
29  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  
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นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั Wisconsin พบกลไกส าคญัส าหรบัการเจรญิเตบิโตของเซลลพ์ชื 

แคนนาดาปลกูมะเขอืเทศสมีว่ง 

บงัคลาเทศปลกูมะเขอืบที ี

หนว่ยวจิยั Rothamsted ในประเทศองักฤษ เตรยีมยืน่ขอทดสอบภาคสนาม GM CAMELINA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นกัวจิยัจากมหาวทิยาลยั Wisconsin พบกลไกส าคญัส าหรบัการเจรญิเตบิโตของเซลลพ์ชื 

กลุม่นักวจิัยจากมหาวทิยาลยั Wisconsin-Madison รายงานการคน้พบฮอรโ์มนและรเีซ็ปเตอรท์ีค่วบคมุการขยาย
ขนาดของเซลลพ์ชื การวจัิยนีน้ าโดยนักชวีเคมชีือ่ Mike Sussman เขาอธบิายถงึกลไกการสง่สญัญาณทีค่วบคมุการ
ขยายขนาดของเซลลใ์นเซลลร์ากของอะราบดิอบซสิ งานวจิัยอธบิายถงึการหลัง่ฮอรโ์มนของพชืโดยมโีปรตนีไคเน
สซึง่เป็นรเีซปเตอรบ์นผวิเซลลเ์ป็นตวัรับสญัญานและสง่ผลใหเ้ซลลม์คีวามสามารถในการยดืขยายเพือ่ใหเ้กดิการ
เจรญิเตบิโตและการพัฒนาของราก ล าตน้ ใบ และสว่นอืน่ๆ ของพชื 

  

Sussman อธบิายวา่ มกีารศกึษานอ้ยมากเกีย่วกบักลไกระดบัโมเลกลุทีค่วบคมุการเจรญิเตบิโตของพชื การคน้พบนี้
จงึมคีวามส าคญั เนือ่งจากเป็นการคบ้พบกลไกนีค้รัง้แรกในอาณาจักรพชื ซึง่แสดงใหเ้ห็นถงึรายละเอยีดวา่ฮอรโ์มน
จับกบัรเีซปเตอรข์องเซลลอ์ยา่งจ าเพาะและมอีทิธพิลตอ่การเจรญิเตบิโตของพชือย่างไร การคน้พบนีอ้าจจะท าใหม้ี
การคน้พบวธิกีารใหม่ๆ  เพือ่ทีจ่ะชกัน าและควบคมุใหก้ารเจรญิเตบิโตของพชืทีม่คีวามส าคัญทางเศรษฐกจิ 

  

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานวจิัยนี้ได ้http://www.news.wisc.edu/22472. 

http://www.news.wisc.edu/22472
http://www.news.wisc.edu/22472


บงัคลาเทศปลกูมะเขอืบที ี

บงัคลาเทศปลกูมะเขอืบทีหีรอื Bt Brinjal ซึง่เป็นการปลกูพชืดดัแปลงพันธกุรรมชนดิแรกของประเทศอยา่งเป็น
ทางการ นาย Matia Chowdhury รัฐมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรมอบตน้กลา้มะเขอืบทีใีหแ้กเ่กษตรกรในเขต 
Jamalpur Gazipur Pabna และ Rangpur โดยมพีธิจีัดมอบทีส่ภาวจิัยการเกษตรบงัคลาเทศ (BARC) ซึง่จัดขึน้
โดยสถาบนัวจิัยเกษตรบงัคลาเทศเมือ่วนัที ่22 มกราคม 2014 ทีผ่า่นมา 
 

รัฐมนตรกีลา่วในงานวา่ “เราตดัสนิใจทีจ่ะเริม่ปลกูมะเขอืบทีหีลงัจากการทดสอบทีจ่ าเป็นตา่งๆทัง้ในประเทศและ
ตา่งประเทศ เราใชเ้วลานานในการท าทดลองถงึขอ้ดแีละขอ้เสยีของการน าสายพันธุน์ีม้าเพาะปลกู” 

  

Dr. Md. Rafiqul Islam Mondal ผูอ้ านวยการ BARI กลา่ววา่ เมล็ดมะเขอืบทีจีะแจกจา่ยใหก้บัเกษตรกร
ภายในประเทศในปีนี ้มะเขอืบทีสีายพันธุใ์หมน่ีป้ระกอบดว้ย BARI Bt (Uttara)  BARI Bt (Kajla) BARI Bt 
(Nayontar) และ ISD006 Bt BARI 

รัฐบาลบงัคลาเทศอนุญาตใหป้ลกูมะเขอืเทศบทีหีลงัจากไดรั้บการอนุมัตจิากคณะกรรมาธกิารความปลอดภัยทาง
ชวีภาพแหง่ชาตขิองกระทรวงสิง่แวดลอ้มและป่าไมเ้มือ่วนัที ่30 ตลุาคม 2013 

  

ขอ้มลูเพิม่เตมิและอา่นขา่วที ่http://btbrinjal.tumblr.com/seedlings. 

แคนนาดาปลกูมะเขอืเทศสมีว่ง 

มะเขอืเทศดดัแปลงพันธกุรรมสมีว่งทีถ่กูพัฒนาขึน้โดยนักวทิยาศาสตรจ์ากศนูยว์จัิย John Innes ในองักฤษ ได ้
น ามาปลกูก าลงัจะเก็บเกีย่วผลผลติทีเ่มอืงออนตารโิอ ประเทศแคนาดา ซึง่การศกึษานีท้ าเพือ่การวจัิยในอนาคตและ
ดงึดดูนักลงทนุจากภาคเอกชน มะเขอืเทศสมีว่งปลกูในโรงเรอืนทีม่พีืน้ทีป่ลกูขนาด 5,000 ตารางฟตุจะใหผ้ลผลติ
มะเขอืเทศส าหรับท าน ้ามะเขอืเทศสมีว่งปรมิาณ 2,000 ลติร มะเขอืเทศสมีว่งนีจ้ะสรา้งงานวจัิยใหมแ่ละกอ่ใหเ้กดิ
ความร่วมมอืกนัระหวา่งอตุสาหกรรม เพิอ่เริม่ตน้ในการหากระบวนการควบคมุการขออนุมัตทิีจ่ าเป็นตอ่การน าน ้า
มะเขอืเทศสมีว่งมาใชใ้นเชงิการคา้ออกสูต่ลาด 

  

ศาสตราจารย ์Cathie Martin จาก ศนูยว์จิัย John Innes กลา่ววา่ “เราตอ้งการทีจ่ะส ารวจทางเลอืกทีม่ปีระโยชนท์ี่
ไดรั้บจากการวจัิยนีใ้หก้บัผูบ้รโิภคซึง่พบวา่ ผูบ้รโิภคมคีวามตอ้งการผลติภัณฑท์ีเ่พิม่ส ิง่ทีม่ปีระโยชนต์อ่สขุภาพ” สี

ของมะเขอืเทศนีไ้ดม้าจากแอนโทไซยานนิปรมิาณมาก ซึง่จะมผีลในการตา้นการอักเสบเมือ่เทยีบกบัมะเขอืเทศปกต ิ
และลดการเจรญิของการเกดิมะเร็งในเนือ่เยือ่ออ่นของหนูทีม่แีนวโนม้วา่จะเป็นมะเร็ง และนักวจิัยยังไดย้ดือายกุารสกุ
แกข่องมะเขอืเทศอกีดว้ย 

  

มะเขอืเทศและน ้ามะเขอืเทศสามารถน ามาศกึษาผลกระทบของการบรโิภคแอนโทไซยานนิปรมิาณสงูตอ่โรคมะเร็ง 
โรคหลอดเลอืดหัวใจ และโรคเรือ้รังอืน่ๆ ในขณะทีม่ะเขอืเทศสายพันธุอ์ ืน่ก็ไดรั้บการพัฒนาเพือ่ทีจ่ะผลติผลติภัณฑ์
ดแูลผวิเชน่ สายพันธุท์ีม่สีาร resveratrol ซึง่พบมากในมะเขอืเทศสายพันธุเ์รดไวน ์

  

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิและอา่นขา่วไดท้ี ่http://news.jic.ac.uk/2014/01/gm-purple-tomatoes/. 

หนว่ยวจิยั Rothamsted ในประเทศองักฤษ เตรยีมยืน่ขอทดสอบภาคสนาม GM CAMELINA 

 หน่วยวจิัย Rothamsted ยืน่เอกสารตอ่กระทรวงสิง่แวดลอ้ม อาหาร และกจิการชนบท (DEFRA) เพือ่ทีจ่ะท าการ
ทดสอบภาคสนามประเมนิคณุสมบตัขิอง Camelina ทีเ่มล็ดมกีารสะสมของ omega-3 long chain 
polyunsaturated fatty acids (LC-PUFAs)  

  

นักวทิยาศาสตรด์ดัแปลงพันธกุรรมของ Camelina sativa  โดยใชย้นีจากสาหร่ายทะเล ซึง่เป็นสิง่มชีวีติชัน้ต า่ที่
ผลติกรดไขมันได ้นักวทิยาศาสตรส์งัเคราะหล์ าดบัเบสจากสาหร่ายทะเล 7 ยนีถา่ยเขา้สู ่Camelina เพือ่ใหส้รา้ง
กรดไขมันโอเมกา้ 3 สองชนดิคอื eicosapentaenoic acid (EPA) และ docosahexaenoic acid (DHA) ซึง่ปกติ
แลว้กรดไขมันเหลา่นีไ้ดม้าจากน ้ามันปลา 

ศาสตราจารย ์Martin Parry รักษาการผูอ้ านวยการหน่วยวจิัย Rothamsted กลา่ววา่ หากไดรั้บการอนุมัต ิก็จะ
สามารถประเมนิไดใ้นสภาพแวดลอ้มจรงิ ซึง่จะเห็นถงึศกัยภาพทีเ่ป็นทางเลอืกทีม่สีว่นท าใหม้กีารผลติน ้ามันปลาที่
ยั่งยนืและเขา้ถงึไดด้ว้ยราคาทีไ่มแ่พง 

  

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังานวจิัยที ่http://www.rothamsted.ac.uk/news/rothamsted-research-submits-
application-defra-permission-carry-out-gm-field-trial. 
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