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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  
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นกัวจิยัพบจลุนิทรยีส์รา้ง ”เกราะเหล็ก” ป้องกนัการดดูซบัสารหนูเขา้สูต่น้ขา้ว 
 
แนวทางใหมใ่นการจดัการการแพรก่ระจายของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 
 
หญา้อาจกลายมาเป็นพชืตน้แบบในการทดลองแทนที ่Arabidopsis  
 
อหิรา่นผลติฝ้ายบที ี
 
ยนี OsGRAS23 ของขา้วท าใหเ้กดิความสามารถในการทนแลง้ 

นกัวจิยัพบจลุนิทรยีส์รา้ง ”เกราะเหล็ก” ป้องกนัการดดูซบัสารหนูเขา้สูต่น้ขา้ว 

คณะนักวจิัยจาก University of Delaware (UD) สหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบจุลนิทรยีด์นิทีส่ามารถสรา้ง “เกราะเหล็ก” 
เพื่อขัดขวางการดูดซับสารหนูในตน้ขา้ว โดยสารหนูเป็นสารพษิทีเ่มือ่ไดรั้บในปรมิาณทีม่ากเกนิไปจะก่อใหเ้กดิ
โรคมะเร็ง โรคหัวใจและโรคเบาหวาน 
 
เชือ้จุลนิทรีย์ดนิทีแ่ยกไดน้ี้ถูกตัง้ชือ่ว่า "EA106" ซึง่ถูกพบที่บริเวณรากขา้วสายพันธุ์จากอเมริกาเหนือทีใ่ช ้

เพาะปลกูเชงิการคา้ในรัฐแคลฟิอรเ์นยี เนือ่งจากขา้วถกูปลกูในทีน่ ้าทว่มขังท าใหข้า้วมปีรมิาณสารหนูสงูกวา่ธัญพชื
ชนดิอืน่ๆ เชน่ ขา้วสาลแีละขา้วโอ๊ต ทมีนักวจัิยคน้พบวา่เชือ้ EA106 สามารถตรงึธาตเุหล็ก ซึง่เป็นธาตทุีส่ามารถ
แข่งขันและขัดขวางการดดูซมึสารหนูได ้Harsh Bais หัวหนา้ทมีวจัิยไดอ้ธบิายวา่ชัน้ของธาตุเหล็กถูกสรา้งขึน้
เคลอืบอยูท่ีผ่วิรากท าใหส้ารหนูไม่สามารถดดูซมึเขา้สูร่ากขา้วได ้
 
ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาในขา้วหลายรอ้ยตน้ ทีป่ลกูในดนิหรือในระบบไรด้นิแบบไฮโดรโปนกิส ์พบวา่การปลกูเชือ้ 
EA106 ท าใหร้ากขา้วสามารถรับเอาธาตเุหล็กเขา้ไปไดม้ากขึน้ ซึง่ชว่ยลดปรมิาณสารหนูทีเ่ป็นพษิในสว่นของล า
ตน้ได ้
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.udel.edu/udaily/2015/jun/soil-microbe-rice-061515.html 



แนวทางใหมใ่นการจดัการการแพรก่ระจายของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรม 

Gabriel Lopez และ J. Christopher Anderson นักวจิัยจาก University of California-Berkeley ไดท้ าการทดลอง
ท างานวจัิยทีส่ามารถน าไปปฏบิตัใินการควบคมุการแพร่กระจายของสิง่มชีวีติทีไ่ดรั้บการดดัแปลงทางพันธุกรรม  
 
นักวจิัยไดท้ าการเปลีย่นแบคทเีรยี Escherichia coli ใหก้ลายเป็นสายพันธุท์ีม่คีวามตอ้งการสารอาหารแบบจ าเพาะ
ในการเจรญิหรอื auxotroph โดยเปลีย่นแปลงยนีเป้าหมายทีจ่ าเป็นของเชือ้ E. coli จ านวน 5 ยนี ผลจากการ
เปลีย่นแปลงนี้ท าใหเ้ชือ้ตอ้งการสาร benzothiazole ในการท างานของยนี โดยกลไกนี้ท าใหเ้ชือ้เกดิการเจรญิได ้
เฉพาะในเวลาทีต่อ้งการ 
 
เทคนิคนี้ใชห้ลักการของ ลูกกุญแจกับแม่กุญแจ โดยโมเลกุลของสารที่จ าเพาะเปรียบเสมือนลูกกุญแจ ส่วน
สิง่มชีวีติทีถู่กดัดแปลงใหไ้ม่สามารถเจรญิไดใ้นสภาพปกตเิปรยีบเสมอืนแม่กญุแจทีล่็อกไม่ใหส้ ิง่มชีวีตินัน้เจรญิได ้
วธิกีารนี้แตกต่างจากวธิกีารควบคุมแบบเดมิทีใ่ชส้วติซท์ีท่ าใหเ้ซลลต์ายหรือการท าใหเ้ซลลต์ายเมือ่ตอ้งการ แต่
วธิกีารใหม่นี้เซลลจ์ะอยู่ในสภาวะทีต่ายอยู่ก่อนแลว้และตอ้งอาศัยนักวจัิยในการเปิดการท างานของยนีและท าให ้
เซลล์เจริญขึน้มา วธิีการนี้เป็นวธิีการที่รวดเร็ว ตน้ทุนต ่า ท าไดง้่ายและสามารถน าไปปรับใชเ้พื่อป้องกันการ
แพร่กระจายโดยไมต่ัง้ใจของสิง่มชีวีติดดัแปลงพันธกุรรม 
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://news.berkeley.edu/2015/06/16/molecular-lock-and-key-control-gmos/?utm_content=bufferb 

8035&utm_medium=social&utm_source=twitter.com&utm_campaign=buffer 

หญา้อาจกลายมาเป็นพชืตน้แบบในการทดลองแทนที ่Arabidopsis  

นักวจิัยจาก University of Missouri (MU) สหรัฐอเมรกิา คน้พบวา่ Setaria viridis ซึง่เป็นหญา้ชนดิหนึง่มคีวาม
ตอ้งการไนโตรเจนนอ้ยมาก การคน้พบนี้เป็นการปทูางไปสูก่ารศกึษาความสมัพันธร์ะหวา่งพชืกับเชือ้แบคทเีรยีตรงึ
ไนโตรเจนทีส่ามารถตรงึไนโตรเจนใหก้ับพชืไดอ้ย่างตอ่เนื่อง ผลการทดลองของทมีวจิัยนี้แสดงใหเ้ห็นวา่หญา้ S. 
viridis ไดรั้บไนโตรเจนทีต่อ้งการทัง้หมด 100 เปอร์เซ็นต์จากแบคทีเรียตรึงไนโตรเจนทีช่ ือ่ Azospirillum 
brasilense ทีอ่าศยัอยูท่ีผ่วิรากของหญา้ชนดินี ้
 
หญา้ชนดินีส้ามารถใชเ้ป็นพชืตน้แบบในการวจัิยโดยใชเ้ป็นตวัแทนของพชืตระกลูหญา้อืน่ๆ ขอ้มูลทีไ่ดจ้ากการวจัิย
หญา้ชนดินี้สามารถใชใ้นการอธบิายหรอืคาดการณ์ความสัมพันธท์ีเ่กดิขึน้ในพชืตระกูลหญา้ชนดิอืน่ๆได ้เชน่ ขา้ว 
ออ้ยและขา้วโพด ทมีวจิัยจาก MU ไดร้่วมมอืกับนักวจัิยจากบราซลิและ Brookhaven National Laboratory ใน
นวิยอรก์ ในการจ าแนกยนีตา่งๆใน S. viridis ทีต่อบสนองตอ่ความระหวา่งระหวา่งพชืและแบคทเีรยี รวมไปถงึยนีที่
เกีย่วขอ้งกบัการรับไนโตรเจนเขา้สูต่น้พชืชนดินี ้
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://decodingscience.missouri.edu/2015/05/28/move-over-arabidopsis-theres-a-new-model-plant-in-

town/ 
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อหิรา่นผลติฝ้ายบที ี

ตัวอย่างแรกของฝ้ายบทีขีองอหิร่านไดรั้บการเผยแพร่ในงานประชมุวชิาการระดับชาตคิรัง้ที ่9 และระดับนานาชาติ
ครั ้งที่ 1 ดา้นเทคโนโลยีชวีภาพของอหิร่าน จัดโดยสมาคมเทคโนโลยีชวีภาพแห่งสาธารณรัฐอสิลามอหิร่าน 
(Biotechnology Society of the Islamic Republic of Iran) ในงานนี้ไดม้กีารเปิดตัวฝ้ายบทีโีดย Mahmoud 
Hojjati รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรแห่งอหิร่านซึง่เป็นประธานจัดงานประชมุและ Dr. Mostafa Ghanei หัวหนา้
ฝ้ายพัฒนาบคุลากรดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ งานประชมุครัง้นี้ม ีDr. Marc Van Montagu ผูไ้ดรั้บรางวัล World 
Food Prize และผูร้่วมงานกวา่หนึง่พันคน 
 
Dr. Seyyed Elyas Mortazavi ตัวแทนจากสถาบันวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรแห่งอหิร่าน (ABRII) กลา่วว่า
โครงการวจิัยฝ้ายบทีีในอหิร่านเริ่มตน้มาตัง้แต่ปี ค.ศ. 1999 โดยฝ้ายบีทใีหผ้ลผลติกว่า 6 ตันต่อเฮกตาร์ ซึง่
มากกวา่ฝ้ายปกต ิ30 เปอร์เซ็นต ์ ฝ้ายบทีสีายพันธุท์ีท่นแลง้ไดร้ะดับหนึ่งและตา้นทานต่อโรคทีเ่กดิจากเชือ้ไวรัส 
ถกูน าเสนอในสมัยของประธานาธบิด ีHassan Rouhani โดยมคีวามคาดหวังวา่ฝ้ายบทีนีี้จะไดรั้บอนุญาตใหป้ลกูได ้
ในเร็วๆนี ้
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

ghareyazie@yahoo.com. 

ยนี OsGRAS23 ของขา้วท าใหเ้กดิความสามารถในการทนแลง้ 

GRAS transcription factors เป็นกลุม่ของโปรตนีทีท่ าหนา้ทีต่า่งๆในการควบคมุพัฒนาการของพชื อย่างไรก็ตาม
หนา้ทีข่องยนี GRAS บางยนีในขา้วยังไม่เป็นทีท่ราบชดั โดยเฉพาะอย่างยิง่ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกับความสามารถในการ
ทนแลง้ Lijun Luo จาก Huazhong Agricultural University ประเทศจีน ไดท้ าการคัดเลอืกยีน GRAS 
transcription factor ทีม่คีวามน่าสนใจเป็นพเิศษจากขา้ว โดยใหช้ือ่วา่ OsGRAS23 
 
การแสดงออกของยนี OsGRAS23 พบวา่ถกูกระตุน้โดยสภาวะแลง้ ดนิเค็ม และการกระตุน้ดว้ย jasmonic acid การ
แสดงออกของยนีนี้ในขา้วแบบตอ่เนื่องท าใหต้น้ขา้วตา้นทานตอ่ความแหง้แลง้และทนทานตอ่ภาวะความเครยีดที่
เกดิจากอนุมูลอสิระ (oxidative stress) โดยพบวา่ม ีhydrogen peroxide ซึง่เป็นอนุมูลอสิระทีอ่ันตรายตอ่เซลล์
นอ้ยกว่าในตน้ขา้วปกต ิจากการศกึษาต่อมาพบว่ายีนที่เกีย่วขอ้งกับความสามารถในการตา้นอนุมูลอสิระมีการ
แสดงออกมากขึน้เมือ่มกีารแสดงออกของยนี OsGRAS23 อยา่งตอ่เนือ่ง 
 
ผลการทดลองต่างๆแสดงใหเ้ห็นว่ายนี OsGRAS23 เกดิการแสดงออกเป็น GRAS transcription factor ที่
ตอบสนองตอ่สภาวะเครยีดโดยไปกระตุน้การแสดงออกของยนีตา่งๆทีเ่กีย่วขอ้งสง่ผลใหข้า้วทนตอ่สภาวะแลง้ได ้
 
อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่  
 

http://www.biomedcentral.com/1471-2229/15/141 
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