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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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การศกึษาคร ัง้ใหมเ่กีย่วกบัความปลอดภยัของสิง่มชีวีติดดัแปลงพนัธุกรรมในเชงิลกึ 
 
คร ัง้แรกของการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมพชืดอกทีอ่าศยัอยูใ่นทะเล 
 
การคน้พบกระบวนการถา่ยทอดคลอโรพลาสตข์องขา้วสาล ี
 
“ตายเพือ่รกัษาชวีติ” กลยทุธใ์นการเพิม่ความสามารถในการทนแลง้ของพชืเทคโนชวีภาพ 
 
นกัวทิยาศาสตรค์น้พบวธิกีารปลดล็อคยนีทีไ่มท่ างาน 
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การศกึษาเกีย่วกับการบริโภคอาหารหรืออาหารสัตวท์ีม่าจากเทคโนโลยีพันธุวศิวกรรมไดถู้กน ามาศกึษาใหม่ใน
รายละเอยีดเชงิลกึลงไปโดยโครงการทีไ่ดรั้บทนุสนับสนุนจากสหภาพยุโรปทีม่ชี ือ่วา่ GMO Risk Assessment and 
Communication of Evidence (GRACE) โดยทมีวจัิยไดใ้ชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพ MON 810 ในการเลีย้ง
สัตวท์ดลองเป็นระยะเวลา 90 วันและ 1 ปี ผลการวจัิยพบว่าการทดลองใหส้ัตวบ์รโิภคขา้วโพด MON810 อย่าง
ต่อเนื่องเป็นระยะเวลา 90 วันไม่ไดใ้หข้อ้มูลใดๆเพิ่มเตมิที่เกี่ยวขอ้งกับความปลอดภัย เมื่อเปรียบเทียบกับวิธี
การศกึษาองคป์ระกอบตา่งๆในผลผลติพชืเทคโนชวีภาพ 
 
ผลการทดลองพบวา่วา่การทดลองใหห้นูกนิขา้วโพด MON810 ไมไ่ดส้ง่ผลใหเ้กดิความผดิปกตใิดๆ ผลการทดลองนี้
ไดส้นับสนุนขอ้เท็จจรงิทางวทิยาศาสตร์วา่การทดลองใหส้ตัวบ์รโิภคผลผลติพชืเทคโนชวีภาพอาจจะไดรั้บขอ้มูลที่
เป็นประโยชนต์อ่การประเมนิความเสีย่งของพชืเทคโนชวีภาพเฉพาะในกรณีทีม่กีารตรวจพบวา่ผลผลตินัน้มโีมเลกลุ, 
องคป์ระกอบ, ลกัษณะภายนอก หรอื ลกัษณะดา้นการเพาะปลกูทีต่า่งไปจากพชืปกต ิ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 
http://cordis.europa.eu/news/rcn/124740_en.html 
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ผลการศกึษาลา่สดุโดยนักวทิยาศาสตรจ์าก Rothamsted Research และสถาบนัร่วม ภายใตส้งักดัของ University 
of Manchester ประเทศองักฤษ ไดใ้ชเ้ทคโนโลยกีารถา่ยภาพความละเอยีดสงูในการศกึษาพัฒนาการของเซลล์
สเปิรม์ขา้วสาลเีพือ่พสิจูนใ์หแ้น่ชดัวา่คลอโรพลาสตถ์า่ยทอดจากรุ่นหนึง่ไปยังอกีรุ่นหนึง่ผ่านทางเซลลข์องตน้แม่
เทา่นัน้ 
 
คลอโรพลาสตเ์ป็นออรแ์กเนลลภ์ายในเซลลพ์ชืทีท่ าหนา้ทีส่งัเคราะหแ์สงซึง่พัฒนามาจากออรแ์กเนลลเ์ริม่ตน้ขนาด
เล็กทีเ่รยีกวา่พลาสตดิโดยคลอโรพลาสตม์กีารถา่ยทอดผ่านทางเซลลแ์มเ่ทา่นัน้ทัง้ในขา้วสาลแีละพชือืน่ๆ อยา่งไรก็
ตามกลไกในการถา่ยทอดยังไมเ่ป็นทีท่ราบแน่ชดั ทมีนักวทิยาศาสตรจ์งึไดท้ าการตดิฉลากพลาสตดิของขา้วสาลดีว้ย
โปรตนีเรอืงแสง green fluorescent protein (GFP) และท าการตรวจสอบในชว่งการพัฒนาละอองเรณู การศกึษา
ครัง้นีเ้ป็นครัง้แรกทีแ่สดงใหเ้ห็นวา่พลาสตดิถกูท าลายไปในเซลลส์เปิรม์ทีพั่ฒนาเต็มทีก่อ่นทีจ่ะเกดิการปฏสินธ ิ
 
Dr. Anil Day จาก University of Manchester กลา่ววา่ “เราไดแ้สดงใหเ้ห็นวา่พลาสตดิถูกท าลายไปในเซลลส์เปิรม์
ทีพั่ฒนาเต็มทีแ่ลว้ ไมใ่ชเ่กดิจากการน าคลอโรพลาสตอ์อกไปในชว่งทียั่งม ีcytoplasm อยู”่  
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/unravelling-mechanism-chloroplast-inheritance-wheat 

คร ัง้แรกของการหาล าดบันวิคลโีอไทดข์องจโีนมพชืดอกทีอ่าศยัอยูใ่นทะเล 

ทมีนักวจิัยนานาชาตจิากยโุรปและสหรัฐอเมรกิาไดท้ าการหาล าดบันิวคลโีอไทดข์องจโีนมหญา้ทะเลทีม่ชี ือ่วา่หญา้
ปลาไหล (eelgrass หรอื Zostera marina) ซึง่พบไดใ้นทะเล Archipelago ของประเทศฟินแลนด ์ซึง่นับวา่เป็นครัง้
แรกของการศกึษาจโีนมพชืดอกทีอ่าศยัอยูใ่นทะเล การศกึษาครัง้นีพ้บวา่หญา้ทะเลมกีารเปลีย่นแปลงลกัษณะทาง
พันธกุรรมไปอยา่งมากเพือ่ปรับตวัใหส้ามารถอาศยัอยูใ่นทะเลได ้โดยหญา้ปลาไหลเคยเป็นพชืดอกทีอ่ยูบ่นบกมา
กอ่น กอ่นทีจ่ะมวีวิฒันาการในชว่งเวลากวา่ลา้นปีกลายไปเป็นพชืทะเล ซึง่เป็นทีน่่าสนใจส าหรับนักวจัิยในการท า
ความเขา้ใจวา่พชืสามารถปรับตวัเขา้กบัสภาพอากาศทีเ่ปลีย่นแปลงไปไดอ้ย่างไร  
 
นักวจิัยไดเ้ปรยีบเทยีบจโีนมของหญา้ทะเลชนดินี้กบัแหนซึง่เป็นพชืน ้าจดื โดยพบกลุม่ของยนีทีแ่ตกตา่งกนัซึง่เป็น
ยนีทีเ่กีย่วขอ้งกบัการปรับเปลีย่นผนังเซลลเ์พือ่ใหเ้หมาะกบัการอยูใ่นน ้าและบนบก ตวัอยา่งเชน่ แหนไมม่ยีนีที่
ส าหรับการกกัเก็บน ้าไวใ้นผนังเซลล ์ในขณะทีห่ญา้ปลาไหลยนีนีอ้ยูเ่พือ่ท าหนา้ทีรั่กษาแรงดนัออสโมตกิในสภาวะ
น ้าขึน้น ้าลง 
 
Jeanine Olsen จาก University of Groningen ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์หัวหนา้ทมีวจิัย กลา่ววา่หญา้ปลาไหลไดท้ า
การเปลีย่นแปลงพันธกุรรมของตวัเอง โดยการเปลีย่นแปลงตา่งๆนีไ้มส่ง่ผลกระทบตอ่การท างานของผนังเซลล ์และ
ไดก้ลา่วเพิม่เตมิวา่นักปรับปรุงพันธุพ์ชืจะไดรั้บประโยชนจ์ากการศกึษาวา่พชืทะเลชนดินี้สามารถทนความเค็มได ้
อยา่งไร 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://jgi.doe.gov/seagrass-genome-sequence-lends-insights-to-salt-tolerance/ 
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นักชวีวทิยาจากประเทศจนี ฝร่ังเศส สเปน และสหรัฐอเมรกิา ไดร้่วมกนัคน้พบเอนไซมท์ีท่ าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง
โครงสรา้งของสารพันธกุรรมทีข่ดตวักนัแน่นในนวิเคลยีสเพือ่ท าใหย้นีในบรเิวณนัน้เกดิการท างาน 
 
B. Franklin Pugh จาก Penn State University หนึง่ในผูร้่วมวจิัยกลา่ววา่ ทมีวจิัยทราบวา่การขดตวักนัแน่นบรเิวณ
โครมาตนิจะท าใหย้นีในบรเิวณไมเ่กดิการแสดงออก โดยเอนไซมท์ีถ่กูคน้พบนีส้ามารถคลายโครงสรา้งของโครมาตนิ
ทีข่ดตวักนัแน่นนีอ้อกไดแ้ละมคีวามจ าเพาะกบัยนีทีเ่ซลลต์อ้งการท าใหเ้กดิการแสดงออก และไดเ้รยีกเอนไซมใ์น
กลุม่นีว้า่ remodeller enzymes อยา่งไรก็ตามทมีวจัิยยังไมท่ราบกลไกการท างานทีแ่น่ชดัของเอนไซมน์ี ้ 
 
ทมีวจิัยไดร้ะบตุ าแหน่งของ "chromatin-remodeller enzymes" บนโครโมโซมของหนูเป็นครัง้แรก โดยพบวา่ 
remodeller enzymes จะจับกบับรเิวณ nucleosome beads อยา่งจ าเพาะและท าใหเ้กดิการคลายตวัของ DNA ใน
บรเิวณนัน้กอ่นทีจ่ะถงึล าดบันวิคลโีอไทดท์ีเ่ป็นยนี ตอ่มาทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาผลกระทบตอ่การแสดงออกของยนี
โดยการลดปรมิาณ remodeller enzymes ในเอ็มบรโิอของหนู ผลการทดลองพบวา่ remodeller enzymes บางชนดิ
ท าหนา้ทีส่ง่เสรมิการแสดงออกของยนี บางชนดิท าหนา้ทียั่บยัง้การแสดงออกของยนี ในขณะทีบ่างชนดิสามารถท า
หนา้ทีไ่ดท้ัง้ 2 อยา่ง 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 

http://news.psu.edu/story/389894/2016/01/29/research/discovered-how-unlock-inaccessible-genes 
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นักวจิัยจาก Purdue University สหรัฐอเมรกิา คน้พบวา่การถา่ยยนีเพือ่ใหพ้ชืผลติโปรตนี PYL9 สามารถเพิม่
ความสามารถในการทนแลง้ในขา้วและ Arabidopsis การศกึษาครัง้นีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึกลไกส าคญัทีจ่ะชว่ยปกป้อง
พชืจากสภาพทีแ่หง้แลง้รุนแรง  
 
ในสภาพแหง้แลง้รุนแรง พชืทีไ่ดรั้บการถา่ยยนีจะเกดิการกระตุน้ใหใ้บแกต่ายลง โดยกระบวนการเสือ่มสภาพของพชื 
เพือ่เก็บรักษาน ้าและสารอาหารไวส้ าหรับการสรา้งเมล็ดและตาขา้ง เหมอืนการตายเพือ่รักษาชวีติในสภาวะแลง้พชื
จะเกดิการตอบสนองภายใตก้ารควบคมุของ abscisic acid (ABA) ซึง่เป็นฮอรโ์มนทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโต 
พัฒนาการและการตอบสนองตอ่สภาวะเครยีด นักวจิัยพบวา่การท าใหพ้ชืสรา้งโปรตนี PYL9 มากขึน้ ท าใหพ้ชืมคีวาม
ไวในการตอบสนองตอ่ ABA มากขึน้และไดค้น้พบ promotor ทีค่วบคมุระดบัการแสดงออกของ PYL9 โดยขา้วที่
ไดรั้บการถา่ยยนีใหส้รา้ง PYL9 มากขึน้มอีตัราการอยูร่อด 50% เมือ่อยูใ่นสภาวะแลง้รุนแรงเป็นเวลา 2 สปัดาห ์
ในขณะทีข่า้วปกตมิอีตัราการอยูร่อดเพยีง 10%  
 
การทดลองนีไ้มไ่ดต้รวจวดัปรมิาณผลผลติ โดย Yang Zhao นักวจิัยหลกัของโครงการไดก้ลา่ววา่การเพิม่อตัราการ
อยูร่อดในสภาวะแลง้ไมไ่ดห้มายความวา่พชืเทคโนชวีภาพจะใหผ้ลผลติในสภาวะแลง้ไดด้เีทยีบเทา่กับพชืทีป่ลกูใน
สภาพแวดลอ้มทีเ่หมาะสมและไดก้ลา่ววา่ “เรายังไมป่ระสบความส าเร็จจรงิๆในการแกปั้ญหาภัยแลง้ แตเ่ราชว่ยท าให ้
สถานการณ์ดขี ึน้ ในสภาวะทีแ่หง้แลง้รุนแรงนัน้การไดผ้ลผลติแมเ้พยีงเล็กนอ้ยก็ยังชว่ยรักษาชวีติมนุษยเ์อาไวไ้ด ้
ดกีวา่การทีไ่มไ่ดผ้ลผลติเลย”  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิ  
 
https://www.purdue.edu/newsroom/releases/2016/Q1/transgenic-plants-die-and-let-live-strategy-
dramatically-increases-drought-resistance.html 
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