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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 
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นกัวทิยาศาสตรใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการท าใหพ้ชืใชน้ า้นอ้ยลง 25% และทนตอ่สภาวะความแหง้แลง้ 
 
40 ปีกบัประโยชนข์องการใชข้า้วโพดบทีตีลอดจนพชืชนดิอืน่ 
 
การประยกุตใ์ช ้CRISPR-Cas9 กบัอลัฟลัฟ่า 
 
ทมีนกัวจิยัศกึษาการยบัย ัง้การงอกของเมล็ดผกักาดโดยใช ้CRISPR 
 
 

นกัวทิยาศาสตรใ์ชเ้ทคโนโลยใีนการท าใหพ้ชืใชน้ า้นอ้ยลง 25% และทนตอ่สภาวะความแหง้แลง้ 

เกษตรกรรมเป็นกจิกรรมทีม่กีารใชน้ ้าจดืมากทีส่ดุของโลก และการเพิม่ขึน้ของประชากรก็เป็นแรงกดดันอยา่งหนึง่ทีม่ผีลตอ่
ทรัพยากรอันมคีา่นี ้เป็นครัง้แรกทีท่มีวจัิยจากสหรัฐอเมรกิาและสหราชอาณาจักรไดท้ าการปรับปรงุวธิกีารปลกูพชืใหม้กีารใชน้ ้า
นอ้ยลง 25% โดยทีไ่มท่ าใหผ้ลผลติลดลงดว้ยการเปลีย่นการแสดงออกของยนีเพยีงยนีเดยีวทีพ่บในพชืทกุชนดิ 
 
การวจัิยนีเ้ป็นสว่นหนึง่ของโครงการเพิม่ประสทิธภิาพการสังเคราะหแ์สง (RIPE) ซึง่เป็นโครงการวจัิยระดับนานาชาตทิีน่ าโดย
มหาวทิยาลัยอลิลนิอยส ์ทมีวจัิยน าโดย Stephen Long ผูอ้ านวยการ RIPE ไดท้ าการเพิม่ระดับของโปรตนีทีเ่กีย่วขอ้งการ
สังเคราะหแ์สง (PsbS) เพือ่ลดการใชน้ ้าโดยการหลอกลอ่ใหพ้ชืปิดปากใบบางสว่น เนือ่งจากเมือ่ปากใบเปิด จะท าใหก้า๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์ขา้สูพ่ชืเพือ่ทีเ่ขา้สูก่ระบวนการสังเคราะหแ์สง จงึเป็นเหตทุ าใหเ้กดิการคายน ้าเกดิขึน้ จากการทีป่รมิาณกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดเ์พิม่ขึน้ 25% ในรอบ 70 ปี ชว่ยท าใหพ้ชืสามารถสะสมกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดไ์ดเ้พยีงพอโดยไมต่อ้ง
จ าเป็นตอ้งเปิดปากใบ 
 
ปัจจัย 4 อยา่งทีก่ระตุน้ใหเ้กดิการเปิด-ปิดของปากใบไดแ้ก ่ความชืน้ ระดับคารบ์อนไดออกไซดใ์นพชื คณุภาพแสงและปรมิาณของ
แสง การศกึษาครัง้นีเ้ป็นรายงานแรกทีก่ลา่วถงึการตอบสนองของปากใบตอ่ปรมิาณแสง โปรตนี PsbS เป็นสว่นส าคัญของการสง่
สัญญาณในพชืทีถ่า่ยทอดขอ้มลูเกีย่วกับปรมิาณแสง โดยการเพิม่ขึน้ของระดับโปรตนี PsbS เป็นกยุแจส าคัญในการสง่สัญญาณ
เกีย่วกับการเพิม่ปรมิาณของแสง การเพิม่โปรตนี PsbS ทีบ่ง่บอกวา่มพีลังงานแสงมไีมเ่พยีงพอส าหรับการสังเคราะหแ์สงของพชื 
ซึง่จะท าใหป้ากใบปิดเนือ่งจากไมจ่ าเป็นตอ้งใชค้ารบ์อนไดออกไซดใ์นการสังเคราะหแ์สง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://www.igb.illinois.edu/article/scientists-engineer-crops-conserve-water-resist-drought 
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ในการศกึษาแบบใหมแ่ละมรีปูแบบทีใ่หญน่ี ้ทมีวจัิยจากสมาคมเกษตรและทรัพยากรธรรมชาต ิ(AGNR) ของมหาวทิยาลัย 
แมรีแ่ลนด ์(UMD) ไดท้ าการศกึษาในรปูแบบใหมแ่ละขอบเขตทีก่วา้งขวางขึน้ โดยท าการรวบรวมขอ้มลูในชว่งระยะเวลา 40 ปีที่
ผา่นมา เพือ่หาประโยชนข์องขา้วโพดบที ีจากการศกึษาทีผ่า่นมาแสดงใหเ้ห็นวา่ ขา้วโพดบทีมีปีระโยชนใ์นการใชเ้พือ่การจัดการ
แมลงศัตรพูชื เชน่ หนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดมาเป็นระยะเวลาหลายปี แตค่รัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีม่ศีกึษาถงึผลกระทบตอ่พชือืน่ท ทีอ่ยู่
ในทวปีอเมรกิาเหนอื 
 
ขา้วโพดบทีเีป็นพชืดัดแปลงพันธุกรรมทีน่ ามาใชใ้นสหรัฐอเมรกิาเมือ่ปี 1996 จนถงึปัจจุบันคดิเป็นปรมิาณมากกวา่ 90 เปอรแ์ซ
นตข์องขา้วโพดเลีย้งสัตวใ์นประเทศมปีรมิาณเพิม่มากขึน้ถงึ 90% ในการศกึษานี ้Dr. Galen Dively ทีป่รกึษาดา้นการจัดการ
ศัตรพูชืแบบผสมผสาน (IPM) ภาควชิากฏีวทิยาและ Dr. Dilip Venugopal ผูร้ว่มวจัิยไดใ้ชข้อ้มลูในชว่งปี 1976-2016 เพือ่ดู
แนวโนม้ในชว่งระยะเวลากอ่นและหลัง 20 ปีทีม่กีารใชข้า้วโพดบที ีVenugopal กลา่ววา่ “ความปลอดภัยของขา้วโพดบทีแีละพชื
ดัดแปลงพันธุกรรมอืน่ ท ไดผ้า่นการทดสอบและไดรั้บการพสิจูนแ์ลว้อยา่งกวา้งขวาง แตก่ารศกึษานีเ้ป็นการศกึษาประสทิธผิล
ของขา้วโพดบทีใีนการจัดการศัตรพูชื โดยเฉพาะอยา่งยิง่ส าหรับพืน้ทีอ่ยูบ่รเิวณอืน่หรอืพชืทีต่า่งชนดินอกเหนอืจากขา้วโพดบที”ี 
จากการควบคมุประชากรของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพดพบวา่ปรมิาณการฉีดพน่สารก าจัดแมลงศัตรพูชืและประชากรของแมลงมี
จ านวนลดลง ไมเ่พยีงแตเ่ฉพาะขา้วโพดแตยั่งรวมไปถงึพรกิ ถั่วเขยีวและพชืทีส่ าคัญอืน่ท ในทวปีอเมรกิาเหนอืดว้ย ประโยชน์
เหลา่นีไ้มเ่คยมกีารจัดท าเป็นรายงาน ซึง่แสดงใหเ้ห็นวา่ขา้วโพดบทีเีป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการตอ่สูก้ับความตา้นทาน 
ตอ่ยาฆา่แมลงและการพัฒนาอตุสาหกรรมการเกษตร 
 
Venugopal กลา่ววา่ขัน้ตอนตอ่ไปทีจ่ะด าเนนิการคอืการแสดงใหเ้ห็นวา่ “ปรมิาณและเงนิจ านวนหลายลา้นดอลลารท์ีเ่ป็นผลก าไร
ทางเศรษฐกจิจะแสดงออกมาใหเ้ห็นเป็นรปูธรรมมากขึน้ จากการประหยัดเวลาและเงนิทีใ่ชใ้นการฉีดพน่สารเคมเีพือ่ก าจัดแมลง 
ความเสยีหายของพชืทีล่ดลงตลอดจนประโยชนด์า้นสิง่แวดลอ้ม”  Venugopal เนน้วา่ขา้วโพดบทีคีวรเป็นหนึง่ในครือ่งมอืของ 
IPM และกลา่วเพิม่เตมิอกีวา่ “ประโยชนเ์หลา่นีไ้มส่ามารถปฏเิสธได ้แตก็่ตอ้งชัง่น ้าหนักกับทางเลอืกอืน่ท อกีมากมายเพือ่ใช ้

เครือ่งมอืทีม่อียูห่ลากหลายเหลา่นี ้ใหเ้กดิประโยชนส์งูสดุในขณะเดยีวกันตอ้งลดความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึน้ใหน้อ้ยทีส่ดุ” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://agnr.umd.edu/news/forty-years-data-quantifies-benefits-bt-corn-adoption-across-wide-variety-crops-first-
time 
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การท า RNA-guided genome engineering โดยใช ้CRISPR-Cas9 สามารถใชง้านกับพชืไดห้ลากหลาย การประยกุตใ์ชแ้ละการ
ตรวจสอบความถกูตอ้งของเทคนคิ CRISPR ในจโีนมหลายชดุ เชน่ อัลฟัลฟ่า ซึง่จะน าไปสูค่วามกา้วหนา้ทีส่ าคัญในการปรับปรงุ
พชืชนดินี ้
 
ทมีวจัิยของ Ruimin Gao จาก Agriculture and Agri-Food ประเทศคานาดา ไดใ้ชร้ะบบ CRISPR-Cas9 เพือ่ก าหนดเป้าหมายไป
ทีย่นี squamosa promoter binding protein like 9 (SPL9) ในอัลฟัลฟ่า เนือ่งจากอัลฟัลฟ่ามจีโีนมทีซ่บัซอ้น ทมีวจัิยจงึไดท้ า
การคัดเลอืกประชากรจ านวนมากของพชืทีไ่ดร้ับการปรับปรงุดว้ย CRISPR เพือ่คัดเลอืกพชืทีม่อีัตราการแกไ้ขจโีนมสงูเป็นอันดับ
แรก จากนัน้พชืเหลา่นีจ้ะถกูน าไปวเิคราะหเ์พิม่เตมิและพชืทีไ่ดร้ับการคัดเลอืกเหลา่นีจ้ะถกูน ามาพสิจูนด์ว้ยการกลายพันธุใ์น
บรเิวณทีเ่ป็นยนีเป้าหมาย 
 
ทมีวจัิยประสบความส าเร็จในการประยกุตใ์ชเ้ทคนคิ CRISPR-Cas9 ในการแกไ้ขยนี SPL9 ในจโีนมทีม่คีวามซบัซอ้นของอัลฟัลฟ่า 
แตอ่ยา่งไรก็ตามประสทิธภิาพโดยรวมของ CRISPR ในการแกไ้ขยนีแบบ polyploid ของอัลฟัลฟ่ามปีระสทิธภิาพทีไ่มส่งูมาก เมือ่
เทยีบกับจโีนมพชือืน่ ท  การปรับแตง่เทคโนโลย ีCRISPR จะตอ้งมกีารปรับปรงุเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการแกไ้ขจโีนม
ของอัลฟัลฟ่าขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
https://link.springer.com/article/10.1007/s00425-018-2866-1 
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ทมีนกัวจิยัศกึษาการยบัย ัง้การงอกของเมล็ดผกักาดโดยใช ้CRISPR 

CRISPR-Cas9 เป็นเครือ่งมอืทีม่ปีระสทิธภิาพในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์นยนีเป้าหมาย เพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูมากขึน้เกีย่วกับ
ประสทิธภิาพของ CRISPR ในการท าใหเ้กดิการกลายพันธุแ์บบ homozygous ทมีวจัิยของ Lien Bertier จากมหาวทิยาลัย
แคลฟิอรเ์นยีไดก้ าหนดเป้าหมายไปทีย่นี LsNCED4 ซึง่เป็นยนีทีค่วบคมุอณุหภมูทิียั่บยัง้การงอกของเมล็ดผักกาดหอม (Lactuca 
sativa) 
 
โครงสรา้ง 3 ชดุ แตล่ะชดุม ีsingle gRNA ทีพ่าะกับยนี LsNCED4 จะถกูถา่ยเขา้สูผั่กกาดหอมพันธุ ์Salinas และ Cobham Green 
จากการวเิคราะหก์ารถา่ยยนีพบวา่ 57% ของการถา่ยยนีเกดิการกลายพันธุท์ีต่ าแหน่งเป้าหมาย ประสทิธภิาพของการแกไ้ขยนี
ของทัง้ 2 พันธุม์คีวามคลา้ยกัน ในการวเิคราะหพ์ชืรุน่ T1 และ T2 ทีม่ ีgRNAs 3 ชดุ พบวา่มกีารกลายพันธุน์ีเ้กดิขึน้ซ ้าไดแ้ละมี
ลักษณะเฉพาะตัวตามชนดิของ gRNA  
 
การยับยัง้ยนี NCED4 สง่ผลใหก้ารงอกของเมล็ดเพิม่ขึน้อยา่งมนัียส าคัญโดยเมล็ดสามารถงอกไดท้ีอ่ณุหภมู ิ37 องศาเซลเซยีส 
การยับยัง้ยนี NCED4 ยังคงเลอืกลักษณะของพชืไดต้ามปกตโิดยไมม่ผีลกับโครงสรา้งพชืทัง้หมด 
การก าหนดเป้าหมายไปทีย่นี NCED4 สามารถน ามาใชเ้พือ่แกไ้ขแหลง่พันธุกรรมของผักกาดไดโ้ดยการท าใหเ้มล็ดมอีณูหภมูใิน
การงอกเมล็ดทีส่งูขึน้ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่
 
http://www.g3journal.org/content/early/2018/03/06/g3.117.300396 
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