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CropBiotech update และ biofuels supplement เปนแหลงรวบรวมขอมูล ความรูและขาวสาร
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพด า นพื ช และพลั ง งานชี ว ภาพจากทั่ ว โลกที่ ตี พิ ม พ เ ป น
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็ บไซดhttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป นประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมัยศู นยขอมู ลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
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บริษัท Synthetic Genomics จากรัฐแคลิฟอรเนีย สหรัฐอเมริกา และ ศูนย Asiatic Centre for Genome Technology
(ACGT) ซึ่งเปนบริษัทเครือขายของ Asiatic Development Berhad บริษัทผูปลูกปาลมน้ํามันรายใหญของมาเลเซียได
ประกาศความสําเร็จในการหาลําดับเบสและจัดทํารางจีโนมฉบับแรกของปาลมน้ํามัน ขณะนี้บริษัททั้งสองอยูในชวงการ
ดําเนินการหาลําดับเบสและวิเคราะหจีโนมของสบูดําที่เปนพืชพลังงานชนิดหนึ่งที่กําลังไดรับความสนใจเนื่องจากไมใช
พืชอาหารและสามารถปลูกไดในพื้นที่การเกษตรที่ไมสมบูรณนัก เมื่อหาลําดับเบสและวิเคราะหจีโนมของปาลมน้ํามัน
ได สํ า เร็ จ จะนํ า มาใช เ ป น จี โ มอ า งอิ ง ของพื ช น้ํ า มั น ได นอกจากนี้ ทั้ ง สองบริ ษั ท ได ทํ า การศึ ก ษาด า น ยี น และหน า ที่
สรีรวิทยาและชีวเคมีของพืชทั้งสองอีกดวย
แหลงที่มา http://www.syntheticgenomics.com/press/2008-05-21.htm

ผลงานวิจัย
การวิเคราะหศก
ั ยภาพของมะเขือมวงบีทใี นอินเดีย
นาย วิเจช คราสนา และ นาย มารติน คิม ตีพิมพผลการศึกษาศักยภาพของ เทคโนโลยีมะเขือมวงบีทีในวารสาร
ดานเศรษฐศาสตรการเกษตร โดยสรุปว า เทคโนโลยีมะเขือม วงบีทีส ามารถลดการใชยาฆาแมลงและลดความ
เสียหายผลผลิตจากการเขาทําลายของศัตรูพืชได ดวยเหตุนี้จึงชวยใหการผลิตมะเขือมวงใหผลดีขึ้นในอินเดีย
โดยทําการศึกษารวบรวมขอมูลจากการทดสอบการปลูกมะเขือมวงบีทีในแปลงทดลอง 3 รัฐ ซึ่งเปนแหลงผลิต
มะเขือมวงกวาครึ่งของการผลิตมะเขือมวงในอินเดีย ขอมูลจากผูปลูก 360 คน พบวาการปลูกมะเขือมวงบีทีชวยให
มีรายไดเพิ่มขึ้นประมาณ 108 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป ผูบริโภคไดประโยชนจากการที่จะมีมะเขือมวงเพิ่มมากขึ้น
และทํา ให ร าคาผลผลิต ถูกลง นอกจากนี้ เกษตรกรจะไดรั บ ผลประโยชน ในการปลู กมะเขื อม ว งบีทีโ ดยประหยั ด
คาใชจายดานสุขภาพไดมากกวา 4 ลานเหรียญสหรัฐ ตอป เนื่องจากไดรับพิษจากการใชยาฆาแมลงลดลง
แหลงที่มา http://dx.doi.org/10.1111/j.1574-0862.2007.00290.x

การผลิตพลาสติกโพลิเมอรทย
ี่ อยสลายไดทางชีวภาพจากหญาสวิตชกราสดัดแปลงพันธุกรรม
โพลีไฮดรอกซีบิวทาเรท (Polyhydroxybuterate, PHB) PHB ที่เปนสารโพลิเมอรที่ผลิตขึ้นโดยจุลินทรียที่อยูใน
สภาวะเครียดกําลังไดรับความสนใจนํามาวิจัยเนื่องจากมีคุณสมบัติคลายกับเทอรโมพลาสติกโพลิเมอรโพลีโพร
ไพรินแตตางกันที่ PHB สามารถยอยสลายโดยธรรมชาติ พลาสติกยอยสลายไดทางชีวภาพและหรือโดยจุลินทรีย
จะชวยลดปริมาณการใชพลาสติกที่ไดจากปโตรเลียมและชวยลดมลพิษได อยางไรก็ตามตนทุนที่สูงในการผลิต
PHB พลาสติกยังเปนขอจํากัดที่สําคัญ ทําใหนักวิทยาศาสตรจากบริษัท Metabolix ประเทศสหรัฐอเมริกาได
พัฒนาหญาสวิตซกราสดัดแปลงพันธุกรรมใหมีการสรางและสะสม PHBโพลิเมอร เพื่อจะนํามาใชในการผลิต PHB
โพลิเมอร จากการตรวจสอบ หญาสวิตซกราสดัดแปลงพันธุกรรมกวา 400 ตนนี้ พบวาใบหญามีการสะสมโพลิเมอร
อยูที่ 3.72% และสะสมในกอหญาทั้งกอได 1.23 % และเปนรายงานครั้งแรกของกระบวนการสังเคราะหที่ไดจาก
การถายยีนหลายยีนในหญาสวิตซกราสดัดแปลงพันธุกรรม
แหลงที่มา http://www.blackwell-synergy.com/doi/abs/10.1111/j.1467-7652.2008.00350.x
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
นโยบายดานเชื้อเพลิงชีวภาพและมุมมองดานเศรษฐศาสตร
การผลิตพลังงานสะอาดจากไบโอดีเซลในจีนไดหยุดลงเนื่องจากราคาอาหารสัตวทส
ี่ ูงขึ้น
บริษัท China Clean Energy โรงงานผลิตไบโอดีเซลของจีนตองหยุดการผลิตลงเนื่องจากราคาอาหารสัตวจาก
น้ํามันที่ใชแลว เมล็ดฝายและเมล็ดตนเร็ปที่เพิ่มขึ้นกวา 40 % ทําใหบริษัทไมมีกําไรในการผลิต รัฐบาลจีนเองก็ได
สนับสนุนใหมีการผลิตไบโอดีเซลจากวัตถุดิบที่ไมใชเปนอาหารสัตวเชน สบูดําและชีวมวลจากเปลือกไม เพื่อที่จะ
หลีกเลี่ยงใหไมเกิดผลกระทบตอราคาวัตถุดิบในการผลิตไบโอดีเซล
แหลงที่มา http://www.biofuels-news.com/news/cce_cuts.html

พืชพลังงานและวัตถุดบ
ิ สําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
รายงานการดําเนินการผลิตสาหรายในเชิงอุตสาหกรรม
บริษัท Green Star Production ซึ่งเปนหนึ่งในบริษัทที่ใหญที่สุดของโลกในการผลิตสาหรายขนาดเล็ก ไดตีพิมพ
รายงานปญหาและวิธีการแกในการดําเนินการผลิตสาหรายในโรงงานที่ตั้งอยูที่รัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา ไวดังนี้ 1.
วิธีแกปญหาดานการผลิต ที่ประสบความสําเร็จไดโดยวิธีการควบคุมปจจัยการผลิตที่สําคัญอาทิเชน อุณหภูมิของน้ํา
ในระบบการผลิตขนาดใหญ ระดับความเค็ม การระเหยของน้ํา คาความเปนกรด-ดางของน้ํา 2. การทดสอบขอจํากัด
ในการเลี้ยงสาหรายสายพันธุของบริษัท คือ ZX-13 ที่พบวาสามารถทนอยูไดในอุณหภูมิที่สูง 115 องศาเซลเซียส
เปนเวลาหลายชั่วโมงเปนเวลาหลายวันติดตอกัน ทนตอสภาพน้ําเค็มไดสูงกวาสาหรายปกติ 3 ความสําเร็จในการ
ทดสอบการใชระบบความเย็นในการควบคุมสภาพแวดลอมในการผลิตสาหรายอยางมีประสิทธิภาพ
แหลงที่มา http://www.greenstarusa.com/news/08-05-09%20GSPI%20Report.pdf
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