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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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นกัวจิยัไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการถา่ยยนีเขา้สูจ่โีนมของขา้วอยา่งแมน่ย า 
 
สมาชกิสภาแหง่ยกูนัดาตอ้งการใหม้กีารผลติพชืเทคโนชวีภาพเชงิการคา้ในประเทศเป็นคร ัง้แรก 
 
นกัวจิยัพบกลไกทีพ่ชืใชปิ้ดการท างานของระบบภูมกินัหลงัจากเอาชนะเชือ้โรคไดส้ าเร็จ 
 
การศกึษาทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึผลของดนิเค็มตอ่การแสดงออกของยนี CRY1AC ในฝ้ายบที ี

นกัวจิยัไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการถา่ยยนีเขา้สูจ่โีนมของขา้วอยา่งแมน่ย า 

ทมีวจิัยจาก University of Arkansas ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าโดย Vibha Srivastava ไดใ้ชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 
ในการถา่ยยนีเขา้สูจ่โีนมของขา้วอย่างแมน่ย าโดยปราศจากยนีคดัเลอืก โดยทมีวจิัยไดท้ าการถา่ยยนี β-
glucuronidase (GUS) เขา้สูข่า้วโดยใชแ้บคทเีรยี Agrobacterium และ gene gun โดยใชโ้ครงสรา้งดเีอ็นเอที่
สามารถแสดงออกเป็นโปรตนี Cas9 และ guide RNAs จ านวน 2 สาย ทีจ่ าเพาะกบัปลายทัง้ 2 ขา้งของยนี GUS 
 
ผลการทดลองพบเซลลท์ีไ่ดรั้บการถา่ยยนีเป็นจ านวนนอ้ย อยา่งไรก็ตามเมือ่น าเซลลท์ีไ่ดรั้บยนีเป้าหมายมาท าการ
เพาะเลีย้งเป็นตน้ พบวา่มจี านวนตน้ขา้วทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีอยูเ่ป็นจ านวนมาก แสดงใหเ้ห็นวา่ CRISPR/Cas9 มี
ประสทิธภิาพสงูในการคงสภาพของยนีในตน้พชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี  
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http://link.springer.com/article/10.1007/s11240-016-1166-3 
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Hon. Jackson Mbaju สมาชกิสภาแหง่ยกูนัดา ซึง่เป็นผูแ้ทนจากเขต Busongoro South จังหวดั Kasese ไดก้ลา่ว
กบัทมีนักวจิัยวา่ ประชาชนในจังหวดั Kasese จะไดรั้บประโยชนจ์ากขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีม่คีวามสามารถในการ
ทนแลง้และตา้นทานตอ่หนอนเจาะล าตน้ หลงัจากการศกึษาดงูานในแปลงทดสอบภาคสนาม ทีต่ัง้อยูใ่นเขต 
Mobuku จังหวดั Kasese  
 
Hon. Mbaju ไดใ้หค้ ามั่นสญัญาในการสนับสนุนการผ่านร่างกฎหมายเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภัยทาง
ชวีภาพ เพือ่ท าใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถงึพชืเทคโนชวีภาพไดโ้ดยเร็วทีส่ดุ อยา่งไรก็ตาม Hon. Mbaju ไดเ้รยีกรอ้ง
ใหป้ระชาชนแสดงจดุยนืถงึความตอ้งการใชป้ระโยชนจ์ากพชืเทคโนชวีภาพใหม้ากขึน้ ซึง่จะเป็นประโยชนใ์นการ
อภปิรายและกระตุน้ใหส้มาชกิสภาทา่นอืน่ๆใหก้ารสนับสนุนร่างกฎหมายฉบบันี ้โดยการพจิารณากฎหมายฉบบันีจ้ะมี
ขึน้ในเร็วๆนี ้ 
 
การจัดการศกึษาดงูาน ณ แปลงทดสอบขา้วโพดเทคโนชวีภาพภาคสนาม จัดขึน้เมือ่วนัที ่28 มกราคม ทีผ่า่นมา โดย 
Uganda Biosciences Information Center (UBIC) ร่วมกบั Science Foundation for Livelihoods and 
Development (SCIFODE) โดยไดเ้ชญิสือ่และผูแ้ทนราษฎรในจังหวดั Kasese เขา้ร่วมงานดงักลา่ว Hon. Mbaju 
ระบวุา่ประชาชนในจังหวดั Kasese จะประสบกบัปัญหาความอดอยากในอกีไม่กีเ่ดอืนตอ่จากนี ้หากรัฐบาลยังไมม่ี
มาตรการใดๆ เนือ่งจากเกษตรกรประสบปัญหาผลผลติตกต า่ เนือ่งจากสภาพอากาศทีแ่หง้แลง้ตอ่เนื่องเป็นเวลานาน
กวา่ 2 ปี “เราตอ้งการพชืทีท่นแลง้และมคีวามตา้นทานตอ่ศตัรูพชืเพือ่สรา้งความมั่นคงทางอาหารใหก้บัประชาชนใน
จังหวดันี”้ กลา่วโดย Hon. Mbaju 
 
Henry Lutaaya ผูส้ ือ่ขา่วอาวโุสจาก Sunrise หนึง่ในหนังสอืพมิพท์ีไ่ดรั้บความนยิมของประเทศ ไดข้อใหท้าง UBIC 
จัดการอบรมและใหค้วามรูเ้กีย่วกบัเทคโนโลยชีวีภาพใหก้บัผูท้ีท่ างานในวงการสือ่ตอ่ไป เพือ่ท าใหส้ือ่สามารถสือ่สาร
กบัประชนชนไดอ้ยา่งถกูตอ้ง ซึง่จะท าใหผู้ค้นในสงัคมตระหนักถงึความส าคัญของเทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมมาก
ยิง่ขึน้ 
 
Anita Tibasaaga, เจา้หนา้ทีด่า้นสือ่และประชาสมัพันธช์มุชนของ UBIC กลา่ววา่ UBIC มคีวามตัง้ใจทีจ่ะขยายการ
จัดการอบรมใหก้บัสือ่เกีย่วกบัการสือ่สารดา้นเทคโนโลยชีวีภาพใหม้ากขึน้ โดยในปี 2017 นีท้าง UBIC มแีผนทีจ่ะ
ขยายเครอืขา่ยกบัสือ่ตา่งๆ เพือ่เพิม่ความตืน่ตวัของผูค้นในสงัคมเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ubic.nacrri@gmail.com 
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ทมีวจิัยจาก Queen's University ประเทศแคนาดา น าโดย Jacqueline Monaghan ไดค้น้พบกลไกทีพ่ชืใชใ้นการ
ควบคมุการท างานของระบบภมูคิุม้กนัตอ่เชือ้โรค โดยพชืจะปิดการท างานของระบบภมูกินัเมือ่ไมม่คีวามจ าเป็น  
 
Monaghan พบกลุม่ของเปปไทลส์ายสัน้ๆทีเ่รยีกวา่ RALFs (Rapid ALkalinization Factors) ซึง่ท าหนา้ทีล่ดการ
ท างานของระบบภมูคิุม้กนั หลงัจากทีพ่ชืสามารถก าจัดเชือ้โรคไดส้ าเร็จแลว้ โดยพชืจ าเป็นตอ้งปิดระบบภมูคิุม้กนัที่
ไมจ่ าเป็นเนือ่งจากการงานของระบบภมูคิุม้กนัสง่ผลเสยีตอ่การเจรญิเตบิโตและพัฒนาการของพชืได ้ 
 
ทมีวจิัยไดต้ดิตามและตรวจวดัระดบัของ reactive oxygen species (ROS) ซึง่เป็นโมเลกลุส าคญัทีส่รา้งขึน้จากระบบ
ภมูคิุม้กนัของพชืร่วมกบัการศกึษาทางพันธกุรรม โดยทมีวจัิยไดค้น้พบยนีหลายกลุม่ทีม่คีวามส าคัญตอ่การตอบสนอง
ของระบบภมูคิุม้กนัของพชื 
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http://www.queensu.ca/gazette/media/news-release-queens-researcher-publishes-new-findings-how-

plants-turn-immune-response-after 
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นักวทิยาศาสตรจ์าก Nanjing Agricultural University และ Chinese Academy of Agricultural Sciences ประเทศ
จนี ไดร้่วมกนัศกึษาผลของดนิเค็มตอ่การแสดงออกของโปรตนีบทีชีนดิ Cry1Ac ในฝ้ายเทคโนชวีภาพ และ
ประสทิธภิาพในการควบคมุหนอนเจาะสมอฝ้าย (Helicoverpa armigera) ในระดบัแปลงทดลอง โดยแบง่ความเค็ม
ของดนิเป็น 3 ระดบั  
 
ผลการศกึษาพบวา่ปรมิาณโปรตนี Cry1Ac และประสทิธภิาพในการควบคมุหนอนเจาะสมอฝ้ายลดลง เมือ่ปลกูในดนิ
มคีวามเค็มสงู อยา่งไรก็ตามผลการศกึษาพบวา่ไมม่คีวามสมัพันธโ์ดยตรงระหวา่งปรมิาณโปรตนี Cry1Ac กบัระดบั
ความเค็มของดนิ โดยพบการระบาดของหนอนเจาะสมอฝ้ายมากทีส่ดุทีร่ะดบัดนิเค็มปานกลาง ซึง่นักวจัิยมคีวามเห็น
วา่ผลทีเ่กดิขึน้น่าจะเกดิจากการเปลีย่นแปลงของธาตอุาหารทีพ่ชืไดรั้บหรอืการเปลีย่นแปลงของลักษณะอืน่ๆ
เนือ่งมาจากสภาพดนิเค็ม  
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http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0170379 
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