กันยายน 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/เปนประจํา
ทุก สัป ดาห เพื่ อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืชทัว
่ โลก
ศูนยบริการวิจย
ั ทางการเกษตรรายงานขาวโพดสายพันธุท
 ี่ตานทานตอสารพิษของเชื้อรา
การคนพบโรคในขาวโพดชนิดใหมที่มีผลตอความมั่นคงทางดานอาหารของแอฟริกา
การประกาศความรวมมือของกลุมสหภาพยุโรปในการพัฒนาพืชทนแลง
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยไอโอวาพิสูจนวาขาวโพดสีสมมีปริมาณไวตามินเอสูง
ขาวและทิศทางของเชื้อเพลิงชีวภาพ
กระทรวงเกษตรและกระทรวงพลังงานของสหรัฐรวมใหทุนเพื่อปรับปรุงพันธุพืชพลังงานชีวภาพ

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
ศูนยบริการวิจย
ั ทางการเกษตรรายงานขาวโพดสายพันธุทต
ี่ า
 นทานตอสารพิษของเชื้อรา
นักวิทยาศาสตรจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกาไดรายงานผลการทดสอบสายพันธุตางๆ ของขาวโพดวามี
ความตานทานตอสารพิษอัฟลาทอกซินที่มีสาเหตุจากเชื้อ Aspergillus flavus และ A. parasiticus โดย Paul
Williams นักพันธุศาสตรอธิบายวาสารพิษจากเชื้อราในขาวโพดเปนสาเหตุของโรคมะเร็งในมนุษย สัตวและ
สิ่งมีชีวิตตางๆ Williams และคณะผูวิจัยไดทํางานเพื่อคนหาขาวโพดสายพันธุใหมที่มีพันธุกรรมตานทานตอการ
ผลิตสารพิษจากเชื้อรา
เมื่อไมนานมานี้มีการพัฒนาพันธุขาวโพดสายพันธุ Mp04:097 ที่แสดงลักษณะตานทานสูงตอการปนเปอนสารพิษ
ของเชื้อรา โดยขาวโพดสายพันธุนี้และสายพันธุอื่นๆ ที่พัฒนาขึ้นจากคณะนักวิจัยนี้เปนที่ตองการ เพื่อนํามาใชใน
โปรแกรมปรับปรุงพันธุขาวโพดของสถาบันวิจัยตางๆ ทั่วโลก
แหลงขอมูล http://www.ars.usda.gov/is/pr/2010/100902.htm

การคนพบโรคในขาวโพดชนิดใหมที่มีผลตอความมั่นคงทางดานอาหารของแอฟริกา
การเกิดโรคเตีย
้ แคระของขาวโพดในปนี้ อาจมีผลกระทบตอความมั่นคงทางดานอาหารและการดํารงชีวต
ิ ของ
ประชากรหลายลานคนในทวีปแอฟริกา
ขาวโพดที่ไดรบ
ั ผลกระทบจากโรคเตีย
้ แคระ จะแสดงอาการรอยยนทีใ่ บ ลําตนแคระแกร็น เมื่อเชื้อเขาทําลาย
ขาวโพดจะไมใหผลผลิต นักปรับปรุงพันธุขาวโพดคาดการณวา โรคนี้สามารถทําลายขาวโพด 20-30% ของ
ขาวโพดทั้งหมด Godfrey Asea หัวหนานักปรับปรุงพันธุพืชจากสถาบันวิจย
ั พืชไรนานาชาติ (NACRRI) ของ
ยูกันดาไดรายงานการคนพบโรคนี้เปนครัง้ แรกที่เมืองมาซินดีและนามูลองทางภาคตะวันตกและภาคกลางของ
ประเทศยูกันดา
Asea ยังไดกลาวอีกวาโรคนีท
้ าํ ใหสูญเสียผลผลิตขาวโพดทัง้ หมดเมื่อโรคเขาทําลาย มีเพียงแนวทางเดียวที่
จะตอสูกับโรคนี้คือการใหขอมูลแกเกษตรกร ในการควบคุมการแพรระบาดของโรค เราจะแนะนําใหเกษตรกร
ถอนตนพืชที่มก
ี ารแพรระบาดของเชื้อมาเผาทําลาย
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.scidev.net/en/news/maize-disease-threatens-to-devastate-east-africa.html

การประกาศความรวมมือของกลุมสหภาพยุโรปในการพัฒนาพืชทนแลง
เมื่อไมนานมานี้สถาบันวิจัยพืชไรนานาชาติ (INRA) ที่เมือง Montpellier ของฝรั่งเศส ไดประกาศความรวมมือ
ระหวางนักวิทยาศาสตรภาครัฐในกลุมประเทศสหภาพยุโรปจํานวน 15 ประเทศ และภาคเอกชนอีก 8 ประเทศ
รวมทั้งออสเตรเรีย ตุรกี และสหรัฐอเมริกา เพื่อรวมโครงการพัฒนาสายพันธุพืชทนแลง และพืชที่มีการใชน้ํา
อยางมีประสิทธิภาพ และสัมนาเรื่องสภาวะขาดแคลนน้ําภายใตโครงการ DROPS
โครงการนี้มีเปาหมายจะใชแนวทางหลากหลาย เชน ลักษณะสรีรวิทยา พันธุศาสตร ลักษณะพืชตนแบบในการ
ทดสอบในสภาพแปลงและการแสดงออกทางรูปรางภายนอก เพื่อใหเกิดการพัฒนาสายพันธุพืชตางๆ ใหทน
แลง เชน ขาวโพด ขาวสาลี ขาวสาลีดูลัม (durum wheat) และขาวฟาง โครงการนี้เกิดขึ้นภายใตกรอบ
งานวิจัยและพัฒนาของสหภาพยุโรป ซึ่งพันธุที่ไดจะแจกจายไปยังนักปรับปรุงพันธุ ซึ่งอยูรวมในบริษัทเมล็ด
พันธุหรือองคกรนักปรับปรุงพืช
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.inra.fr/presse/lancement_du_projet_europeen_drops_2010_2015

นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยไอโอวาพิสจ
ู นวา
 ขาวโพดสีสมมีปริมาณไวตามินเอสูง
นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยไอโอวาไดพิสูจนวาขาวโพดสีสมเปนแหลงที่ดีสําหรับใหไวตามิน A โดย
บริษัท Harvest Plus และผูรวมวิจัยจากหลายสถาบัน ไดรวมกันพัฒนาขาวโพดสีสมสําหรับประชาชนสวน
ใหญในเขตซับสาฮาราของแอฟริกา ซึ่งประชาชนเหลานี้ไมสามารถที่จะหาซื้ออาหารที่มีไวตามิน A สูงมา
บริ โ ภคเป น อาหารประจํ า วั น ได พบว า ข า วโพดสี ส ม มี ป ริ ม าณเบตาแคโรที น ในระดั บ สู ง ซึ่ ง สารนี้ ส ามารถ
เปลี่ยนเปนไวตามิน A เมื่อบริโภคเขาไป การวิจย
ั ในครั้งนี้ยังพบดวยวาอัตราการเปลี่ยนแปลงสารเบตาแคโรทีน
เปนไวตามิน A ของขาวโพดสีสม มีปริมาณสูงกวาผัก
Dr.Erick Boy หัวหนาดานโภชนาการของ Harvest Plus ไดกลาววา “อัตราการเปลี่ยนเปนไวตามิน A ที่สูงมี
ความสําคัญ” ในป 2012 คาดการณวาจะมีการกระจายขาวโพดสีสมในแซมเบีย เนื่องจากพื้นที่ดังกลาวมีเด็ก
เกือบครึ่งหนึ่งของเด็กที่มีอายุ 5 ขวบ มีความเสี่ยงตอการขาดแคลนไวตามิน A การคนพบใหมนี้ จะชวยใหลด
การขาดแคลนไวตามิน A โดยการใชขาวโพดสีสมใหกับเด็กอายุระหวาง 2-6 ขวบ ได 30% และผูหญิงที่อยู
ในวัยที่มีครรภอีก 40%
อานรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
http://www.harvestplus.org/content/scientists-find-%E2%80%98orange%E2%80%99-maizegood-source-vitamin

เชื้อเพลิงชีวภาพ
ขาวและทิศทางของเชือ
้ เพลิงชีวภาพ
กระทรวงเกษตรและกระทรวงพลังงานของสหรัฐรวมใหทน
ุ เพื่อปรับปรุงพันธุพ
 ืชพลังงานชีวภาพ
Tom Vilsack รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและ Steven Chu รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของสหรัฐอเมริกา ไดประกาศ
การรวมใหทุนสนับสนุนงานวิจัยเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุกรรมของพืชใหเหมาะสมตอการผลิตพลังงานชีวภาพ
งบวิจัยประมาณ 8.9 ลานเหรียญสหรัฐนี้ เกิดขึ้นภายใตการริเริ่มของรัฐบาลประธานาธิบดีโอบามา ซึ่งตองการให
เกิ ด การพั ฒ นาของนวั ต กรรมใหม ๆ สํ า หรั บ การผลิ ต พลั ง งาน เพื่ อ สามารถลดการนํ า เข า น้ํ า มั น ของประเทศ
แนวทางดังกลาวมีความเปนไปไดจากความรวมมือกันของสองกระทรวง โดยใชเทคโนโลยีระดับพันธุกรรมจาก
กระทรวงพลังงานและอาศัยความชํานาญของบุคคลากรดานการปรับปรุงสายพันธุพืชของกระทรวงเกษตร
Vilsack กลาววา “การพัฒนาแหลงของพลังงานหมุนเวียนภายในประเทศทําใหเกิดการสรางงาน สรางรายไดใน
ภาคชนบทของสหรัฐอเมริกา ลดสภาวะโลกรอน ลดการพึ่งพาการนําเขาน้ํามันจากตางประเทศ และสรางความ
แข็งแกรงใหกับระบบเศรษฐกิจของประเทศในศตวรรษที่ 21”
แหลงขอมูล
http://www.usda.gov/wps/portal/usda/usdahome?contentidonly=true&contentid=2010/09/04
40.xml
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