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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

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช 

นักวิจัยของ INRA คนพบยีนตานทานเพลี้ยออน

นักวิทยาศาสตรเอธิโอเปยไดรบัรางวลัอาหารโลก

ขาวสารทัว่โลก

เสียงเรยีกรองตอ G8 ใหเพ่ิมการลงทุนดานการเกษตรเพื่อผลตอบแทนสงูสุด

พืชเทคโนชีวภาพในอินเดีย : รุงอรุณของศักราชใหม

เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช

ขาวสารทั่วโลก

นักวจิยัของ INRA คนพบยีนตานทานเพล้ียออน

นักวิจัยของสถาบัน INRA ฝรั่งเศส (The French National Institute for Agricultural Research) ไดคนพบยีน

 

ตานทานตอเพลี้ยออนเมลอนและฝาย Aphis gossypii เพลี้ยออนไดกลายมาเปนปญหาสําคัญของเกษตรกรผูปลูก

 

          
เมลอน มะเขือเทศ และสม โดยการเจาะแทงปลายปากเขาไปดูดกินนํ้าเลี้ยงบนใบพืช นอกจากน้ีเพลี้ยออนยังเปน

 

พาหะสําคัญของไวรัสพืชหลายชนิด

ยีนที่นักวิจัยคนพบ เรียกชื่อวา Vat (Virus aphid transmission resistance) ในสายพันธุเมลอนจากอินเดีย ยีนน้ีแสดง

 

ลักษณะความตานทานตอการดูดกินและการถายทอดไวรัสของเพลี้ยออน ยีน Vat ถูกถายเขาสูพันธุเมลอนที่ปลูกเปน

 

การคาเปนผลสําเร็จ Catherine Dogimont หัวหนาคณะฝายวิจัยของ INRA มีแผนจะถายยีน Vat ใหกับฝาย แตง และ

 

พืชผักอ่ืนๆ ที่ออนแอตอเพลี้ยออน นักวิจัยกลุมน้ีกําลังคนหายีนที่มีลักษณะคลายคลึงกับยีน Vat ในพืชอ่ืนๆ ดวย

แหลงที่มา http://www.international.inra.fr/

ยีนตานทานตอสารปฏิชีวนะไมมีผลกระทบตอสุขอนามัยและสภาพแวดลอม



นักวทิยาศาสตรเอธิโอเปยไดรบัรางวลัอาหารโลก

ดร. เจมิสา เอเจตา นักปรับปรุงพันธุพืชชาวเอธิโอเปย ไดรับรางวัลอาหารโลก (World Food Prize) ในปน้ี  จาก

 

คําประกาศของนางฮิลลารี่ คลินตัน รมว. มหาดไทยของสหรัฐ ดร.เอเจตา ผูซึ่งเปนศาสตราจารยใน

 

มหาวิทยาลัยเปอรดูในรัฐอินเดียนา ไดรับการยกยองจากผลงานการปรับปรุงขาวฟางลูกผสมใหมีผลผลิตสูง             
ทนแลง และตานทานวัชพืช เขาจะไดรับเงินรางวัล 250,000 เหรียญสหรัฐในวันที่ 15 ตุลาคม น้ีที่เมืองหลวง

 

ของรัฐไอโอวา

ดร. เอเจตา ไดเริ่มพัฒนาพันธุขาวฟางลูกผสม Dura-1 เปนการคาครั้งแรกจากการที่เขาไดไปทํางานที่ซูดานใน

 

ระยะแรกของ ค.ศ.1980 ขาวฟางลูกผสมพันธุน้ีสามารถทนแลงและใหผลผลิตสูงกวาพันธุพ้ืนเมืองถึง 150%

 

ในป ค.ศ.1999 เกษตรกรซูดานไดปลูกขาวฟางพันธุใหมในพ้ืนที่กวา 1 ลานเอเคอร ดร. เอเจตา ไดใหความ

 

สนใจในการควบคุม Strigma ซึ่งเปนวัชพืชที่สรางความเสียหายใหแกพืชผลหลายชนิด เชน ขาวโพด ขาว  
ธัญพืช ออย และขาวฟาง โดยเขาไดรวมกับลารี่ บัตเลอร จากมหาวิทยาลัยเปอรดูในการคนหายีนที่ตานทานตอ  
Strigma

 

และถายทอดไปยังขาวฟางพันธุพ้ืนเมืองเพ่ือใหไดสายพันธุที่ดีข้ึน

นางฮิลลารี่  คลินตัน กลาววา “ดร. เอเจตาทราบดีวา  เมล็ดที่ไดรับการปรับปรุงพันธุจะชวยใหชีวิตของ

 

ประชาชนเปลี่ยนแปลงไดน้ัน  เกษตรกรจะตองใชพันธุเหลาน้ัน ซึ่งหมายถึงวา เกษตรกรตองมีโอกาสเขาถึง

 

ตลาดเมล็ดพันธุและมีทุนที่จะซื้อได” สวน ดร. นอรม  โบลอรค  ผูกอตั้งรางวัลอาหารโลก กลาววา “ความสาํเรจ็

 

ของ ดร. เอเจตา ในการปรับปรุงพันธุขาวฟางชี้ใหเห็นวา สิ่งเหลาน้ีจะเกิดข้ึนได ถาความกาวหนาของ

 

เทคโนโลยีและความรวมมือระดับนานาชาติดานการเกษตร ไดถูกนํามาใชเพ่ือชวยเหลือเก้ือกูลตอประชาชนผ

 

ู
ยากลําบาก”

แหลงที่มา  
http://www.worldfoodprize.org/press_room/2009/june/announcement.htm
http://www.worldfoodprize.org/press_room/2009/june/ejeta.htm

เสียงเรียกรองตอ G8 ใหเพิม่การลงทนุดานการเกษตรเพ่ือผลตอบแทนสูงสุด

ทามกลางวิกฤตทางการเงิน  รัฐมนตรีดานพัฒนาของกลุม G8 มีการประชุมกันที่กรุงโรม  โดยมีตัวแทนจาก

 

ประเทศอาฟริกาและหนวยงานของสหประชาชาติเขารวมวิเคราะหปญหาดานการพัฒนา หัวหนาหนวยงานของ

 

สหประชาชาติ เชน อีไมล  ฟรายซิน  จากความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ จารค ดิออฟ จากองคการ

 

อาหารและเกษตร และ คานาโย วานซี จากกองทุนนานาชาติเพ่ือการพัฒนาเกษตร  ไดพรอมใจกันเรียกรองให

 


เพ่ิมการสนับสนุนแกคณะที่ปรึกษาดานการวิจัยทางเกษตรนานาชาติ  และหนวยงานดานการลงทุนอ่ืน ๆ เพ่ือ

 

พัฒนาการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนา  รวมถึงเกษตรกรรายยอยในอาฟริกา

อีไมล ฟรายซิน กลาววา “ในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ ทุกคนตางคิดถึงมูลคาของเงิน ซ่ึงงานวิจัยในดานเกษตร

 

จะใหผลตอบแทนในการลงทุนดีกวาความชวยเหลือในรูปแบบอ่ืน”

 

คณะที่เขารวมประชุมไดจัดทําบันทึกสําหรับ 
“การประสานความรวมมือและแนวนโยบายท่ีมีวิทยาศาสตรเปนพ้ืนฐาน เพ่ือสนับสนุนการเติบโตภาคเกษตรท

 

ี่
เปนมิตรตอสภาพแวดลอม โดยอาศัยความรวมมือในระดับนานาชาติ  ภูมิภาค  และทองถิ่น” เพ่ือสงมอบให G8

 

ไดพิจารณา 

แหลงที่มา  
http://www.bioversityinternational.org/news_and_events/news/news/article/invest_in_agriculture_

 

for_highest_payback_bioversity_urges_g8_development_ministers.html?tx_ttnews%5BbackPid%5

 

D=323&cHash=45815b1e86



พืชเทคโนชีวภาพในอินเดยี : รุงอรณุของศักราชใหม

พืชเทคโนชีวภาพในอินเดีย : รุงอรุณของศักราชใหม เปนหนังสือใหมลาสุดที่องคกรไอซา (The International 
Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications-ISAAA) สาขาเอเชียใต กรุงนิวเดลฮี ไดจัดพิมพ

 


ข้ึน หนังสือน้ีไดรวบรวมขอมูลและขาวคราวใหมลาสุดเก่ียวกับสถานภาพการทดสอบภาคสนามและการผลิตใน

 

เชิงการคาของพืชเทคโนชีวภาพในอินเดียสําหรับป 2551 หนังสือไดรวมบทความและสถิติตางๆ เก่ียวกับฝาย          
บีที เชนพ้ืนที่ปลูก สายพันธุฝาย จํานวนเกษตรกรที่เก่ียวของ และการพิจารณาอนุญาตใหใชพันธุฝายลูกผสม

 

ตางๆ ในระหวางป 2545-2551 พรอมไดสรุปผลกระทบในระดับชาติและระดับเกษตรกรผูปลูกฝายบีทีตลอด

 

ระยะเวลา 7 ป ของการใชฝายบีทีในอินเดีย โดยการศึกษาของคณะผูทําการวิจัย 7 คณะจากสถาบันอิสระตางๆ  
หนังสือไดรวบรวมประสบการณของเกษตรกรผูปลูกฝายบีทีจากแหลงปลูกตางๆ มาไวดวยกัน

หนังสือน้ีเปนจุดเริ่มของการเปลี่ยนแปลงการเกษตรของอินเดียโดยเทคโนโลยีชีวภาพ แสดงใหเห็นวา เมล็ด

 

พันธุที่ดีซึ่งเปนตัวนําความรูที่ทันสมัยและพันธุกรรมที่มีคุณภาพสูงเปนสิ่งสําคัญที่สุดตอการเจริญเติบโตทาง

 

การเกษตร หนังสือน้ีไดแสดงใหเห็นถึงโอกาสการลงทุนจากภาครัฐและเอกชนที่มีมากมายมหาศาล จัดวาเปน

 

หนังสือที่ไดรับความสนใจอยางดียิ่งจากสารธารณชน ตอจากหนังสือ ISAAA Brief 39

 

Global Status of 
Commercialized Biotech/GM Crops: 2008 ซึ่งเรียบเรียงโดย ดร. ไคลฟ เจมส 
ผูสนใจหนังสือเลมน้ีติดตอไดที่ b.choudhary@cgiar.org หรือ knowledge.center@isaaa.org

แหลงที่มา  
http://www.isaaa.org/resources/publications/downloads/The-Dawn-of-a-New-Era.pdf

ยีนตานทานตอสารปฏิชีวนะไมมีผลกระทบตอสุขอนามยัและสภาพแวดลอม

คณะกรรมการความปลอดภัยดานอาหารแหงยุโรป (The European Food Safety Authority-EFSA) ไดตีพิมพ

 


บทความซึ่งรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการใชยีนเครื่องหมายตานทานตอสารปฏิชีวนะในพืชดัดแปลงพันธุกรรม โดย

 

ผูเชี่ยวชาญดานจีเอ็มโอและสารอันตรายทางชีวภาพของ EFSA สรุปวา จากขอมูลลาสุดยีน nptII และ aadA 
ซึ่งยีนตานทานตอสารปฏิชีวนะไมนาจะมีผลในเชิงลบตอสุขอนามัยของมนุษยและสิ่งแวดลอม ในความเห็นสวน

 

น้ีคณะผูเชี่ยวชาญไดใหขอสังเกตวา การเคลื่อนยายของยีนตานทานตอสารปฏิชีวนะจากพืชดัดแปลงพันธุกรรม

 

ไปสูแบคทีเรีย ไมพบวาเกิดข้ึนไดทั้งในหองปฏิบัติการและสภาพธรรมชาติ

คณะกรรมการจีเอ็มโอและสารอันตรายทางชีวภาพไดพิจารณาถึงความสําคัญดานคลินิกของสารปฏิชีวนะ ซึ่งยีน

 

เครื่องหมายมีความตานทาน ยีน nptII ตานทานตอกานามัยซิน ซึ่งเปนสารปฏิชีวนะที่แพทยใชเปนทางเลือก

 

หน่ึงในการรักษาผูปวยที่เปนวันโรคชนิดดื้อยา (multiple drug-resistant tuberculosis-MTB) คณะกรรมการ

 

ยืนยันวา “nptII

 

ไมมีผลตอการดื้อยากานามัยซินในการรักษาผูปวยเปนโรค MTB”

แหลงที่มา  
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902569389.htm
http://www.efsa.europa.eu/EFSA/efsa_locale-1178620753812_1211902569473.htm
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