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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจําทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

จนีอนุมตัใิหม้กีารนําเขา้ขา้วโพดทีต่า้นทานหนอนเจาะลําตน้ 
 
คน้พบวธิหีายนีเป้าหมายดว้ยโปรตนี CRISPR 
 
WEB PORTAL ถกูกอ่ต ัง้ข ึน้เพือ่ชว่ยงานวจิยัทางดา้นพนัธุศาสตรใ์นพชืใหร้วดเร็วยิง่ข ึน้ 
 
ยนีชนดิใหมใ่นขา้วโพดทีจ่ดัวา่สามารถตา้นทานโรคไดห้ลายชนดิ 
 
ทมีนกัวจิยัทําการพฒันาวคัซนีทีผ่ลติจากพชืเพือ่เป็นทางเลอืกในการตอ่สูก้บัไวรสับลทูงัก ์Bluetongue 
 
 

จนีอนุมตัใิหม้กีารนําเขา้ขา้วโพดทีต่า้นทานหนอนเจาะลําตน้ 

กระทรวงเกษตรของจนีไดม้กีารอนุมัตกิารนําเขา้ผลติภัณฑจ์ากบรษัิท Syngenta ทีม่ลีกัษณะ Agrisure Duracade® 
การอนุมัตดิงักลา่วครอบคลมุขา้วโพดและผลติภัณฑท์ีไ่ดจ้ากกระบวนการแปรรูป ไดแ้ก ่กากของธัญพชืชนดิแหง้ทีไ่ด ้
จากการอบแหง้ เพือ่ใชใ้นอาหารคนและอาหารสตัว ์
 
คณุสมบตัขิอง Agrisure Duracade ไดเ้สร็จสิน้กระบวนการพจิารณาจากองคก์ารอาหารและยา นอกจากนียั้งไดรั้บการ
ขึน้ทะเบยีนจากหน่วยงานคุม้ครองสิง่แวดลอ้มและไดรั้บการรับรองจากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิาตัง้แตปี่ 2013  
 
Erik Fyrwald กรรมการผูบ้รหิารบรษัิท Syngenta กลา่ววา่ “การไดรั้บการอนุมัตดิา้นกฎระเบยีบครัง้นีจ้ะเปิดโอกาส
ใหม ่ๆ สาํหรับผลงานวจัิยดา้นเมล็ดพันธุข์า้วโพด นอกจากนีเ้ป็นการเพิม่ทางเลอืกใหก้บัเกษตรและพันธุล์กูผสมที่
น่าสนใจนียั้งเป็นทีร่วมแหลง่พันธกุรรมชัน้ดทีีเ่ป็นเทคโนโลยลีา่สดุทีใ่ชใ้นการควบคมุหนอนเจาะลําตน้” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://www4.syngenta.com/media/media-releases/yr-2017/17-07-2017 



คน้พบวธิหีายนีเป้าหมายดว้ยโปรตนี CRISPR 

ทมีนักวจัิยจากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี เมอืงเบริก์ลยี ์(UC Berkeley) ไดค้น้พบวธิทีี ่Cas1-Cas2 ซึง่เป็นโปรตนีที่
ชว่ยใหร้ะบบภมูคิุม้กนัของ CRISPR ในแบคทเีรยีสามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัการตดิเชือ้ไวรัสใหมไ่ด ้โดยระบตํุาแหน่ง
ในจโีนมที ่CRISPR แทรกบน DNA ของไวรัสไว ้เพือ่ใหแ้บคทเีรยีสามารถรับรูไ้ดใ้นภายหลงัและป้องกนัการเขา้
ทําลาย เมือ่วนัที ่20 กรกฎาคมเอกสารงานวจัิยฉบบันี้ไดถู้กเผยแพร่ในวารสาร Science Jennifer Doudna และทมี
วจัิยรายงานถงึรูปการจัดของโครงสรา้ง Cas1-Cas2 ในการแทรก DNA ของไวรัสลงในบรเิวณ CRISPR โครงสรา้ง
เผยใหเ้ห็นโปรตนีชนดิทีส่าม IHF ทีเ่กาะตดิอยูต่รงบรเิวณทีม่กีารแทรกและจะทําใหด้เีอ็นเอกลายเป็นรูปตวั U 
เพือ่ให ้Cas1-Cas2 สามารถจับกบั DNA ทัง้สองสว่นไดพ้รอ้มกนั ทมีนักวจัิยยังไดค้น้พบวา่ปฏกิริยิานีต้อ้งการสว่น
โคง้ของดเีอ็นเอเป้าหมายและคลายเกลยีวบรเิวณบางสว่นทีจ่ะเกดิขึน้กบัเฉพาะเป้าหมายทีเ่หมาะสม 
 
CRISPR ซึง่เป็นบรเิวณทีม่ดีเีอ็นเอเป็นเอกลักษณ์ทีม่กีารจัดเก็บชิน้สว่นเล็กๆของ DNA ไวรัสเพือ่ชว่ยใหเ้ซลล์
สามารถตรวจจับเชือ้ไวรัสทีพ่ยายามเขา้ทําลายภายหลงั DNA ของไวรัสมกีารสลบักันแบบ "short palindromic 
repeats" ซึง่ทําหนา้ทีเ่ป็นตวัจับสญัญาณเพือ่สัง่ให ้Cas1-Cas2 เพิม่จํานวนนวิคลไีทดข์องไวรัสขึน้ใหม ่
 
ตําแหน่งการรับรูท้ีจํ่าเพาะทีเ่กดิขึน้จาก Cas1-Cas2 เป็นการกําจัดการรวมของ DNA ไวรัสเขา้กบั CRISPR เฉพาะ 
เพือ่สามารถใชใ้นการสรา้งภมูคิุม้กนัและหลกีเลีย่งผลกระทบทีอ่าจเป็นอนัตรายตอ่การใส ่DNA ของไวรัสในตําแหน่ง
ทีไ่มถ่กูตอ้ง งานวจัิยนีเ้ปิดประตสููใ่นการปรับเปลีย่นโปรตนีเพือ่นํา DNA ไปสูส่ว่นอืน่ทีไ่มใ่ชเ่ฉพาะ CRISPR และ
นําไปใชก้บัสิง่มชีวีติอืน่ทีไ่มม่ ีCRISPR ของตวัเอง 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่  
 
http://news.berkeley.edu/2017/07/20/researchers-discover-how-crispr-proteins-find-their-target/ 
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WEB PORTAL ถกูกอ่ต ัง้ข ึน้เพือ่ชว่ยงานวจิยัทางดา้นพนัธุศาสตรใ์นพชืใหร้วดเร็วยิง่ข ึน้ 

นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยี เมอืงเดวสิ และผูร้่วมทําวจัิยประสบความสาํเร็จเป็นครัง้แรกใน
การศกึษาลําดบัจโีนมทัง้หมดของการกลายพันธุใ์นการชกันํานวิตรอนอยา่งรวดเร็วของขา้วสายพันธุ ์Kitaake ทีม่ี
วงจรชวีติสัน้เพยีง 9 สปัดาห ์ขอ้มลูเหลา่นีช้ว่ยเร่งงานวจัิยทางดา้นพันธุกรรมในขา้วและพชืใบเลีย้งเดีย่วอืน่ ๆ เพือ่
นําไปใชป้ระโยชนท์างดา้นเชือ้เพลงิชวีภาพ web portal ทีม่ชี ือ่วา่ KitBase ไดเ้ปิดตวัขึน้เพือ่ใหนั้กวจัิยคนอืน่ไดรั้บ
ขอ้มลูเกีย่วกบัการกลายพันธุ ์เชน่ ลําดบัการกลายพันธุแ์ละขอ้มลูฟีโนไทป์ของขา้วแตล่ะสายพันธุ ์
 
Guotian Li จากหอ้งปฏบิตักิาร Lawrence Berkeley ไดทํ้าการฉายรังสนีวิตรอนอยา่งรวดเร็วทีทํ่าใหเ้กดิการกลาย
พันธุใ์นอลัลลีทีแ่ตกตา่งกนัของยนีซึง่ไม่สามารถทําไดจ้ากเทคนคิอืน่ ๆ ทมีวจัิยไดทํ้าการทดลองกบัพชืจํานวน 50 
ตน้เพือ่รวบรวมการกลายพันธุท์ีเ่กดิจากเทคนคินี ้ซึง่ถา้หากใชว้ธิกีารแบบเดมิจะตอ้งใชพ้ชืมากกวา่ 16,000 ตน้ ทมี
วจัิยสามารถระบกุลายพันธุจ์ากทัง้หมด 91,513 ยนี มยีนีทีไ่ดรั้บผลจากการกลายพันธุจํ์านวน  32,307 ยนี หรอื 58% 
ของยนีทัง้หมดทีม่อียูใ่นจโีนมขา้ว งานวจัิยชิน้นีไ้ดถ้กูเผยแพร่อยูใ่นวารสาร  The Plant Cell 
 
Pamela Ronald จากมหาวทิยาลยัแคลฟิอรเ์นยีทีเ่มอืงเดวสิ ผูเ้ขยีนงานวจัิยชิน้นีไ้ดก้ลา่ววา่ “การเปรยีบเทยีบนีแ้สดง
ใหเ้ห็นอยา่งชดัเจนถงึความสามารถในการสรา้งประชากรยนีทีม่กีารกลายพันธุเ์พือ่ทําใหเ้กดิการวเิคราะหท์าง
พันธกุรรมทีร่วดเร็ว” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://kitbase.ucdavis.edu/1218.full.pdf และ http://kitbase.ucdavis.edu/kitbase/Li-el-al2016.pdf 



ยนีชนดิใหมใ่นขา้วโพดทีจ่ดัวา่สามารถตา้นทานโรคไดห้ลายชนดิ 

นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั North Carolina ไดค้น้พบยนีในขา้วโพดทีส่ามารถเชือ่มโยงกบัความตา้นทานตอ่
โรคตา่งๆ ทางใบ โดยการศกึษานีไ้ดถ้กูเผยแพร่ในวารสาร Nature Genetics 
 
ทมีนักวจัิยไดค้น้พบยนี caffeoyl-CoA O-methyltransferase ซึง่ดเูหมอืนจะทําใหเ้กดิความตา้นทานตอ่โรค 
Southern leaf blight, gray leaf spot และ Northern leaf blight ทีเ่ป็นโรคสาํคญั 3 ชนดิทีส่ง่ผลกระทบกบัขา้ว
โพดทัว่โลก 
 
Peter Balint-Kurti ซึง่เป็นหนึง่ในผูเ้ขยีนจากงานวจัิยชิน้นีจ้ากกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา ฝ่ายงานวจัิยดา้น
การเกษตรกลา่ววา่ การคน้พบกลไกทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตา้นทานโรคจะชว่ยใหนั้กปรับปรุงพันธุพ์ชืสามารถพัฒนา
ลกัษณะทีส่าํคญัของสายพันธุข์า้วโพดในอนาคตได ้เขายังกลา่วอกีวา่ “ยังมยีนีอกีหลายรอ้ยยนีในบรเิวณนีแ้ละการ
ระบยุนีทีม่คีวามจําเพาะตอ่การตา้นทานโรคจากยนีในกลุม่เหลา่นี้ก็เป็นเรือ่งทีท่า้ทาย มันเหมอืนกบัการทีค่ณุหา
รา้นอาหารแหง่หนึง่ในเมอืงโดยทีค่ณุไมม่ ีGoogle ชว่ย”  
 
ทมีนักวจัิยไดใ้ชแ้ผนทีย่นีทีม่คีวามละเอยีด เพือ่นําไปสูใ่นดเีอ็นเอสว่นเล็กๆของขา้วโพดทีม่ยีนีเพยีง จากนัน้จงึทํา
การทดลองเพิม่เตมิโดยการลดการทํางานของยนีทัง้ 4 ยนีลงเหลอืแคย่นีเดยีว ยนีทีค่น้พบอาจมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการ
ผลติลกินนิซึง่มขีอ้บง่ชีว้า่การผลติลกินนิมากขึน้อาจหมายถงึความตา้นทานตอ่โรคในพชืทีเ่พิม่มากขึน้ดว้ย 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://news.ncsu.edu/2017/07/balint-kurti-corn-gene/ 
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ทมีนกัวจิยัทําการพฒันาวคัซนีทีผ่ลติจากพชืเพือ่เป็นทางเลอืกในการตอ่สูก้บัไวรสับลทูงัก ์Bluetongue 

บลทูงักเ์ป็นโรคของสตัวเ์คีย้วเอือ้งทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัส bluetongue (BTV) ซึง่เป็นสาเหตขุองการระบาดทีร่า้ยแรงไป
ทัว่โลก ในเชงิการคา้ แมว้า่วคัซนีมจํีาหน่ายแตม่คีวามเสีย่ง วคัซนีทีไ่ดจ้ากพันธวุศิวกรรมจงึเป็นทีน่ยิมเพือ่ลดความ
เสีย่งทีอ่าจเกดิจากการใชว้คัซนีเหลา่นี ้
 
Albertha R. van Zyl และคณะจากมหาวทิยาลยัเคปทาวนใ์นแอฟรกิาใตไ้ดทํ้าการพัฒนาวัคซนีในพชืขึน้ใหม2่ ชนดิ
ไดแ้ก ่Zera®-VP2ep และZera®-VP2 โปรตนีพชื Zera®-VP2ep มลํีาดบัของนวิคลไีทดท์ีค่ลา้ยกบัเชือ้BTV อยู่
หลายตวัและ Zera®-VP2 ทีม่ลํีาดบันวิคลโีอไทดท์ีส่มบรูณ์ของเชือ้ BTV-8 VP2 Zera®-VP2ep มจีดุประสงคเ์พือ่
กระตุน้การตอบสนองระบบภมูคิุม้กนัตอ่เชือ้  BTV หลากหลายสายพันธุ ์
 
วคัซนีทัง้ 2 ชนดิประสบความสาํเร็จในการทดสอบกบัตน้ยาสบู (Nicotiana benthamiana) โดยอาศยัเชือ้ 
Agrobacterium  การวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่โปรตนีทีแ่สดงออกจะสะสมอยูภ่ายในไซโทพลาสซมึของเซลลพ์ชื 
การศกึษาดา้นระบบภมูคิุม้กนัเบือ้งตน้แสดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีทีท่ดสอบสามารถกระตุน้การตอบสนองของระบบ
ภมูคิุม้กนั anti-VP2 ในหนูได ้
 
ผลการศกึษาเหลา่นีแ้สดงใหเ้ห็นวา่วคัซนีทางเลอืกมปีระสทิธภิาพในการเป็นวคัซนีของเชือ้ BTV และการพัฒนา
วคัซนีผา่นกระบวนการของพชืควรไดรั้บการศกึษาเพิม่เตมิในอนาคต 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://bmcbiotechnol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12896-017-0370-5 
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