มีนาคม 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/เป นประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศูนย ข อมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
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นักวิ ทยาศาสตร กรมวิ ชาการเกษตรของสหรัฐ ณ สถานีบริ การวิ ช าการ ในมหาวิ ทยาลั ยแห งรัฐวอชิงตั น ได พบ
แหลงพันธุกรรมตานทานตอโรค powdery scab และ black dot ซึ่งเกิดจากเชื้อรา Spongospora subterranean
และ Colletotrichum coccodes เขาทําลายหัวมันและลําตน นําไปสูการสูญเสียผลผลิตสูงถึง 25% และทําให
หัวมันไมเจริญเติบโตตามปกติ
การคัดพันธุตานทานตอโรค ซึ่งเริ่มในป ค.ศ. 2004 พบวามีมันฝรั่ง 5 สายพันธุที่ปรับปรุงมาจากพันธุปา Solanum
hougasii และพันธุการคา Summit Russet สายพันธุตานทานแสดงอาการของโรคนอยกวาพันธุเดิม เชน ลด

อาการปมบนรากอันเนื่องมาจากโรค powdery scab และลดจุดแผลบนลําตนจากโรค black dot พันธุที่คัดเลือก
ใชนี้ จะถูกนําไปพัฒนาใหเปนพันธุปลูกเพื่อเปนการคาโดยรวมลักษณะความตานทาน 2 ลักษณะไวดวยกัน
อานรายละเอียดไดที่
http://www.ars.usda.gov/is/pr/2010/100302.htm

กรรมาธิการสหภาพยุโรปอนุญาตใหใชมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงการคา
กรรมาธิการสหภาพยุโรปไดอนุญาตใหมีการผลิตมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งพัฒนาโดยบริษัท BASF ชื่อวา
Amflora ในเชิงการคาได หลังจากมีการพัฒนาในเรื่องนี้มานานตั้งแต ค.ศ.2003 Amflora เปนมันฝรั่งที่สราง
อมายโลเพคตินบริสุทธิ์ ซึ่งเปนแปงที่ใชในอุตสาหกรรมกระดาษ เสนใย และกาว เทคโนโลยีที่จะชวยในการ
ผลิ ต แป ง ให มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสู ง จากเดิ ม ซึ่ ง ต อ งสกั ด แป ง ชนิ ด นี้ จ ากแป ง ผสมที่ มี อ มายโลเพคติ น และ
อมายโลสจากมันฝรั่งปกติ นอกจากนี้ภาคอุตสาหกรรมจะไดรับประโยชนจากการปลูก Amflora เพราะสามารถ
ผลิตกระดาษที่มีคุณภาพ ผลิตภัณฑอื่น เชน วัสดุกอสรางและกาว ไดในระยะเวลาที่สั้นกวาเดิม
คณะกรรมการความปลอดภัยดานอาหารของสหภาพยุโรป ไดยืนยันมาหลายครั้งแลววา Amflora ปลอดภัยตอ
มนุษย สัตว และสภาพแวดลอม ปเตอร เอคส ประธานของ BASF กลาววา “เสนทางเปดแลวสําหรับการปลูก
Amflora ในเชิงการคาในปนี้ Amflora จะมีสวนชวยสรางความมั่นคงในระดับนานาชาติใหแกอุตสาหกรรมแปง
มันฝรั่งของยุโรป”
อานรายละเอียดไดที่
http://www.basf.com/group/pressrelease/P-10-179

โมเดลภูมิอากาศสําหรับพืชในอาฟริกา
นักปรับปรุงพันธุพืชในประเทศอาฟริกาตะวันออก 3 ประเทศ คือ เคนยา ยูกานดา และแทนซาเนีย จะสามารถ
วิเคราะหผลกระทบของภาวะโลกรอนตอพืชชนิดตาง ๆ ไดในเร็ว ๆ นี้ โดยมหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน (MSU)
ในสหรัฐไดพัฒนาโมเดลภูมิอากาศทองถิ่นเชื่อมโยงกับการเจริญเติบโตของพืชและโมเดลน้ํา เพื่อชวยในการ
ประเมินผลผลิต
โมเดลนี้สามารถนําไปทดลองใชไดกับผลกระทบของสภาพโลกรอน เชน อุณหภูมิสูง ภาวะแหงแลงตอพืชบาง
ชนิด ทําใหประหยัดเวลาที่จะตองใชในแปลงทดลอง เจนนิเฟอร ออลชัน หัวหนานักวิจัยและรองศาสตราจารย
ของคณะ Communication Arts and Sciences มหาวิทยาลัยแหงรัฐมิชิแกน กลาววา โมเดลนี้จะชวยใหวงจร
งานวิจัยเปนไปไดเร็วยิ่งขึ้น แมวาขณะนี้โมเดลยังไมเสร็จสมบูรณ แตคาดวาจะนํามาทดสอบในการฝกอบรม
และปฏิบัติการในเดือนมิถุนายนนี้
เอกสารฉบับเดิม ดูไดจาก
http://allafrica.com/stories/201002240894.html

ยีนทีใ่ ชในการสรางพันธุพช
ื ตานทานอลูมิเนียม
นักวิทยาศาสตรจากกรมวิชาการเกษตรของสหรัฐและศูนยวิจัยดานเกษตรและสุขภาพ (Robert W. Holley
Center) ของมหาวิทยาลัยคอรแนล กําลังพัฒนาสายพันธุขาวฟางตานทานตอความเปนพิษของอลูมิเนียมโดย
วิธีการปรับปรุงพันธุแบบการใชเครื่องหมายโมเลกุล ความเปนพิษของอลูมิเนียมมักจะพบในดินที่มีความเปน
กรดสูง ซึ่งเปนสภาพดินที่พบโดยทั่วไปในประเทศกําลังพัฒนาในเขตอาฟริกา เอเชีย และอเมริกาใต คณะ
นักวิจัยไดคนพบ ยีนตานทานอลูมิเนียมในขาวฟางบางสายพันธุ
ยีนที่พบจะสรางโปรตีนที่เกี่ยวของกับการเคลื่อนยายสารบริเวณปลายราก โปรตีนนี้จะชวยปลดปลอยกรดซิตริก
สูดินเมื่อสัมผัสกับราก อลูมิเนียมไอออนซึ่งจับอยูกับกรดซิตริกจะไมสามารถกลับเขามาสูรากไดอีก ขณะนี้ไดมี
การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลสําหรับยีนนี้เพื่อชวยใหการถายยีนเขาสูขาวฟางพันธุใหม ๆ เปนไปไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และอาจนําไปใชในการพัฒนาพันธุขาวโพดใหตานทานตอดินกรดดวย
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดจาก
http://www.news.cornell.edu/stories/Feb10/aaasKochian.html

ไมมีปญหาดานเทคนิคตอขาวเทคโนชีวภาพ
“เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมและวิธีการสรางขาวเทคโนชีวภาพมีการทดลองอยูทั่วไป จึงไมเปนอุปสรรคตอ
การที่จะนําขาวเทคโนชีวภาพไปใชอยางแพรหลายในประเทศที่ปลูกขาว” เปนคําพูดของ ดร.จอหน เบนเนท
ศาสตราจารยเกียรติคุณของสาขาวิทยาศาสตรชีวภาพ มหาวิทยาลัยซิดนีย ออสเตรเลีย ดร.เบนเนท คาดวาจะ
มีการเพิ่มประสิทธิภาพของการผลิตขาวเทคโนชีวภาพขึ้นอีกโดย
1. การฉีดพนเชื้อ Agrobacteria ลงบนดอก เพื่อไมตองใชระบบเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ
2. สงผานยีนเปาหมายใหเขาสูตําแหนงที่ตองการ แทนที่ยีนจะเขาไปแบบสุม
3. ถายยีนใหแกคลอโรพลาสต เพื่อการเปลี่ยนแปลงยีนที่สําคัญตอการสังเคราะหแสง
ในเอกสาร Biotech Rice - Present Status and Future Prospects ซึ่งปรากฏใน ISAAA Brief 41 เรื่อง
Global Status of Commercialized Biotech / GM Crops 2009 ดร. เบนเนท ไดใหขอสังเกตวา อาจมี
ประเด็ น ป ญ หาเกิ ด ขึ้ น จากการควบคุ ม พื ช เทคโนชี ว ภาพในประเทศที่ มี ก ารปลู ก ข า วเป น หลั ก เขากล า วว า
ประเทศจีนและอินเดีย นาจะไดประโยชนจากการพัฒนาและลงทุนการทดสอบความปลอดภัยดานอาหารและ
การอนุรักษสิ่งแวดลอมที่เปนไปอยางโปรงใส สิ่งทาทายในเรื่องนี้คือ จะเพิ่มผลผลิตอยางยั่งยืน และการให
ความสําคัญตอประเด็นปญหาที่สําคัญเชนการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
Brief 41 สามารถสั่งซื้อไดที่
http://www.isaaa.org
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