26 ตุลาคม พ.ศ. 2559
CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรูแ
้ ละข่าวสาร
ที่เ กี่ย วข้อ งก บ
ั เทคโนโลยีช ี ว ภ าพด้า นพืช และพล ง
ั งานชี ว ภ าพจากท ว
่ ั โลกที่ต ีพ ิม พ์เ ป็ น
ภาษาอ งั กฤษมาลงในเว็ บ ไซด์http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็ นประจ า
ั ดาห์ เพือ
ี ภาพและความปลอดภย
ทุก ส ป
่ เผยแพร่ขอ
้ มู ลทีท
่ น
ั สม ย
ั ศูน ย์ข อ
้ มู ล เทคโนโลยีช ว
ั ทาง
ชีวภาพ ได้ค ัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ด ังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด ังกล่าวได้ทเี่ ว็ บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ั
ประจาทุก 2 สปดาห์
โดยฉบ ับปฐมฤกษ์เริม
่ ต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ข่าวสารเทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
กฎหมายใหม่ระบุให้ยกเลิกคาสง่ ั ห้ามปลูกพืชเทคโนชีวภาพในร ัฐ Western Australia
น ักวิทยาศาสตร์ทท
ี่ างานวิจ ัยด้านการเพิม
่ คุณค่าทางอาหารด้วยวิธท
ี างชีวภาพได้ร ับรางว ัลอาหารโลก
ประจาปี นี้
ประโยชน์ทป
ี่ ระเทศแคนาดาได้ร ับจากการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็นเวลาครบ 20 ปี
EFSA ได้เผยแพร่ขอ
้ คิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกีย
่ วก ับการจาหน่ายฝ้ายเทคโนชีวภาพ GHB119
การเพิม
่ การแสดงออกของ Flavodoxin จากไซยาโนแบคทีเรียทาให้เกิดความทนทานต่อสภาวะเครียด
ในต้น Creeping bentgrass
้ งเดีย
การกลายพ ันธุข
์ องยีน P450 ทาให้เกิดล ักษณะการเป็นหม ันของเพศผูใ้ นพืชใบเลีย
่ ว

เทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
กฎหมายใหม่ระบุให้ยกเลิกคาสง่ ั ห้ามปลูกพืชเทคโนชีวภาพในร ัฐ Western Australia
สภาแห่งรัฐ Western Australia ได ้ยกเลิกกฎหมาย Genetically Modified Crops Free Areas Act 2003 ทีห
่ ้าม
ไม่ให ้มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในรัฐ Western Australia โดยได ้ออกกฎหมาย Genetically Modified Crops Free
Areas Repeal Act ทดแทน และได ้แก ้ไขกฎหมาย Biosecurity and Agriculture Management Act 2007 โดยการ
ปรับเปลีย
่ นข ้อกฎหมายดังกล่าวมีผลทาให ้สามารถปลูกพืชเทคโนชีวภาพในรัฐ Western Australia ได ้
“การแก ้ไขกฎหมายดังกล่าวทาเกษตรกรเกิดความมั่นใจว่าพวกเขาจะสามารถเข ้าถึงเทคโนโลยีทท
ี่ น
ั สมัยและจะได ้รับ
ประโยชน์จากการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัง้ ในด ้านของการเพิม
่ ผลผลิตและการสร ้างความยั่งยืน” กล่าวโดย Tony
May กรรมการผู ้จัดการบริษัท Monsanto Australia
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
http://www.parliament.wa.gov.au/482565B60082E1C5/0/9195C3B0AA930D4548257F01
00182661?Open&Highlight=2,sitesearchyes,genetically%20modified%20crops%20free%20areas%20act

น ักวิทยาศาสตร์ทท
ี่ างานวิจ ัยด้านการเพิม
่ คุณค่าทางอาหารด้วยวิธท
ี างชีวภาพได้ร ับรางว ัลอาหารโลก
ประจาปี นี้
รางวัลอาหารโลกประจาปี 2016 ถูกมอบให ้กับ Dr. Maria Andrade, Dr. Howarth Bouis, Dr. Jan Low และ Dr.
Robert Mwanga เมือ
่ วันที่ 13 ตุลาคมทีผ
่ า่ นมา ณ Iowa State Capitol, Des Moines, Iowa ประเทศสหรัฐอเมริกา
Dr. Andrade, Dr. Low และ Dr. Mwanga จากศูนย์วจิ ัยมันฝรั่งนานาชาติ (International Potato Center, CIP) ได ้
ร่วมกันพัฒนามันเทศสีส ้มซึง่ เป็ นหนึง่ ในการเพิม
่ คุณค่าทางอาหารด ้วยวิธท
ี างชีวภาพ (biofortification) ทีป
่ ระสบ
ความสาเร็จมากทีส
่ ด
ุ ส่วน Dr. Bouis เป็ นผู ้ก่อตัง้ HarvestPlus ซึง่ เป็ นองค์กรทีม
่ งุ่ เน ้นด ้านการพัฒนาคุณค่าทาง
อาหารและสุขภาพของประชากรโลกผ่านทางการเพิม
่ คุณค่าทางอาหารด ้วยวิธท
ี างชีวภาพ
“ในเวลานี้ ปั ญหาการขาดสารอาหาร, การเจริญเติบโตหยุดชะงักและการเสียชีวต
ิ ในวัยเด็กยังคงเกิดขึน
้ กับประชากร
โลกกว่าล ้านคน ผู ้ทีไ่ ด ้รับรางวัลในปี นท
ี้ งั ้ 4 ท่านได ้มีสว่ นช่วยในการส่งเสริมสุขภาพและชีวต
ิ ความเป็ นอยูข
่ องผู ้คน
กว่า 10 ล ้านคน ผ่านทางการเพิม
่ คุณค่าทางอาหารด ้วยวิธท
ี างชีวภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การพัฒนามันเทศสีส ้มทีม
่ ี
วิตามินสูง” กล่าวโดย Kenneth Quinn ประธานโครงการ World Food Prize
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
https://www.worldfoodprize.org/index.cfm/87428/40771/2016_world_food_prize_
presented_to_four_international_researchers

ประโยชน์ทป
ี่ ระเทศแคนาดาได้ร ับจากการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็นเวลาครบ 20 ปี

ในปี นน
ี้ ับว่าเป็ นปี ท ี่ 20 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในประเทศแคนาดา โดยกว่า 90 เปอร์เซ็นต์ของคาโนล่า,
ข ้าวโพด, ถั่วเหลืองและ sugar beet ในแคนาดาเป็ นพืชเทคโนชีวภาพทีใ่ ห ้ผลผลิตสูงและง่ายต่อการควบคุมวัชพืช
้ เพลิงและสารปราบวัชพืชซึง่ เป็ นประโยชน์โดยตรงต่อเกษตรกรใน
และศัตรูพช
ื ต่างๆ ซึง่ ช่วยลดการใช ้พลังงานเชือ
ด ้านการลดต ้นทุนการผลิต
ข ้อมูลจาก Farm & Food Care Canada ระบุวา่ ค่าใช ้จ่ายสาหรับอาหารของชาวแคนาดาต่อครอบครัวคิดเป็ น 10
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมดเท่านัน
้ ลดลงจากปี 1900 ซึง่ ในขณะนัน
้ ค่าใช ้จ่ายสาหรับอาหารคิดเป็ น 50
เปอร์เซ็นต์ของค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด สาหรับค่าอาหารทุกๆ 100 ดอลลาร์ เกษตรกรจะได ้รับส่วนแบ่ง 15 เซนต์ ซึง่ เป็ น
ผลจากการใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพทีช
่ ว่ ยให ้เกษตรกรได ้รับผลตอบแทนทีเ่ ป็ นธรรมควบคูไ่ ปกับการผลิตอาหารที่
ปลอดภัยซึง่ เป็ นประโยชน์ตอ
่ ผู ้บริโภคในประเทศแคนาดาและประเทศอืน
่ ๆทั่วโลก
การปลูกคาโนล่าเทคโนชีวภาพในแคนาดาคิดเป็ นอัตราส่วน 95 เปอร์เซ็นต์ของคาโลล่าทัง้ ประเทศ ทาให ้การใช ้สาร
ปราบวัชพืชน ้อยลงและช่วยสนับสนุนวิธก
ี ารเตรียมดินแบบอนุรักษ์ นักวิจัยจาก Lethbridge Research Centre ได ้
แสดงให ้เห็นว่าการใช ้คาโนล่าเทคโนชีวภาพช่วยเพิม
่ การสะสมสารอินทรียแ
์ ละการเก็บสะสมก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ไว ้ในดินซึง่ มีสว่ นช่วยในการลดการปลดปล่อยแก็สเรือนกระจก
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
http://www.croplife.ca/plant-biotechnology-2/the-benefits-of-20-years-of-genetically-engineered-crops-incanada
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EFSA ได้เผยแพร่ขอ
้ คิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกีย
่ วก ับการจาหน่ายฝ้ายเทคโนชีวภาพ GHB119
องค์การความปลอดภัยทางอาหารแห่งยุโรป (EFSA) ได ้เผยแพร่ข ้อคิดเห็นทางวิทยาศาสตร์เกีย
่ วกับการจาหน่ายฝ้ าย
เทคโนชีวภาพ GHB119 (Unique Identifier BCS-GHØØ5-8) ทีม
่ ค
ี ณ
ุ สมบัตต
ิ ้านทานต่อแมลงและสารปราบวัชพืช
โดยการพิจารณาในครัง้ นีเ้ ป็ นไปตามคาร ้อง EFSA-GMO-NL-2011-96 ของบริษัท Bayer CropScience AG เพือ
่ การ
นาเข ้า, แปรรูป และใช ้เป็ นอาหารสัตว์ในสหภาพยุโรป
ฝ้ ายเทคโนชีวภาพ GHB119 ถูกพัฒนาให ้เกิดการแสดงออกของโปรตีน Cry2Ae และ phosphinothricin
acetyltransferase (PAT) ซึง่ ทาให ้เกิดความต ้านทานต่อหนอนเจาะหลายชนิดและทาให ้เกิดความทนทานต่อสาร
ปรับวัชพืชในกลุม
่ glufosinate ammonium
่ งโดย EFSA, GMO Panel ระบุวา่ ฝ้ ายเทคโนชีวภาพ GHB119 มีความปลอดภัยไม่แตกต่าง
ผลการประเมินความเสีย
จากฝ้ ายปกติ และได ้ระบุวา่ ไม่จาเป็ นต ้องมีการตรวจสอบติดตามภายหลังการจาหน่ายเนื่องจากไม่มข
ี ้อกังวลด ้าน
ความปลอดภัย
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.2903/j.efsa.2016.4586/full

การเพิม
่ การแสดงออกของ Flavodoxin จากไซยาโนแบคทีเรียทาให้เกิดความทนทานต่อสภาวะเครียดใน
ต้น Creeping bentgrass

Flavodoxin (Fld) เป็ นสารทีจ
่ าเป็ นสาหรับจุลน
ิ ทรียส
์ งั เคราะห์แสง โดยทาหน ้าทีเ่ ป็ นตัวพาอิเล็กตรอนเมือ
่ อยูใ่ น
สภาพแวดล ้อมทีไ่ ม่เหมาะสม จากการศึกษาก่อนหน ้านี้พบว่า Fld จากไซยาโนแบคทีเรียสามารถทาหน ้าทีแ
่ ทน
้ สูงได ้ โดย Fld สามารถทางานได ้ดีในระบบขนส่งอิเล็กตรอนเกือบทุกระบบเมือ
ferredoxin ในพืชชัน
่ พืชอยูใ่ นสภาวะ
เครียด ด ้วยเหตุนท
ี้ ม
ี วิจัยจาก Huazhong Agricultural University ประเทศจีนและ Clemson University ประเทศ
สหรัฐอเมริกานาโดย Zhigang Li จึงได ้ทดลองศึกษาศักยภาพของ Fld ต่อการตอบสนองต่อสภาพวะเครียดของต ้น
creeping bentgrass (Agrostis stolonifera L.)
ผลการทดลองพบว่าการเพิม
่ การแสดงออกของ Fld ช่วยเพิม
่ ความสามารถในการทนทานต่อสภาวะออกซิเดชัน,
สภาวะแล ้งและความร ้อนสูง รวมถึงสภาวะเครียดจากการขาดธาตุไนโตรเจน ผลการวิเคราะห์เพิม
่ เติมพบว่าการเพิม
่
การแสดงออกของ Fld มีผลต่อการทางานของยีนอืน
่ ๆทีเ่ กีย
่ วข ้องกับสภาวะเครียด เช่น heat-shock protein gene
และพบว่าพืชทีไ่ ด ้รับการถ่ายยีนมีการสะสมไนโตรเจนและมีปริมาณคลอโรฟิ ลล์สงู กว่าพืชปกติ
ผลการทดลองแสดงให ้เห็นถึงกลไกของ Fld ในการควบคุมการเจริญเติบโต, พัฒนาการและการตอบสนองต่อสภาวะ
้ สูงและแสดงให ้เห็นถึงความเป็ นไปได ้ในการใช ้ Fld เพือ
เครียดในพืชชัน
่ การพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพ
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมที่
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/pbi.12638/full
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