
19  มนีาคม 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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ผูเ้ชีย่วชาญดา้นขา้วเปิดเผยขา้วสายพนัธุใ์หมท่นทานสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมในอาฟรกิา 

นกัวทิยาศาสตรจ์ าลองกระบวนการสงัเคราะหแ์สงเพือ่หาแนวทางปรบัปรุงพนัธุ ์

รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรจนีรบัประทานอาหารจเีอ็ม 

กระทรวงเกษตรสหรฐัไดร้บัรายงานเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในออสเตรเลยี  

นกัวจิยัสรา้งแอปเป้ิลตา้นทานโรค FIRE-BLIGHT 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูเ้ชีย่วชาญดา้นขา้วเปิดเผยขา้วสายพนัธุใ์หมท่นทานสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมาะสมในอาฟรกิา 

คณะท ำงำนปรับปรุงพันธุข์ำ้วโดยศนูยข์ำ้วอำฟรกิำไดเ้สนอสำยพันธุข์ำ้ว 6 สำยพันธุท์ีไ่ดรั้บกำรปรับปรุงใหท้นทำน
ตอ่สภำพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมำะสมภำยใตช้ือ่ ARICA หรอืขำ้วทันสมัยของอำฟรกิำ ขำ้วสำยพันธุ ์ARICA ถูกคัดเลอืก
ผ่ำนกระบวนกำรทดสอบกับหลำยสภำพแวดลอ้มอย่ำงเขม้ขน้ทัง้ในระดับภูมภิำคและระดับชำตแิละเกษตรกรมสีว่น
ร่วมในกำรคดัเลอืกสำยพันธุ ์

 

ขำ้ว 6 สำยพันธุถ์ูกพัฒนำใหท้นทำนตอ่พษิของธำตเุหล็ก ควำมหนำวเย็น และควำมเค็ม มหีนึง่สำยพันธุท์ีส่ำมำรถ
รวมทัง้ 2 ลกัษณะเขำ้ไวด้ว้ยกนัไดค้อื ลกัษณะทีท่นตอ่พษิของธำตเุหล็กและควำมหนำวเย็น 

 

Dr. Baboucarr Manneh นักปรับปรุงพันธุข์ำ้วนำชลประทำนจำก  AfricaRice  กลำ่ววำ่ ขำ้วทนตอ่สภำพแวดลอ้มที่
ไม่เหมำะสมมำกกว่ำ 30 สำยพันธุ์มีกำรใชแ้ลว้ในอำฟรกิำ 9 ประเทศ ซึง่สนับสนุนโดยโครงกำรขำ้วทนทำนต่อ
สภำพแวดลอ้มทีไ่มเ่หมำะสมในอำฟรกิำ และมอีกีหลำยสำยพันธุท์ีอ่ยูร่ะหวำ่งกำรปรับปรุง 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิและอำ่นขำ่วที:่ http://www.africarice.org/warda/newsrel-STRASA-Mar14.asp. 
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รฐัมนตรวีา่การกระทรวงเกษตรจนีรบัประทานอาหารจเีอ็ม 

Han Changfu รัฐมนตรวีำ่กำรกระทรวงเกษตรของจนีกลำ่วแถลงในงำนประชมุประจ ำปีของกำรประชมุสภำประชำคม
แห่งชำต ิ(NPC) สภำนติบิัญญัตสิงูสดุของจนี เมือ่วันที ่6 มนีำคม 2014 วำ่เขำเองก็รับประทำนอำหำรจเีอ็ม หลักๆ ก็
คอื น ้ำมันถั่วเหลอืง ไมว่ำ่อำหำรจเีอ็มจะปลอดภัยหรอืไม่นัน้ไม่ควรทีจ่ะตัดสนิโดยหน่วยงำนหรอืบคุคล ควรทีจ่ะตัดสนิ
โดยนักวทิยำศำสตร ์ดว้ยกระบวนกำรและมำตรฐำนทีเ่ขม้งวด 

 

เขำกลำ่วเพิม่เตมิวำ่ น ้ำมันถั่วเหลอืงในจนีผลติจำกถั่วเหลอืงจเีอ็มทีน่ ำเขำ้เป็นหลัก ซึง่ผ่ำนกำรประเมนิควำมปลอดภัย
จำกประเทศทีผ่ลติและกำรพิจำรณำอย่ำงเขม้งวดจำกคณะกรรมกำรควำมมั่นคงดำ้นสิง่มีชวีติดัดแปลงพันธุกรรม
แห่งชำตขิองจนี เขำเนน้ย ้ำว่ำ จนีสรำ้งกฎหมำยและกำรควบควบดแูลครอบคลมุกำรวจิัยดำ้นกำรดัดแปลงพันธุกรรม 
กำรผลติ  กระบวนกำรแปรรูป กำรตลำด และกำรอนุญำตกำรน ำเขำ้เชน่เดยีวกับกำรระบผุลติภัณฑท์ีถู่กควบคมุ  จุดยนื
ของจนีเกีย่วกบัเทคโนโลยดีดัแปลงพันธุกรรมนัน้ ประเทศตอ้งพยำยำมพัฒนำใหก้ำ้วหนำ้เทยีบเทำ่ระดับโลกและตอ้ง
มสีทิธิใ์นทรัพยส์นิทำงปัญญำของตน 

 

อำ่นขำ่วที ่http://epaper.jinghua.cn/html/2014-03/07/content_70689.htm 

นกัวทิยาศาสตรจ์ าลองกระบวนการสงัเคราะหแ์สงเพือ่หาแนวทางปรบัปรุงพนัธุ ์

นักวทิยำศำสตร์จำกมหำวทิยำลัยอลิลนิอยสใ์ชก้ำรจ ำลองกระบวนกำรดว้ยโปรแกรมดจิติอลในกำรคน้หำวธิเีพิม่ยนี
จำกไซยำโนแบคทเีรยี (Cyanobacteria ) เขำ้สูพ่ชื เพือ่ปรับปรุงกำรสงัเครำะหแ์สงของพืช ไซยำโนแบคทเีรียเป็น
สำหร่ำยทีส่ังเครำะหแ์สงได ้มโีครงสรำ้งขนำดเล็กเรียกว่ำคำร์บอกซโีซม (carboxysomes) ซึง่เป็นสว่นทีร่วบรวม
คำรบ์อนไดออกไซด ์และเกดิกระบวนกำรสงัเครำะหแ์สง ทมีวจัิยน ำโดยศำสตรำจำรย์ Stephen Long คน้พบวำ่ กำร
เพิม่ยนีเพือ่ชว่ยกำรขนยำ้ยไบคำรบ์อเนตจะชว่ยใหค้ำรบ์อนไดออกไซดเ์คลือ่นยำ้ยผ่ำนเมมเบรนของคำรบ์อกซโีซม 
จะชว่ยใหเ้กดิกระกระบวนกำรสงัเครำะหแ์สงไดด้ขี ึน้ 6% แบบจ ำลองนี้ยังแสดงใหเ้ห็นวำ่เมือ่มกีำรเพิม่องคป์ระกอบ 
8 สว่นของคำรบ์อกซโีซมเขำ้ไปในพชื พชืมกีำรสงัเครำะหแ์สงเพิม่ขึน้ 60 % 

  

แบบจ ำลองกระบวนกำรสงัเครำะหแ์สงในพชืเศรษฐกจิจะเป็นวธิทีีม่ปีระสทิธภิำพในกำรก ำหนดวำ่วธิกีำรจัดกำรทำง
พันธุกรรมวิธีใดจะมีประสิทธิภำพมำกที่สุด ซึ่งจะช่วยประหยัดเวลำและเงินในกำรพยำยำมด ำเนินกำรใน
หอ้งปฏบิตักิำรทีอ่ำจจะลม้เหลวได ้

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://news.illinois.edu/news/14/0303photosynthesisStephenLong_JustinMcGrath.html 

กระทรวงเกษตรสหรฐัไดร้บัรายงานเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในออสเตรเลยี  

รำยงำนเทคโนโลยชีวีภำพเกษตรของออสเตรเลยีแสดงใหเ้ห็นวำ่ รัฐบำลออสเตรเลยีสนับสนุนเทคโนโลยชีวีภำพอย่ำง
มำกและยนืยันในกำรสนับสนุนงบประมำณดำ้นงำนวจัิยและพัฒนำระยะยำว พืชเศรษฐกจิเชน่ ฝ้ำย คำโนลำ่ และคำร์-
เนชัน่ เพยีงพชืเทคโนชวีภำพทีไ่ดรั้บกำรอนุมัตใิหป้ลกูเชงิกำรคำ้ ออสเตรเลยีตอ้งกำรใหผ้ลติภัณฑอ์ำหำรทีไ่ดจ้ำกกำร
ดดัแปลงพันธกุรรมไดรั้บกำรอนุมัตจิำกส ำนักงำนมำตรฐำนอำหำรออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์กอ่นมกีำรจ ำหน่ำย ถำ้อำหำร
นัน้ประกอบดว้ยผลผลติจำกเทคโนโลยชีวีภำพมำกกวำ่ 1 % และผลติภัณฑนั์น้ตอ้งตดิฉลำกระบวุ่ำเป็นผลติภัณฑท์ีม่ี
ผลผลติจำกเทคโนโลยชีวีภำพเป็นองคป์ระกอบ 

  

อำ่นรำยงำนฉบบัเต็มไดท้ี่
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_Can
berra_Australia_12-11-2013.pdf. 
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นกัวจิยัสรา้งแอปเป้ิลตา้นทานโรค FIRE-BLIGHT  

นักวจิัยจำกสถำบัน ETH Zurich และสถำบัน Julius Kühn ไดส้รำ้งแอปเป้ิลตำ้นทำนโรค fire-blight ขึน้เป็นครัง้แรก 
นักวจิัยไดค้น้หำและแยกยนีตำ้นทำนตอ่โรค fire-blight ในแอปเป้ิลพันธุป่์ำ และสำมำรถยนืยันบทบำทกำรตำ้นทำนตอ่
โรคทีเ่กดิจำกยนีไดเ้ป็นครัง้แรก ยนีใหมน่ีม้รีหัสทำงพันธกุรรมส ำหรับสรำ้งโปรตนีทีจ่ดจ ำโปรตนีบรเิวณผวิเซลลข์องเชือ้
สำเหตุโรค กระตุน้ใหพ้ืชส่งสัญญำณตอบสนองเพื่อป้องกันตัวเองจำกกำรเขำ้ท ำลำยของเชือ้ เขำกล่ำวว่ำยีนเดีย่ว
สำมำรถทีจ่ะป้องกนัพชืจำกโรคได ้

 

Cesar Gessler หัวหนำ้ทมีนักโรคพืชวทิยำจำก ETH Zurich ใชก้ำรดัดแปลงพันธุกรรมแบบ cis-genetic (เป็นกำร
ดดัแปลงพันธกุรรมโดยใชย้นีจำกพชืชนดิเดยีวกนั) และทดสอบควำมตำ้นทำนตอ่โรค fire blight ดว้ยกำรปลกูแอปเป้ิล
ชนดินี้ทีส่วสิเซอร์แลนดแ์ละเยอรมันแลว้ปลกูเชือ้ fire blight พบวำ่ ยนีมกีำรแสดงออกสง่ผลใหแ้อปเป้ิลตำ้นทำนต่อ
โรคจำกกำรถกูเขำ้ท ำลำยของเชือ้ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบังำนวจิัยและอำ่นขำ่วไดท้ี ่https://www.ethz.ch/en/news-and-events/eth-
news/news/2014/03/resistent-gegen-feuerbrand.html. 
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