ตุลาคม 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 ทันสมัยศู นยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภั ยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
น้ําทวมกอใหเกิดวิกฤตดานอาหารในโชโกโต จิกาวา และเคอนิของไนจีเรีย
เทคโนโลยีชีวภาพของผักและผลไม: งานวิจย
ั มีมาก นํามาใชนอย
พืชผักอินทรียไมไดมีปริมาณอนุมูลอิสสระที่เปนประโยชนมากกวาปกติ
ความไมสมดุลของโครโมโซมเปนสาเหตุของความผิดปรกติในพืช

เทคโนโลยีชว
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ขาวสารทั่วโลก
น้า
ํ ทวมกอใหเกิดวิกฤตดานอาหารในโชโกโต จิกาวา และเคอนิของไนจีเรีย
จากภาวะน้ําทวมติดตอกันหลายครั้งระหวางเดือนกรกฎาคมถึงตุลาคม ทําใหเกิดภาวะขาดแคลนอาหารในโชโกโต
จิกาวา และเคอนิ ตามรายงานของเครือขายระบบเตือนภัยดานภาวะขาดแคลนอาหารเรื่อง Nigeria Food Security
Outlook
รายงานพูดถึงความมั่นคงดานอาหารในครัวเรือน จะเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รอบๆ แมน้ําสายสําคัญของโชโกโต จิกาวา
และเคอนิ ในขณะที่น้ําทวมในชวงเดือนกันยายน-ตุลาคม สงผลใหผลผลิตของครัวเรือนตกต่ําลง ผลิตอาหารได
นอยและเศรษฐกิจตกต่ํา เปนปญหาตอความมั่นคงดานอาหารระหวางเดือนตุลาคม 2510-มีนาคม 2511
รายงานได ใ ห ข อ มู ล เกี่ ย วกั บ การประเมิ น ความเสี ย หายของผลผลิ ต ก อ นและหลั ง น้ํ า ท ว ม พบว า ธั ญ พื ช ได รั บ
ผลกระทบรุนแรงมากสุดจากภาวะน้ําทวม โดยผลผลิตขาวเสียหาย 60% มิลเลท (millet) และขาวฟาง 40% สวน
ผักและขาวโพดไมไดรับผลกระทบมากนัก เพราะสวนใหญเก็บเกี่ยวประมาณเดือนสิงหาคม
อานเรื่องเดิมไดที่ http://allafrica.com/stories/201011020924.html

เทคโนโลยีชีวภาพของผักและผลไม: งานวิจย
ั มีมาก นํามาใชนอย
มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก แตจํากัดอยูเพียงพืชไมกี่ชนิด เชน ถั่วเหลือง ขาวโพด คาโนลา ฝาย และ
ชูการ บี ท งานวิจัยด านเทคโนโลยีชี วภาพของไมผ ล ผัก ถั่ วเปลื อกแข็ง และไม ดอก ก็มีการดํ าเนิ นงานมาร ว ม
ทศวรรษ แตมีผลิตภัณฑที่ออกสูตลาดไมกี่ชนิด เชน มะละกอตานทานไวรัส สควอซ และคารเนชั่น ขอสรุปนี้
ไดมาจากการศึกษาของ Jamie Miller และ Kent Bradford นักวิทยาศาสตรจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนีย เดวิส
โดยการรวบรวมผลงานวิจัยที่ตีพิมพในวารสารวิชาการและการทดลองภาคสนามใน 24 ประเทศ ระหวางเดือน
มิถุนายน 2003-ตุลาคม 2009
นักวิทยาศาสตรคณะนี้พบวา มีผลงานตีพิมพดานเทคโนโลยีชีวภาพของไมผลและพืชผัก 313 เรื่อง และงานวิจัย
เกี่ยวกับลักษณะตางๆ (traits) 205 เรื่อง และใหขอสังเกตวา เหตุผลสําคัญที่งานเหลานี้ไมสามารถนําไปสูการ
ผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาไดเพราะ 1. กระบวนการอนุญาตคอนขางยุงยากและจุกจิก 2. พืชผักและไม
ผลมักจะไมคอยรับการสนับสนุนจากผูประกอบการเพราะตลาดแคบ 3. การยอมรับของผูบริโภคยังมีดีพอสําหรับ
พืชเทคโนชีวภาพประเภทนี้
อานเรื่องเต็มไดที่ http://www.gmo-compass.org/eng/news/543.docu.html

พืชผักอินทรียไมไดมีปริมาณอนุมูลอิสสระทีเ่ ปนประโยชนมากกวาปกติ
ผลงานวิจัยซึ่งตีพิมพในวารสาร Agriculture and Food Chemistry เรื่องผลของระบบอินทรียและระบบธรรมดา
ตอปริมาณของสารฟลาโวนอยด (Flavonoids) ในหอม และกราฟนอลในแครอทและมันฝรั่ง เปดเผยความจริง
เกี่ยวกับองคประกอบของอาหารในพืชผักอินทรีย Pia Knuthsen และคณะจากเดนมารกรายงานวาไมพบความ
แตกตางในปริมาณของสารโพลีฟนอลระหวางพืชผักโดยวิธีการผลิตแบบอินทรียหรือแบบปกติธรรมดา
ในรายงานกล า ววา “ผลการศึ กษาที่เป นอยู ใ นปจ จุบัน ภายใตการควบคุมสภาพสิ่ งแวดล อมเป นอย างดีนั้น ไม
สามารถสรุ ปได ว า พื ช ผั กที่ ป ลูกด ว ยระบบอิ น ทรีย เชน หอม แครอทและมันฝรั่ง จะมี ป ริ ม าณสารเสริ มสุ ขภาพ
(health-promoting secondary metabolites) สูงกวาพืชผักที่ปลูกตามปกติ ดังนั้นการเลือกบริโภคอาหาร
อินทรียของผูบริโภคบนพื้นฐานของประโยชนดานสุขภาพ จึงไมอาจยอมรับไดจากผลการศึกษานี้”
อานเพิ่มเติมไดที่ http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_
ARTICLEMAIN&node_id=223&content_id=CNBP_026011&use_sec=true&sec_url_var=region1&__
uuid=d3b14fb4-02d0-4b6a-8490-4f15d168cebb.
อานเรื่องเต็มไดที่ http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/jf101091c

ความไมสมดุลของโครโมโซมเปนสาเหตุของความผิดปรกติในพืช
Brian Dike นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเปอรดู เปดเผยวา สภาพผิดปรกติภายนอกของพืช สามารถคาดเดาไดจาก
ความไมสมดุลของโครโมโซม งานวิจัยนี้สามารถอธิบายถึงผลที่เกิดขึ้นจากการเพิ่มหรือลดยีนหรือการจัดเรียงตัว
ใหมของจีโนมพืชเชนเดียวกับสัตวและผลของการเรียนรูสภาพไมสมดุลของโครโมโซมนี้ นําไปสูการแกไขอาการ
ผิดปกติที่เกิดขึ้นได
นักวิจัยผูนี้กลาววา “ความสามารถของสิ่งมีชีวิตในการเพิ่มปริมาณยีนและสงผานยีนทั้งหมดไปสูรุนลูก เปนเรื่องที่
สําคัญมาก สิ่งที่เราคนพบคือยีนตางๆ เหลานี้ไวตอปริมาณของยีนซึ่งเกี่ยวโยงกับจีโนมทั้งหมด เมื่อเกิดความไม
สมดุลขึ้น สิ่งมีชีวิตก็จะเกิดอาการผิดปรกติ
Brian Dike กลาวเพิ่มเติมวา “จากการเรียนรูในเรื่องกฎเกณฑนี้ เราสามารถคาดคะเนผลที่ไดจากการเพิ่มหรือตัด
ลดยีนจากสิ่งมีชีวิต เชน เราสามารถคาดคะเนลักษณะรูปรางของพืชไดจากการเปลี่ยนแปลงจํานวนโครโมโซม
ตัวอยางเชน งานที่ Dike และคณะ พบวาพืชที่มีปริมาณโครโมโซม 1 มาก และมีความผิดปรกติของโครโมโซม 3
จะมีลําตนที่ใหญขึ้น
อานเพิ่มเติมไดที่ http://www.purdue.edu/newsroom/research/2010/101103DilkesChromosomes.html.
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