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CropBiotech

 

update และ biofuels

 

supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร

 

ที่ เกี่ยวของกับเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตีพิมพเปน

 

ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เปนประจํา

 

ทุกสัปดาห เพื่อเผยแพรขอมูลที่ทันสมัยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง

 

ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ

 

ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน

 

ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

ไบเออรเซ็นขอตกลงในความรวมมือดานขาวลูกผสมกับจีน 

อูกันดาทดสอบฝายเทคโนชึวภาพรุนใหม 

ขาวสารทัว่โลก

นักวิทยาศาสตรคนพบยีนบารโคดของพืช 

ขาวและทิศทางของเช้ือเพลิงชีวภาพ

ไซลาโนไลตคิ แบคทีเรยีจากตนสวีทกัม Liquidambar styraciflua ใชในการปรบัปรงุการผลิต

 

เชื้อเพลิงชีวภาพ 

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

ไบเออรเซน็ขอตกลงในความรวมมือดานขาวลูกผสมกบัจีน 

บริษัทไบเออร ครอปซายน (Bayer CropScience) และสถาบันวิจัยขาวแหงชาติของจีน (China National Rice 
Research Institute ,CNRRI) ประกาศวาทั้งสองฝายไดขอตกลง 2 ฉบับในงานวิจัยและพัฒนาขาว โดยจะเนนไปท

 

ี่
การพัฒนาขาวลูกผสมที่ใหผลผลิตสูง ไบเออรไดใหขาววาขอตกลงไดมาจากกรอบความรวมมือระหวางบริษัทและ

 

สภาวิจัยดานการเกษตรของจีน Chinese Academy of Agricultural Sciences (CAAS) ที่มีข้ึนเม่ือป 2008 ภายใต

 


กรอบความรวมมือน้ี บริษัทไบเออร ครอปซายนจึงไดเจรจากับสถาบันที่อยูภายใตการกํากับของ CAAS เชน CNRRI 
ในความรวมมือในดาน ขาว ฝาย คาโนลา ถั่วเหลืองและการประเมินความปลอดภัย .’’’ขาวเปนพืชสําคัญในการผลิต

 

ภาคการเกษตรของจีน ผลจากขอตกลงนี้ เราหวังวาจะมีการสนับสนุนและสงเสริมใหเกิดความม่ันคงดานอาหารใน

 

จีนรวมทั้งของโลก” ดร.ฮูกู ซัย ประธานสภาวิจัยดานการเกษตรของจีนกลาวไวในพิธีลงนามขอตกลงที่ปกก่ิง

อาหารอินทรยีไมไดปลอดภยักวาอาหารที่ผลติดวยวิธีการทีท่ํากันอยูในปจจบัุน 

แหลงที่มา 
http://www.bayercropscience.com/bcsweb/cropprotection.nsf/id/EN_20090814?open&l=EN&ccm=500020



นักวทิยาศาสตรคนพบยีนบารโคดของพืช 

ทีมนักวิทยาศาสตรนานาชาติไดคนพบคูของบารโคดยีนที่สามารถใชในการแยกชนิดของพืชสวนใหญที่พบบน

 

โลก บารโคดยีนประกอบดวยลําดับดีเอ็นเอที่มีความแตกตางกันในพืชแตละชนิด แตมีความเหมือนกันในพืช

 

ชนิดเดียวกัน ในอนาคตนักวิทยาศาสตรหวังที่จะพัฒนาเครื่องอานบารโคดยีนแบบมือถือ เหมือนกับเครื่องที่ใช

 


ในรานซูเปอรมารเก็ต เพ่ือใชจําแนกชนิดของพืชโดยใชลําดับเบสเปนปายบอกชนิดแลวนําไปเทียบกับ

 

ฐานขอมูลลําดับเบสที่เปนบารโคด

การเปรียบเทียบความสามารถของช้ินสวนของยีนจํานวน 7 ชิ้นที่เลือกมาเปนตัวแทนในการทดสอบโดยตองม

 

ี
ครบ 3 มาตรฐานที่สําคัญคือ ความงายที่จะตรวจหาลําดับดีเอ็นเอ คุณภาพของลําดับเบส และความสามารถใน

 

การแยกชนิดของพืชบกที่ใชทดสอบจํานวน 550 ชนิด ศาสตราจารย สเปนเซอร บารเร็ท แหงมหาวิทยาลัยโต

 

รอนโตซ่ึงเปน 1 ในทีมผูวิจัยกลาววาจากการวิเคราะหโดยรวมแลวเราแนะนําใหใชคลอโรพลาสตยนีชือ่วา matK 
และ rbcL ในการพัฒนาเปนดีเอ็นเอบารโคดของพืชบก

บารโคดนับเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพในการคนพบพืชอีกหลายชนิดที่พบบนโลกแตยังไมเคยมีการอธิบาย

 

รายละเอียดไว สเปนเซอรอธิบาย การคนพบน้ีมีความสําคัญ เน่ืองจากการเขาใจถึงความหลากหลายทาง

 

ชีวภาพเปนสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิตของมนุษยในระยะยาว

แหลงที่มา  
http://www.news.utoronto.ca/science-and-technology/u-of-t-botanists-help-to-barcode-worlds-

 

plans.html

อาหารอนิทรยีไมไดปลอดภัยกวาอาหารทีผ่ลิตดวยวิธกีารทีท่าํกนัอยูในปจจุบนั 

ผูบริโภคยินดีที่จะจายสูงข้ึนเพ่ือซื้ออาหารอินทรียซึ่งเชื่อวาประโยชนมากวาในดานคุณคาทางอาหารและความ

 

ปลอดภัย ตลาดอาหารอินทรียทั่วโลกประมาณมูลคาที่ 47 พันลานดอลลาสหรัฐในป 2007  แตจากการศึกษา

 

ทั่วโลก ซึ่งตีพิมพผลงานวิจัยในวารสารดานคุณคาทางโภชนาการทางคลินิคในสหรัฐ (THE American Journal 
of Clinical Nutrition) พบวาไมมีหลักฐานที่จะระบุถึงความแตกตางดานคุณคาทางโภชนาการระหวางอาหารท

 

ี่
ผลิตดวยวิธีปกติกับอาหารที่ผลิตแบบอินทรีย 

นักวิจัยจาก the London School of Hygiene & Tropical Medicine นําโดย อลัน แดนเกอร คนควารวมรวบ

 

ผลงานตีพิมพผลงานวิจัยดานคุณคาทางโภชนาการของอาหารอินทรียเทาที่เคยดําเนินการมาอยางเปนระบบ

 

โดยการคนหาจากฐานขอมูลเชน PubMed, Web of Science, และ CAB Abstracts ที่เคยตีพิมพในชวงเวลา 
50 ปที่ผานมาพบวาธาตุอาหารที่สําคัญรวมถึง แมกนีเซียม โปแทสเซียม แคลเซียม และ สังกะสี มีเหมือนกันใน

 

พืชปกติและพืชที่ปลูกแบบอินทรีย อยางไรก็ตามเขาพบวา พืชที่ปลูกตามปกติในปจจุบันมีปริมาณไนโตรเจนสูง 
สวนพืชอินทรียมีปริมาณฟอสฟอรัสสูง แดนเกอรกลาววาเหตุที่มีความแตกตางเก่ียวของกับวิธีการผลิตเชน การ

 

ใชปุย การสุกแกชวงเก็บเก่ียว และดูเหมือนวาความแตกตางน้ีจะไมมีผลเก่ียวของกับสุขอนามัยของคน 
การศึกษาน้ีไดรับการสนับสนุนจากองคการมาตรฐานอาหารของอังกฤษ (the UK Food Standard Agency)

แหลงที่มา  http://www.ajcn.org/cgi/content/abstract/ajcn.2009.28041v1

ขอมูลเพ่ิมเติม http://www.lshtm.ac.uk/news/2009/organicfood.html



ไซแลนเปนโพลีแซคคาไรดที่พบในผนังเซลลของพืชหลายชนิดโดยมีองคประกอบเปนหนวยซ้ํากันของนํ้าตาลที่ม

 

ี
คารบอน 5 ตัว ไดแก ไซโลส โซโลสรวมกับกลูโคสไดเปนเซลลูโลสซ่ึงเปนนํ้าตาลที่สําคัญที่ไดจากชีวมวลลิโน

 

เซลลูโลซิค สามารถนํามาหมักเพ่ือผลิตเซลลูโลสเอธานอลได ดังน้ันในข้ันตอนพรีทรีทเมนท กระบวนการที่ม

 

ี
ประสิทธิภาพโดยการยอยไซโลสจากไซแลนนาจะมีประโยชน นักวิทยาศาสตรจากภาควิชาจุลชีววิทยาและ

 

วิทยาการดานเซลล มหาวิทยาลัยฟลอริดา ไดพบไซลาโนไลติคแบคทีเรียสายพันธุที่มีประสิทธิภาพหลายชนิดที่ม

 

ี
ยีน XynA1 ซึ่งเก่ียวของกับการควบคุมการใชไซแลน จุลินทรียน้ีคือ Paenibacillus

 

sp. สายพันธุ JDR-2 ซึ่งม

 

ี
ความสามารถในการเมทาบอไลทแบบใหมที่ทําใหมีการใชลิกโนเซลลูโลซิคโดยใชพรีทรีทเมนทเพียงเล็กนอย 

แหลงที่มา 
http://www.thebioenergysite.com/news/4218/alligator-tree-bacteria-improves-cellulosic-ethanol
http://aem.asm.org/cgi/content/abstract/75/13/4410

ขาวและทิศทางของเช้ือเพลิงชีวภาพ

ไซลาโนไลตคิ แบคทเีรียจากตนสวทีกัม Liquidambar styraciflua ใชในการปรบัปรุงการผลิต

 

เช้ือเพลิงชีวภาพ 

เช้ือเพลิงชีวภาพ
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อูกนัดาทดสอบฝายเทคโนชึวภาพรุนใหม 

ฝายเปนหน่ึงในพืชที่สําคัญที่ทํารายไดใหเกษตรกรในอูกันดาหลายพันครอบครัว ในเดือนกรกฎาคม 2009 ท

 

ี่
ผานมาองคกรดานการวิจัยทางการเกษตรแหงชาติของอูกันดา (Uganda's National Agricultural Research 
Organization ,NARO) ไดเริ่มทดสอบภาคสนามของฝายเทคโนชีวภาพที่ตานทานแมลงและสารควบคุมวัชพืช 
(Bollgard

 

II and herbicide-resistant Roundup Ready Flex cotton) NARO ไดรับสิทธิในการใชและ

 

ทดสอบเทคโนโลยีผานความรวมมือระหวางรัฐและเอกชนคือบริษัทมอนซานโตผูพัฒนาเทคโนโลยีน้ี โดยทํา

 

การทดสอบถึงความยั่งยืนของพืชเทคโนชีวภาพในแปลงทดสอบภาคตะวันออกและตะวันตกของประเทศ โดย

 

หวังใหผลการทดสอบในภาคสนามน้ีนํามาสูการรางระเบียบขอบังคับในการทดสอบพืชเทคโนชีวภาพในอนาคต

โครงการน้ีสนับสนุนโดยโครงงานดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรหรือ The Agricultural Biotechnology 
Support Project II (ABSPII), ซึ่งไดรับการสนับสนุนทางการเงินจากองคกรความชวยเหลือตางประเทศ 
(USAID) แกนนําคือมหาวิทยาลัยคอรแนลซึ่งเปนผูประสานความรวมมือระหวาง NARO และบริษัทมอนซานโต 
ABSPII ใหการสนับสนุนดานเทคนิคและทรัพยากรแก NARO รวมทั้งเครือขายภาครัฐที่รวมวิจัยในอูกันดา

แหลงขอมูล Andrea Besley

 

at alm62@cornell
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