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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

FAO ประกาศจะพลกิโฉมการเกษตรเพือ่แกไ้ขปญัหาตา่งๆทีท่ ัว่โลกก าลงัเผชญิอยู ่
 
นกัวจิยัไดท้ าการดดัแปลงยสีตเ์พือ่หาค าตอบเกีย่วกบักลไกการตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนออกซนิของพชื 
 
การเก็บเกีย่วขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MIR162 ทีป่ลกูทดสอบในแปลงขนาดใหญ ่ทีจ่งัหวดั Vinh Phuc 
ประเทศเวยีดนาม 
 
การสมัมนา ณ สภาแหง่ยโุรปเกีย่วกบัความกงัวลตอ่พชืเทคโนชวีภาพ 
 
ขา้วโพดบทีไีมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชากรแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูภ่ายในตน้พชื 
 
ยนี OsLPR ท าหนา้ทีค่วบคมุการรกัษาสมดลุของฟอสเฟตในขา้ว 
 
การพฒันาระบบ CRISPR/Cas9 ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นเซลล์
สบืพนัธุข์องตน้ Arabidopsis 
 
การแทนทีย่นีและการน ายนีเขา้สูจ่โีนมของขา้วดว้ยวธิ ีIntron-targeting CRISPR 
 
นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมทีส่มบูรณข์องแมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีน 



เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

FAO ประกาศจะพลกิโฉมการเกษตรเพือ่แกไ้ขปญัหาตา่งๆทีท่ ัว่โลกก าลงัเผชญิอยู ่

ในวาระการประชมุใหญใ่นรอบ 2 ปีของ องคก์ารอาหารและเกษตรแหง่สหประชาชาต ิ(FAO) ทีจั่ดขึน้ ณ ส านักงาน
ใหญ ่กรุงโรม ประเทศอติาล ีเมือ่วนัที ่26 กนัยายนทีผ่า่นมา José Graziano da Silva ผูอ้ านวยการ FAO กลา่ววา่ 
ภาคการเกษตรจะตอ้งมกีารเปลีย่นแปลงครัง้ใหญไ่มเ่ฉพาะเพือ่การผลติอาหารใหเ้พยีงพอตอ่ประชากรโลกแตต่อ้งมี
การปรับตวัเพือ่แกไ้ขปัญหาตา่งๆทีท่ั่วโลกก าลงัเผชญิอยูเ่ชน่ การเปลีย่นแปลงสภาพอากาศและจลุนิทรยีต์า้นทานยา
ปฏชิวีนะ และไดเ้นน้ย ้าวา่ “การเกษตรคอืหัวใจส าคัญในการเจรจาเพือ่สรา้งขอ้ตกลงระหวา่งประเทศ เชน่ เป้าหมาย
การพัฒนาทีย่ั่งยนืในกรอบสหประชาชาต ิและขอ้ตกลงปารสีวา่ดว้ยเรือ่งการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 
ในโอกาสนี ้Joachim von Braun ผูอ้ านวยการ University of Bonn's Center for Development Research ได ้
กลา่วเนน้ย ้าถงึความตอ้งการนวตักรรมดา้นวทิยาศาสตรเ์กษตรร่วมกบัการปฏริูปนโยบาย โดยหน่วยงาน 
International Panel on Food, Nutrition and Agriculture จะท าหนา้ทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืดา้นการสือ่สารและ
ประสานงานระหวา่งประเทศ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.fao.org/news/story/en/item/435876/icode/ 

นกัวจิยัไดท้ าการดดัแปลงยสีตเ์พือ่หาค าตอบเกีย่วกบักลไกการตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนออกซนิของพชื 

นักวจิัยจาก University of Washington (UW) ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดพั้ฒนาวธิกีารใหมใ่นการดดัแปลงเซลลข์อง
ยสีตเ์พือ่หาค าตอบวา่ยนีและโปรตนีในพชืตอบสนองตอ่ฮอรโ์มนออกซนิอย่างไร ดว้ยวธิกีารนีท้ าใหท้มีวจัิยสามารถ
ศกึษาผลกระทบของออกซนิตอ่ยนีกลุม่ตา่งๆในพชื 
 
ออกซนิเป็นฮอรโ์มนทีพ่บไดม้ากทีส่ดุในพชื โดยมผีลกระบวนตา่งๆในพชืเกอืบทกุกระบวนการทัง้การเจรญิเตบิโต 
พัฒนาการและการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีด ออกซนิสามารถควบคมุโปรโมเตอรข์องยนีตา่งๆท าใหเ้กดิการ
แสดงออกหรอืหยดุการแสดงออก โดยมโีปรตนีหลายชนดิทีส่ามารถจับออกซนิได ้จากนัน้โปรตนีเหลา่นีจ้งึไปท าการ
ควบคมุการแสดงออกของยนีทีบ่รเิวณโปรโมเตอร ์
 
“เราพบวา่โปรตนีในพชืมกีารท างานร่วมกนัเป็นระบบขนาดใหญแ่ละมยีนีเป็นจ านวนมากทีต่อบสนองตอ่ออกซนิ ซึง่
ท าใหย้ากตอ่การอธบิายหลักการท างานของออกซนิในพชื” กลา่วโดยศาสตราจารย ์ennifer Nemhauser หัวหนา้
ทมีวจิัย  
 
ทมีวจัิยไดใ้ชย้สีตใ์นการศกึษาการแสดงออกของโปรตนีทีต่อบสนองตอ่ออกซนิ โดยศกึษาวา่ยนีของพชืทีถ่กูถ่ายเขา้
ไปในเซลลข์องยสีตเ์กดิการแสดงออกหรอืหยดุการแสดงออกเมือ่ไดรั้บออกซนิ จากการศกึษานีท้ าใหนั้กวจัิยคน้พบ
รหัสพืน้ฐานทีพ่ชืใชใ้นการตอบสนองตอ่ออกซนิและไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึปฏสิมัพันธท์ีซ่ับซอ้นภายในเซลลท์ีเ่กดิจาก
การควบคมุโดยออกซนิ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.washington.edu/news/2016/09/27/researchers-modify-yeast-to-show-how-plants-respond-to-a-

key-hormone/ 
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การเก็บเกีย่วขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MIR162 ทีป่ลกูทดสอบในแปลงขนาดใหญ ่ทีจ่งัหวดั Vinh Phuc 
ประเทศเวยีดนาม 

Plant Protection Research Institute และบรษัิท Syngenta Vietnam Co. Ltd. ไดร้่วมกนัเก็บเกีย่วขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพบที ีMIR162 ทีป่ลกูทดสอบในแปลงทดลองขนาดใหญ ่จังหวดั Vinh Phuc ประเทศเวยีดนาม ซึง่เป็นหนึง่ใน
สีข่องพืน้ทีป่ลกูทดสอบขา้วโพดเทคชวีภาพสายพันธุน์ี ้
 

การทดสอบภาคสนามเริม่ตน้ด าเนนิการในเดอืนมนีาคมปี 2016 โดยมวีตัถปุระสงคต์า่งๆดงันี ้
 

•  เพือ่ศกึษาผลกระทบทีอ่าจเป็นไปไดข้องขา้วโพดเทคโนชวีภาพ MIR162 ตอ่ความหลากหลายทางชวีภาพ
และสิง่แวดลอ้ม โดยการส ารวจและประเมนิประชากรของสิง่มชีวีติตา่งๆในบรเิวณพืน้ทีท่ดสอบ 
•  เพือ่ศกึษาลกัษณะทางการเกษตรและปรมิาณผลผลติเมือ่เปรยีบเทยีบกบัขา้วโพดปกต ิ
•  เพือ่ศกึษาคณุสมบตัคิวามตา้นทานแมลงโดยเปรยีบเทยีบกบัขา้วโพดปกต ิ
 

การเก็บเกีย่วผลผลติครัง้นีอ้ยูภ่ายใตก้ารก ากบัดแูลของผูแ้ทนจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม, 
กระทรวงเกษตรและการพัฒนาชนบท, เจา้หนา้ทีเ่กษตรจังหวดั Vinh Phuc, ศนูยข์อ้มลูวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยี
จังหวดั Vinh Phuc และกระทรวงวทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://antoansinhhoc.vn/Noi-dung/Thu-hoach-khao-nghiem-dien-rong-ngo-bien-doi-gen-mang-su-kien-
MIR162-tai-Vinh-Phuc-/2455397 
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การสมัมนา ณ สภาแหง่ยโุรปเกีย่วกบัความกงัวลตอ่พชืเทคโนชวีภาพ 

Public Research and Regulation Initiative (PRRI) และ EuropaBio ไดร้่วมกนัจัดการสมัมนาเรือ่ง Unshackling 
Innovation: Will Europe block or enable GM crops? ณ ทีป่ระชมุสภาแหง่ยโุรป กรุงบรัสเซลส ์ประเทศเบลเยยีม 
เมือ่วนัที ่27 กนัยายน 2016 โดยมเีนือ้หาหลกัเกีย่วกับความกงัวลตอ่พชืเทคโนชวีภาพ 
 

ยโุรปไดใ้หก้ารสนับสนุนการพัฒนาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร แตก่ลบัเป็นภมูภิาคทีม่กีารตอ่ตา้นพชืเทคโน
ชวีภาพมากทีส่ดุ ยโุรปจะหยดุยัง้การพัฒนาดา้นการเกษตรของประเทศก าลงัพัฒนาหรอืไม ่นักวทิยาศาสตรย์โุรปจะ
ไดเ้ห็นการใชป้ระโยชนจ์ากผลงานการพัฒนาของตนเองหรอืไม ่ยโุรปไดเ้รยีนรูอ้ะไรจากประสบการณ์ของประเทศ
อืน่ๆ และท าอยา่งไรนักวทิยาศาสตรจ์งึจะสามารถมสีว่นร่วมในการตดัสนิใจเกีย่วกบัเรือ่งนี ้ทัง้หมดทีก่ลา่วมานีค้อื
ความกงัวลทีม่กีารกลา่วถงึในการสมัมนาทีม่วีตัถปุระสงคเ์พือ่ขบัเคลือ่นการพัฒนาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตร
เพือ่ใหเ้กษตรกรสามารถผลติอาหารไดอ้ย่างเพยีงพอตอ่ประชากรโลกทีเ่พิม่สงูขึน้อย่างตอ่เนื่อง Anthea McIntyre 
และ Lambert van Nistelrooji สมาชกิสภายโุรปไดเ้รยีกรอ้งใหท้างสภายอมรับการใชป้ระโยชนจ์ากพชืเทคโน
ชวีภาพเพือ่แกไ้ขปัญหาทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ, การเพิม่ขึน้ของประชากร และความจ าเป็นในการ
ท าการเกษตรอยา่งย่ังยนืทีส่ง่ผลกระทบสิง่แวดลอ้มนอ้ยทีส่ดุ 
 

Sir Richard Roberts ผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสรรีวทิยาและการแพทยปี์ 1993 ซึง่เป็นผูร้่วมจัดงานสมัมนาครัง้นีไ้ด ้
ออกมาแสดงความไมเ่ห็นดว้ยกบักลุม่ Greenpeace ทีไ่ดด้ าเนนิการตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพมาโดยตลอดโดยได ้
กลา่ววา่ เราจะปฏเิสธพชืเทคโนชวีภาพไดอ้ย่างไรในเมือ่ตอนนียั้งมผีูค้นทีอ่ดอยากอกีมากมายในภมูภิาคตา่งๆของ
โลก ในการสมัมนายังมกีารบรรยายจากผูม้สีว่นเกีย่วขอ้งในภาคสว่นตา่งๆไดแ้ก ่หน่วยงานวจัิยของภาครัฐ, 
ภาคอตุสาหกรรม, กลุม่เกษตรกร และหน่วยงานอืน่ของรัฐบาล ซึง่ลว้นมคีวามเห็นตรงกนัวา่ยโุรปควรใหก้ารสนับสนุน
การพัฒนาดา้นการเกษตร โดยเฉพาะอยา่งยิง่การใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมและการปรับปรุงพันธุ์
สมัยใหม ่(New Breeding Technologies, NBTs) และไดม้ผีูใ้หค้วามเห็นวา่ การตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพโดยใช ้

ขอ้มลูทีไ่มเ่ป็นวทิยาศาสตรถ์อืวา่เป็นอาชญากรรมตอ่มนุษยชาตอิยา่งหนึง่ ยโุรปควรแสดงความเป็นผูน้ าในการ
ชว่ยเหลอืประเทศก าลงัพัฒนาในดา้นการประโยชนจ์ากเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมและการปรับปรุงพันธุส์มัยใหมเ่พือ่
แกไ้ขปัญหาทางการเกษตร เชน่ การลดลงของแรงงานภาคการเกษตรเนือ่งจากเกษตรกรมอีายโุดยเฉลีย่สงูขึน้, การ
ขาดความมั่นคงทางอาหารในหลายๆประเทศและการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.prri.net/meetings/past-meetings/2016-09-27-unshackling-innovation/ 



ขา้วโพดบทีไีมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชากรแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูภ่ายในตน้พชื 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Chinese Academy of Agricultural Sciences ประเทศจนี ไดร้ายงานผลงานวจิัยในวารสาร 
Microbiology Open โดยระบวุา่ขา้วโพดเทคโนชวีภาพบทีทีีม่ยีนี cry1Ah ไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชากรของ 
endophytic Bacillus subtilis สายพันธุ ์B916-gfp ซึง่เป็นแบคทเีรยีชนดิหนึง่ทีอ่าศยัอยูภ่ายในสว่นตา่งๆของพชื 
 
ประชากรแบคทเีรยีทีอ่าศยัอยูภ่ายในพชืมสีว่นชว่ยในการสง่เสรมิการเจรญิเตบิโตของพชืและการป้องกนัโรค อยา่งไร
ก็ตามในปัจจบุนัยังมขีอ้มลูเพยีงจ านวนนอ้ยเกีย่วกบัการศกึษาการเปลีย่นแปลงของประชากรแบคทเีรยีภายในเนื้อเยือ้
ตา่งๆของพชืและในดนิ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในพชืเทคโนชวีภาพ ดงันัน้ Chiongsi Sun และทมีวจัิยจงึไดศ้กึษาการ
เขา้อาศยัของแบคทเีรยี Bacillus subtilis สายพันธุ ์B916-gfp ในดนิและในเนือ้เยือ้ของขา้วโพดเทคโนชวีภาพบที ี
โดยไดท้ดลองปลกูเชือ้ Bacillus subtilis B916-gfp โดยการแชเ่มล็ดหรอืปลกูเชือ้ไปทีร่ากของขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพบทีแีละขา้วโพดปกต ิโดยไดด้ าเนนิการทดลองทัง้ในระดบัโรงเรอืนและในระดบัแปลงทดลอง 
 
ผลการทดลองพบวา่เชือ้ Bacillus subtilis B916-gfp สามารถเขา้อาศยัอยูไ่ดท้ัง้ในขา้วโพดปกตแิละขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพบที ีและพบวา่ประชากรของเชือ้ชนดินีใ้นขา้วโพดทัง้สองชนดิไมแ่ตกตา่งกนัอย่างมนัียส าคัญ และการปลกู
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพไมส่ง่ผลกระทบตอ่ประชากรของเชือ้ดงักลา่วในดนิทัง้ในสภาพหอ้งปฏบิตักิารและในสภาพ
แปลงทดลอง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/mbo3.404/full 
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ยนี OsLPR ท าหนา้ทีค่วบคมุการรกัษาสมดลุของฟอสเฟตในขา้ว 

โดยปกตฟิอสฟอรัสเป็นธาตทุีม่อียูจ่ ากดัในดนิซึง่สง่ผลกระทบตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของพชื ในตน้ 
Arabidopsis ยนี Low Phosphate Root1 และ 2 (LPR1 และ LPR2) เป็นยนีทีส่รา้งเอนไซม ์multicopper oxidases 
(MCOs) ซึง่ท าหนา้ทีค่วบคมุการตอบสนองของรากเมือ่เกดิสภาวะขาดแคลนฟอสเฟต อยา่งไรก็ตามยนีทีท่ าหนา้ที่
ควบคมุสมดลุของฟอสเฟตในขา้วยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั 
 
ทมีวจิัยจาก Nanjing Agricultural University ประเทศจนี น าโดย Yue Cao จงึไดท้ าการศกึษายนี LPR1/2 ในขา้ว 
โดยพบวา่มยีนีในกลุม่นีท้ ีแ่ตกตา่งกนัจ านวน 5 ยนีและไดใ้หช้ือ่ยนีเหลา่นีว้า่ OsLPR1 ถงึ 5 โดยยนี OsLPR3, 4 และ 
5 พบการแสดงออกมากในสว่นล าตน้ สว่นยนี OsLPR2 พบการแสดงออกมากในราก การขาดธาตอุาหารตา่งๆสง่ผล
ตอ่การท างานของยนีกลุม่นีใ้นรูปแบบทีแ่ตกตา่งกนั โดยพบวา่บางยนีมกีารท างานบางอย่างทีค่ลา้ยคลงึกนั 
 
ผลการศกึษาพบวา่ยนี OsLPR3 และ 5 ท าหนา้ทีค่วบคมุสมดลุของฟอสเฟตในขา้ว โดยพบวา่ในสภาวะทีเ่กดิการ
ขาดฟอสเฟตจะท าใหเ้กดิการแสดงออกทีเ่พิม่ขึน้ของยนี OsLPR3 และ 5 และการแสดงออกทีเ่พิม่ขึน้ของยนีทัง้สอง
นีส้ง่ผลไปลดการแสดงออกของยนี OsLPR2 ทีบ่รเิวณราก 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0853-x 



การพฒันาระบบ CRISPR/Cas9 ทีช่ว่ยเพิม่ประสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิการกลายพนัธุใ์นเซลลส์บืพนัธุ ์
ของตน้ Arabidopsis 

CRISPR/Cas9 เป็นวธิกีารชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะทีน่ยิมใชใ้นการดดัแปลงยนีในพชื ระบบนีป้ระกอบ
ไปดว้ยสว่นส าคัญ 2 สว่น ไดแ้ก ่single-guide RNA (sgRNA) ซึง่เป็น RNA ส าหรับระบเุป้าหมายของ DNA ที่
ตอ้งการ และโปรตนี CRISPR/Cas9 ทีท่ าหนา้ทีต่ดัสาย DNA ในบรเิวณเป้าหมาย เมือ่ท าใหเ้กดิการแสดงออกของ
สว่นประกอบ 2 พรอ้มกนั (CRISPR/Cas9 systems, UC) จะท าใหเ้กดิการกลายพันธุข์อง DNA ในบรเิวณทีต่อ้งการ
ไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพและมคีวามจ าเพาะ โดยการกลายพันธุท์ีเ่กดิขึน้สามารถา่ยทอดไปยังชัว่รุ่นตอ่ไปได ้
Yanfei Mao จาก Chinese Academy of Sciences ประเทศจนี และทมีวจัิย ไดท้ าการพัฒนาระบบการชกัน าใหเ้กดิ
การกลายพันธุใ์นเซลลส์บืพันธุข์องพชืดว้ย CRISPR/Cas9 ทีเ่รยีกวา่ germ-line-specific Cas9 system (GSC) ที่
สามารถท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะในเซลลส์บืพันธุเ์พศผูข้องตน้ Arabidopsis  
 
ในการศกึษาครัง้นีไ้ดท้ าการชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุข์องยนีจ านวน 2 ยนี ดว้ยระบบ UC และ GSC ผลการทดลอง
พบวา่ ในการทดลองทีใ่ชร้ะบบ GSC ท าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์นรุ่น T1 เป็นจ านวนนอ้ยแตพ่บการกลายพันธุใ์นรุ่นถัด
มาหรอื T2 เป็นจ านวนมาก เมือ่เปรยีบเทยีบจ านวนประชากรทีเ่กดิการกลายพันธุใ์นรุ่น T2 พบวา่ระบบ GSC มี
ประสทิธภิาพมากกวา่ระบบ UC ถงึ 37 เปอรเ์ซ็นต ์
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12468/abstract 
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การแทนทีย่นีและการน ายนีเขา้สูจ่โีนมของขา้วดว้ยวธิ ีIntron-targeting CRISPR 

การตดัสาย DNA ในต าแหน่งทีต่อ้งการสามารถยับยัง้การแสดงออกของยนีเป้าหมายในพชืหลายชนดิ อยา่งไรตาม
การแทนทีย่นีหรอืการน ายนีเขา้ไปในต าแหน่งจ าเพาะทีต่อ้งการยังคงเป็นเรือ่งทีม่คีวามทา้ทายอยู ่Jun Li จาก 
Chinese Academy of Sciences ประเทศจนี และทมีวจิัยจงึไดพั้ฒนาระบบการแทนทีย่นีดว้ยการระบตุ าแหน่งบน 
intron (intron-mediated site-specific gene replacement) และการน า DNA เป้าหมายเขา้สูต่ าแหน่งเฉพาะที่
ตอ้งการดว้ยกระบวนการแบบ non-homologous end joining (NHEJ) โดยใชร้ะบบ CRISPR/Cas9  
 
วธิกีารแรกใชก้ารออกแบบ sgRNA จ านวน 2 สายใหม้คีวามจ าเพาะกบั intron ทีอ่ยูร่ะหวา่งปลายทัง้สองดา้นของยนี
เป้าหมาย และใช ้DNA ส าหรับการแทนทีท่ีม่ปีลายทัง้สองดา้นเหมอืนกบั sgRNA ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการ
ใชว้ธิกีารนีใ้นการแทนทีย่นี 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase (EPSPS) ในขา้ว โดยมโีอกาสส าเร็จ
อยูท่ี ่2 เปอรเ์ซ็นต ์นอกจากนีท้มีวจัิยยังประสบความส าเร็จในการน ายนีเขา้สูต่ าแหน่งทีต่อ้งการโดยใช ้sgRNA ที่
จ าเพาะกบั intron หนึง่ต าแหน่ง ร่วมกบั DNA เป้าหมายทีม่ปีลายดา้นหนึง่เหมอืนกบั sgRNA นัน้ โดยพบวา่วธิกีารนี้
มโีอกาสส าเร็จอยู่ที ่2.2 เปอรเ์ซ็นต ์จากการศกึษาเพิม่เตมิพบวา่ขา้วทีม่ยีนี OsEPSPS ทีถ่กูแทนทีส่ามารถตา้นทาน
ตอ่สารปรับวชัพชืไกลโฟเสตได ้และการแทนทีย่นีหรอืการน ายนีเขา้สูต่ าแหน่งทีต่อ้งการนี้สามารถา่ยทอดไปยังรุ่น
ถัดไปได ้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.nature.com/articles/nplants2016139 



นกัวทิยาศาสตรป์ระสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมทีส่มบูรณข์องแมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีน 

ทมีวจิัยจาก 25 ประเทศน าโดยกระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (USDA) และสถาบนั Justus-Liebig-University Giessen 
ประเทศเยอรมน ีประสบความส าเร็จในการหาล าดบัจโีนมทีส่มบรูณ์ของแมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีน (Ceratitis 
capitata) 
 
แมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีนสามารถท าลายผลไม,้ ผัก และพชืตระกลูนัท ไดม้ากกวา่ 260 ชนดิ สรา้งความ
เสยีหายเป็นมลูคา่หลายพันลา้นเหรยีญสหรัฐ จากการศกึษาพบวา่จโีนมของแมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีนมขีนาด 
479 ลา้นเบส โดยในการศกึษาครัง้นีไ้ดท้ าการหาล าดบัจโีนมของแมลงชนดินีท้ีเ่พาะพันธุต์อ่กนัมา 20 ชัว่รุ่น ทมีวจัิย
ไดค้น้พบยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสบืพันธุ,์ ยนีตา้นทานโรค, ยนีส าหรับการตามหาพชือาหารและยนีตา้นทานสารพษิใน
สิง่แวดลอ้ม 
 
ทมีวจัิยมแีผนในการศกึษาขอ้มลูตา่งๆจากจโีนมของแมลงวนัผลไมเ้มดเิตอรเ์รเนยีนเพือ่น าไปพัฒนาและเพิม่
ประสทิธภิาพของเทคนคิการท าใหแ้มลงเป็นหมัน (Sterile Insect Technique, SIT) ซึง่เป็นเทคนคิทีม่กีารอนุญาต
ใหใ้ชท้ัว่โลก โดยจะท าการเลีย้งแมลงวนัตวัผูท้ีเ่ป็นหมันและปลอ่ยออกสูส่ ิง่แวดลอ้ม เมือ่เกดิการผสมพันธุต์าม
ธรรมชาตจิะท าใหไ้ขท่ีไ่ดไ้มส่ามารถพัฒนาเป็นแมลงวนัรุ่นตอ่ไปได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www.ars.usda.gov/news-events/news/research-news/2016/fruit-flys-genetic-code-revealed/ 
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