มิถุนายน พ.ศ. 2554
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 เพื่อ เผยแพร ขอ มูลที่ ทันสมั ยศูนยขอมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ไดคัดเลือกขอมูลขาวสาร ดังกลาวมาแปลและเรียบเรียงเปนภาษาไทยโดยทานสามารถ
ติดตามขอมูลขาวสารดังกลาวไดที่เว็บไซด http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เปน
ประจําทุก 2 สัปดาห โดยฉบับปฐมฤกษเริ่มตนจากขาวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ขาวสารเทคโนโลยีชีวภาพดานพืช
ขาวสารทัว
่ โลก
วัคซีนจากมันฝรัง่ ดัดแปลงพันธุกรรมสําหรับควบคุมโรคไวรัสในสัตวปก
ขาวสาลีหวาน รสชาติดแ
ี ละมีคุณคาทางอาหารสูง
เทคโนโลยีชีวภาพ จะชวยลดปญหาการขาดแคลนอาหารในปากีสถาน
ศักยภาพของตนปอปลารดด
ั แปลงพันธุกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ

เทคโนโลยีชว
ี ภาพดานพืช
ขาวสารทั่วโลก
วัคซีนจากมันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมสําหรับควบคุมโรคไวรัสในสัตวปก

สถาบันเทคโนโลยีชีวภาพที่ Casteral นครบรูโนส ไอเรส อารเจนตินา ไดพัฒนามันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมที่สราง
วัคซีนปองกันโรคนิวคาสเซิล ซึ่งเปนโรคไวรัสในสัตวปกหลายชนิดในแถบนั้น โรคนี้เปนปญหาสําคัญดานสุขอนามัย
และสภาพสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
Cecilia Vazquez Rovere หัวหนาทีมวิจัยกลาววา มันฝรั่งดัดแปลงพันธุกรรมมียีนที่สรางโปรตีน และกระตุนใหเกิด
ภูมิตานทานในสัตวปกที่ออนแอตอโรค วิธีการใชวัคซีนโดยการใหสัตวกินพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่มีวัคซีนจะชวยลด
ผลขา งเคี ย งของการใช วั ค ซี น และไม ตอ งกั งวลกั บการดู แ ลสั ต ว ข อดีอีกประการหนึ่งคื อผลิ ต ภั ณฑที่ไ ดจากพื ช
ดัดแปลงพันธุกรรม จะปลอดจากการปนเปอนของเชื้อโรค สารพิษจากจุลินทรียและสารกอมะเร็งตางๆ
อานขาวเดิมไดที่
http://fundacion-antama.org/cientificos-argentinos-desarrollan-patata-transgenica-que-actua-comovacuna-para-las-aves/

ขาวสาลีหวาน รสชาติดีและมีคุณคาทางอาหารสูง
Toshiki Nakamura และ Tomoya Shimbata พรอมกับคณะนักวิจัยจากหองปฏิบัติการกลางบริษัทนิปปอน ฟลอร
มิลล ในประเทศญี่ปุน ไดคนพบและพัฒนาขาวสาลีซึ่งเกิดจากการกลายพันธุ จนกลายเปนขาวสาลีหวาน (sweet
wheat-SW)ขาวสาลีกลายพันธุนี้ ขาดเอนไซมที่ใชสรางแปง จึงทําใหมีปริมาณน้ําตาลมากกวาขาวสาลีธรรมดา
การศึกษาเรื่องการใชขาวสาลีหวานเปนอาหารและสวนประกอบของอาหาร ซึ่งตีพิมพใน Journal of Agriculture
and Food Chemistry พบวา แปงขาวสาลีหวานมีรสชาติหวาน เมล็ดและเนื้อแปงมีปริมาณน้ําตาล ไขมัน และเสน

ใยสูงกวาพันธุธรรมดา

ผูวิจัยกลาวเสริมวา องคประกอบที่เปลี่ยนแปลงไปในเมล็ดขาวสาลีหวาน ทําใหแปงขาวสาลีหวานมีผลตอสุขอนามัย
เหมาะที่จะนํามาใชเปนสวนประกอบของอาหาร โดยเฉพาะการมีปริมาณของฟรุคแทน ซึ่งเปนคารโบไฮเครตที่เปน
ประโยชนในปริมาณสูง
อานเรื่องเดิมไดที่
http://portal.acs.org/portal/acs/corg/content?_nfpb=true&_pageLabel=PP_ARTICLEMAIN&node_
id=223&content_id=CNBP_027320&use_sec=true&sec_url_var=region1&__
uuid=c354c7f6-4195-4141-954a-b78feba326c9
อานเรื่องเต็มไดที่ http://pubs.acs.org/stoken/presspac/presspac/full/10.1021/jf200468c

เทคโนโลยีชีวภาพ จะชวยลดปญหาการขาดแคลนอาหารในปากีสถาน
ดร. โมฮัมหมัด อิกบอล ชอฮะรี ผูอํานวยการศูนยนานาชาติดานเคมีและชีววิทยาของปากีสถาน (ICCBS) กลาววา
ปากีสถานจําเปนตองวางกลยุทธในการใชเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร ซึ่งจะชวยใหประเทศสามารถตอสูกับ
ภาวะขาดแคลนอาหารที่เปนอยูในปจจุบัน ในการปาฐกถาที่ ICCBS ดร.ชอฮะรี กลาวเสริมวา การสูรบ พวกหัวรุนแรง
และภัยธรรมชาติ สงผลใหปากีสถานเกิดภาวะสุมเสี่ยงตอการขาดแคลนอาหาร แมวาในความเปนจริงแลว การผลิต
อาหารไดเพิ่มขึ้นในปริมาณที่เพียงพอตอประชากร 180 ลานคน ประเด็นตางๆ เหลานี้ การใชเทคโนโลยีชีวภาพทาง
การเกษตรที่เหมาะสม เชน การใชพืชเทคโนชีวภาพ จะชวยใหการพัฒนาประเทศเปนไปอยางรวดเร็วขึ้น
ในขณะเดียวกัน ดร.อิกรา อาเม็ด ขาน รองอธิการบดีของ University of Agriculture Faisalabad (UAF) กลาวใน
การประชุ ม การดํ า เนิ น งานด า นความปลอดภั ย ทางชี ว ภาพว า ปากี ส ถานยั ง คงล า หลั ง ในเรื่ อ งการวางแผนการใช
ประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพแมวาจะมีการใชฝายบีทีในประเทศอยูแลว ดร.ขาน กลาววา มีความจําเปนตองใช
เทคโนโลยีสมัยใหมและวางมาตรการในการลดตนทุนการผลิตพืชผลทางการเกษตร
อานขาวเพิ่มเติมไดที่
http://www.pabic.com.pk/Pakistan%20lags%20behind%20in%20biotechnology%20from%20World.ht
ml

ศักยภาพของตนปอปลารดด
ั แปลงพันธุกรรมในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ
ปอปลารเปนไมโตเร็ว ใชปุยนอยและเติบโตไดในสภาพดินที่ไมอุดมสมบูรณ จึงมีศักยภาพสูงที่จะใชเปนแหลงการ
ผลิตพลังงานชีวภาพ เชน ไบโอเอทธานอล
Wout Boerjan นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย VIB เมือง Ghent ใน
เบลเยี่ยม กลาววา ปริมาณไบโอเอทธานอลที่ผลิตไดจากเนื้อไมของตนปอปลารดัดแปลงพันธุกรรมสูงกวาที่ผลิตได
จากพันธุธรรมดาถึง 81%
Boerjan กลาววา นี่เปนเพียงจุดเริ่มตน ผลที่ไดจากแปลงทดลองยืนยันวาเราไดเดินมาถูกทางแลว งานวิจย
ั จากนีไ
้ ป
จะชวยใหเราสามารถคัดเลือกสายพันธุปอปลาร ที่เหมาะสมตอการผลิตไบโอเอทธานอลไดดียิ่งขึ้น
ไบโอเอทธานอลผลิ ต จากเนื้ อ ไม ไ ด ย าก เพราะเนื้ อ ไม มี ส ารพวกลิ ก นิ น ซึ่ ง เป น โพลี เ มอร ทํ า ให ก ารแตกตั ว ของ
โมเลกุ ลกลู โ คสเกิด ขึ้นได ย าก นั กวิท ยาศาสตร ป ระสพความสําเร็ จในการยั บยั้ งการแสดงออกของยี นบางส ว นที่
เกี่ยวของกับการสรางลิกนิน ทําใหการแตกตัวของกลูโคสในเนื้อไมเปนไปไดงาย เหมาะสมตอการนํามาใชผลิต
ไบโอเอทธานอล
อานขาวเพิ่มเติมไดที่
http://www.vib.be/en/news/Pages/Initial-field-test-results-GM-poplars-bioethanol-yield-almostdoubled.aspx
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