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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 
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การเพิม่การแสดงออกของยนี KN1 เพิม่ประสทิธภิาพในการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืตระกลูสม้ 
 

ฝ่ายตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพก าลงัท ารา้ยประเทศก าลงัพฒันา 
 

การคน้พบยนีทีท่ าใหข้า้วโพดหวานทนทานตอ่การเบยีดเสยีด 
 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบตวัรบั (receptor) ชนดิใหมแ่ละกลไกในการผสมเกสรของพชื 
 

โครงการใหมข่องยโุรปทีมุ่ง่เนน้ดา้นความม ัน่คงทางอาหารและเศรษฐกจิของผลผลติทางเกษตรที่
ส าคญั 
 

การคน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิความทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมในสาหรา่ยสนี า้ตาล 
 

นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่ใชเ้ป็นอาหารเสรมิส าหรบัสตัวก์ระเพาะเดีย่ว 
 

นกัวจิยัคน้พบ microRNA ทีอ่าจชว่ยในการป้องกนัโรคอว้นและเบาหวาน 

การเพิม่การแสดงออกของยนี KN1 เพิม่ประสทิธภิาพในการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืตระกลูสม้ 

ยนี KN1 ในขา้วโพดท าหนา้ทีส่รา้ง transcription factor ซึง่เป็นโปรตนีทีท่ าหนา้ทีใ่นกระบวนการเสรมิสรา้งและ
ซอ่มแซมเนือ้เยือ่ ยนีนีถ้กูใชใ้นการเพิม่ประสทิธภิาพในการชกัน าใหเ้กดิยอดและการถา่ยยนีในยาสบูและพชืชนดิอืน่ๆ 
ทมีวจิัยจาก University of Connecticut ประเทศสหรัฐอเมรกิา น าโดย Wei Hu จงึไดท้ าการศกึษาผลของยนี KN1 
ตอ่ประสทิธภิาพในการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืตระกลูสม้ 
 
การแสดงออกของยนี KN1 ชว่ยเพิม่ประสทิธภิาพของการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืตระกลูสม้ไดก้วา่ 15 เทา่ เมือ่เปรยีบเทยีบ
กบัการทดลองควบคมุ และคดิเป็น 11 เทา่ของประสทิธภิาพสงูสดุทีเ่คยมรีายงานไวข้องการถา่ยยนีเขา้สูส่ม้ปกตสิาย
พันธุเ์ดยีวกนั ผลการศกึษาไดย้นืยันวา่มกีารแทรกตัวของดเีอ็นเป้าหมายเขา้สูจ่โีนมของสม้ โดยสม้ทีไ่ดรั้บการถา่ยยนี 
KN1 มกีารเจรญิเตบิโตและพัฒนาการเหมอืนกบัสม้ปกตใินระยะตน้กลา้ 
 
จากการศกึษาการถา่ยยนีในพชืตระกลูสม้ 6 สายพันธุ ์รวมไปถงึสายพันธุท์ีส่ามารถา่ยยนีไดย้าก พบวา่ยนี KN1 เป็น
เครือ่งมอืทางชวีโมกลุทีด่ใีนการเพิม่ประสทิธภิาพของการถา่ยยนีเขา้สูพ่ชืตระกลูสม้หลายสายพันธุ ์
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://link.springer.com/article/10.1007/s11240-015-0931-z/fulltext.html 



การคน้พบยนีทีท่ าใหข้า้วโพดหวานทนทานตอ่การเบยีดเสยีด 

พชืสามารถเกดิความเครยีดไดเ้มือ่อยูใ่นสภาพเบยีดเสยีดกนั อนัเป็นผลเนือ่งมาจากการปลกูพชืทีม่คีวามหนาแน่น
ของตน้พชืตอ่พืน้ทีม่ากเกนิไป ท าใหพ้ชืใชพ้ลงังานเพือ่การเจรญิเตบิโตและการรักษาสภาพของตน้มากกวา่ทีจ่ะ
สรา้งระบบสบืพันธุ ์โดยการปรับตวัใหอ้อกดอกชา้ลงเพือ่น าพลงังานและทรัพยากรไปใชใ้นการสรา้งล าตน้ใหส้งูขึน้
เพือ่แขง่ขนักบัพชืตน้อืน่ๆในการเขา้หาแสง โดยลา่สดุ University of Illinois at Urbana-Champaign (U of I) และ 
USDA Agricultural Research Service (USDA ARS) ไดร้่วมกนัท าการศกึษาโดยมวีตัถปุระสงคเ์พือ่หากลไกใน
ระดบัพันธกุรรมของการทนตอ่สภาพเบยีดเสยีดในขา้วโพดหวาน 
 
ทมีวจิัยจาก U of I น าโดย Eunsoo Choe ไดค้น้พบกลุม่ของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัปรมิาณผลผลติของขา้วโพดหวาน
ภายใตส้ภาวะเครยีดจากการเบยีดเสยีด ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาลักษณะภายนอก ไดแ้ก ่ความสงู พืน้ทีใ่บ ระยะเวลา
ทีเ่จรญิเตบิโตเต็มที ่ปรมิาณผลผลติ น ้าหนักและความชืน้ของเมล็ด ของขา้วโพดหวานลกูผสมระหวา่งพันธุท์ีใ่หผ้ล
ผลติต า่และสงูในสภาพการปลกูแบบหนาแน่น และไดท้ าการหาความสมัพันธข์องลกัษณะตา่งๆทีป่รากฏกบัรูปแบบ
การแสดงออกของยนี ผลการศกึษาพบวา่ลกูผสมแตล่ะแบบมกีลไกในการปรับตวัในสภาพเบยีดเสยีดแตกตา่งกนั 
โดยลกูผสมทีใ่หผ้ลผลติต า่มกีารแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัสภาพเครยีดหลายลักษณะ ในขณะทีล่กูผสมที่
ใหผ้ลผลติสงูมกีารแสดงออกของยนีทีเ่กีย่วขอ้งโดยตรงกบัการสะสมคารโ์บไฮเดรต 
 
Choe กลา่ววา่ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเจรญิของเซลลม์กีารแสดงออกมากในลกูผสมทีใ่หผ้ลผลติต า่ซึง่อาจมคีวาม
เกีย่วขอ้งกบัการออกดอกทีช่า้ลงในสภาพเบยีดเสยีด ในทางกลบักนัยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสะสมคารโ์บไฮเดรตมกีาร
แสดงออกมากขึน้ในลกูผสมทีใ่หผ้ลผลติสงู ซึง่คาดวา่ยนีเหลา่นีน่้าจะมคีวามเกีย่วขอ้งกบัการรักษาปรมิาณผลผลติ
ภายใตส้ภาพเครยีดจากการเบยีดเสยีด  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://news.aces.illinois.edu/news/sweet-corn-genes-related-crowding-stress-identified 

ฝ่ายตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพก าลงัท ารา้ยประเทศก าลงัพฒันา 

ผลการศกึษาครัง้ใหมโ่ดย Val Giddings, Robert D. Atkinson และ John Wu ทีไ่ดรั้บตพีมิพโ์ดย Information 
Technology and Innovation Foundation (ITIF) เผยใหเ้ห็นวา่ฝ่ายตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพก าลงัท ารา้ยประเทศ
ก าลงัพัฒนาอยา่งไร ผลการศกึษาระบวุา่การตอ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพโดยเฉพาะอยา่งยิง่ในยโุรปไดก้อ่ใหเ้กดิ
อปุสรรคตอ่การพัฒนาและการยอมรับพชืเทคโนชวีภาพในประเทศตา่งๆ และไดเ้นน้ย ้าวา่การจ ากดัไมใ่หม้กีารใชพ้ชื
เทคโนชวีภาพเป็นการขดัขวางรายไดข้องประเทศทีม่รีายไดต้ า่ถงึปานกลางกวา่ 1.5 ลา้นลา้นเหรยีญสหรัฐจากการ
คาดการณ์เศรษฐกจิในปี 2050  
 
กลุม่ตอ่ตา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรมคีวามเห็นวา่พชืเทคโนชวีภาพมปีระโยชนเ์ฉพาะกบัประเทศอตุสาหกรรมและ
จะท าใหเ้กษตรกรในประเทศก าลงัพัฒนาไม่สามารถแขง่ขนัทางการตลาดดว้ยได ้รายงานการศกึษาฉบบันีร้ะบวุา่
ความเชือ่ดงักลา่วเป็นความเชือ่ทีผ่ดิ จากประสบการณ์และขอ้มลูทีผ่่านมาแสดงใหเ้ห็นวา่พชืเทคโนชวีภาพให ้
ประโยชนก์บัเกษตรกรอยา่งมนัียส าคัญ และเมล็ดพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพมคีวามจ าเป็นส าหรับประเทศก าลงัพัฒนา
มากกวา่ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ เนือ่งจากเกษตรกรในประเทศก าลงัพัฒนาไม่สามารถเขา้ถงึเทคโนโลยอีืน่ทีช่ว่ยเพิม่
ปรมิาณผลผลติได ้เชน่ การใชเ้ครือ่งจักรทีท่นัสมัยในการท าเกษตรกรรม แตพ่วกเขา้สามารถเขา้ถงึเมล็ดพันธุพ์ชืเทค
โนชวีภาพได ้จงึเป็นเหตผุลวา่เหตใุดประเทศก าลงัพัฒนาจงึปลกูพชืเทคโนชวีภาพมากกวา่ประเทศทีพั่ฒนาแลว้ แต่
กลุม่ประเทศยโุรปและกลุม่ผูต้อ่ตา้นพชืเทคโนชวีภาพกลบัมคีวามตอ้งการทีจ่ะกดีกนัพวกเขาจากการเขา้ถงึประโยชน์
ของพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://itif.org/publications/2016/02/08/suppressing-growth-how-gmo-opposition-hurts-developing-nations 
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โครงการใหมข่องยโุรปทีมุ่ง่เนน้ดา้นความม ัน่คงทางอาหารและเศรษฐกจิของผลผลติทางเกษตรทีส่ าคญั 

โครงการใหมข่นาดใหญข่องยโุรปมวีตัถปุระสงคเ์พือ่ศกึษาปรมิาณผลผลติพชืและการตอบสนองตอ่สภาพอากาศที่
เปลีย่นแปลงไป The European Multi-Environment Plant Phenomics and Simulation Infrastructure หรอื 
EMPHASIS เป็นหนึง่ในโครงการตามแผน European Strategy Forum for Research Infrastructures (ESFRI) 
roadmap โดยเป็นความร่วมมอืดา้นการศกึษาวจัิยร่วมกนัระหวา่งประเทศสมาชกิ 
 
โครงการนีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่สรา้งความเป็นหนึง่เดยีวกนัในดา้นการศกึษาลักษณะและการปรับปรุงพันธุพ์ชื โดย
มุง่เนน้ไปทีพ่ชืทีม่คีวามส าคัญดา้นความมั่งคงทางอาหารและเศรษฐกจิเพือ่เร่งการพัฒนาพันธุพ์ชืใหม่ๆ  สถาบนัวจัิย
ดา้นพชืระดบัชาตขิองประเทศสมาชกิ เชน่ German Plant Phenotyping Network (DPPN) และ French Plant 
Phenomic Network PENOME (FPPN) จะสรา้งความร่วมมอืระหวา่งกนัภายใตโ้ครงการ EMPHASIS ทีม่สี านักงาน
อยูใ่นประเทศเบลเยยีม องักฤษ และประเทศอืน่ๆในยโุรป 
 
โครงการ EMPHASIS จะเริม่ตน้ในปี 2018 โดยม ีForschungszentrum Jülich เป็นผูป้ระสานงานร่วมกบัทมีผูช้ว่ย
จากประเทศฝร่ังเศส 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.fz-juelich.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/UK/EN/2016/16-03-

10emphasis.html;jsessionid=2A080C5E5248960CD54AAD07D4A69067  

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบตวัรบั (receptor) ชนดิใหมแ่ละกลไกในการผสมเกสรของพชื 

ในปี 2009 ศาสตราจารย ์Tetsuya Higashiyama และทมีวจิัยจาก Nagoya University ประเทศญีปุ่่ น คน้พบวา่ 
synergid cell ซึง่อยูถ่ัดจากเซลลไ์ขส่รา้งโมเลกลุของเปปไทดท์ีช่ ือ่ LUREs ซึง่ท าหนา้ทีด่งึดดูหลอดละอองเรณู 
หรอื pollen tubes ในตน้แววมยรุา (Torenia) และทมีวจิัยยังไดค้น้พบ LURE ใน Arabidopsis thaliana ในปี 2012  
 
หลอดละอองเรณูถกูดงึดดูโดยเปปไทด ์LURE ซึง่ผลติโดยออวลุ (ovule) เพือ่ชกัน าใหเ้กดิการปฏสินธ ิการศกึษา
ลา่สดุของศาสตราจารย ์Tetsuya Higashiyama และ ดร. Hidenori Takeuchi ไดค้น้พบตวัรับ kinase receptor 
PRK6 ในหลอดละอองเรณูของพชืดอกเป็นครัง้แรก ซึง่ตวัรับนีท้ าใหห้ลอดละอองเรณูยดืยาวไปหาเซลลไ์ขไ่ดอ้ยา่ง
ถกูตอ้งและเกดิการปฏสินธ ิโดยไมย่ดืยาวออกไปผดิทาง 
 
ทมีนักวทิยาศาสตรพ์บ PRK6 ทีป่ลายยอดของหลอดละอองเรณูใน A. thaliana และยังพบวา่โปรตนีตวัรับนีท้ างาน
เป็นกลุม่ร่วมกบัตวัรับอืน่ๆทีม่โีครงสรา้งเหมอืนกนั โดยท าหนา้ทีต่รวจจับสญัญาณตา่งๆทีส่ง่มาจากเกสรตวัเมยี 
หลงัจากตรวจจับสญัญาณทีส่ง่มาจากเกสรตวัเมยีได ้kinase receptor จะท าใหห้ลอดละอองเรณูงอกและยดืยาวไป
ในทศิทางทีส่ามารถตรวจจับ LURE ได ้ท าใหห้ลอดละอองเรณูเคลือ่นทีไ่ปหาไขไ่ดอ้ย่างถูกตอ้งและปลดปลอ่ย
เซลลส์เปิรม์เขา้ไปปฏสินธกิบัเซลลไ์ขไ่ด ้
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นกัวทิยาศาสตรพ์ฒันาจลุนิทรยีด์ดัแปลงพนัธุกรรมเพือ่ใชเ้ป็นอาหารเสรมิส าหรบัสตัวก์ระเพาะเดีย่ว 

ในพชือาหารสตัว ์ประมาณ 80% ของฟอสฟอรัสทัง้หมดถูกเก็บไวใ้นรูปของไฟเตท (phytate) อยา่งไรก็ตามไฟเตท
ถกูยอ่ยสลายไดน้อ้ยมากในสตัวก์ระเพาะเดีย่วเนื่องจากสตัวใ์นกลุม่นีไ้มม่เีอนไซม ์phytase จงึมคีวามจ าเป็นในการ
ใชอ้าหารเสรมิฟอสฟอรัสและเอนไซม ์phytase เพือ่ท าใหส้ตัวก์ลุม่นี้เจรญิเตบิโตไดต้ามปกต ิเพือ่แกปั้ญหานี ้
Fernanda Erpel และ Franko Restovic จาก Pontificia Universidad Católica de Chile ประเทศชลิ ีไดพั้ฒนา
สาหร่ายเซลลเ์ดยีว Chlamydomonas reinhardtii ทีส่รา้งเอนไซม ์phytase ไดแ้ละยังไมม่ผีนังเซลลอ์กีดว้ย 
 

ทมีวจิัยไดพั้ฒนาสายพันธุ ์C. reinhardtii ดดัแปลงพันธกุรรมทีม่กีารแสดงออกของยนีสรา้งเอนไซม ์phytase จาก
เชือ้รา เพือ่ใชเ้ป็นอาหารเสรมิส าหรับสตัวก์ระเพาะเดีย่ว ยนี Aspergillus niger PhyA E228K phytase (mE228K) 
ไดถ้กูถา่ยเขา้สูจ่โีนมของ C. reinhardtii โดย phytase ทีส่รา้งจากยนี mE228K มกีจิกรรมของเอนไซมใ์นสภาพ
ทางเดนิอาหารของสตัวก์ระเพาะเดีย่วเทยีบเทา่กบัเอนไซม ์phytase ทีม่จี าหน่ายเชงิการคา้ 
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การคน้พบยนีทีท่ าใหเ้กดิความทนทานตอ่สภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมในสาหรา่ยสนี า้ตาล 

Saccharina japonica เป็นสาหร่ายสนี ้าตาลทีม่คีวามส าคัญทางการคา้ ซึง่ใชใ้นการผลติอลัจเินตซึง่เป็นสารทีใ่ชใ้น
อตุสาหกรรมอาหาร สิง่ทอ เครือ่งส าอางและยารักษาโรค GDP-mannose dehydrogenase (GMD) เป็นเอนไซมท์ี่
ส าคญัในการสงัเคราะหอ์ลัจเินต อยา่งไรก็ตามยังไมม่ขีอ้มลูมากนักเกีย่วกับ GMD ในสาหร่าย S. japonica 
นักวทิยาศาสตรจ์าก Chinese Academy of Sciences น าโดย Pengyan Zhang จงึไดท้ าการศกึษาเปรยีบเทยีบ
คณุสมบตัทิางชวีเคมขีองยนีทีส่รา้ง GMD จ านวน 2 ยนีใน S. japonica  
 

ยนี GMD ทัง้สองยนีของ S. japonica (Sjgmd1, Sjgmd2) ไดถ้กูโคลนและน ามาศกึษาโปรตนีทีเ่ป็นผลผลติของยนี 
ผลการศกึษาพบวา่โปรตนีทีส่รา้งจากยนีทัง้สองนีม้อีณุหภมูทิีเ่หมาะสมในการท างานตา่งกนั โดย SjGMD1 ท างาน
ไดด้ทีีอ่ณุหภมู ิ30°C สว่น SjGMD2 ท างานไดด้ทีี ่20°C สว่น pH ทีเ่หมาะส าหรับ SjGMD1 และ SjGMD2 คอืที ่8.0 
และ 8.25 ตามล าดบั ผลการศกึษาดว้ยเทคนคิ PCR พบวา่ยนีทัง้สองนีเ้กดิการแสดงออกมากขึน้อย่างมนัียส าคัญใน
สภาวะทีร่อ้นและแหง้ แสดงใหเ้ห็นวา่ยนี SjGMDs มคีวามเกีย่วขอ้งโดยตรงกบัการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดใน S. 
Japonica งานวจิัยนีท้ าใหเ้กดิความเขา้ใจทีม่ากขึน้เกีย่วกับการสงัเคราะหอ์ลัจเินตใน S. japonica โดยทมีวจิัยจะ
ท าการศกึษาตอ่ไปเกีย่วกบัความแตกตา่งระหวา่งยนี SjGMD ทัง้สองยนี 
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นกัวจิยัคน้พบ microRNA ทีอ่าจชว่ยในการป้องกนัโรคอว้นและเบาหวาน 

โรคอว้นเป็นปัจจัยส าคญัของการเกดิโรคเบาหวานและโรคหัวใจ โดยกลไกในระดบัของอวยัวะทีเ่กีย่วขอ้งกบัโรคอว้น
เป็นทีท่ราบดแีลว้ แตก่ลไกในระดบัเซลลแ์ละปัจจัยทีท่ าใหเ้กดิโรคอว้นยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั  
นักวจิัยจาก Brigham and Women's Hospital (BWH) สหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบ RNA ขนาดเล็กทีไ่มเ่กดิการแปล
รหัส (small, non-coding RNA molecule) ชือ่วา่ miR-181b ซึง่มบีทบาทส าคญัในการชกัน าใหเ้กดิการ
เปลีย่นแปลงการควบคมุการท างานของเซลลข์นสง่ในเนื้อเยือ่ไขมัน 
 

ทมีวจิัยไดต้ัง้สมมตุฐิานวา่การแสดงออกของ microRNA ชนดินีใ้นหนูทีเ่ป็นโรคอว้นจะท าใหเ้กดิการดือ้ตอ่ฮอรโ์มน
อนิซลูนิ แตผ่ลการฉดี miR-181b เขา้สูห่นูทีเ่ป็นโรคอว้นกลบัพบวา่ท าใหค้วามไวตอ่อนิซลูนิสงูขึน้ ระดบักลโูคสใน
กระแสเลอืดดขีึน้ และการอกัเสบของเนื้อเยือ้ไขมันลดลง  
 

ทมีวจิัยพบวา่โปรตนีในกลุม่ phosphatase ทีช่ ือ่ PHLPP2 เป็นเป้าหมายโดยตรงของ miR-181b โดยมผีลไปลดการ
ท างานของโปรตนีชนดินีล้ง สง่ผลใหค้วามไวตอ่อนิซลูนิสงูขึน้ ร่วมกบัการลดลงของระดบักลโูคสและการอักเสบของ
เนือ้เยือ่ไขมัน ทมีวจัิยไดต้ัง้ขอ้สงัเกตวา่ระดบัของโปรตนี PHLPP2 ในผูป่้วยเบาหวานสงูกวา่คนปกตเิชน่กนั แสดงให ้
เห็นวา่ลกัษณะทีพ่บในหนูมคีวามเชือ่มโยงกบัลักษณะทีพ่บในมนุษย ์
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