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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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โปรตนี LEA จากหญา้ทะเลทรายท าใหเ้กดิความทนแลง้ใน Arabidopsis 
 
คณะกรรมการทีป่รกึษาดา้นเทคนคิของ ABNE จดัการประชุมประจ าปี ณ กรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์
 
นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาพนัธุส์ม้เทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรคกรนีนิง่ 
 
การใชเ้ทคโนโลย ีCRISPR ในการปรบัเปลีย่นยนีพชื 

โปรตนี LEA จากหญา้ทะเลทรายท าใหเ้กดิความทนแลง้ใน Arabidopsis 

Late embryogenesis abundant (LEA) เป็นโปรตนีทีถู่กคน้พบวา่ท าใหเ้กดิความทนทานตอ่ความแลง้ ความเย็น
และความเค็มในสิง่มชีวีติหลายชนิด Jiyu Zhang หัวหนา้ทมีวจิัยจาก Lanzhou University ประเทศจนี ได ้
ท าการศกึษายนี CsLEA ซึง่ควบคมุการสรา้งโปรตนี LEA ในหญา้ทะเลทราย Cleistogenes songorica 
 
ผลการวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่ยนี CsLEA เกดิการแสดงออกเฉพาะในตัวอย่างรากทีถู่กเอาน ้าออก และพบวา่มกีาร
สะสมของ mRNA ของยีน CsLEA เพิม่ขึน้ทัง้ในใบและรากเมือ่พืชอยู่ในสภาวะแลง้ ทมีวจิัยไดท้ าการถ่ายยีน 
CsLEA เขา้สูต่น้ Arabidopsis เพือ่ศกึษากลไกของโปรตนี LEA ในการท าใหเ้กดิคณุสมบตัทินแลง้ 
 
Arabidopsis ทีไ่ดรั้บการถ่ายยนีสามารถเจรญิเตบิโตในอาหารทีม่ีซอรบ์ทิอลและเกลอืไดด้กีวา่สายพันธุป์กต ิและ
พบวา่พชืทีไ่ดรั้บการถ่ายยนีกับพชืปกตมิอีัตราการดดูซับก๊าซคารบ์อนไดออกไซดแ์ละความเขม้ขน้ของกรดอะมโิน 
proline แตกตา่งกนัอยา่งมสี าคัญ ผลการทดลองสรุปไดว้า่ยนี CsLEA ท าใหเ้กดิคณุสมบตัทินแลง้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 
http://www.pomics.com/zhang_8_6_2015_485_492.pdf 
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The African Biosafety Network of Expertise (ABNE) เป็นโครงการทีจั่ดตัง้ขึน้เพือ่สง่เสรมิดา้นการก ากับดแูล
พืชเทคโนชวีภาพในแอฟริกา โดยการจัดอบรม บริการใหค้ าปรกึษา การจัดทัศนศกึษา และการใหข้อ้มูลทาง
วทิยาศาสตร์ โดยโครงการนี้อยู่ในดูแลของ African Union's New Economic Program for African 
Development (NEPAD) โดยมสี านักงานอยู่ทีป่ระเทศบรูก์นิาฟาโซและยูกันดา ในวันที ่16-18 กรกฎาคม 2015  
คณะกรรมการทีป่รึกษาดา้นเทคนิคของทางโครงการไดเ้ดนิทางไปยังกรุงไคโร ประเทศอยีปิต ์เพื่อใหข้อ้มูล
ความกา้วหนา้ของโครงการและพจิารณาแผนในการขยายโครงการก ากับดแูลนี้ไปยังประเทศอืน่ๆในแอฟรกิาและ
แผนการตรวจสอบการประเมนิความเสีย่ง ร่วมถงึการพจิารณาดา้นการทดสอบและการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
เจา้ภาพในการจัดประชมุครัง้นี้ คอื ศาสตราจารย ์Magdy Madkour จาก Ain Shams University ซึง่เป็นหนึง่ใน
คณะกรรมการของ ABNE การประชมุครัง้นี้มกีจิกรรมเยีย่มชม Agricultural Research Center's Agricultural 
Genetic Engineering Research Institute (AGERI) กรรมการจากสหรัฐอเมรกิา อนิเดยี และแอฟรกิา ไดก้ลา่ว
ยกย่องโครงการ ABNE ทีไ่ดใ้หบ้ริการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อคณะกรรมการดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพของ
ประเทศสมาชกิ และไดก้ระตุน้ใหท้างโครงการช่วยเหลอืประเทศแอฟริกา 5 ประเทศเพื่อใหบ้รรลุขัน้ตอนการ
พจิารณาเริม่ตน้การทดสอบภาคสนามและอกี 5 ประเทศทีก่ าลังอยู่ในขัน้ตอนการประเมนิความเสีย่งในการใชพ้ืช
เทคโนชวีภาพเพื่อยืนยันความปลอดภัยและความสามารถในการผลติ เป้าหมายสูงสุดของโครงการนี้คอืการ
เผยแพร่เทคโนโลยใีหมท่ีป่ลอดภัยและมปีระโยชนเพือ่เป็นทางเลอืกหนึง่ใหก้บัเกษตรกรชาวแอฟรกิา  
 
โครงการ ABNE มแีผนจะสรา้งเครือข่ายผูน้ าทั่วทัง้แอฟรกิาเพือ่สรา้งความมั่นใจใหก้ับแนวคดิทีว่่าแอฟรกิาจะ
สามารถเปลี่ยนผ่านจากขั ้นตอนการทดสอบภาคสนามไปสู่การผลิตเชงิการคา้และท าใหส้ถานการณ์ดา้น
การเกษตรของแอฟรกิาดขีึน้ 

 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
Dr. Naglaa Abdallah; naglaa_a@hotmail.com. 
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นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาพนัธุส์ม้เทคโนชวีภาพตา้นทานตอ่โรคกรนีนิง่ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of Florida สหรัฐอเมรกิา ไดพั้ฒนาสม้เทคโนชวีภาพทีม่คีวามตา้นทานต่อโรค 
กรนีนิง่สงูขึน้และมแีนวโนม้ในการตา้นทานตอ่โรคแคงเกอรแ์ละโรคจดุด า 
 
ทมีนักวจิัยน าโดย Jude Grosser ศาสตราจารยด์า้นพันธุศาสตรพ์ชื จาก UF's Institute of Food and Agricultural 
Sciences Citrus Research and Education Center ไดใ้ชย้นีจากตน้ Arabidopsis ในการพัฒนาสม้หวานพันธุ ์
Hamlin และ Valencia โดยใชห้ลักการของกลไกการป้องกันตัวเองของพืชต่อเชือ้โรค (systemic acquired 
resistance, SAR) สม้เทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้ในการทดลองนีส้ามารถตา้นทานโรค 
 
กรีนนิ่งไดด้ขี ึน้และท าใหค้วามรุนของโรคลดลง โดยพบวา่สม้เทคโนชวีภาพจ านวนหนึง่อยู่ในสภาพปลอดโรคได ้
นานถงึ 36 เดอืนในสภาพแปลงปลกูทีเ่ต็มไปดว้ยตน้สม้ทีเ่ป็นโรค 
 
ประมาณ 45 เปอรเ์ซ็นตข์องตน้สม้ทีม่กีารแสดงออกของยนีจาก Arabidopsis ใหผ้ลเป็นลบในการตรวจโรค 
กรนีนิง่และพบวา่มสีม้เทคโนชวีภาพ 3 สายพันธุ ์(transgenic line) ทีต่รวจไม่พบแบคทเีรยีสาเหตโุรคกรีนนิง่เลย 
โดยตน้สม้ทดลองควบคุมทีไ่ม่ไดรั้บการถ่ายยีนใหผ้ลบวกในการตรวจโรคกรีนนิ่งภายใน 6 เดอืนและใหผ้ลบวก
ตลอดระยะเวลาของการทดลอง  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 
http://news.ufl.edu/articles/2015/11/uf-creates-trees-with-enhanced-resistance-to-greening.php 



การใชเ้ทคโนโลย ีCRISPR ในการปรบัเปลีย่นยนีพชื 

นักวทิยาศาสตรจ์าก John Innes Centre และ The Sainsbury Laboratory ประเทศอังกฤษ แสดงใหเ้ห็นวา่ 
CRISPR สามารถใชใ้นการปรับเปลีย่นยีนทีจ่ าเพาะในพืชทีส่ าคัญของอังกฤษ ไดแ้ก่ กะหล ่า (broccoli-like 
brassica) และขา้วบารเ์ลย ์โดยการเปลีย่นแปลงนีส้ามารถถา่ยทอดจากรุ่นสูรุ่่นได ้นอกจากนี้ทมีนักวจัิยยังพบวา่มี
ความเป็นไปไดท้ีย่นีทีถ่กูถา่ยเขา้ไปเพือ่ท าใหเ้กดิการปรับเปลีย่นยนีจะถกูก าจัดออกไปในภายหลัง ดังนัน้พชืในรุ่น
ตอ่ๆไปจงึไมม่คีวามแตกตา่งจากพชืไดจ้ากการปรับปรุงพันธุแ์บบดัง้เดมิ 
 
การปรับเปลีย่นยนีในขา้วบาร์เลยส์ง่ผลตอ่การพักตัวของเมล็ด ซึง่เป็นลักษณะทีส่ าคัญอย่างหนึง่ในดา้นของการ
เพาะปลกู สว่นการปรับเปลีย่นยนีในกะหล า่ท าใหเ้กดิความสะดวกในการเพาะปลกูมากขึน้โดยท าใหเ้กดิการแตก
ของฝัก โดยทัง้สองกรณีพบว่าพืชทีไ่ดรั้บการเปลีย่นแปลงยนีมคีวามแตกต่างจากพืชปกตนิอ้ยมาก โดยมกีาร
เปลีย่นแปลงล าดบันวิคลโีอไทลข์อง DNA บรเิวณยนีเป้าหมายเป็นจ านวน 1-6 เบสเทา่นัน้ ซึง่เพยีงพอทีจ่ะท าให ้
ยนีเป้าหมายไมเ่กดิการแสดงออก 
 
การปรับเปลีย่นยนีดว้ยวธินีีเ้กดิจากการถ่ายยนีทีจ่ าเพาะกับยนีเป้าหมายและท าใหเ้กดิการตัดสาย DNA ในบรเิวณ
เป้าหมายนัน้ โดยการเปลีย่นแปลงล าดบันวิคลโีอไทลจ์ านวนเล็กนอ้ยในบรเิวณทีถู่กตัดเกดิขึน้จากการท างานของ
กระบวนการซอ่มแซม DNA ของพชืเอง ในการทดลองนี้นักวทิยาศาสตรไ์ดต้รวจสอบพชืทีไ่ดรั้บการเปลีย่นแปลง
ยนีในชัว่รุ่นตอ่ๆมา ผลปรากฏว่าพบความเปลีย่นแปลงในยนีเป้าหมายแต่ไม่พบยนีทีถู่กถ่ายเขา้ไปเพื่อท าใหเ้กดิ
ความเปลีย่นแปลงนัน้ 
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https://www.jic.ac.uk/news/2015/11/crispr-crop-genes-no-transgenes/ 
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