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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 
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ทมีวจิัยจากบรษัิท DuPont และ Pioneer ประเทศสหรัฐอเมรกิา ไดท้ าการศกึษาความปลอดภัยของแบคทเีรยี 
Pseudomonas chlororaphis ในฐานะเป็นแหลง่ยนีส าหรับพชืดดัแปลงพันธกุรรม ผลการวจัิยไดรั้บการเผยแพร่ใน
วารสาร Transgenic Research  
  
พชืดดัแปลงพันธกุรรมตอ้งผา่นขัน้ตอนการประเมนิทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ขม้งวดทัง้ลกัษณะในดา้นของอาหาร อาหาร
สตัวแ์ละความปลอดภัยดา้นสิง่แวดลอ้มกอ่นไปใชใ้นเชงิพาณชิย ์การประเมนิความปลอดภัยมหีลายขัน้ตอน เชน่ การ
ประเมนิลกัษณะทัว่ไป แหลง่ทีม่าของสิง่มชีวีติ เพือ่หาผลกระทบทีไ่มพ่งึประสงค ์ทมีนักวจัิยไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่เชือ้ 
Pseudomonas หลายสายพันธุม์คีวามปลอดภัยในการน ามาประยคุตใ์ชใ้นทางการเกษตรและมบีางสายพันธุเ์ป็นแหลง่
ยนีทีด่ทีีเ่กีย่วขอ้งกบัลกัษณะของสารก าจัดแมลง โดยเฉพาะอยา่งยิง่ P. chlororaph ทีม่ยีนี ipd072Aa เมือ่มกีารถา่ย
ยนีเขา้ไปในขา้วโพด ยนีนีจ้ะผลติโปรตนีทีช่ว่ยป้องกนัพชืจากแมลงจ าพวกดว้ง  
  
จากรายงานในบทความนีพ้บวา่ P. chlororaph มอียูธ่รรมชาตแิละไมม่คีณุสมบตัเิป็นพษิหรอืเป็นสารกอ่ภมูแิพต้ามการ
ประเมนิทีไ่ดก้ลา่วไวข้า้งตน้ ไมม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัเชือ้สาเหตโุรคในพชืและมนุษย ์แตม่ปีระวตัทิีย่าวนานในเรือ่งความ
ปลอดภัยของการน ามาใช ้ดงันัน้จงึตวัเลอืกทีน่่าสนใจในการเป็นแหลง่ยนีส าหรับการพันนาพันธุพ์ชืตา้นทานแมลง 
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การทดสอบทีร่วดเร็วและระบบการสง่ถา่ยยนีทีม่ปีระสทิธภิาพในการน า TALEN ไปสูพ่ชืเป็นสิง่ส าคญัของความส าเร็จ
ในการท าใหพ้ชืเป้าหมายเกดิการกลายพันธุ ์TALENs มักถกูน ามาใชใ้นการทดสอบโพรโตพลาสหรอืน าเขา้สูพ่ชืรูจั้ก
โดยใชไ้วรัสพาหะ แตก่ารพันนาเป็นตน้พชืจากการเพาะเลีย้งโปรโตพลาสตอ์าจไม่ไดผ้ลตามตอ้งการ ไวรัสไม่
สามารถหาใชไ้ดง้า่ยและพชืทีไ่ดรั้บการแกไ้ขยนีดว้ยไวรัสพาหะนีจ้ าเป็นตอ้งก าจัดไวรัสออกจากตน้พชื 
 
Jin Ma จากศนูยว์จิัยและพันนาเฟรดรกิตนัในประเทศแคนาดาไดพ้าหะทีอ่าศยัใช ้Agrobacterium มาท าใหเ้กดิการ
แสดงออกแบบชัว่คราว เพือ่ใชท้ัง้การทดสอบอยา่งรวดเร็วและการสง่ถา่ย TALEN ทีม่ปีระสทิธภิาพไปสายพันธุม์ัน
ฝร่ัง (Solanum tuberosum) สองสายพันธุ ์TALEN ทัง้ 2 ชนดิจะถกูแสดงออกมาเพือ่ก าหนดยนีเป้าหมาย 2 ยนี 
ไดแ้ก ่ยนีทีผ่ลติเอนไซนย์อ่ยแป้งและยนีทีผ่ลติเอนไซมอ์นิเวอรเ์ทส โดยท าการสง่ถา่ยเขา้สูใ่บดว้ยวธิกีาร 
Agroinfiltration 
 
ดเีอ็นเอทีแ่ทรกอยูใ่นใบไดถ้กูน ามาวเิคราะหแ์ละพบวา่การสง่ถ่าย TALEN ทัง้ 2 ชนดิดว้ยวธิ ีAgroinfiltration ประสบ
ความส าเร็จและมกีารชกัน าใหเ้กดิการกลายพันธุใ์นต าแหน่งยนีเป้าหมาย 
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สารหนู (arsenic) เป็นพษิตอ่สิง่มชีวีติและมักมกีารสะสมในเมล็ดขา้ว (Oryza sativa) ท าใหเ้กดิความเสีย่งตอ่
สขุภาพของมนุษยอ์ยา่งมาก รูปแบบทีด่ดูซมึไดด้ทีีส่ดุของสารหนูในดนิภายใตส้ภาวะแอโรบกิคอื As (V) ซึง่รากของ
ตน้ขา้วจะท าการดดูซมึสารหนูดว้ยการเคลือ่นยา้ยฟอสเฟตอยา่งเชน่ยนี OsPT1 และยนี OsPT8  Ying Ye จาก
มหาวทิยาลยัการเกษตรหัวจง ประเทศจนี จงึไดท้ าการตรวจสอบการมสีว่นร่วมของยนี OsPT4 ในขา้วตอ่การดดูซมึ
และการเคลือ่นยา้ย As (V) 
 
ทมีวจิัยของ Ying ตัง้เป้าไปทีป่รมิาณ mRNA ของยนี OsPT4 ในเมล็ดขา้วและการแสดงออกของยนี OsPT1, OsPT4
และยนี OsPT8  ภายใตภ้าวะควบคมุทีม่ ีAs (V) พบวา่ยนี OsPT4 ของพชืมกีารแสดงออกมากเกนิเมือ่มกีารขนสง่ 
As(V) ภายในตน้ขา้ว ขา้วทีผ่า่นการดดัแปลงพันธกุรรมแสดงความออ่นไหวของปฏกิริยิาตอ่ภาวะการขาด As (V) 
โดยพบวา่สว่นทีเ่หนอืดนิขึน้ไปจะมกีารเจรญิเตบิโตชา้และรากมกีารชะงักการเจรญิเตบิโต ทมีวจัิยยังไดใ้ช ้CRISPR-
Cas9 เพือ่ก าหนดเป้าหมายไปทีย่นี OsPT4 เพือ่พันนาพันธุข์า้วทีห่ยดุการท างานของยนีชนดินีล้ง ขา้วพันธุท์ีไ่ดรั้บ
การแกไ้ขยนีแสดงฟีโนไทป์ทีต่รงกนัขา้มกบัขา้วพันธุท์ีม่กีารแสดงออกของยนีในปรมิาณมากเกนิไป 
 
การศกึษาครัง้นีช้ ีใ้หเ้ห็นวา่ยนี OsPT4 มสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการดดูซมึและขนสง่ As (V) และอาจเป็นยนีตวัเลอืกทีด่ใีน
การสรา้งพันธุข์า้วทีม่กีารสะสมของสารหนูใน ระดบัต า่ 
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ผลไมต้ระกลูสม้เป็นไมผ้ลทีไ่ดรั้บความนยิมมากทีส่ดุอย่างหนึง่ของโลก แตพ่ชืเหลา่นีก็้ตอ้งประสบปัญหากบัโรค
อยา่งเชน่โรคHuanglongbing (โรคกรนีนิง่) ทีเ่ขา้ท าลายพชืตระกลูสม้ไดท้ัง้แปลง ทมีนักวจัิยไดใ้ชจ้โีนมเพือ่ท า
ความเขา้ใจวา่พชืตระกลูสม้มตีอบสนองตอ่โรคและความเครยีดอืน่ ๆ อยา่งไร 
 
ทมีนักวจิัยทัว่โลกไดท้ าการวเิคราะหล์ าดบัจโีนมของพชืตระกลูสม้จ านวน 60 สายพันธุ ์เพือ่สรา้งแผนผัง
ความสมัพันธร์ะหวา่งพันธุ ์ตรวจสอบความหลากหลายทางพันธุกรรมและประวตัวิวิันนาการของพชืตระกลูสม้ ทมีวจัิย
น าโดยนักวจิัยจากสถาบนั Joint Genome Institute (JGI) สถาบนั Valenciano de Investigaciones Agrarias 
ประเทศสเปนและศนูยว์จัิยและการศกึษาพชืตระกลูสม้ไดเ้สนอขอมหาวทิยาลยัฟลอรดิาปรับปรุงล าดบัวงศต์ระกลู
ของพชืตระกลูสม้และตรวจสอบแหลง่ก าเนดิของสม้ยอ้นกลบัไปทีต่น้ก าเนดิบรเิวณเชงิเขาหมิาลยั 
 
การศกึษาระบวุา่พชืตระกลูสม้มตีน้ก าเนดิในพืน้ทีท่ีถ่฿กคัน่โดยทางตะวนัออกของอนิเดยี ตอนเหนอืของพมา่และ   
ยนูนานตะวนัตกในชว่งยคุ Miocene ความพยายามครัง้แรกในการปลกูไมผ้ลเหลา่นีเ้ป็นผลมาจากการเพาะเมล็ดที่
เป็น apomictic ของเมล็ดและเลอืกลกัษณะเฉพาะทีท่ าใหเ้กดิเครอืขา่ยความสมัพันธุท์ีซ่บัซอ้นของพชืตระกลูสม้ที่
ถกูปรากฏในจโีนม เอเชยีตะวนัออกเฉยีงใตไ้ดรั้บการพจิารณาวา่เป็นแหลง่ก าเนดิของสม้และพชืตระกลูสม้ จากนัน้มี
การแพร่ขยายไปทัว่เอเชยีและไดแ้พร่ขยายเขา้มาสูอ่อสเตรเลยีราวเมือ่ 4-5 ลา้นปีกอ่นในชว่งยคุ Pliocene 
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