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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  
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นกัวจิยัไดศ้กึษาจโีนมของถ ัว่ลสิง ซึง่อาจน าไปสูก่ารพฒันาพนัธุถ์ ัว่ลสิงทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิอาการแพ ้
 
นกัวทิยาศาสตรจ์าก Oxford University คน้พบเนือ้เยือ่เจรญิของรากทีเ่กา่แกท่ีส่ดุโลก 
 
นกัชวีวทิยาคน้พบกลไกทีเ่กดิข ึน้ในโฟเอมของพชื 
 
การยบัย ัง้การแสดงออกของยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรค สามารถท าใหม้นัฝร ัง่เกดิความตา้นทาน
ตอ่โรคไหม ้
 
ยนี Rol ชว่ยเพิม่ปรมิาณสารตา้นอนุมูลอสิระใน Artemisia carvifolia 
 
นกัวจิยัจาก University at Buffalo ไดพ้ฒันาวคัซนีทีท่ างานเฉพาะในเวลาทีม่คีวามจ าเป็น 
 

นกัวจิยัไดศ้กึษาจโีนมของถ ัว่ลสิง ซึง่อาจน าไปสูก่ารพฒันาพนัธุถ์ ัว่ลสิงทีไ่มก่อ่ใหเ้กดิอาการแพ ้

ทมีนักวจิัยนานาชาตจิาก International Crops Research Institute for the Semi-Arid Tropics (ICRISAT) ได ้
ท าการศกึษาจโีนมของถั่วลสิงป่า (Arachis duranensis) ซึง่เป็นบรรพบรุุษของถั่วลสิงทีป่ลกูในปัจจบุนั โดยผล
การศกึษานีอ้าจน าไปสูก่ารพัฒนาพันธุถ์ั่วลสิงทีไ่ม่กอ่ใหเ้กดิอาการแพ ้ไมม่อีะฟลาทอกซนิ และมปีรมิาณสารอาหาร
สงูขึน้ 
 

ผลงานวจิัยนีไ้ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสาร Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) โดยผล
การศกึษาพบวา่จโีนมของ A. Duranensis ประกอบไปดว้ยยนีทีส่ามารถแปลรหัสเป็นโปรตนีไดจ้ านวน 50,324 ยนี 
และพบวา่พชืตระกลูถั่วลสิงเกดิการเปลีย่นแปลงในระดบัโครโมโซมอยา่งนอ้ย 3  โครโมโซม ผลการศกึษาครัง้นีพ้บ
ความหลากหลายทางพันธุกรรมกวา่ลา้นต าแหน่ง ซึง่สามารถใชเ้ป็นบรเิวณส าหรับการคดัเลอืก (marker) ในการ
ปรับปรุงพันธุไ์ด ้เชน่ การคดัเลอืกลกัษณะทีท่ าใหจ้ านวนฝักและปรมิาณน ้ามันในเมล็ดเพิม่มากขึน้ ลกัษณะทนแลง้
และความรอ้น และลกัษณะทีท่ าใหเ้กดิความตา้นทานโรค เป็นตน้ 
 

“การศกึษาครัง้นีน้อกจากการเผยแพร่จโีนมของถั่วลสิงซึง่จะเป็นประโยชน์ส าหรับนักปรับปรุงพันธุแ์ลว้ ยังไดเ้ผยให ้
เห็นถงึขอ้มลูเชงิลกึเกีย่วกบัการสบืพันธุข์องพชืแบบ geocarpy ซึง่เป็นการสบืพันธุโ์ดยการสรา้งดอกทีบ่รเิวณล าตน้
เหนอืพืน้ดนิ แตก่ลบัสรา้งฝักและเมล็ดอยูใ่ตด้นิ” กลา่วโดย Dr. Rajeev Varshney ผูป้ระสานงานโครงการวจิัย 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.pnas.org/content/early/2016/05/25/1600899113.full  



นกัชวีวทิยาคน้พบกลไกทีเ่กดิข ึน้ในโฟเอมของพชื 

Michael Knoblauch นักชวีวทิยาจาก Washington State University (WSU) สหรัฐอเมรกิา ไดค้น้พบหลกัฐานที่
สนับสนุนสมมตุฐิานทีถ่กูตัง้ขึน้มานานถงึ 86 ปี เกีย่วกบัการเคลือ่นทีข่องสารอาหารภายในพชื  Knoblauch กลา่ววา่ 
90 เปอรเ์ซ็นตข์องสารอาหารตา่งๆในพชื เคลือ่นทีผ่า่นทางโฟเอม (phloem) จากบรเิวณทีเ่กดิการสงัเคราะหแ์สงไป
ยังบรเิวณอืน่ๆ เชน่ รากและผล อยา่งไรก็ตามนักวทิยาศาสตรใ์นปัจจบุนัทราบถงึกลไกทีเ่กดิขึน้ในโฟเอมเพยีง
เล็กนอ้ยเทา่นัน้ 
 
ในการศกึษาทีใ่ชเ้วลากวา่ 20 ปี Knoblauch ไดท้ าการวดัอตัราการไหลของของเหลวภายในโฟเอม ทีต่ดิฉลากดว้ย
สารเรอืงแสงฟลอูอกเรสเซนตแ์ละสารรังส ีโดยไดพั้ฒนาระบบตรวจวดัความดนัภายในโฟเอมทีม่คีวามไวสงูเรยีกวา่ 
“picogauge” และไดใ้ชเ้ทคนคิทางกลอ้งจลุทรรศนใ์นการวดัขนาดเสน้รอบวงและขนาดของชอ่งบรเิวณเนื้อเยือ่กรอง
อาหารของพชื (sieve plates) ทีท่ าใหเ้กดิการแบง่โฟเอมออกเป็นสว่นๆตามแนวยาว ผลการศกึษาพบวา่ขนาดของ
เซลลภ์ายในโฟเอมมผีลอยา่งมากตอ่การเจรญิเตบิโตของพชื โดยการเพิม่ขนาดของเซลลท์อ่ล าเลยีงหรอืขนาดของ
ชอ่งบรเิวณ sieve plates ท าใหร้ากและผลของพชืมปีรมิาตรเพิม่ขึน้กวา่ 4 เทา่  
 
Knoblauch คาดวา่การคน้พบในครัง้นีอ้าจน าไปสูก่ารพัฒนาวธิกีารใหมใ่นการเพิม่ผลผลติและการป้องพชืจากโรค
ตา่งๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
https://news.wsu.edu/2016/06/06/wsu-study-clears-way-new-approaches-plant-disease/ 

นกัวทิยาศาสตรจ์าก Oxford University คน้พบเนือ้เยือ่เจรญิของรากทีเ่กา่แกท่ีส่ดุโลก 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Oxford University พบฟอสซลิเนือ้เยือ่เจรญิปลายรากของพชืดกึด าบรรพม์ทีีช่ ือ่วา่ Radix 
carbonica ซึง่นับเป็นครัง้แรกทีม่กีารคน้พบฟอสซลิเนื้อเยือ่เจรญิของพชื 
 
ลกัษณะของเซลลเ์นือ้เยือ่เจรญิของรากพชือาย ุ320 ลา้นปีมลีกัษณะทีแ่ตกตา่งไปจากเซลลเ์นื้อเยือ่เจรญิของพชืใน
ปัจจบุนั โดยมรีูปแบบของการแบง่เซลลท์ีเ่ป็นเอกลกัษณ์ซึง่ไมเ่คยมกีารคน้พบมากอ่น และยังเผยใหเ้ห็นถงึกลไกการ
ควบคมุรูปแบบของรากทีไ่มพ่บในพชืปัจจบุนัอกีดว้ย 
 
เซลลเ์นือ้เยือ่เจรญินีเ้ป็นของพชืทีอ่าศยัอยูใ่นป่าชุม่น ้าแถบเสน้ศนูย ์โดยมลี าตน้สงูกวา่ 50 เมตรและมกีาร
ววิฒันาการของระบบรากทีอ่ยูล่กึลงไปในดนิมาก อนัเป็นผลเนือ่งมาจากการเพิม่ขึน้ของสารเคมทีีด่งึกา๊ซ
คารบ์อนไดออกไซดอ์อกไปจากบรรยากาศ ท าใหส้ภาพอากาศของโลกในเวลานัน้มอีณุหภมูทิีต่ า่มากจนเกดิเป็นยคุ
น ้าแข็ง  
 
ศาสตราจารย ์Liam Dolan จาก Oxford University กลา่ววา่ “ฟอสซลินีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นวา่รากของพชืดกึด าบรรพน์ี้
สามารถเจรญิเตบิโตอยา่งไรและยังแสดงใหเ้ห็นวา่มสีารเคมบีางอยา่งทีส่ง่ผลกระทบอย่างใหญห่ลวงตอ่สภาพ
บรรยากาศของโลกในยคุนัน้” 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960982216304663 
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การยบัย ัง้การแสดงออกของยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรค สามารถท าใหม้นัฝร ัง่เกดิความตา้นทานตอ่
โรคไหม ้

ทมีวจิัยจาก Wageningen University ประเทศเนเธอรแ์ลนด ์ไดน้ าเสนอวธิกีารใหมท่ีท่ าใหม้ันฝร่ังเกดิความตา้นทาน
ตอ่โรคไหม ้ทีม่สีาเหตจุากเชือ้ Phytophtora infestans ซึง่เป็นปัญหาส าคญัในการผลติมันฝร่ังทัว่โลก 
 
หลงัจากการคน้พบยนีตา้นทานและการน ายนีตา้นทานไปใชใ้นการปรับปรุงพันธุม์ันฝร่ัง พบวา่ประชากรของเชือ้ P. 
infestans มกีารปรับตวัจนเกดิเป็นสายพันธุใ์หมท่ีส่ามารถเขา้ท าลายมันฝร่ังทีม่ยีนีตา้นทานได ้ทมีวจิัยจงึไดพั้ฒนา
ระบบความตา้นทานแบบใหมข่ึน้ โดยการยับยัง้การแสดงออกของยนีทีท่ าใหเ้กดิความออ่นแอตอ่โรค (susceptibility 
genes, S-gene) ซึง่ปกตเิชือ้โรคสามารถใชผ้ลผลติทีเ่กดิขึน้จากยนีกลุม่นี้เพือ่เสรมิสรา้งความสามารถในการเขา้
ท าลายพชื  
 
ทมีวจิัยไดท้ าการยับยัง้การแสดงออกของ S-gene จ านวน 11 ยนีในมันฝร่ังพันธุ ์Desiree ซึง่เป็นพันธุอ์อ่นแอ ผล
การทดลองพบวา่มยีนีจ านวน 5 ยนี ทีเ่มือ่ถกูยับยัง้การแสดงออกจะท าใหเ้กดิความตา้นทานทีส่มบรูณ์ตอ่เชือ้ P. 
infestans ไอโซเลท Pic99189 ในขณะทีก่ารยับยัง้การแสดงออกของยนีอกี 6 ยนีทีเ่หลอืพบวา่สามารถท าใหเ้กดิ
ความตา้นทานไดบ้างสว่น 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://link.springer.com/article/10.1007/s11248-016-9964-2 
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ยนี Rol ชว่ยเพิม่ปรมิาณสารตา้นอนุมูลอสิระใน Artemisia carvifolia 

เป็นทีท่ราบกนัดวีา่สารทตุยิภมูจิากพชืในจนัีส Artemisia มคีณุสมบตัใินการรักษาโรคได ้อยา่งไรก็ตามสารออกฤทธิ์
ทีค่วามส าคญัในพชืกลุม่นีม้อียูใ่นปรมิาณทีต่ า่มาก นักวจัิยจาก Quaid-i-Azam University ประเทศปากสีถานและ 
University of Barcelona ประเทศสเปนจงึไดร้่วมกนัพัฒนาวธิกีารเพิม่ผลผลติของสาร 
ทตุยิภมูใินตน้ Artemisia carvifolia Buch  
 
ทมีวจัิยไดท้ าการศกึษาปรมิาณของสารตา้นอนุมลูอสิระเปรยีบเทยีบระหวา่ง A. carvifolia สายพันธุป์กตกิบัสายพันธุ์
ทีม่กีารดดัแปลงพันธกุรรมเพือ่ใหเ้กดิการแสดงออกของยนี Rol และยนีอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสรา้งสารในกลุม่ 
flavonoid, phenylalanine ammonia-lyase และ chalcone synthase 
 
ผลการตรวจวดัดว้ยเทคนคิ High performance liquid chromatography (HPLC) พบวา่ ตน้ A. carvifolia ทีไ่ดรั้บ
การถา่ยยนี rol B และ rol C มปีรมิาณสารทตุยิภมูใินกลุม่ flavonoids เชน่ caffeic acid, quercetin, isoquercetin 
และ rutin สงูกวา่ตน้ปกตทิีไ่มไ่ดรั้บการถา่ยยนี โดยตน้ทีไ่ดรั้บยนี rol B มคีวามสามารถในการสรา้งสารทตุยิภมูสิงู
กวา่ตน้ทีไ่ดรั้บยนี rol C เล็กนอ้ย 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
 
http://bmcplantbiol.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12870-016-0811-7 



นกัวจิยัจาก University at Buffalo ไดพ้ฒันาวคัซนีทีท่ างานเฉพาะในเวลาทีม่คีวามจ าเป็น 

นักวจิัยจาก University at Buffalo ไดพั้ฒนาวคัซนีชนดิใหม ่ทีอ่นุญาตใหแ้บคทเีรยีอาศยัอยูใ่นร่างกายได ้โดย
วคัซนีจะท างานเมือ่แบคทเีรยีนัน้พยายามจะกอ่โรค วธิกีารนีส้ามารถใชไ้ดผ้ลดกีบัการตดิเชือ่ Streptococcus 
pneumoniae หรอืทีเ่รยีกอกีอยา่งวา่ pneumococcus 
 
วคัซนีทีใ่ชใ้นปัจจบุนัท างานโดยการกระตุน้ระบบภมูติา้นทานเพือ่ท าลายแบคทเีรยีและเชือ้โรคอืน่ๆ แตว่คัซนีทีถ่กู
พัฒนาขึน้มาใหมน่ีใ้ชว้ธิกีารทีต่า่งออกไป วคัซนีชนดินีส้ามารถจดจ าโปรตนีทีผ่วิของเซลลข์องเชือ้ pneumococcus 
ซึง่ท าใหเ้ชือ้สามารถอาศยัอยูใ่นร่างกายไดต้ามปกตหิากไมม่สีญัญาณวา่เชือ้พยายามจะกอ่ใหเ้กดิโรค โดยวคัซนีจะ
กระตุน้ระบบภมูคิุม้กนัของร่างกายก็ตอ่เมือ่โปรตนีทีผ่วิเซลลข์องเชือ้มกีารเปลีย่นแปลงไป 
 
วคัซนีชนดินีส้ามารถป้องกนัอนัตรายจากการตดิเชือ้ pneumococcus ไดถ้งึ 12 สายพันธุ ์โดยสามารถกระตุน้ระบบ
ภมูคิุม้กนัได ้100 เปอรเ์ซ็นต ์ผลการวเิคราะหโ์ดยโปรแกรมคอมพวิเตอรพ์บวา่วคัซนีสามารถใชไ้ดก้บัเชือ้ทกุสาย
พันธุ ์อยา่งไรก็ตามตอ้งมกีารทดสอบจรงิเพือ่ยนืยันผลอกีครัง้หนึง่ ในปัจจบุนัวคัซนีนีไ้ดผ้า่นการทดสอบใน
สตัวท์ดลองแลว้และก าลงัเริม่ตน้ขัน้ตอนการทดสอบในมนุษยต์อ่ไป 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่ 
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