มกราคม พ.ศ. 2553
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/เปนประจํ า
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมัยศู นยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว
่ โลก
ถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพพันธุพื้นเมืองออกวางจําหนายในเชิงพาณิชยเปนครัง้ แรกในบราซิล;
การอนุมัติขาวโพดเทคโนชีวภาพในอารเจนตินา
จีนประสบความสําเร็จในการศึกษาจีโนมของมันสําปะหลัง
นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการสังเคราะหเอนไซมรบ
ู ิสโค (Rubisco)
บังคลาเทศสงสัญญาณการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
DANFORTH CENTER และ DOW รวมกันพัฒนามันสําปะหลังทีใ่ หผลผลิตสูงและตานทานโรค

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
ถัว
่ เหลืองเทคโนชีวภาพพันธุพื้นเมืองออกวางจําหนายในเชิงพาณิชยเปนครั้งแรกในบราซิล; การอนุมัติ
ขาวโพดเทคโนชีวภาพในอารเจนตินา
คณะกรรมการเทคนิคความปลอดภัยทางชีวภาพแหงชาติ (CTNBio) อนุมัติการใชเชิงพาณิชยเปนครัง้ แรกของถั่ว
เหลืองเทคโนชีวภาพที่พัฒนาขึ้นเองภายในประเทศใหทนทานตอยาปราบวัชพืช ซึง่ เปนผลผลิตของบริษัทวิจย
ั
การเกษตรบราซิล (EMBRAPA) รวมกับ BASF ถั่วเหลืองสายพันธุใ หมนี้เกิดจากการวิจย
ั นานถึงสิบป จะแบงการตลาด
กับถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพ Roundup Ready (RR) ของบริษัท Monsanto ซึ่งไดรบ
ั อนุญาตใหใชภายในประเทศ
สายพันธุเดียวเทานั้น
Elíbio Rech นักวิจัยจาก EMBRAPA กลาววาถั่วเหลืองสายพันธุใหมนี้จะเปนประโยชนอยางมากตอบราซิล และกลาว
เพิ่มเติมอีกวา นอกจากตลาดภายในประเทศแลว การอนุมัติยงั เปนการปูทางใหผลิตภัณฑที่ขอขึ้นทะเบียนในประเทศ
ตางๆ กวา 20 ประเทศที่ผลิตถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองรวมไปถึงประเทศจีนอีกดวย เปนการเปดตลาด
ถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพใหกวางยิ่งขึ้น จะเปนโอกาสดีของบราซิล
อานบทความเดิมที่เปนภาษาสเปน http://www.inbioparaguay.org/novedades/Liberan_comercializacian_de_primer_cultivo_transganico_verde-amarelho_299.html

ในขณะเดียวกันกระทรวงเกษตร ปศุสต
ั ว และประมง ของอารเจนตินา ไดอนุญาตใหมีการปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพ
ลูกผสมระหวาง Bt11 x GA21 ที่พัฒนาโดยบริษัท Syngenta เพื่อการบริโภคและการคา
อานเอกสารเพิ่มเติมไดที่ http://www.argenbio.org

จีนประสบความสําเร็จในการศึกษาจีโนมของมันสําปะหลัง
Pengming ผูอํานวยการสถาบันวิทยาศาสตรเกษตรเขตรอนของจีน (Chinese Academy of Tropical
Agricultural Sciences, CATAS) กลาวในการประชุมนวัตกรรมการเกษตร ครัง้ ที่ 1 ณ เมืองไฮนาน วา ทีมวิจย
ั
ของ CATAS สามารถคนหาลําดับเบสของจีโนมมันสําปะหลังจํานวน 3 สายพันธุ ไดอยางสมบูรณภายในเวลา
เพียง 1 ป โดยการใช ultra-high-throughput sequencing technology
มันสําปะหลังเปนทีร่ จ
ู ักกันดีในฐานะ "King of starch" เปน 1 ใน 3 พืชหัวที่สําคัญ เปนพืชอาหารที่มค
ี วาม
สําคัญเปนอันดับ 6 ของโลก และเปนอาหารหลักของประชากรกวา 600 ลานคนทั่วโลกอีกดวย ทีมวิจย
ั ได
ทําการศึกษาลําดับเบสของมันสําปะหลัง 3 สายพันธุ ไดแก KU50 (ใหแปงปริมาณสูง) W14 (พันธุปา) and
่ ดมาจาการรวบรวมขอมูลจีโนมโดยอาศัย Solexa 454 และ BAC
CAS36 (ใหปริมาณน้ําตาลสูง) ความสําเร็จทีไ
ผสมผสานกัน
สหรัฐอเมริกาก็ประสบความสําเร็จในการศึกษาลําดับเบสมันสําปะหลัง 1 สายพันธุ โดยอาศัยความรวมมือกับ
จีน ความสําเร็จนี้จะเปนพื้นฐานสําคัญของรูปแบบการศึกษาจีโนมมันสําปะหลัง และเปนเครืองมือทีจ
่ ําเปนตอ
การนําเทคโนโลยีมาใชในการวิจย
ั พื้นฐานหรือประยุกตของมันสําปะหลัง เปนการวางพื้นฐานงานวิจย
ั เพื่อ
การศึกษา พื้นฐานระดับโมเลกุลของการเปลีย
่ นแปลงพลังงานแสงอาทิตยไปเปนแปงใหมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ ขึ้น รวมไปถึงการทนแลงอีกดวย ความสําเร็นในการศึกษาจีโนมของมันสําปะหลังจึงมีความสําคัญทั้งตอ
ความมั่นคงดานอาหารและการพัฒนาพลังงานชีวภาพของโลก
อานตนฉบับไดที่
http://xw.catas.cn/xw/2009V_ReadNews.asp?NewsID=10344&ClassID=4

นักวิทยาศาสตรประสบความสําเร็จในการสังเคราะหเอนไซมรูบส
ิ โค (Rubisco)
นักวิทยาศาสตรของ Max Planck Institute of Biochemistry และ Gene Center ของมหาวิทยาลัย Ludwig
Maximilians เมืองมิวนิค รายงานวา ประสบความสําเร็จในการสังเคราะหเอนไซมรบ
ู ิสโค ซึ่งเปนเอนไซมทท
ี่ ํา
หนาที่หลักในกระบวนการสังเคราะหแสง รูบส
ิ โคเปนโปรตีนที่มค
ี วามสําคัญมากที่สุดในธรรมชาติ โดยทําหนาที่
เรงปฏิกิรย
ิ าการเปลีย
่ นกาซคารบอนไดออกไซดในบรรยากาศใหเปนสารประกอบอินทรีย ในกระบวนการ
สังเคราะหแสงของพืช
ดร. มานาจิด เฮเยอร-ฮาล หัวหนาทีมวิจย
ั กลาววา “กระบวนการดังกลาวนี้ยงั มีประสิทธิภาพต่ํา” “เอนไซมรบ
ู ิสโค
ิ ากับกาซคารบอนไดออกไซดเทานั้น แตยงั ทําปฏิกิรย
ิ ากับกาซออกซิเจนดวย เมื่อ 3
ไมเพียงแตทําปฏิกิรย
พันลานปกอนไมมีกาซออกซิเจนในบรรยากาศ จึงไมเปนปญหากับการทํางานของโปรตีน อยางไรก็ตาม เมื่อมี
การสะสมกาซออกซิเจนในบรรยากาศเพิ่มขึ้น เอนไซมรบ
ู ิสโคไมสามารถปรับตัวกับการเปลีย
่ นแปลงนี้ไดดพ
ี อ”
เอนไซมรบ
ู ิสโค เปนที่สนใจของนักวิทยาศาสตรมาอยางตอเนื่อง เพื่อการเพิ่มผลผลิตพืชและควบคุมการ
เปลีย
่ นแปลงบรรยากาศอันเนื่องมาจากกาซเรือนกระจก ในปจจุบันจากความซับซอนของโครงสรางเอ็นไซมทําให
ไมสามารถสังเคราะหเอ็นไซมดงั กลาวในหองปฏิบต
ั ิการได เพื่อแกปญหาดังกลาวนี้ ดร. เฮเยอร-ฮาล และคณะ
นักวิจัยใชโมเลกุลแชบเฟอรอน (Chaperones) ซึ่งทําหนาทีช
่ วยใหโปรตีนมีการจัดเรียงตัวอยางถูกตองและมี
โครงสราง 3 มิตท
ิ ี่สมบูรณ นักวิจย
ั แสดงใหเห็นวา การใชแชบเฟอรอนสองระบบไดแก GroEL และ RbcX ทําให
สามารถสังเคราะหโครงสรางทีซ
่ ับซอนของเอ็นไซมรบ
ู ิสโคได ขณะนี้นักวิทยาศาสตรไดใชเทคนิคพันธุวิศวกรรม
เพื่อเปลีย
่ นแปลงเอนไซมรูบิสโคใหสามารถทําปฏิกิรย
ิ ากับกาซคารบอนไดออกไซดไดมากขึ้น ขณะทีท
่ ําปฏิกิริยา
กับกาซออกซิเจนนอยลง
อานตนฉบับไดที่ http://dx.doi.org/10.1038/nature08651
อานขอมูลเพิ่มเติมไดที่
http://www.mpg.de/english/illustrationsDocumentation/documentation/pressReleases/2010/
pressRelease20100112/index.html

บังคลาเทศสงสัญญาณการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
นักวิทยาศาสตรบงั คลาเทศจากสถาบัน Bangladesh Agricultural Research Institute (BARI) และ
Bangladesh Rice Research Institute (BRRI) กําลังสรางโรงเรือนและแปลงทดสอบภาคสนามของพืชเทคโน
ชีวภาพหลายชนิด ไดแก มะเขือ มันฝรั่ง และขาวสีทองซึ่งมีวิตามินเอสูง ซึ่งพัฒนาโดยความรวมมือกับ
มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจย
ั จากตางประเทศ นักวิทยาศาสตรกลาววา การนําพืชเทคโนชีวภาพมาใชจะชวยให
เกษตรกรลดตนทุนการใชสารเคมีกําจัดแมลงและเชื้อรา ชวยเพิ่มผลผลิต และชวยใหผูบริโภครับประทานพืชผัก
ทีป
่ ราศจากสารเคมี
มันฝรัง่ เทคโนชีวภาพสายพันธุ Rb ตานทานโรคใบไหม (Late Blight) พัฒนาขึ้นโดยใชยน
ี จากมันฝรัง่ พันธุ
ี านทานแมลงกําลังถูก
ตานทาน กําลังถูกทดสอบในแปลงทดสอบ 2 แหง ในปนี้ มะเขือเทคโนชีวภาพบีทต
ทดสอบในแปลงทดลองของ BARI จํานวน 7 แปลง หลังจากที่ผานการทดสอบในสถานีรวม 3 แปลง เมื่อ 2 ป
ที่ผานมา การทดสอบภาคสนามของมะเขือเทคโนชีวภาพบีทใี หผลเปนที่นา พอใจและคาดวาจะเปนพืชเทคโน
ชีวภาพชนิดแรกสําหรับเกษตรกร ทีร่ ฐ
ั บาลจะอนุมัติใหมีการปลูกพืชเชิงการคา ดร. มัด อาล อมิน หัวหนาฝาย
เทคโนโลยีชีวภาพของ BARI ผูพัฒนามะเขือเทคโนชีวภาพบีที รวมกับนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัย Tamil
Nadu Agril ยืนยันวา “เราไดผลการวิจย
ั ทีด
่ ใี นการทดสอบภาคสามเมื่อปที่ผา นมา โดยพบวา 85-95% ของ
มะเขือบีทป
ี ราศจากการทําลายของแมลง ถาสายพันธุผานการตรวจสอบความปลอดภัยตอการบริโภคและ
สิ่งแวดลอม จะเปนพืชเทคโนชีวภาพชนิดแรกที่ปลูกในบังคลาเทศ
นอกเหนือจากความรวมมือของนักวิทยาศาสตร รัฐบาลบังคลาเทศยังสนับสนุนการใชพืชเทคโนชีวภาพเพื่อ
ตอสูกับปญหาการขาดแคลนอาหาร รัฐมนตรีกระทรวงเกษตร มาเธีย ชาวเฮอริ กลาววา รัฐบาลจะไมคด
ั คาน
การใชพืชเทคโนชีวภาพ และจะอนุญาตใหมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดทน
ั ที เมื่อพบวาพืชเทคโนชีวภาพเปน
ประโยชนตอการสรางความมั่นคงดานอาหาร และไดรบ
ั การพิสูจนวาไมเปนอันตรายตอสภาพแวดลอมและ
สุขภาพของประชาชน
ขอขอมูลเพิ่มเติมไดที่
Dr. Khondoker Nasiruddin
Bangladesh Biotechnology Information Center
nasirbiotech@yahoo.com

DANFORTH CENTER และ DOW รวมกันพัฒนามันสําปะหลังทีใ่ หผลผลิตสูงและตานทานโรค
นักวิจัยที่ Donald Danforth Plant Science Center ทําขอตกลงรวมมือกับ Dow AgroSciences ในการนํา
เทคโนโลยีทม
ี่ ส
ี ิทธิบต
ั รของ DOW คือ EXZACTTM มาใชในการปรับปรุงพันธุมันสําปะหลังที่มีผลผลิตสูงและ
ตานทานตอโรคไวรัส โดยทาง DOW ยินยอมทีจ
่ ะมอบสิทธิประโยชนจากสิทธิบต
ั ร สารและอุปกรณเฉพาะ
ตลอดจนใหคําปรึกษาทางวิชาการโดยไมคด
ิ คาใชจาย
เทคโนโลยี EXZACTTM เปนพื้นฐานของ zinc finger nucleases (ZFN) ที่มค
ี วามจําเพาะและมีประสิทธิภาพ
ในการเพิ่ม-ลด หรือเปลีย
่ นแปลงยีนบนตําแหนงทีต
่ องการบนจีโนมพืช เทคโนโลยีนจ
ี้ ะชวยใหมีการตัด-ตอยีน
มากกวา 1 ยีนขึ้นไป ทําใหมป
ี ระสิทธิภาพในการพัฒนาพันธุพืช เชน การเพิ่มคุณคาทางอาหาร
มันสําปะหลังเปนอาหารหลักของประชากรนับลานคนที่อาศัยอยูในประเทศกําลังพัฒนา อยางไรก็ดีการผลิตมัน
สําปะหลังถูกจํากัดดวยปญหามากมาย รากทีท
่ ําหนาที่สะสมแปงมีปริมาณของธาตุอาหารนอย อีกทั้งมันสําปะหลัง
เองยังออนแอตอเชื้อสาเหตุโรคพืชจํานวนมาก ตัวอยางในแอฟริกา มันสําปะหลังถูกคุกคามดวยโรคไวรัสพืช
ทัง้ Cassava Brown Streak Disease (CBSD) และ Cassava Mosaic Disease (CMD) โดยเฉพาะ CMD เพียง
อยางเดียวนั้นไดทําลายผลผลิตมากถึง 35 ลานตัน คิดเปนมูลคาความเสียหายกวา 1,000 ลานดอลลาร ตอป
Danforth Center จึงมุง หมายทีจ
่ ะพัฒนาสายพันธุมันสําปะหลังตานทานโรคไวรัสทัง้ 2 โรคนี้
อานตนฉบับไดที่ http://www.danforthcenter.org/newsmedia/NewsDetail.asp?nid=187
อานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเทคโนโลยี EXZACTTM ไดที่ http://www.dowagro.com/exzact/index.htm
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