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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

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว่โลก 

บังคลาเทศสงสัญญาณการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ

DANFORTH CENTER และ DOW รวมกันพัฒนามันสําปะหลงัทีใ่หผลผลติสูงและตานทานโรค

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

คณะกรรมการเทคนคิความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ (CTNBio) อนุมัติการใชเชิงพาณิชยเปนครัง้แรกของถั่ว

 

เหลืองเทคโนชวีภาพที่พัฒนาข้ึนเองภายในประเทศใหทนทานตอยาปราบวัชพืช ซึง่เปนผลผลิตของบริษัทวจิยั

 

การเกษตรบราซิล (EMBRAPA) รวมกับ BASF ถั่วเหลืองสายพันธุใหมน้ีเกิดจากการวิจยันานถึงสิบป จะแบงการตลาด

 

กับถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ Roundup Ready (RR) ของบริษัท Monsanto ซึ่งไดรบัอนุญาตใหใชภายในประเทศ

 

สายพันธุเดียวเทาน้ัน

Elíbio

 

Rech นักวิจัยจาก EMBRAPA กลาววาถั่วเหลืองสายพันธุใหมน้ีจะเปนประโยชนอยางมากตอบราซิล และกลาว

 

เพ่ิมเติมอีกวา นอกจากตลาดภายในประเทศแลว การอนุมัติยงัเปนการปูทางใหผลติภัณฑที่ขอข้ึนทะเบียนในประเทศ

 

ตางๆ กวา 20 ประเทศที่ผลติถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองรวมไปถึงประเทศจีนอีกดวย เปนการเปดตลาด 
ถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพใหกวางยิ่งข้ึน จะเปนโอกาสดีของบราซลิ
อานบทความเดิมที่เปนภาษาสเปน http://www.inbio-

 

paraguay.org/novedades/Liberan_comercializacian_de_primer_cultivo_transganico_verde-amarelho_299.html

 

ในขณะเดยีวกันกระทรวงเกษตร ปศุสตัว และประมง ของอารเจนตินา ไดอนุญาตใหมีการปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพ

 

ลูกผสมระหวาง Bt11 x GA21 ที่พัฒนาโดยบรษัิท Syngenta เพ่ือการบรโิภคและการคา 
อานเอกสารเพ่ิมเติมไดที่ http://www.argenbio.org

จีนประสบความสําเรจ็ในการศกึษาจีโนมของมันสําปะหลงั

นักวิทยาศาสตรประสบความสําเรจ็ในการสงัเคราะหเอนไซมรบิูสโค (Rubisco) 

ถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพพันธุพ้ืนเมืองออกวางจําหนายในเชงิพาณิชยเปนครัง้แรกในบราซลิ; 
การอนุมัติขาวโพดเทคโนชีวภาพในอารเจนตนิา 

ถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพพันธุพื้นเมืองออกวางจําหนายในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในบราซิล; การอนุมัต

 

ิ
ขาวโพดเทคโนชีวภาพในอารเจนตินา 



นักวทิยาศาสตรประสบความสําเรจ็ในการสังเคราะหเอนไซมรูบสิโค (Rubisco)

จีนประสบความสําเรจ็ในการศกึษาจีโนมของมันสําปะหลัง

Pengming ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรเกษตรเขตรอนของจีน (Chinese Academy of Tropical 
Agricultural Sciences, CATAS) กลาวในการประชุมนวัตกรรมการเกษตร ครัง้ที่ 1 ณ เมืองไฮนาน วา ทีมวิจยั

 

ของ CATAS สามารถคนหาลําดบัเบสของจโีนมมันสําปะหลงัจํานวน 3 สายพันธุ ไดอยางสมบูรณภายในเวลา

 

เพียง 1 ป โดยการใช ultra-high-throughput sequencing technology

มันสําปะหลงัเปนทีรู่จักกันดใีนฐานะ "King of starch" เปน 1 ใน 3 พืชหัวที่สําคัญ เปนพืชอาหารที่มคีวาม 
สําคัญเปนอันดับ 6 ของโลก และเปนอาหารหลักของประชากรกวา 600 ลานคนทั่วโลกอีกดวย ทีมวิจยัได

 


ทําการศึกษาลําดับเบสของมันสําปะหลงั 3 สายพันธุ ไดแก KU50 (ใหแปงปรมิาณสูง)

 

W14 (พันธุปา) and 
CAS36 (ใหปรมิาณน้ําตาลสงู) ความสําเรจ็ทีไ่ดมาจาการรวบรวมขอมูลจโีนมโดยอาศยั Solexa

 

454 และ BAC 
ผสมผสานกัน

สหรฐัอเมริกาก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาลําดบัเบสมันสําปะหลงั 1 สายพันธุ โดยอาศยัความรวมมือกับ

 

จีน ความสําเร็จน้ีจะเปนพ้ืนฐานสําคัญของรปูแบบการศึกษาจโีนมมันสําปะหลัง และเปนเครืองมือทีจ่ําเปนตอ

 

การนําเทคโนโลยีมาใชในการวิจยัพ้ืนฐานหรอืประยุกตของมันสําปะหลงั เปนการวางพ้ืนฐานงานวิจยัเพ่ือ

 

การศึกษา พ้ืนฐานระดบัโมเลกุลของการเปลีย่นแปลงพลงังานแสงอาทติยไปเปนแปงใหมีประสทิธิภาพมาก

 

ยิง่ข้ึน รวมไปถงึการทนแลงอีกดวย ความสําเร็นในการศึกษาจโีนมของมันสําปะหลงัจงึมคีวามสําคัญทั้งตอ

 

ความม่ันคงดานอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพของโลก

อานตนฉบับไดที่
http://xw.catas.cn/xw/2009V_ReadNews.asp?NewsID=10344&ClassID=4

นักวิทยาศาสตรของ Max Planck Institute of Biochemistry และ Gene Center ของมหาวิทยาลยั Ludwig 
Maximilians เมืองมิวนิค รายงานวา ประสบความสําเร็จในการสังเคราะหเอนไซมรบิูสโค ซึ่งเปนเอนไซมทีท่ํา

 

หนาที่หลักในกระบวนการสังเคราะหแสง รบิูสโคเปนโปรตีนที่มคีวามสําคัญมากที่สุดในธรรมชาติ โดยทําหนาท

 

ี่
เรงปฏิกิรยิาการเปลีย่นกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศใหเปนสารประกอบอินทรยี ในกระบวนการ

 

สังเคราะหแสงของพืช 

ดร. มานาจิด เฮเยอร-ฮาล หัวหนาทีมวิจยักลาววา “กระบวนการดังกลาวน้ียงัมปีระสทิธิภาพต่ํา” “เอนไซมรบิูสโค 
ไมเพียงแตทําปฏิกิรยิากับกาซคารบอนไดออกไซดเทาน้ัน แตยงัทําปฏิกิรยิากับกาซออกซิเจนดวย เม่ือ 3 
พันลานปกอนไมมีกาซออกซิเจนในบรรยากาศ จงึไมเปนปญหากับการทํางานของโปรตีน อยางไรก็ตาม เม่ือม

 

ี
การสะสมกาซออกซิเจนในบรรยากาศเพิ่มข้ึน เอนไซมรบิูสโคไมสามารถปรบัตัวกับการเปลีย่นแปลงน้ีไดดพีอ”

เอนไซมรบิูสโค เปนที่สนใจของนักวิทยาศาสตรมาอยางตอเน่ือง เพ่ือการเพ่ิมผลผลิตพืชและควบคุมการ

 

เปลีย่นแปลงบรรยากาศอันเน่ืองมาจากกาซเรอืนกระจก ในปจจบัุนจากความซับซอนของโครงสรางเอ็นไซมทําให

 


ไมสามารถสังเคราะหเอ็นไซมดงักลาวในหองปฏิบัติการได เพ่ือแกปญหาดังกลาวน้ี ดร. เฮเยอร-ฮาล และคณะ

 

นักวิจัยใชโมเลกุลแชบเฟอรอน (Chaperones) ซึ่งทําหนาทีช่วยใหโปรตีนมีการจัดเรยีงตวัอยางถูกตองและม

 

ี
โครงสราง 3 มิตทิี่สมบูรณ นักวิจยัแสดงใหเห็นวา การใชแชบเฟอรอนสองระบบไดแก GroEL และ RbcX ทําให

 


สามารถสังเคราะหโครงสรางทีซ่ับซอนของเอ็นไซมรบิูสโคได ขณะน้ีนักวิทยาศาสตรไดใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม

 

เพ่ือเปลีย่นแปลงเอนไซมรูบิสโคใหสามารถทาํปฏิกิรยิากับกาซคารบอนไดออกไซดไดมากข้ึน ขณะทีท่ําปฏิกิริยา

 

กับกาซออกซิเจนนอยลง

อานตนฉบับไดที่ http://dx.doi.org/10.1038/nature08651

อานขอมูลเพ่ิมเติมไดที่
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2010/

 

pressRelease20100112/index.html 



บังคลาเทศสงสัญญาณการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ

นักวิทยาศาสตรบังคลาเทศจากสถาบัน Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) และ 
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) กําลังสรางโรงเรือนและแปลงทดสอบภาคสนามของพืชเทคโน

 

ชีวภาพหลายชนิด ไดแก มะเขือ มันฝรั่ง และขาวสีทองซึ่งมีวิตามินเอสูง ซึ่งพัฒนาโดยความรวมมือกับ

 

มหาวิทยาลยัและสถาบันวจิยัจากตางประเทศ นักวิทยาศาสตรกลาววา การนําพืชเทคโนชวีภาพมาใชจะชวยให

 


เกษตรกรลดตนทุนการใชสารเคมีกําจดัแมลงและเชื้อรา ชวยเพ่ิมผลผลิต และชวยใหผูบรโิภครบัประทานพืชผัก

 

ทีป่ราศจากสารเคมี

มันฝรัง่เทคโนชีวภาพสายพันธุ Rb ตานทานโรคใบไหม (Late Blight) พัฒนาข้ึนโดยใชยนีจากมันฝรัง่พันธ

 

ุ
ตานทาน กําลังถูกทดสอบในแปลงทดสอบ 2 แหง  ในปน้ี มะเขือเทคโนชีวภาพบีทตีานทานแมลงกําลังถูก

 

ทดสอบในแปลงทดลองของ BARI จํานวน 7 แปลง หลงัจากที่ผานการทดสอบในสถานีรวม  3

 

แปลง เม่ือ 2 ป

 


ที่ผานมา  การทดสอบภาคสนามของมะเขือเทคโนชีวภาพบีทใีหผลเปนที่นาพอใจและคาดวาจะเปนพืชเทคโน

 

ชีวภาพชนิดแรกสําหรับเกษตรกร ทีร่ฐับาลจะอนุมัติใหมีการปลูกพืชเชิงการคา ดร. มัด อาล อมิน หัวหนาฝาย

 

เทคโนโลยชีีวภาพของ BARI ผูพัฒนามะเขือเทคโนชีวภาพบีที รวมกับนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลยั Tamil 
Nadu Agril ยืนยันวา “เราไดผลการวจิยัทีด่ใีนการทดสอบภาคสามเม่ือปที่ผานมา โดยพบวา 85-95% ของ

 

มะเขือบีทปีราศจากการทําลายของแมลง ถาสายพันธุผานการตรวจสอบความปลอดภยัตอการบรโิภคและ

 

สิ่งแวดลอม จะเปนพืชเทคโนชีวภาพชนิดแรกที่ปลูกในบงัคลาเทศ 

นอกเหนือจากความรวมมือของนักวิทยาศาสตร  รฐับาลบังคลาเทศยังสนับสนุนการใชพืชเทคโนชีวภาพเพ่ือ

 

ตอสูกับปญหาการขาดแคลนอาหาร  รฐัมนตรีกระทรวงเกษตร มาเธีย ชาวเฮอริ กลาววา รัฐบาลจะไมคดัคาน

 

การใชพืชเทคโนชีวภาพ และจะอนุญาตใหมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดทนัที เม่ือพบวาพืชเทคโนชีวภาพเปน

 

ประโยชนตอการสรางความมั่นคงดานอาหาร และไดรบัการพิสูจนวาไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและ

 

สุขภาพของประชาชน

ขอขอมูลเพ่ิมเติมไดที่
Dr. Khondoker

 

Nasiruddin
Bangladesh Biotechnology Information Center
nasirbiotech@yahoo.com
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DANFORTH CENTER และ DOW รวมกนัพัฒนามันสําปะหลังทีใ่หผลผลิตสูงและตานทานโรค

นักวิจัยที่ Donald Danforth

 

Plant Science Center ทําขอตกลงรวมมือกับ Dow AgroSciences ในการนํา

 

เทคโนโลยทีีม่สีิทธิบัตรของ DOW คือ EXZACTTM มาใชในการปรบัปรงุพันธุมันสําปะหลงัที่มีผลผลติสงูและ

 

ตานทานตอโรคไวรัส โดยทาง DOW ยินยอมทีจ่ะมอบสทิธิประโยชนจากสิทธิบัตร สารและอุปกรณเฉพาะ 
ตลอดจนใหคําปรึกษาทางวิชาการโดยไมคดิคาใชจาย

เทคโนโลยี EXZACTTM เปนพ้ืนฐานของ zinc finger nucleases (ZFN) ที่มคีวามจําเพาะและมีประสทิธิภาพ              
ในการเพ่ิม-ลด หรือเปลีย่นแปลงยีนบนตําแหนงทีต่องการบนจโีนมพืช เทคโนโลยีน้ีจะชวยใหมีการตัด-ตอยีน

 

มากกวา 1 ยีนข้ึนไป ทําใหมปีระสทิธิภาพในการพัฒนาพันธุพืช เชน การเพ่ิมคุณคาทางอาหาร

มนัสําปะหลงัเปนอาหารหลักของประชากรนับลานคนที่อาศยัอยูในประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดีการผลติมัน

 

สําปะหลงัถูกจาํกัดดวยปญหามากมาย รากทีท่ําหนาที่สะสมแปงมีปรมิาณของธาตุอาหารนอย อีกทั้งมันสาํปะหลงั 
เองยังออนแอตอเชื้อสาเหตุโรคพืชจํานวนมาก ตัวอยางในแอฟริกา มันสําปะหลังถูกคุกคามดวยโรคไวรัสพืช             
ทัง้ Cassava Brown Streak Disease (CBSD) และ Cassava Mosaic Disease (CMD) โดยเฉพาะ CMD เพียง

 

อยางเดียวน้ันไดทําลายผลผลติมากถึง 35 ลานตัน คดิเปนมูลคาความเสียหายกวา 1,000 ลานดอลลาร ตอป 
Danforth

 

Center จงึมุงหมายทีจ่ะพัฒนาสายพันธุมันสําปะหลงัตานทานโรคไวรัสทัง้ 2 โรคน้ี

อานตนฉบับไดที่  http://www.danforthcenter.org/newsmedia/NewsDetail.asp?nid=187

อานขอมูลเพ่ิมเติมเก่ียวกับเทคโนโลยี EXZACTTM ไดที่  http://www.dowagro.com/exzact/index.htm
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