
8 มกราคม พ.ศ. 2557 

CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  
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นกัวทิยาศาสตรเ์ปิดเผยกลไกทางพนัธุกรรมเพือ่เพิม่ผลผลติมะเขอืเทศ 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกานา: เราจะ
เดนิหนา้ในการใชพ้ชืจเีอ็ม 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้มคนใหมข่องอนิเดยีจะอนุมตัใิหใ้ชพ้ชืจเีอ็มเร็วๆ นี ้

สถาบนัวจิยั Rothamsted ทดสอบภาคสนามขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเสร็จสมบูรณ ์
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นกัวทิยาศาสตรเ์ปิดเผยกลไกทางพนัธุกรรมเพือ่เพิม่ผลผลติมะเขอืเทศ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Cold Spring Harbor Laboratory ในนวิยอรก์ สหรัฐอเมรกิาเปิดเผยวธิกีารเพิม่ผลผลติมะเขอื
เทศใหม้ากกวา่เดมิโดยไมต่อ้งปรับแตง่ทรงพุ่มทีเ่ป็นลกัษณะเฉพาะของพันธุ ์งานวจิัยนีไ้ดแ้สดงใหเ้ห็นถงึกลไกหนึง่
ทางพันธกุรรมเกีย่วกบัความดเีดน่ของลกูผสม (hybrid vigor) ซึง่เป็นคณุสมบตัขิองการน ามาใชป้รับปรุงพันธุท์ีม่ ี
ประโยชนใ์นการเพิม่ผลผลติตัง้แตต่น้ศตวรรษที ่20 

ปัจจัยทีซ่อ่นลกัษณะของลกูผสมเกีย่วขอ้งกับยนีหนึง่ยนีทีช่ว่ยใหนั้กวทิยาศาสตรส์ามารถทีจ่ะยดืระยะเวลาใหม้ะเขอื
เทศออกดอก มะเขอืเทศทีม่ชีว่งเวลาการออกดอกนานจะใหผ้ลผลติมากขึน้ 

  

นักวจิัยพบวา่มะเขอืเทศทีท่ าใหก้ลายพันธุใ์นหนึง่หรอืสองชดุของยนีสรา้งดอก (florigen gene) มกีารแสดงออก
ของฮอรโ์มนดอกมากกวา่ของพชืทีไ่ม่ไดก้ลายพันธุ ์การยดืระยะเวลาการสรา้งดอกจะน าไปสูก่ารใหผ้ลมากขึน้
กวา่เดมิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.cshl.edu/Article-Lippman/genetic-discovery-points-the-way-to-much-bigger-
yields-in-tomato-other-flowering-food-plants. 
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้มคนใหมข่องอนิเดยีจะอนุมตัใิหใ้ชพ้ชืจเีอ็มเร็วๆ นี ้

  

Veerappa Moily รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้มของอนิเดยีคาดวา่จะลงคะแนนใหม้กีารอนุญาตใชพ้ชื
ดดัแปลงพันธกุรรมภายในประเทศสวนทางกบัแนวคดิของรัฐมนตรคีนกอ่น การสนับสนุนของ Moily จะน าไปสูก่าร
ยอมรับบค ารอ้งของรัฐบาลในศาลฎกีาเพือ่ทีจ่ะอนุญาตใหม้กีารทดสอบภาคสนามพชืจเีอ็มภายใตเ้งือ่นไขทีก่ าหนด 
ศาลสงูไดรั้บฟังขอ้คดิเห็นสาธารณะหรอื Public Interest Litigation (PIL) เกีย่วกบัเรือ่งนี ้ส านักงานนายกรัฐมนตร ี
พรอ้มดว้ยกระทรวงเกษตรไดเ้คยร่วมกนัผลักดนัค ารอ้ง แตไ่มส่ามารถท าไดเ้นื่องจากการตอ่ตา้นจากอดตี
รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้ม 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.geneticliteracyproject.org/2013/12/27/india-environment-minister-tips-
scales-to-approve-more-gm-crops/. 

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกานา: เราจะเดนิหนา้ในการใช้

พชืจเีอ็ม 

Dr. Joe Oteng-Adjei รัฐมนตรวีา่การกระทรวงสิง่แวดลอ้ม วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีและนวตักรรมของกานาระบวุา่ 
กานา อยูใ่นขัน้ตอน ของการใช ้เทคโนโลยดีดัแปลงพันธกุรรม ( จเีอ็ม ) เพือ่ปรับปรุงการผลติการเกษตร และรายได ้
ใหแ้กเ่กษตรกร 

 

Dr. Joe Oteng-Adjei กลา่วถงึการผา่นกฎหมายความปลอดภัยทางชวีภาพและเทคโนโลยชีวีภาพวา่ กานาไมม่ี
ทางเลอืก แตจ่ะน านวตักรรมจเีอ็มโอมาใช ้เพือ่เพิม่ผลผลติทางการเกษตร ดว้ยวธิกีารทางวทิยาศาสตร ์เขากลา่ว
เพิม่เตมิจากรายงานตา่งๆ ทีผู่เ้ช ีย่วชาญไดท้ดสอบแลว้วา่ผลติภัณฑ ์จเีอ็มโอปลอดภัย  " เราจงึมคีวามจ าเป็นที่
จะตอ้งวางโครงสรา้งพืน้ฐานทีจ่ าเป็นในการเริม่ตน้ทีจ่ะใช ้จเีอ็มโอในทางการคา้ภายในประเทศ " เป็นค าพูดทีเ่ขาได ้
บอกกลา่วกบัสถาบนัวจิัยเกษตรสวนันาแหง่สภาวจิัยวทิยาศาสตรแ์ละอตุสาหกรรม ( CSIR - SARI ) ที ่Nyankpala 
ในภาคเหนอื รัฐมนตร ีOteng-Adjei พรอ้มผูต้ดิตามซึง่เป็นรัฐมนตรชีว่ยวา่การ Dr. Mohammed Musheibu-Alfa 
เขา้เยีย่มชมท าความคุน้เคยกบัสถาบนัวจิัยแหง่นีเ้พือ่ทีจ่ะท าความเขา้ใจการด าเนนิงานโดยเฉพาะอย่างยิง่เกีย่วกบั
ผลติภัณฑ ์จเีอ็มโอ 

 

สว่นหนึง่ของการพบกนัครัง้นีค้อื การน าเสนอผลติฝ้ายเทคโนชวีภาพ หลงัจากนัน้รัฐมนตรวีา่การกระทรวงและคณะ
ผูต้ดิตามเขา้เยีย่มชมแปลงปลกูถั่วพุ่มเทคโนชวีภาพที ่Nyankpala ในเขต Tolon และแปลงปลกูฝ้าย เทคโนชวีภาพ 
ที ่Kpalkore ในเขต Mion 

 

Dr. Joe Oteng-Adjei กลา่ววา่  ภาคประชาชนยังแสดงความกลวัเกีย่วกบัความปลอดภัยของจเีอ็มโอ ความกลวันีไ้ม่
สามารถยับยัง้ประเทศมใิหย้อมรับเทคโนโลยไีด ้

 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่http://www.citifmonline.com/index.php?id=1.1634624. 

สถาบนัวจิยั Rothamsted ทดสอบภาคสนามขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเสร็จสมบูรณ ์

นักวจิัยจากสถาบนัวจิัย Rothamsted ทดสอบภาคสนามขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเสร็จสมบรูณ์แลว้เมือ่วนัที ่31 
ธันวาคม 2013 นักวจัิยใชเ้ครือ่งมอืทางเทคโนโลยชีวีภาพในการดดัแปลงพันธกุรรมขา้วสาลใีหม้กีารสรา้งกลิน่ไล่
เพลีย้ออ่นทีเ่รยีกวา่ (E)-β-farnesene ในปรมิาณสงู 

 

เยีย่มชมเว็บไซตก์ารควบคมุตรวจสอบการทดสอบภาคสนามพชืเทคโนชวีภาพทีม่กีารทดสอบ 2 ปีและผลรายงาน
การตรวจสอบไดท้ี ่http://www.gm-inspectorate.gov.uk/deliberateRelease/exptreleases.cfm ซึง่ไดส้รุปไว ้
วา่ การทดสอบพชืเทคโนชวีภาพเป็นกรณีทีส่อดคลอ้งกบัเงือ่นไขของการไดรั้บความยนิยอมใหท้ดสอบและไม่ได ้
พบความเสีย่งใด ๆ ตอ่สขุภาพของมนุษยห์รอืสิง่แวดลอ้มทีเ่กดิจากสิง่มชีวีติดดัแปลงพันธกุรรม 

 

งานวจัิยไดรั้บทนุสนับสนุนจากรัฐบาลองักฤษผ่านหน่วยงานวจัิยเทคโนโลยชีวีภาพและวทิยาศาสตรช์วีภาพ 
(BBSRC) 

 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.rothamsted.ac.uk/our-science/rothamsted-gm-wheat-trial 
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ท าไมพทิเูนยีบางตน้จงึมสีฟ้ีา 

บทความจากวารสาร Cell Reports เกีย่วกบัความลบัทีท่ าใหพ้ทิเูนยีมสีฟ้ีา ผูเ้ขยีนไดศ้กึษาและคน้พบวา่เกีย่วขอ้ง
กบัป๊ัมระดบัเซลล ์(Cellular pump) ของพชืทีไ่มเ่คยมใีครทราบมากอ่น เมือ่ป๊ัมนีไ้มท่ างาน ซึง่จะเกดิขึน้ในพทิเูนยี
บางตน้ กลบีดอกจะไม่สามารถท าใหบ้างสว่นของดอกความเป็นกรดได ้จงึท าใหก้ลบีดอกมสีฟ้ีาแทนทีจ่ะเป็นสแีดง
หรอืมว่ง ผลการศกึษานีอ้าจจะชว่ยสรา้งสใีนไมด้อกชนดิอืน่ แตไ่มเ่กีย่วขอ้งกบัรสชาตขิองผลไมแ้ละไวน ์

 

อา่นบทความวทิยาศาสตรท์ี ่http://www.cell.com/cell-reports/fulltext/S2211-1247(13)00754-7. 
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