่รุ่น

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

-https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01150/abstract
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นกัวทิยาศาสตรค์น้พบยนีทนแลง้ในขา้วบารเ์ลย์

นักวทิยาศาสตรท์ี ่Heriot-Watt University น าโดย Dr. Peter Morris ไดจ้ าแนกยนีทีท่ าหนา้ทีต่า้นทานความแลง้ใน
ขา้วบารเ์ลย ์ทมีวจิัยแสดงวา่ยนี HvMYB1 ควบคมุความทนแลง้ในธัญพชืหลายชนดิ เชน่ ขา้วบารเ์ลย ์ผลการศกึษานี้
เป็นครัง้แรกทีพ่สิจูนว์า่ยนี HvMYB1 มคีวามสมัพันธก์บัการตา้นทานความแลง้

Dr. Morris อธบิายวา่การคน้พบดงักลา่วมนัียส าคัญ โดยน าไปสูก่ารพัฒนาพชืทนแลง้ในอนาคต เขากลา่ววา่ เมือ่
สภาพภมูอิากาศเปลีย่นแปลงรวดเร็วยิง่ขึน้ มนุษยต์อ้งประสบกบัฤดกูาลตา่ง ๆ ทีรุ่นแรงมากขึน้ เรามคีวามจ าเป็นที่
ตอ้งรักษาความตอ่เนื่องของการผลติวตัถดุบิ การศกึษานีม้นัียส าคัญตอ่อตุสาหกรรมหลกัอยา่งสก๊อตวสิกี ้ซึง่เป็นหนึง่
ในสนิคา้สง่ออกของสหราชอาณาจักร Dr. Morris ยังเสรมิอกีวา่การคน้พบนียั้งสามารถน าไปใชส้ าหรับธัญพชือืน่ ๆ 
เชน่ ขา้วสาล ีขา้วโพด และขา้วไดอ้กีดว้ย

ทมีวจิัย เปิดเผยวา่การแยกยนีทนแลง้ไดย้นีหนึง่เป็นความทา้ทาย เพราะขา้วบารเ์ลยม์ยีนีกวา่ 39,000 ยนี ซึง่มาก
เกอืบสองเทา่ของยนีมนุษย ์นักวจิัยไดเ้พิม่การแสดงของยนี HvMYB1 ในพชืทดลองในสภาพแลง้ทีจ่ าลองขึน้ และ
สามารถพสิจูนไ์ดว้า่พชืซึง่มกีารแสดงออกของยนี HvMYB1 ทีส่ามารถอยูร่อดในสภาพแลง้ไดเ้ป็นเวลานาน

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

- https://www.hw.ac.uk/news/articles/2019/Barley.htm
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ระบบ CRISPR-Cas9 จากโปรโมเตอรส์องทศิทางพฒันาขึน้พชืการปรบัแตง่จโีนมในพชื

ระบบโปรโมเตอรส์องทศิทาง (Bidirectional Promoter system; BiP) ไดรั้บการพัฒนาขึน้ส าหรับการปรับแตง่จโีนม 
น าไปสูก่ารแสดงออกของโปรตนี Cas9 และ RNA สายน า (sgRNA) ในทศิทางตรงกนัขา้ม โดยผูเ้ชีย่วชาญจาก 
University of Electronic Science Technology of China Yangzhou University และ University of Maryland

ระบบ CRISPR-Cas9 สามารถแสดงออกได ้3 วธิใีนพชืคอื: ระบบโปรโมเตอรค์ูท่ ีผ่สมกนั (mixed dual promoter 
systems) ระบบโปรโมเตอรค์ูพ่อลเิมอเรส II (dual Pol II promoter systems) และ ระบบหน่วยทรานสครปิตเ์ดีย่ว 
(single transcript unit systems) วธิกีารใหมน่ีไ้ดร้ายงานในวารสาร Frontiers in Plant Science ระบบดงักลา่วใช ้

ส าหรับ CRISPR-Cas9 ในขา้ว โดย BiP ถกูใชเ้พือ่แสดงออก Cas9 และ sgRNA ในทศิทางตรงกนัขา้ม ในขัน้ตน้
นักวจิัยทดสอบระบบบนโปรโมเตอรช์นดิ double-mini 35S และตวัเพิม่ประสทิธภิาพการแสดงออกของยนี 
(enhancer) ของอะราบดิอฟซสิ พบวา่มปีระสทิธภิาพการปรับแตง่จโีนมที ่21-53% ทีบ่รเิวณเป้าหมาย 2 ต าแหน่ง
ในตน้ขา้วรุ่น T0 จากนัน้ปรับปรุง BiP โดยใชย้นี OsBiP1 พบวา่ มรีะดบัการแสดงออกและประสทิธภิาพการปรับแตง่
จโีนมสงูขึน้ (76-93%) ในขา้ว

ผลการทดลองเป็นการพสิจูนแ์นวคดิของการประยกุตใ์ช ้BiP ส าหรับการปรับแตง่จโีนมดว้ย CRISPR-Cas9 ทีม่ ี2 
องคป์ระกอบในขา้ว

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที่

-https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2019.01173/abstract


