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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 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

นกัวทิยาศาสตรพ์บองคป์ระกอบทางพนัธุกรรมส าหรบัการปรบัปรุงพนัธุม์ะเขอืเทศใหม้รีสชาตดิ ี
 

เกษตรกรอนิโดนเีซยีพรอ้มแลว้ส าหรบัการปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 
 

สถาบนั Rothamsted Research ไดร้บัอนุญาตจาก Defra ใหส้ามารถด าเนนิการทดสอบขา้วสาลเีทค
โนชวีภาพภาคสนามในประเทศองักฤษ 
 

การแสดงออกของ plant ferredoxin-like protein ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการสงัเคราะหแ์สงของขา้ว 
 

นกัวจิยัคน้พบยนีควบคมุลกัษณะตน้เตีย้ในพชืตระกลูแตง 
 

การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในขา้วดว้ยเทคนคิ avrXa23-based TALENs 
 

การพฒันาสายพนัธุว์วัทีม่คีวามตา้นทานตอ่วณัโรคดว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9n 
 

การดดัแปลงยนีอาจชว่ยลดความเสีย่งจากโรคหวัใจ 

นกัวทิยาศาสตรพ์บองคป์ระกอบทางพนัธุกรรมส าหรบัการปรบัปรุงพนัธุม์ะเขอืเทศใหม้รีสชาตดิ ี

Denise Tieman จาก Chinese Academy of Agricultural Sciences ประเทศจนี ร่วมกบัทมีวจิัยไดว้เิคราะหข์อ้มลู
ทางพันธกุรรมของมะเขอืเทศเกอืบ 400 สายพันธุ ์ซึง่รวมถงึพันธุ ์heirloom และ sweet-tasting cherry ซึง่เป็นพันธุ์
ทีม่รีสหวาน จากการศกึษานีท้ าใหท้มีวจัิยคน้พบองคป์ระกอบทางพันธุกรรมทีส่ง่ผลตอ่รสชาตขิองมะเขอืเทศ โดย
พบวา่องคป์ระกอบทางพันธุกรรมเหลา่นี้ไดห้ายไปหรอืมอียูน่อ้ยมากในมะเขอืเทศพันธุก์ารคา้ และในขณะนีท้มีวจิัย
ก าลงัศกึษายนีทีท่ าใหม้ะเขอืเทศมรีสชาตดิเีพือ่ประโยชนด์า้นการปรับปรุงพันธุใ์นอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://science.sciencemag.org/content/355/6323/391 



เกษตรกรอนิโดนเีซยีพรอ้มแลว้ส าหรบัการปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพ 

เกษตรกรในจังหวดั Lamongan ประเทศอนิโดนเีซยี พรอ้มแลว้ส าหรับการปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพเพือ่ตอบสนอง
ตอ่ความตอ้งการภายในประเทศ โดยเกษตรกรกวา่ 35,000 ในจังหวดั  Lamongan และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ไดเ้ขา้ร่วม
การประชมุ Farmer Meeting and Corn Harvest ซึง่จัดขึน้ทีจั่งหวดั Lamongan, East Java เมือ่วนัที ่24 มกราคม
ทีผ่า่นมา โดยในงานประชมุมเีจา้หนา้ทีรั่ฐบาลจากกระทรวงเกษตร, สภาทีป่รกึษาประธานาธบิด ีและ IndoBIC เป็น
ผูบ้รรยาย 
 
ในกจิกรรมครัง้นีม้ ีMr. Fadeli ผูว้า่ราชการจังหวดั Lamongan เป็นผูก้ลา่วเปิดการบรรยาย ตามดว้ยการเฉลมิฉลอง
ฤดกูาลเก็บเกีย่วขา้วโพดของอ าเภอ Demfarm Region, Modern Village Banyubang และ Solokuro ในระหวา่ง
การเปิดงาน Mr. Fadeli ไดก้ลา่ววา่ จังหวดั Lamongan ไดส้นับสนุนการผลติทางการเกษตรอย่างตอ่เนื่อง โดย
มุง่เนน้ไปทีก่ารใหก้ารสนับสนุนการปรับปรุงพันธุข์า้วโพด โดยหวงัวา่ Lamongan จะกลายเป็นหนึง่ในศนูยก์ลางการ
ผลติขา้วโพดในเขต East Java และในขณะนีไ้ดม้โีครงการน าร่องเพือ่การผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพสูต่ลาด
ภายในประเทศ Mr. Fadeli เชือ่วา่หากเกษตรกรสามารถปลกูขา้วโพดเทคโนชวีภาพได ้ผลผลติขา้วโพดของจังหวดั
จะตอ้งสงูขึน้อยา่งแน่นอนและจะท าใหจ้ังหวดั  Lamongan กลายเป็นเขตผลติขา้วโพดทีส่ าคัญของอนิโดนเีซยี  
ซึง่ในปัจจบุนัจังหวดั Lamongan มพีืน้ทีเ่พาะปลกูขา้วโพดประมาณ 100 แฮกแตรท์ีก่ระจายอยูใ่น 12 ต าบล  
และจะเพิม่เป็น 10,000 เฮกแตรภ์ายในปี 2017  
 

ตดิตอ่สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
Dewi Suryani: catleyavanda@gmail.com 
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สถาบนั Rothamsted Research ไดร้บัอนุญาตจาก Defra ใหส้ามารถด าเนนิการทดสอบขา้วสาลเีทคโน
ชวีภาพภาคสนามในประเทศองักฤษ 

กระทรวงสิง่แวดลอ้ม อาหารและกจิการชนบทขององักฤษ (Defra) ไดอ้นุญาตใหส้ถาบนั Rothamsted Research 
ด าเนนิการทดสอบขา้วสาลเีทคโนชวีภาพทีถู่กพัฒนาใหม้ปีระสทิธภิาพในการสงัเคราะหแ์สงสงูขึน้ในภาคสนาม  
 
นักวทิยาศาสตรจ์าก Rothamsted Research ร่วมกบันักวจิัยจาก University of Essex และ Lancaster University 
ไดร้่วมกนัพัฒนาขา้วสาลเีทคโนชวีภาพทีม่ปีระสทิธภิาพในการเปลีย่นพลงังานจากแสงแดดไปเป็นชวีมวลสงูขึน้ 
สถาบนั Rothamsted Research ไดย้ืน่เอกสารถงึ Defra เมือ่วนัที ่3 พฤศจกิายน 2016 เพือ่ขออนุญาตด าเนนิการ
ทดสอบภาคสนาม ณ Rothamsted Farm ในปี 2017 ถงึ 2019 และทาง Defra ไดต้ัง้คณะกรรมการ Advisory 
Committee on Releases to the Environment (ACRE) เพือ่พจิารณาค ารอ้ง และไดเ้ปิดใหส้าธารณชนไดร้่วม
แสดงความคดิเห็นเป็นเวลา 48 วนั  
 
Dr. Malcolm Hawkesford หัวหนา้สาขาชวีวทิยาพชืและพชืไร่ ของสถาบนั Rothamsted Research ซึง่เป็นหัวหนา้
ทมีทดสอบภาคสนาม กลา่ววา่ “การทดสอบภาคสนามเป็นขัน้ตอนหนึง่ทีม่คีวามส าคัญอยา่งยิง่ในการทดสอบ
ประสทิธภิาพของพชืเทคโนชวีภาพภายใตส้ภาพแวดลอ้มจรงิเปรยีบเทยีบกบัพชืสายพันธุป์กต ิการทดสอบภาคสนาม
เป็นวธิกีารเดยีวทีจ่ะท าใหท้ราบถงึแนวทางการน าไปใชป้ระโยชนท์ีส่ามารถสรา้งรายไดใ้หก้บัเกษตรกร ซึง่จะเป็น
ประโยชนต์อ่เศรษฐกจิของประเทศองักฤษรวมถงึสิง่แวดลอ้มดว้ย” 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/rothamsted-research-granted-permission-defra-carry-out-field-

trial-with-gm-wheat-plants 



การแสดงออกของ plant ferredoxin-like protein ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพการสงัเคราะหแ์สงของขา้ว 

การศกึษาสว่นใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยนีทีค่วบคมุการสรา้ง plant ferredoxin-like protein (PFLP) มุง่เนน้ไปที่
ความสามารถในการตา้นทานโรค โดยมขีอ้มลูเพยีงสว่นนอ้ยเกีย่วกับผลทีเ่กดิขึน้ตอ่กระบวนการสงัเคราะหแ์สง ดว้ย
เหตนุี ้Hsiang Chang จาก Yuanpei University of Medical Technology ประเทศไตห้วนั และทมีวจัิย จงึไดศ้กึษา
ผลของการแสดงออกของยนี pflp ตอ่กระบวนการสงัเคราะหแ์สง โดยท าการศกึษาในขา้วเทคโนชวีภาพทีม่กีาร
แสดงออกของยนี pflp อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ผลการศกึษาแสดงใหเ้ห็นวา่ขา้วทีม่กีารแสดงออกของยนีนีม้ปีระสทิธภิาพในการสงัเคราะหแ์สงสงูขึน้ โดยพบวา่
ปรมิาณผลผลติจากกระบวนการสงัเคราะหแ์สง เชน่ น ้าตาลฟรุกโตส, กลโูคส, ซโูครส และแป้งในขา้วทีไ่ดรั้บยนีสงู
กวา่ในขา้วปกต ินอกจากนียั้งพบวา่จ านวนรวงและจ านวนกอตอ่ตน้ของขา้วทีไ่ดรั้บยนีสงูกวา่ขา้วปกตอิยา่งมนัียส าคัญ  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-0005-y 
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นกัวจิยัคน้พบยนีควบคมุลกัษณะตน้เตีย้ในพชืตระกลูแตง 

ลกัษณะตน้เตีย้เป็นหนึง่ในเป้าหมายส าคัญในการปรับปรุงพันธุพ์ชื ในปัจจบุนัมกีารคน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิลกัษณะตน้
เตีย้ในพชืหลายชนดิ โดยยนีในกลุม่นีม้ักจะเกีย่วขอ้งกบักระบวนการสงัเคราะหห์รอืการสง่สญัญาณของฮอรโ์มนพชื 
เชน่ brassinosteroids (BR) อยา่งไรก็ตามยังไมม่กีารคน้พบยนีทีค่วบคมุลักษณะตน้เตีย้ในพชืตระกลูแตง ดว้ยเหตนุี้
นักวจิัยจาก Northwest A&F University และ University of Wisconsin ประเทศสหรัฐอเมรกิา จงึไดท้ าการศกึษา
แตงกวา (Cucumis sativus L.) พันธุก์ลายสายพันธุ ์C257 ทีม่ลีกัษณะเตีย้มากหรอืทีเ่รยีกวา่ super compact 
(SCP) cucumber  
 
ผลการศกึษาพบวา่แตงกวาพันธุ ์C257 ไมส่ามารถเจรญิเตบิโตภายใตส้ภาพทีไ่มม่แีสง หรอื skotomorphogenesis 
โดยไมพ่บการยดืยาวออกอยา่งรวดเร็วของไฮโปคอตลิ (hypocotyl) เพือ่เขา้หาแสง ซึง่เป็นการตอบสนองรูปแบบ
หนึง่ของพชืเมือ่อยูภ่ายใตส้ภาพทีไ่มม่แีสงแดด แตเ่มือ่ทดลองให ้brassinolide แกต่น้แตงกวาสายพันธุน์ี้พบวา่ท า
ใหเ้กดิ skotomorphogenesis ได ้ทมีวจิัยจงึสรุปวา่แตงกวาพันธุ ์C257 เป็นพันธุก์ลายทีไ่มส่ามารถสรา้ง 
brassinosteroids ได ้และทมีวจิัยไดค้น้พบยนี CsCYP85A1 ซึง่เป็นยนีในกลุม่ plant cytochrome P450 
monooxygenase ซึง่ท าหนา้ทีส่รา้ง BR-C6-oxidase ในกระบวนการสงัเคราะห ์brassinosteroids  
 
ยนี CsCYP85A สามารถพบได ้3 อลัลลีในจโีนมของแตงกวา อยา่งไรก็ตามมเีพยีงยนี scp-1/CsCYP85A1 เทา่นัน้ที่
สามารถท างานได ้โดยยนีนีม้กีารแสดงออกมากทีบ่รเิวณดอกมากกวา่ทีบ่รเิวณล าตน้และใบ โดยผลการศกึษาพบวา่
ในแตกกวาพันธุ ์C257 มกีารแสดงออกของยนีนีน้อ้ยกวา่พันธุป์กต ิแสดงใหเ้ห็นวา่ยนีนีน่้าจะเป็นยนีทีค่วบคมุลกัษณะ
ตน้เตีย้ในแตงกวา 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://journal.frontiersin.org/article/10.3389/fpls.2017.00217/abstract 



การท าใหเ้กดิการกลายพนัธุแ์บบจ าเพาะในขา้วดว้ยเทคนคิ avrXa23-based TALENs 

การศกึษาสว่นใหญ่ทีเ่กีย่วขอ้งกบัยนีทีค่วบคมุการสรา้ง plant ferredoxin-like protein (PFLP) มุง่เนน้ไปที่
Transcription activator-like effector nucleases (TALENs) เป็นหนึง่ในเครือ่งมอืดดัแปลงจโีนมทีส่ามารถใชไ้ด ้
ในสิง่มชีวีติหลายชนดิ โดยกอ่นหนา้นีไ้ดม้กีารศกึษายนี avrXa23 จากแบคทเีรยี Xanthomonas oryzae pv. oryzae 
ซึง่เป็นเชือ้สาเหตโุรคขอบใบแหง้ในขา้ว ซึง่น าไปสูก่ารพัฒนาเทคนคิการดดัแปลงจโีนมแบบ AvrXa23-based 
TALENs 
 
Fu-jun Wang จาก Chinese Academy of Agriculture Sciences ประเทศจนี ไดใ้ชเ้ทคนคิ TALENs ในการท าเกดิ
การกลายพันธุข์อง transcription factor OsERF922 ในขา้ว เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพของระบบ AvrXa23-based 
TALENs ผลการศกึษาพบวา่เทคนคินีท้ าใหเ้กดิการกลายพันธุท์ีอ่ตัรา 15 เปอรเ์ซ็นตใ์นแคสลสัของขา้ว ชีใ้หเ้ห็นวา่ 
AvrXa23-based TALENs เป็นอกีเทคนคิหนึง่ทีท่ าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบจ าเพาะในขา้วได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2095311916614119 
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การพฒันาสายพนัธุว์วัทีม่คีวามตา้นทานตอ่วณัโรคดว้ยเทคนคิ CRISPR/Cas9n 

ทมีวจิัยจาก College of Veterinary Medicine at Northwest A&F University ประเทศจนี ประสบความส าเร็จในการ
ใชเ้ทคนคิ CRISPR/Cas9 ในการถา่ยยนีเขา้สูจ่โีนมของววัเพือ่ท าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่วณัโรค 
 
ทมีวจัิยไดใ้ชเ้ทคนคิทีเ่รยีกวา่ CRISPR/Cas9n ในการน ายนีตา้นทานวณัโรค NRAMP1 เขา้สูจ่โีนมของ 
เซลลไ์ฟโบรบลาสตข์องววัและใชเ้ซลลน์ีใ้นการใหย้นีกบัเซลลไ์ข ่จากนัน้จงึท าการเพาะเลีย้งเซลลไ์ขใ่หก้ลายเป็น
เอมบรโิอและน าไปปลกูถา่ยในครรภข์องแมว่วั 
 
ผลการวเิคราะหท์างพันธุกรรมพบวา่ลกูววัทกุตัวทีเ่กดิมามยีนี NRAMP1 ทีถ่กูถา่ยเขา้สูบ่รเิวณเป้าหมายทีก่ าหนด 
และผลการวเิคราะหต์วัอยา่งเลอืดพบวา่ลกูววัทีไ่ดร้บียนีมคีวามตา้นทานตอ่วณัโรคทีเ่กดิจากเชือ้ Mycobacterium 
bovis สงูกวา่ลกูววัปกต ิ 
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http://www.genengnews.com/gen-news-highlights/crispr-variant-produces-tuberculosis-resistant-

cows/8125380 

การดดัแปลงยนีอาจชว่ยลดความเสีย่งจากโรคหวัใจ 

นักวจิัยจากบรษัิทยา AstaZeneca ไดเ้สนอหลกัฐานวา่การดดัแปลงยนีอาจชว่ยลดความเสีย่งจากโรคหัวใจได ้
Lorenz Mayr หัวหนา้ทีว่จิัยดา้นการดดัแปลงดเีอ็นเอระบวุา่ คนบางคนมกีารกลายพันธุต์ามธรรมชาตทิีท่ าใหม้รีะดบั
คลอเลสเตอรอลในร่างกายต า่มาก ทมีวจัิยไดศ้กึษาการกลายพันธุน์ีใ้นหนู พบวา่หนูทีเ่กดิการกลายพันธุม์รีะดบั 
คลอเลสเตอรอลในร่างกายลดลงเป็นอยา่งมาก โดยทมีวจัิยยังคงท าการศกึษาอย่างตอ่เนื่องเพือ่สรา้งความมั่นใจวา่
วธิกีารนีม้คีวามปลอดภัยส าหรับน ามาใชก้บัมนุษย ์หากผลการทดลองเป็นไปตามทีค่าดการณ์ไวอ้าจน าไปสูก่าร
ทดสอบในมนุษยใ์นอกี 10 ปีขา้งหนา้ ซึง่วธิกีารนีน่้าจะเป็นตวัเลอืกหนึง่ทีส่ามารถทดแทนการใชย้ากลุม่ statins ซึง่
สง่ผลขา้งเคยีงกบัผูป่้วยบางราย 
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https://www.newscientist.com/article/2120369-gene-editing-injection-could-lower-your-risk-of-heart-

disease/ 


