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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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การคน้พบยนีส าคญัทีท่ าใหเ้มล็ดขา้วมชีวีติอยูใ่นสภาพน า้ทว่มได ้
 
บทความของ CAST เกีย่วกบัขอ้ดแีละขอ้เสยีของการตดิฉลากในกระบวนการผลติอาหาร 
 
การหารอืดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในการประชุม APEC ประจ าปี 2015 

การคน้พบยนีส าคญัทีท่ าใหเ้มล็ดขา้วมชีวีติอยูใ่นสภาพน า้ทว่มได ้

นักวจิัยจาก University of California, Riverside สหรัฐอเมรกิา และ สถาบันวจิัยขา้วนานาชาต ิ(International 
Rice Research Institute, IRRI) ไดค้น้พบกลไกทีท่ าใหเ้มล็ดขา้วสามารถมชีวีติรอดภายใตส้ภาพน ้าทว่มได ้ผล
การศกึษานีไ้ดรั้บการตพีมิพใ์นวารสาร Nature Plants 
 
ทมีนักวจิัยไดค้น้พบยีนทีค่วบคุมการเพิ่มปริมาณน ้าตาลเพื่อการเจริญของตน้อ่อน และพบว่ายีนนี้ท าใหป้รมิาณ
น ้าตาลในเมล็ดสงูขึน้เมือ่อยู่ในสภาพน ้าทว่ม ยนีดังกลา่วนี้คอืยนี AG1 ซึง่ท าหนา้ทีต่รงขา้มกับยนี SUB1A ทีท่ าให ้
พชืทนตอ่ภาวะน ้าทว่มในฤดนู ้าหลาก ยนี AG1 ใชก้ลไกแบบ “ทัง้หมดหรอืไม่มเีลย” (all or nothing) ซึง่หลอกให ้
เมล็ดเขา้ใจวา่น ้าตาลปรมิาณมากนี้จะตอ้งสง่ไปทีต่น้ออ่น ดังนัน้เมล็ดทีจ่มน ้าอยู่จงึเจรญิอย่างรวดเร็วและท าใหต้น้
กลา้โผล่พน้น ้าขึน้มา กลไกนี้สามารถใชไ้ดท้ีร่ะดับความลกึของน ้า 10 เซนตเิมตร และกลไกนี้สามารถท างานได ้
ทนัทหีลงัจากหวา่นเมล็ดลงไปในน ้า 
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
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Council for Agricultural Science and Technology (CAST) ไดต้พีมิพบ์ทความเรือ่ง “Process labels can 
effectively bridge the informational gap between producers and consumer” โดยเป็นการรวบรวมขอ้มูล
เกี่ยวกับการติดฉลากในกระบวนการผลิตอาหารในปัจจุบัน และผลกระทบที่เกิดขึ้นกับวงการอาหารและ
เกษตรกรรม 
 
รายงานฉบับนี้ระบุวา่ การหา้มไม่ใหม้กีารตดิฉลากไม่ใชแ่นวคดิทีด่นัีก การตดิฉลากในกระบวนการผลติอาหารจะ
ชว่ยใหผู้บ้ริโภคไดรั้บขอ้มูลมากขึน้ ท าใหค้าดหวังกับคุณภาพของสนิคา้ตามความเป็นจริง โดยผูเ้ขยีนไดใ้ห ้
ค าแนะน าดา้นนโยบายเกีย่วกบัการตดิฉลากไวด้งันี ้
 
           - รัฐบาลไมค่วรหา้มไมใ่หม้กีารตดิฉลาก 
           - บั ง คั บ ใ ห ้มี ก า ร ติ ด ฉ ล า ก เ ฉพ า ะ ใ น ก รณี ที่ มี ข ้อ เ ท็ จ จ ริ ง ท า ง วิท ย า ศ า ส ต ร์ ยื น ยั น ว่ า 
             ผลติภัณฑนั์น้เป็นอนัตราย  
           - ก าหนดใหม้ีการตดิฉลากตามความสมัครใจในกรณีที่ผลติภัณฑ์นั้นปลอดภัยและไดรั้บการ รับรอง 
             ทางวทิยาศาสตร ์
           - การติดฉลาดในยุคต่อไปควรหลีก เลี่ย งหลักการ  “มีทั ้งหมดหรือไม่มี เ ลย ”  ในร ะหว่า ง 
             การพัฒนาเทคโนโลยแีละวธิกีารใหมใ่นการใหข้อ้มลูทีช่ดัเจนกบัผูบ้รโิภค 
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http://www.cast-science.org/download.cfm?PublicationID=283819&File=1e308a1ba148 
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ในการประชมุ Asia-Pacific Economic Cooperation's (APEC) Food Security Week ในปีนี้ ซึง่จัดขึน้ทีป่ระเทศ
ฟิลปิปินส ์โดยความร่วมมอืของ ISAAA ไดม้กีารประชมุในหัวขอ้ High Level Policy Dialogue on Agricultural 
Biotechnology (HLPDAB) ระหวา่งผูแ้ทนกลุม่ประเทศสมาชกิ APEC เพือ่หารอืดา้นการพัฒนาเทคโนโลยชีวีภาพ
เกษตรในภูมภิาค การประชมุนี้มขี ึน้ระหวา่งวันที ่30 กันยายน ถงึ 1 ตลุาคม ที ่Iloilo Convention Center, Iloilo 
City ในวาระการประชมุ "Enhancing cooperation on biotechnology for improved resiliency, inclusive 
growth, and food security" การประชมุ HLPDAB ถอืเป็นวาระการประชมุส าคัญส าหรับผูน้ าประเทศและ
กระทรวงต่างๆที่เกี่ยวขอ้งเพื่อท าใหเ้กิดการท างานร่วมกันกับภาคธุรกิจ เพื่อน าเสนอผลิตภัณฑ์จาก
เทคโนโลยชีวีภาพทีป่ลอดภัยและการท าใหป้ระชาชนเกดิการยอมรับในผลติภัณฑเ์หลา่นี ้
 
การประชมุครัง้นี้ ม ีSegfredo Serrano ปลัดกระทรวงเกษตรของฟิลปิปินสเ์ป็นประธาน โดย Dr. Randy A. 
Hautea จาก ISAAA ไดน้ าเสนอผลงานในหัวขอ้ Outcomes of the Workshop on Fostering the Benefits of 
Innovations in Plant Breeding and Science Communication ซึง่ไดร้ายงานถงึประโยชน์ของการจัดอบรมเชงิ
ปฏบิตักิารในเดอืนมถินุายนทีผ่า่นมา  
 
กจิกรรมนี้มผีูร้่วมด าเนนิการ ไดแ้ก ่Forum on the Global Alliance for Ag Biotech Trade (GAABT) Model 
Policy on Low-level Presence และ GM and Organic Farming Co-existence เริม่ตน้จากการบรรยายโดย
บรษัิท CropLife ประเทศฟิลปิปินส ์ร่วมกับ Dr. Stephen Yarrow จาก CropLife แคนาดา ตอ่ดว้ยกจิกรรมจาก
ทมีของ Dr. Saturnina Halos ทีป่รกึษาดา้นเทคโนโลยชีวีภาพ กระทรวงเกษตรฟิลปิปินส ์ทีไ่ดน้ าเสนอผลของ
การใชข้า้วโพดเทคโนชวีภาพต่อวถิีชวีติความเป็นอยู่ของเกษตรกรชาวฟิลปิปินส ์โดยพบว่าขา้วโพดเทคโน
ชวีภาพท าใหผ้ลผลติและรายไดข้องเกษตรกรเพิม่ขึน้  
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http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=13824 


