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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 

หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัของสารเคมยีโุรประบุไกลโฟเสตไมใ่ชส่ารกอ่มะเร็ง 
 
แอฟรกิาตะวนัออกเตรยีมพรอ้มส าหรบัเทคโนโลยชีวีวทิยาสงัเคราะห ์
 
การคน้พบทีอ่าจน าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติพชืผา่นทางการเพิม่การดดูซบัฟอสเฟต 
 
ทมีนกัวจิยันานาชาตคิน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ไวรสัสาเหตโุรค Maize lethal necrosis 
disease ในขา้วโพด 
 
การผลติเปปไทดต์า้นแบคทเีรยี BP178 ในเมล็ดขา้ว 
 
ระบบของเปปไทดท์ีแ่ทรกตวัเขา้ไปภายในเซลลท์ าใหเ้กดิการน าสง่ระบบ CRISPR-Cas9 

หนว่ยงานดา้นความปลอดภยัของสารเคมยีโุรประบุไกลโฟเสตไมใ่ชส่ารกอ่มะเร็ง 

คณะกรรมการดา้นความปลอดภัย หรอื Committee for Risk Assessment (RAC) ของ European Chemicals 
Agency (ECHA) ระบวุา่ จากขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีม่อียูใ่นปัจจบุัน ไม่สอดคลอ้งกับการจัดใหไ้กลโฟเสตอยู่ในกลุม่
ของสารกอ่มะเร็ง  
 
คณะกรรมการไดศ้กึษาผลงานวจัิยตพีมิพแ์ละขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีเ่กีย่วขอ้งกบัไกลโฟเสต รวมถงึขอ้มูลลา่สดุในปี 
2016 โดยทาง RAC ไดจั้ดประชมุกับผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยีเมือ่เดอืนธันวาคม 2016 โดยทีป่ระชมุมมีตใินการพจิารณาจัด
อนัดบัความปลอดภัยของไกลโฟเสตใหม่ โดยจะมกีารจัดตัง้คณะกรรมการและคณะตัวแทนจากประเทศตา่งๆเพือ่ร่วม
พจิารณา โดยคาดวา่วาระการพจิารณานีจ้ะมขี ึน้ในชว่งปลายปีนี ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://echa.europa.eu/-/glyphosate-not-classified-as-a-carcinogen-by-echa 



แอฟรกิาตะวนัออกเตรยีมพรอ้มส าหรบัเทคโนโลยชีวีวทิยาสงัเคราะห ์

ประเทศในแถบแอฟรกิาตะวันออกมคีวามพรอ้มในการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยชีวีวทิยาสงัเคราะหห์รอื synthetic 
biology ในหลากหลายแนวทางทีจ่ะเป็นประโยชน์ตอ่เศรษฐกจิของแตล่ะประเทศ ในการจัดอบรมเชงิปฏบิัตกิาร UK-
East Africa workshop on synthetic biology ณ กรุงไนโรบ ีประเทศเคนยา่ เมือ่วนัที ่15-17 มนีาคม 2017 โดยการ
จัดอบรมนี้เกดิขึน้จากความร่วมมอืกันระหวา่ง Kenya's National Commission for Science, Technology and 
Innovation (NACOSTI) และมหาวทิยาลัย Imperial College London ประเทศอังกฤษ โดยมผีูเ้ขา้ร่วมเป็นนักวจิัย
และผูว้างนโยบายของรัฐจากประเทศเคนยา่, เอธโิอเปีย, ยูกันดาและแทนซาเนีย และมผีูบ้รรยายเป็นนักวชิาการและ
ผูป้ระกอบการจาก Imperial College London, University of Cambridge, University of Edinburgh และ John 
Innes Centre ซึง่เป็นสถาบนัชัน้น าดา้นเทคโนโลยชีวีวทิยาสงัเคราะห ์ 
 
ชวีวทิยาสังเคราะห์เป็นแนวคดิทีค่่อนขา้งใหม่ส าหรับชาวแอฟรกิา โดยเป็นการใชป้ระโยชน์จากเทคโนโลยีพันธุ
วศิวกรรมในการออกแบบและสรา้งระบบทางชวีวทิยาแบบใหม่ใหก้ับเซลล ์โดยการจัดอบรมครัง้นี้ไดช้ ีใ้หเ้ห็นว่า
ชวีวทิยาสังเคราะห์จะสรา้งประโยชน์ใหก้ับภูมิภาคนี้ไดอ้ย่างไร โดยไดเ้นน้ในดา้นของการตรวจวินิจฉัยโรค, 
การเกษตร, สิง่แวดลอ้มและอตุสาหกรรม 
 
ในการจัดอบรมไดม้กีารกลา่วถงึความกงัวลเรือ่งการขาดแรงบลัดาลใจในการสรา้งสรรคเ์ทคโนโลยใีหม่ในหมู่เยาวชน
รุ่นใหม่ของประเทศในภูมภิาคนี้ โดยไม่เคยมเียาวชนจากประเทศในแถบนี้เขา้ร่วมกจิกรรมการแข่งขันดา้นชวีวทิยา
สงัเคราะห ์International Genetically Engineered Machine (iGEM) โดยในชว่งเวลา 10 ปีทีผ่่านมา iGEM ไดจ้ัด
กจิกรรมร่วมกับนักเรยีนนักศกึษาจากหลากหลายประเทศทั่วโลก โดยจัดการแขง่ขันเกีย่วกับการเสนอแนวคดิในการ
แกไ้ขปัญหาตา่งๆโดยใชแ้นวทางของชวีวทิยาสงัเคราะห ์โดย Dr. Douglas Miano จาก University of Nairobi ได ้
กลา่ววา่ “เราตอ้งสรา้งความร่วมมอืและสรา้งความมั่นใจวา่เราจะตอ้งมนัีกวจัิยรุ่นใหม่ทีม่คีวามเชีย่วชาญในดา้นนี้ เพือ่
กระตุน้ใหเ้กดิความคดิสรา้งสรรคแ์ละนวตักรรมใหม่ๆ ” 
 

ตดิตอ่ขอขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
Dr. Benson Mburu: bmkinyagia@gmail.com หรือ Prof. Paul Freemont: p.freemont@imperial.ac.uk. 
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การคน้พบทีอ่าจน าไปสูก่ารเพิม่ผลผลติพชืผา่นทางการเพิม่การดดูซบัฟอสเฟต 

นักวทิยาศาสตรจ์าก University of North Carolina at Chapel Hill ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบกลไกทาง
พันธกุรรมทีแ่บคทเีรยีใชใ้นการเขา้อาศยัในรากพชืและชว่ยเพิม่การดดูซับฟอสเฟตซึง่เป็นธาตอุาหารทีส่ าคัญของพชื
โดยสารประกอบฟอสเฟตในรูปทีพ่ชืสามารถน าไปใชไ้ดนั้น้มอียู่อยา่งจ ากดัในดนิ  
 
ทมีวจิัยพบวา่โปรตนี PHR1 สามารถควบคมุการตอบสนองของพชืในสภาวะทีม่ฟีอสเฟตต า่ รวมไปถงึการตอบสนอง
ของระบบภมูคิุม้กนัของพชื โดยศาสตราจารย ์Jeff Dangl และศาสตราจารย ์John N. Couch จาก Howard Hughes 
Medical Institute Investigator กล่าวว่า เมือ่พืชไดรั้บความเครียดจากการขาดธาตุอาหาร จะท าใหพ้ืชมรีะดับ
ภมูคิุม้กนัทีล่ดลงและใหค้วามส าคญักบัการหาสารประกอบฟอสเฟตมากขึน้ โดยการตอบสนองนีเ้กดิขึน้ในระดบัเซลล ์
 
ทมีวจัิยยังพบวา่แบคทเีรยีไดใ้ชป้ระโยชน์จากการทีพ่ชืมรีะดับภูมคิุม้กันทีล่ดลงและตอ้งการหาสารประกอบฟอสเฟต
เพิม่มากขึน้ ในการสรา้งความสัมพันธแ์บบพึง่พาอาศัยกันหรือ symbiosis กับพืช แบคทเีรียเหล่านี้ท าใหพ้ืชเกดิ
ความเครียดมากขึน้เนื่องจากแบคทเีรียท าใหเ้กดิการแข่งขันในการดูดซับฟอสเฟตกับพืช อย่างไรก็ตามกลไกนี้จะ
ชว่ยกระตุน้ใหพ้ชืเกดิการตอบสนองตอ่การขาดฟอสเฟตไดด้ขี ึน้ โดยทมีวจัิยมคีวามเห็นวา่แบคทเีรยีบางชนดิในดนิ
อาจมปีระโยชนใ์นการน ามาใชเ้พือ่กระตุน้ใหพ้ชืตอบสนองตอ่สภาวะทีม่ฟีอสเฟตต า่ไดด้ยีิง่ขึน้ 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://uncnews.unc.edu/2017/03/15/unc-chapel-hill-researchers-make-discovery-increase-plant-yield-

wake-looming-phosphate-shortage/ 



ทมีนกัวจิยันานาชาตคิน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ไวรสัสาเหตโุรค Maize lethal necrosis disease 
ในขา้วโพด 

ทมีนักวจิัยนานาชาตคิน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ไวรัส sugarcane mosaic virus ซึง่ไวรัสชนดินี้เมือ่เกดิ
การตดิเชือ้ร่วมกับไวรัส maize chlorotic mottle virus สามารถท าใหเ้กดิโรค maize lethal necrosis disease ใน
ขา้วโพดได ้โดยโรคนี้ไดส้รา้งความเสยีหายใหก้ับผลผลติขา้วโพดในแถบแอฟรกิาตะวันออก sugarcane mosaic 
virus และ potyvirus สายพันธุใ์กลเ้คยีง เป็นไวรัสทีเ่ขา้ท าลายขา้วโพด, ออ้ย, ขา้วฟ่างและพชืชนดิอืน่ๆ ทัง้ในทวปี
เอเชยี, แอฟรกิา, ยโุรปและอเมรกิา 
 
ทมีวจิัยไดค้น้พบยนี Scmv1 ทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานตอ่ sugarcane mosaic virus โดยปกตไิวรัสจะใชโ้ปรตนี
ต่างๆในพืชในการจ าลองตัวเองและแพร่กระจายไปยังพืชตน้อืน่ๆ โปรตนี Scmv1 สามารถจับกับโปรตนีในระบบ
สงัเคราะหแ์สงทีเ่ป็นเป้าหมายของไวรัสได ้ท าใหเ้กดิการแขง่ขันในการเขา้ถงึโปรตนีชนดินี้ระหวา่งโปรตนีของไวรัส
และโปรตนี Scmv1 โดยการแสดงออกของโปรตนี Scmv1 ในปรมิาณมากสามารถยับยัง้การแพร่กระจายของไวรัสได ้
 
ศาสตราจารย ์Thomas Lubberstedt จาก Iowa State University หนึง่ในผูร้่วมวจิัย กลา่ววา่ “เราหวังวา่งานวจิัยนี้
จะเป็นประโยชนส์ าหรับประเทศทีม่กีารระบาดของไวรัส และทมีวจัิยมคีวามยนิดเีป็นอย่างยิง่ในการใหค้วามชว่ยเหลอื
เกษตรกรในประเทศตา่งๆ” 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.news.iastate.edu/news/2017/03/16/sugarcanemosaicvirus 
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การผลติเปปไทดต์า้นแบคทเีรยี BP178 ในเมล็ดขา้ว 

เปปไทด ์BP178 เป็นเปปไทดส์งัเคราะหซ์ึง่เป็นอนุพันธข์อง BP100-magainin ทีม่คีวามสามารถในการยับยัง้
กจิกรรมของเชือ้แบคทเีรยีสาเหตโุรคพชื ดงันัน้เปปไทดน์ีจ้งึเป็นเป้าหมายหนึง่ทีม่ศีกัยภาพในการน ามาใชเ้พือ่การ
ปกป้องพชืจากแบคทเีรยีสาเหตโุรค ทมีวจิัยน าโดย Laura Montesinos จาก University of Girona ประเทศสเปน 
จงึไดศ้กึษาการผลติและการสกดัเปปไทด ์BP178 โดยใชเ้มล็ดขา้วเป็นแหลง่ผลติ 
 
ทมีวจัิยไดท้ าการถา่ยยนีทีท่ าหนา้ทีส่งัเคราะหเ์ปปไทด ์BP178 เขา้สูข่า้ว โดยใช ้endosperm-specific promoter 
โดยผลการทดลองพบวา่โปรโมเตอรท์ีท่ างานไดด้ทีีส่ดุคอื Globulin 1 โดยท าใหเ้กดิการสะสมของ BP178 ในเอ็นโด
สเปิรม์ของขา้วซึง่งา่ยตอ่การสกดั โดยสามารถสกดั BP178 ไดใ้นปรมิาณ 21 μg/g ของเมล็ดขา้ว นอกจากนีผ้ลการ
ทดลองยังแสดงใหเ้ห็นวา่ยนีทีถ่า่ยเขา้ไปสามารถถา่ยทอดไปยังรุ่นถัดไปไดอ้ย่างนอ้ย 3 ชัว่รุ่น โดยยังมปีระสทิธภิาพ
ในการสรา้ง BP178 ทีค่งเดมิ 
 
เปปไทด ์BP178 ทีท่ าใหบ้รสิทุธิแ์ลว้สามารถยับยัง้การเจรญิของเชือ้แบคทเีรยี Dickeya sp. ซึง่เป็นสาเหตโุรคกาบ
ใบเน่า (dark brown sheath rot) ของขา้วได ้นอกจากนีต้น้กลา้ขา้วทีไ่ดรั้บการถา่ยยนียังมคีวามตา้นทานตอ่เชือ้รา 
Fusarium verticillioides มากขึน้อกีดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-017-1011-9 



ระบบของเปปไทดท์ีแ่ทรกตวัเขา้ไปภายในเซลลท์ าใหเ้กดิการน าสง่ระบบ CRISPR-Cas9 

ในปัจจุบันการน าสง่ระบบ CRISPR-Cas9 เขา้สูเ่ซลล ์ใชก้ารสง่ผ่านพลาสมดิของแบคทเีรยีหรือเวกเตอรข์องไวรัส 
รวมไปถงึการสง่โปรตนี Cas และ sgRNA เขา้สูเ่ซลลโ์ดยตรง 
 
การขนสง่ระบบ CRISPR-Cas9 เขา้สูเ่ซลลโ์ดยตรงเป็นวธิทีีใ่ชเ้วลานอ้ย ท าใหเ้ซลลไ์ดรั้บความเสยีหายนอ้ยและลด
การเกดิการตัดสาย DNA ในต าแหน่งทีน่อกเหนือจากบรเิวณเป้าหมาย การขนสง่ระบบ CRISPR-Cas9 เขา้สูเ่ซลล์
โดยตรงสามารถท าไดโ้ดยใชร้ะบบของ cell-penetrating peptide (CPP) ซึง่เป็นระบบทีส่ามารถขนสง่โมเลกลุตา่งๆ
ผา่นเยือ่หุม้เซลลไ์ด ้ 
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