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ุ ายน พ.ศ. 2551
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 ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารในอเมริกา
สมาคมการเกษตรของบราซิลเปดตัวถั่วเหลืองพันธุใหมทต
ี่ านทานยากําจัดวัชพืช
ขาวสารในยุโรป
การเคลื่อนยายยีนระหวางขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมและขาวโพดธรรมดาในประเทศเนเธอรแลนด
ผลงานวิจย
ั
นักวิทยาศาสตรคนพบยีนใหมในกลุมหลักของไวรัสพืช
ขาวและทิศทางของเชื้อเพลิงชีวภาพ
โครงการเซลลเชื้อเพลิงจากแบคทีเรียของมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดรบ
ั รางวัลธนาคารโลกจากการ
แขงขันในอาฟริกา
เชื้อราชวยลดตนทุนพลังงานในขั้นตอนการทําใหแหงและการบดของการผลิตเอทธานอลจากขาวโพด

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารในอเมริกา
สมาคมการเกษตรของบราซิลเปดตัวถัว
่ เหลืองพันธุใ หมที่ตา
 นทานยากําจัดวัชพืช
สมาคมการเกษตรของบราซิล (EMBRAPA) และกระทรวงปศุสัตวและเกษตร ไดเปดตัวถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 2
สายพันธุ คือ BRS 278RR และ BRS 279RR สําหรับปลูกในภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิลทีม
่ ีปญหา
ดานวัชพืช พีโดร โมเรียรา นักวิจัยเปดเผยวา ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม 2 พันธุนี้ตานทานตอไกลโฟเสท ทีใ่ ชเปน
สารกําจัดวัชพืช ถั่วเหลืองตานทานไกลโฟเสทนี้ ใหผลผลิตไดเทียบเทากับถั่วเหลืองพันธุการคา นอกจากนี้สามารถ
ปลูกไดในพื้นทีท
่ ี่สงู กวาระดับน้าํ ทะเลกวา 400 เมตร และยังตานทานตอไสเดือนฝอยรากปมและรากกุดศัตรูถั่วเหลือง
ที่เปนปญหาในการผลิตถั่วเหลืองในเขตนั้น
แหลงที่มา http://www.cnpso.embrapa.br/noticia/ver_noticia.pho?cod_noticia=455

ขาวสารในยุโรป
การเคลื่อนยายยีนระหวางขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมและขาวโพดธรรมดาในประเทศเนเธอรแลนด
สถาบันวิจย
ั ดานพืชของมหาวิทยาลัย Wageningen ประเทศเนเธอรแลนด ไดทําการศึกษาการเคลื่อนยายยีนระหวาง
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมและขาวโพดธรรมดาใหกับกระทรวงเกษตร พบวาโอกาสที่จะเกิดการเคลื่อนยายยีนผาน
ละอองเรณูระหวางขาวโพด 2 ชนิดนี้มีนอยมาก หากเกษตรกรมีการเวนระยะหางตามขอกําหนด คือ 25 เมตร ระหวาง
ขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมและขาวโพดธรรมดา และ 250 เมตรระหวางขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมและขาวโพด
อินทรีย
อยางไรก็ตามนักวิจัยไดพบตัวอยางที่มีการปะปนของยีนจากแปลงทีใ่ ชประกอบการทดลอง ซึง่ นักวิจย
ั เขาใจวาเกิดจาก
การปลูกขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรมลงในแปลงขาวโพดธรรมดา ผลการตรวจพบนี้ เจอรดา เวอรเบอรก รัฐมนตรี
กระทรวงเกษตรของเนเธอรแลนด เสนอใหมีมาตรการพิเศษ เพื่อกําหนดแนวทางการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิง
การคา รวมทั้งจัดหลักสูตรภาคบังคับใหเกษตรกรตองเขารับการฝกอบรม
แหลงที่มา http://www.coextra.eu/country_reports/news1198_en.html

ผลงานวิจัย
นักวิทยาศาสตรคน
 พบยีนใหมในกลุมหลักของไวรัสพืช
ไวรัสพืชในวงศ POTYVIRIDAE มีสมาชิกมากกวา 30 เปอรเซ็นตของไวรัสพืชที่คนพบในโลกนี้ ไวรัสในวงศนี้ทําความ
เสียหายแกผลผลิตทางการเกษตรเปนอยางมาก เชน Potato virus Y, Turnip mosaic virus และ Wheat strak
mosaic virus เอเลน มิลเลอร และ จอหน แอทคินส นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวา สหรัฐอเมริกา
และมหาวิทยาลัย คอลเลจ คอค ประเทศไอรแลนด ใชซอฟแวรคนหายีน พบยีนใหมที่เรียกวา พิโพ (pipo) ซึ่งยอมา
จาก PRETTY INTERESTING POTYRIUS ORF ที่อยูคาบเกี่ยวระหวางยีนอื่นของไวรัสชนิดนี้ การเปลี่ยนแปลงภายใน
ยีนพิโพทําใหไวรัสเสื่อมสภาพ ถึงแมวาจะไมมีเปลี่ยนแปลงลําดับของกรดอะมิโนของโพลีโปรตีนก็ตาม คณะผูวิจัย
กําลังดําเนินการวิจัยคนหาหนาที่ของยีนพิโพระหวางที่ไวรัสเขาทําลายพืช และ การแสดงออกของยีนนี้ในจีโนมของ
ไวรัส โดยการสนับสนุนดานเงินทุนวิจัยจาก USDA-NRI เปนเงิน 400,000 เหรียญสหรัฐ
แหลงที่มา http://www.pnas.org/cgi/reprint/105/15/5897
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เชื้อเพลิงชีวภาพ
ขาวและทิศทางของเชือ
้ เพลิงชีวภาพ
โครงการเซลลเชื้อเพลิงจากแบคทีเรียของมหาวิทยาลัยฮารวารด ไดรบ
ั รางวัลธนาคารโลก
จากการแขงขันในอาฟริกา
Lebônê Solutions โครงการที่เกิดจากความรวมมือของนักศึกษาและนักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยฮารวารดไดรับ
รางวั ล “Lighting
Africa” ของธนาคารโลกเปนเงิ นกวา 2 แสนเหรี ย ญสหรัฐ จากโครงการพัฒ นาและประดิ ษฐ
เทคโนโลยีเซลลเชื้อเพลิงจากแบคทีเรีย (microbial fuel cell, MFC) ใหมีราคาถูก ซึ่งจะนํามาใชประโยชนไดใน
ประเทศที่ กํ า ลั ง พั ฒ นา เซลล เ ชื้ อ เพลิ ง จากแบคที เ รี ย สามารถผลิ ต กระแสไฟฟ า ได จ ากกระบวนการย อ ยสลาย
สารอินทรียพวก ดิน มูลสัตว เศษอาหาร ขบวนการยอยสารเหลานี้ของแบคทีเรีย ทําให เกิดโปรตอน (H+) และ
อิเล็กตรอน (e-) ขึ้น ฮิวโก แวน วูแรน ผูกอตั้งและผูประสานงานของ Lebônê ไดกลาววา กระแสไฟที่ผลิตไดสามารถ
นํามาใชกับหลอดไฟ วิทยุ หรือ ชารทไฟใหกับโทรศัพทมือถือได ขณะนี้ไดเริ่มการดําเนินงานทดลองระบบการผลิต
กวา 20 แหงในนามิเบีย ในระยะเวลา 18 เดือน เพื่อจะทําใหมีการทดสอบการผลิตจริงในภาคสนาม ตลอดจนปรับปรุง
ระบบการผลิตใหดียิ่งขึ้น
แหลงที่มา http://www.biopact.com/2008/05/biofuel-powered-microbial-fuel-cell.html

เชื้อราชวยลดตนทุนพลังงานในขัน
้ ตอนการทําใหแหงและการบดของการผลิตเอทธานอลจากขาวโพด
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยแหงรัฐไอโอวาและมหาวิทยาลัยฮาวาย ประเทศสหรัฐอเมริกา ไดใชเชื้อราที่ชื่อวา
Rhizopus microporus มาใชในการกําจัดกากขยะในขั้นตอนการบดแหงและโมขาวโพด เพื่อการผลิตเอทธานอล
และนํ า กากเหล า นี้ ม าใช ป ระโยชน ไ ด ใ หม ด ว ยวิ ธี ก ารที่ ป ระหยั ด พลั ง งาน ขบวนการผลิ ต มี ขั้ น ตอนดั ง นี้ 1. บดฝ ก
ขาวโพดแลวเติมน้ําและเอนไซมเพื่อจะเปลียนแปงใหเปนน้ําตาล 2.ขั้นตอนการหมักใหน้ําตาลกลายเปนเอทธานอล
ดวยยีสต 3. การกลั่นเพื่อใหไดเอทธานอลจากน้ําหมัก 4. การควบแนนไอระเหยเอทธานอลใหเปนเอทธานอลเหลว
ของเหลวที่เหลือจากขั้นตอนการกลั่น ซึ่งประกอบดวย สารประกอบอินทรีย กากขยะ เอนไซมจากขั้นตอนการผลิต
ระยะแรก ซึ่งสามารถนํากลับมาใชประโยชนไดใหม อยางไรก็ตามพบวาเพียง 50% ของกากขยะเหลานี้จะนํากลับไป
ใชประโยชนเนื่องจากกากเหลานี้จะมีผลเสียตอขบวนการหมักหากใชในปริมาณมากเกินไป กากที่เหลือจึงตองนําไป
ผานขบวนการแปรรูปดวยความรอนกอนที่นํากลับไปใชได ศาสตราจารย ฮันส แวน ลียูเวน หัวหนาโครงการเปดเผยวา
ขั้นตอนใหมนี้จะใชเชื้อรา R. microporus ใสลงไปยอยกากขยะเพื่อกําจัดของแข็งและสารประกอบอินทรีย สามารถ
นํากากเหลานี้กลับไปใชตอไดโดยไมตองผานการแปรรูปดวยความรอน ชีวมวลที่เกิดจากเชื้อรานี้สามารถนําไปผลิต
เปนอาหารเสริมในการเลี้ยงสัตวเพราะมีคุณคาทางอาหารสูง วิธีการนี้ทําใหประหยัดพลังงานไดถึงหนึ่งในสาม และ
ไดรับรางวัลจากสภาวิศวกรรมสิ่งแวดลอมของอเมริกา
แหลงที่มา http://www.public.iastate.edu/~nscentral/news/2008/may/fungus.shtml
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