เมษายน พ.ศ. 2555
CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้และข่าวสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ เทคโนโลยี ชี ว ภาพด้ า นพื ช และพลั ง งานชี ว ภาพจากทั่ ว โลกที่ ตี พิ ม พ์ เ ป็ น
ภาษาอัง กฤษมาลงในเว็ บไซด์ http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็ นประจา
ทุก สัป ดาห์ เพื่ อ เผยแพร่ ข้อ มูลที่ ทันสมัยศู นย์ข้ อมูลเทคโนโลยีชีว ภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ได้คัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจาทุก 2 สัปดาห์ โดยฉบับปฐมฤกษ์เริ่มต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช
ข่าวสารทัว
่ โลก
เกษตรกรชาวบราซิลมีผลกาไรมากขึ้นจากเมล็ดพันธุ์เทคโนโลยีชีวภาพ
อาฟริกาใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและเกษตรอินทรียร์ ่วมกันเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านอาหาร
นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐทดสอบฝ้ายนาโนเทค
นักวิจัยสิงคโปร์ค้นพบกลไกควบคุมการออกดอกในพืช
ข้าวบีทีไม่มีผลกระทบต่อการออกล่าเหยื่อและความแข็งแรงของแมงมุม
ยุงจีเอ็มต้านไข้เลือดออกในบราซิล

เทคโนโลยีชว
ี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทั่วโลก
เกษตรกรชาวบราซิลมีผลกาไรมากขึน
้ จากเมล็ดพันธุเ์ ทคโนโลยีชว
ี ภาพ
การศึกษาโดย Celeres and the Brazilian Seed and Seedling Association (ABRASEM) เปิดเผยประโยชน์
ของการใช้เมล็ดพันธุ์เทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นว่าการศึกษาในปี 2011 พบว่าการลงทุนซื้อเมล็ดพันธุ์เทคโนชีวภาพ
1 ถุง ราคา 1 ดอลล่าสหรัฐ เกษตรกรชาวบราซิลได้รับกาไรโดยเฉลี่ยจากข้าวโพด 2.61เหรียญสหรัฐ ถั่วเหลือง
1.59 เหรียญสหรัฐ และฝ้าย 0.59 เหรียญสหรัฐ
นอกจากเมล็ดพันธุ์เทคโนชีวภาพจะมีผลต่อเกษตรกรชาวบราซิลแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังประเมินประโยชน์ของ
เทคโนโลยีชีวภาพต่อสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืนของธุรกิจเกษตรอีกด้วย Anderson Galvao ผู้ประสานงานด้าน
เศรษฐศาสตร์ ก ล่ า วว่ า เป็น ครั้ ง แรกที่ ส ามารถค านวณก าไรที่ ไ ด้ จากฟาร์ ม เขากล่ า วและสรุ ป ผลว่า “พวกเรา
สามารถแปลผลประโยชน์ทางเศรษฐศาสตร์ให้ตรงกับความเป็นจริงที่ใกล้ชิดกับเกษตรกรชาวบราซิลมากขึ้น”
Narciso Barison Neto ประธานของ ABRASEM กล่าวว่า ผลการศึกษานี้จะนาไปเผยแพร่ให้เกษตรกร
ชาวบราซิลได้รับทราบ เพื่อที่จะเป็นข้อมูลในการตัดสินใจเลือกใช้เมล็ดเพันธุ์เทคโนชีวภาพต่อไป
อ่านเพิ่มเติมที่ : http://www.abrasem.com.br/downloads/materias/BiotecAmbiental_ENG.pdf

อาฟริกาใช้เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและเกษตรอินทรียร
์ ว
่ มกันเพื่อเพิม
่ ความมั่นคงด้านอาหาร
ผู้สนับสนุนเทคโนโลยีเกษตรและเกษตรอินทรี ย์แทบจะไม่มีทางเลือกนอกจากจะต้องทางานร่วมกัน เพื่อให้
ความมั่นคงทางด้านอาหารสัมฤทธิ์ผลในทวีปอาฟริกา แนวความคิดนี้นาเสนอโดย Dr.Clive James ผู้ก่อตั้งและ
ประธานของ ISAAA ในการประชุม OFAB กรุงไนโรบี เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2012
“พวกเราต้องใช้เทคโนโลยีเกษตรและเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย์ที่ดีที่สุดและสร้างพลังที่มีประสิทธิภาพ เพื่อให้
มั่นใจว่าพวกเรานั้นยืดหยัดที่จะร่วมกันผลิตอาหารให้กับชาวอาฟริกาที่มีการเพิ่มประชากรอย่างรวดเร็ว ตามที่
กองทุนประชากรแห่งสหประชาชาติคาดว่าในปี 2050 จะมีประชากรมากถึง1.9 พันล้านคน การทาเกษตรแบบวิธี
ปกติเพียงอย่างเดียวและเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรเพียงอย่างเดียวไม่สามารถจัดการปัญหาที่ท้าทายนี้ได้”
Dr.Clive James ได้แสดงความคิดขณะที่เขานาเสนอเรื่อง แนวโน้มของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ เพื่อพัฒนา
เป้าหมายให้ บรรลุ ผ ลในรอบสหั ส วรรษในอาฟริ กา
Dr.Clive
James ได้อ้างถึ งสถานการณ์การค้ าพืช
เทคโนโลยีชีวภาพของโลกปี 2011 ซึ่งตีพิมพ์โดยISAAAทุกปีตั้งแต่ปี1996 เป็นต้นมา
“ประเทศในอาฟริกา เช่น เคนย่า มีการวางแผนที่จะผลิตพืชเทคโนชีวภาพเป็นการค้าเป็นครั้งแรกในปี 2014
ควรเอาอย่างบราซิล ซึ่งไม่เพียงแต่เป็นประเทศที่กาลังพัฒนา แต่มีการเก็บเกี่ยวประโยชน์ที่ดีเยี่ยมจากการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพเกษตรและเกษตรอินทรีย์ เพื่อที่จะผลิตอาหารให้กับประชากรจานวนมหาศาลได้ บราซิลยังมี
ผลรวมรายได้จากการค้าพืชเทคโนโลยีชีวภาพที่โด่ดเด่นอีกด้วย ในปี 2010 เพียงปีเดียว บราซิลมีรายได้สูงถึง
1.2 พันล้านดอลล่าสหรัฐ”
Dr.Clive James กล่าวว่า “เคนย่าอยู่ในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมที่จะทาการผลิตฝ้ายบีทีในเชิงการค้าเนื่องจาก
ปี 2 014 เป็ น เวลาที่ ผู้ น าทางการเมื อ งให้ ก ารยอมรั บ ในขณะที่ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ละเกษตรกรและพร้ อ มที่ จ ะ
ก้าวหน้าไป”
อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวเทคโนโลยีชีวภาพในอาฟริกา ติดต่อ ดร. มาร์กาเร็ต กาเรมบู ผู้อานวยการศูนย์ ISAAA
อาฟริกา ที่ m.karembu@isaaa.org

นักวิทยาศาสตร์จากกระทรวงเกษตรของสหรัฐทดสอบฝ้ายนาโนเทค
นั ก วิ จั ย จากกระทรวงเกษตรของสหรั ฐ ใช้ น าโนเทคโนโลยี ใ นการปรั บ ปรุ ง ฝ้ า ยให้ ส ร้ า งเส้ น ใยเหมื อ นเส้ น ใย
สังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ เป็นหนึ่งจากโครงการทั้งหมดที่ได้มีการร่วมมือกันของผู้เชี่ยวชาญของมหาวิทยาลัย
Texas A&M ในการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม คุณสมบัติการทนไฟของฝ้าย เพื่อใช้ผลิตเครื่องนุ่งห่มที่มี
ความสวยงามและคงทน สารที่ทนไฟถูกพัฒนามาจากสารเคลือบของเส้นใยฝ้ายผสมกับอานุภาคนาโนของดิน
เหนียว Brian Condon นักวิทยาศาสตร์จากศูนย์บริการการวิจัยทางการเกษตรของอเมริกา (ARS) กล่าวว่า ยังมี
ความต้องการวัสดุที่ทนความร้อนที่มีความอ่อนนุ่มและไม่แข็งตัวเมื่อนามาเคลือบ การทดสอบเบื้องต้นของการ
ใช้สารเคลือบนาโนเพื่อต้านทานความร้อนให้ผลเป็นที่น่าพอใจ
สาหรับโครงการอื่นๆผู้เชี่ยวชาญจาก ARS ได้สร้างเครื่องอัลตร้าโซนิกที่มีพลังในการเปลี่ยนกระบวนการทางาน
ของเอนไซม์ โดยดึงไขและส่วนประกอบเส้นใยอื่นๆออกจากฝ้ายดิบที่จะขัดขวางต่อการย้อมและลดคุณภาพ
ของเส้นใย
อ่านเพิ่มเติมที่ :http://www.ars.usda.gov/is/pr/2012/120413.htm

นักวิจย
ั สิงคโปร์คน
้ พบกลไกควบคุมการออกดอกในพืช
คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ สิงคโปร์ (National University of Singapore : NUS) ได้ค้นพบ
ตัวกระตุ้นที่ทาให้พืชออกดอก โดยการศึกษาในครั้งนี้ใช้ระยะเวลา 5 ปี ในการจาแนกโปรตีนที่จาเป็นต่อการ
ออกดอกของพืชภายใต้สภาพแสงปกติ
หัวหน้าคณะวิจัย รองศาสตราจารย์ Yu Hao อาจารย์ประจาคณะวิทยาศาสตร์ชีวภาพ มหาวิทยาลัยแห่งชาติ
สิงคโปร์ ได้ตรวจสอบตัวอย่างพืชกว่า 3 ล้านชนิด และจาแนกโมเลกุลที่มีชื่อว่า FT-INTERACTING PROTEIN
1 (FTIP1) โดยพบว่าพืชที่ไม่พบการแสดงออกของยีนชนิดนี้จะออกดอกล่าช้า ในขณะที่พืชที่มีการแสดงออก
ของยีน FTIP1 นั้นกลับมีการออกดอกเหมือนเดิม ในสภาพแสงปกติ
อ่านเพิ่มเติมที่: http://www.plosbiology.org/article/info%3Ado%2F10.1371%2Fjournal.pbio.1001313
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ข้าวบีทีไม่มผ
ี ลกระทบต่อการล่าเหยื่อและความแข็งแรงของแมงมุม
การปลูกข้าวบีทีต้านทานแมลงศัตรูพืชเป็นการค้า มักมีการถกเถียงเกี่ยวกับความกังวลด้านความปลอดภัยทาง
ชีวภาพต่อสิ่งมีชีวิตในสภาพแวดล้อมที่ไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย เช่น ตัวห้า และตัวเบียนที่ทาหน้าที่ควบคุมแมลง
ศัตรูพืชตามธรรมชาติ Jun-Ce Tian และคณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Zhehiang ได้ทาการทดสอบทาง
ชีวภาพของผลกระทบจากยีน Cry1Ab ในข้าวต่อ แมงมุมตัวห้า (Pardosa pseudoannulata) ซึ่งกัดกินตัวอ่อน
ของเพลี้ยกระโดดสีน้าตาล (Nilaparvata lugens) โดยคณะวิจัยพบว่า ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญ
ต่ อ อั ต ราการรอดชี วิ ต การพั ฒ นาในระยะต่ า งๆ รวมไปถึ ง การเพิ่ ม ปริ ม าณของแมงมุ ม ที่ บ ริ โ ภคตั ว อ่ อ นเพลี้ ย
กระโดดสีน้าตาลทั้งที่ได้กินและไม่ได้กินข้าวบีทีเป็นอาหาร
การวิเคราะห์เพิ่มเติมทั้งในระบบทางเดินอาหารของแมงมุม และการทดสอบปฏิกิริยาตอบสนองอื่นๆ แสดงให้
เห็นว่า ไม่พบความแตกต่างของการออกล่าเหยื่อทั้งในแปลงทดสอบข้าวบีทีและแปลงทดสอบที่เป็นข้าวพันธุ์
ปกติ
คณะนักวิจัยสรุปว่า สายพันธุ์ข้าวบีทีที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ไม่พบความแตกต่างอย่างมีนัยสาคัญต่อการดารง
ชีพ การพัฒนาในระยะต่างๆ และการเพิ่มปริมาณของแมงมุมที่กัดกินตัวอ่อนเพลี้ยกระโดดสีน้าตาลบนต้นข้าวบีที
เปรียบเทียบกับตัวอ่อนบนต้นข้าวปกติ
อ่านเพิ่มเติมที่ : http://www.plosone.org/article/info%3adoi%2f10.1371%2Fjournal.pone.0035164

ยุงจีเอ็มต้านไข้เลือดออกในบราซิล
นักวิ จั ย ชาวบราซิ ล เชื่ อว่ า การทดลองดั ด แปลงพัน ธุกรรมในยุ งสามารถใช้ ได้ จริ ง ในการทดลองเพื่ อจานวน
ประชากรยุงลาย (Aedes aegypti) ซึ่งเป็นพาหะของเชื้อไข้เลือดออก โดยมีการปล่อยยุงตัวผู้กว่า 10 ล้านตัว
ในเมือง Juazeiro แล้ว
จากตัวอย่างที่เก็บได้ พบว่า กว่า 85 เปอร์เซ็นต์ ของไข่เป็นไข่ยุงดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นว่า ยุง
เหล่านี้ ได้เข้ามาแทนที่ประชากรยุงที่มีอยู่ดั้งเดิม Aldo Malavasi ผู้ประสานงานโครงการ กล่าวว่า “นี่จะเป็นการ
ลดจานวนยุงลายและลดการถ่ายทอดเชื้อไข้เลือดออกด้วย”
การทดลองในลักษณะเดียวกันนี้จัดทาขึ้นทั้ง
ในประเทศมาเลเซีย และหมู่เกาะเคย์แมน ด้วยเช่นกัน
อ่า นเพิ่ม เติ มที่ :
http://vaccinenewsdaily.com/medical
modified-mosquitoes-fight-dengue-in-brazil/
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