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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  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 

ขา่วสารท ัว่โลก 

รฐัมนตรเีกษตรไนจเีรยีเรยีกรอ้งใหเ้รง่รดัการผา่นกฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ 
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ขา้วสาลเีทคโนชวีภาพใกลจ้ะออกสูต่ลาด 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบกลไกใหมใ่นการสรา้งกรดอะมโินในพชื 

ถ ัว่เหลอืงจเีอ็ม 305423 ปลอดภยัเหมอืนกบัถ ัว่เหลอืงพนัธุเ์ดมิ 

ชุดจโีนมของขา้วสาลชีว่ยนกัวจิยัปรบัปรุงผลผลติ 

การเพิม่ระดบัเอนไซม ์Glucanase ในขา้วโพดมปีระโยชนโ์ดยตรงตอ่อาหารสตัว ์

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รฐัมนตรเีกษตรไนจเีรยีเรยีกรอ้งใหเ้รง่รดัการผา่นกฎหมายความปลอดภยัทางชวีภาพ 

Dr. Akinwumi Adesina รัฐมนตรกีระทรวงเกษตรของไนจเีรยีผูไ้ดรั้บรางวลั Forbes Award เนือ่งจากความพยายาม
ในการสรา้งความมั่นคงดา้นอาหารในไนจเีรยีซึง่ถอืเป็นประเทศทีม่ปีระชากรมากทีส่ดุในอาฟรกิา ระหวา่งการประชมุ
พบกนัของสมาคมนักเขยีนดา้นสทิธมินุษยชนของไนจเีรยี (HURIWA) Adesina กลา่ววา่ การผา่นกฎหมายความ
ปลอดภัยทางชวีภาพจะเป็นทางลดัทีจ่ะใชก้ ากบัดแูลเทคโนโลยบีางประเภทและปกป้องความหลากหลายทาง
ชวีภาพ 

 

Adesina  กลา่ววา่ “ชาวไนจเีรยีเป็นคนฉลาดมาก ประชาชนมกีารศกึษาสงู จงึไมม่ใีครไมว่า่ในยโุรปหรอือเมรกิาทีจ่ะ
มาบอกวา่ชาวไนจเีรยีควรใชเ้ทคโนโลยอีะไรในการเลีย้งตวัเอง  เราจะเป็นผูต้ดัสนิใจในสิง่เหลา่นัน้แตเ่รามคีวาม
รับผดิชอบพอทีจ่ะใชว้ธิกีารทางวทิยาศาสตรท์ีด่ ีการควบคมุทีด่ ีและมกีารจัดการความเสีย่งทีด่ใีนการท าสิง่ใดๆ  

 
อา่นบทความที ่http://www.ngrguardiannews.com/index.php/features/policy-a-politics/142987-need-to-
fast-track-approval-of-bio-safety-bill-by-adesina. 
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ขา้วสาลเีทคโนชวีภาพใกลจ้ะออกสูต่ลาด 

  

ดร. โรเบริต์  ฟารเ์ลย่ ์ประธานฝ่ายเทคโนโลยขีองมอนซานโตแ้ละผูไ้ดรั้บรางวลัอาหารโลก (World Food Prize) 
กลา่ววา่ การพัฒนาขา้วสาลทีนสารก าจัดวชัพชืมคีวามคบืหนา้ทีด่ ีอตุสาหกรรมธัญพชืและอตุสาหกรรมขา้วสาลี
ยังคงใหค้วามสนใจในความกา้วหนา้ของเทคโนโลยชีวีภาพ เนือ่งจากเกษตรกรทีเ่พาะปลกูขา้วสาลยัีงเพาะปลกู
ขา้วโพดและถั่วเหลอืงอกีดว้ย พวกเขาจงึมคีวามเขา้ใจถงึผลประโยชนข์องเทคโนโลย ีแมว้า่การวจิัยจะมคีวาม
คบืหนา้ แตก่ารปลกูในเชงิพาณชิยข์องขา้วสาลเีทคโนชวีภาพยังคงใชเ้วลาหลายปี ปัจจบุนัไมม่ขีา้วสาลเีทคโน
ชวีภาพผลติในเชงิพาณชิยใ์นประเทศใด 

 

อา่นเพิม่เตมิที ่http://www.geneticliteracyproject.org/2014/01/10/monsanto-says-biotech-wheat-
moves-closer-to-market/#.UtXzevQW1RQ. 

ความเขา้ใจของผูบ้รโิภคสหรฐัเกีย่วกบัพชืเทคโนชวีภาพ 
 

ผูเ้ชีย่วชาญจากมหาวทิยาลยัฟลอรดิา้ 2 คนคอื Edward Evans และ Fredy Ballen เปิดเผยงานวจิัยเรือ่ง A 
Synopsis of US Consumer Perception of Genetically Modified (Biotech Crops)บทสรุปรายงานสถานภาพ
ลา่สดุในการพัฒนาพชือาหารจเีอ็มและการประเมนิความคดิเห็นชองสาธารณะชนสหรัฐตอ่อาหารจเีอ็มบนพืน้ฐาน
ของการรับรูข้อ้มลูทางออ้ม 

  

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ความคดิเห็นของสาธารณะชนในการยอมรับอาหารเทคโนชวีภาพเคลือ่นไปขา้งหนา้อย่างชา้ๆ สูก่าร
ยอมรับทัว่โลก การศกึษาลา่สดุแสดงใหเ้ห็นวา่ ผูบ้รโิภคจะยอมรับอาหารเทคโนชวีภาพตอ่เมือ่มกีารใหข้อ้มลู
เกีย่วกบัความปลอดภัยของผลติภัณฑ ์ดงันัน้จงึเป็นสิง่ทีส่ าคญัทีต่อ้งน าเสนอขอ้มลูเกีย่วเทคโนโลยชีวีภาพและ
ผลติภัณฑอ์าหารซึง่ไดม้าจากเทคโนชวีภาพแกส่าธารณะชน 

 
ดาวนโ์หลดรายงานที ่ http://edis.ifas.ufl.edu/fe934. 

นกัวทิยาศาสตรค์น้พบกลไกใหมใ่นการสรา้งกรดอะมโินในพชื 
  

นักวทิยาศาสตรจ์ากมหาวทิยาลยั Purdue ไดค้น้พบกลไกใหมท่ีค่ลา้ยของจลุนิทรยีใ์นพชืทีส่รา้ง phenylalanine 
ซึง่เป็นกรดอะมโินทีเ่ป็นองคป์ระกอบของโปรตนีในสิง่มชีวีติทกุชนดิ การสงัเคราะห ์phenylalanine ในพชืจะผา่น
กระบวนการหว่งโชป่ฏกิริยิาเคมทีีเ่ปลีย่นกรดอนิทรยี ์arogenate ใหเ้ป็น phenylalanine 

 
นักวจิัยจาก Purdue พสิจูนว์า่พชืใชว้ธิกีารทีพ่บมากในสิง่มชีวีติขนาดเล็กในการสรา้ง phenylalanine จาก 
phenylpyruvate เมือ่นักวทิยาศาสตรห์ยดุแตล่ะขัน้ตอนของทัง้สองขัน้ตอนของการสรา้ง arogenate ในพทิเูนยี 
ระดบัของ phenylalanine ลดลง แตเ่มือ่หยดุทัง้สองขัน้ตอนพรอ้มๆ กนั การสรา้ง phenylalanine  เพิม่ขึน้อยา่ง
รวดเร็ว พวกเขาพบวา่ ในกลไกใหมน่ี ้phenylpyruvate จะถกูเปลีย่นเป็น phenylalanine  โดยการดงึสารกลุม่
ไนโตรเจนจาก tyrosine ซึง่เป็นกรดอะมโินทีจ่ าเป็นตวัหนึง่ 

 

อา่นขา่วจากมหาวทิยาลยั Purdue ไดท้ี ่https://ag.purdue.edu/agcomm/Pages/News.aspx. 

ถ ัว่เหลอืงจเีอ็ม 305423 ปลอดภยัเหมอืนกบัถ ัว่เหลอืงพนัธุเ์ดมิ 

 
คณะกรรมการสิง่มชีวีติดดัแปลงพันธกุรรมขององคก์รความปลอดภัยดา้นอาหารแหง่สหภาพยโุรป(EFSA GMO 
Panel)เปิดเผยความคดิเห็นของนักวทิยาศาสตรว์า่ ถั่วเหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม (จเีอ็ม) 305423 มคีวามปลอดภัย
เชน่เดยีวกบัถั่วเหลอืงพันธุเ์ดมิในแงข่องผลกระทบตอ่สขุภาพมนุษย ์สตัว ์และสิง่แวดลอ้ม 

 

The EFSA GMO Panel เปรยีบเทยีบความแตกตา่งดา้นองคป์ระกอบ ลกัษณะทางการเกษตร และลกัษณะพันธุข์อง
ถั่วเหลอืง 305423 กบัถั่วเหลอืงพันธุเ์ดมิและถั่วเหลอืงพันธุป์กตทิีไ่มใ่ชจ่เีอ็ม และประเมนิความแตกตา่งทางสถติิ
ระหวา่งถั่วเหลอืง 305423 กบัถั่วเหลอืงพันธุเ์ดมิ  EFSA GMO Panel สรุปวา่ขอ้มลูของถั่วเหลอืง 305423 เป็น
ขอ้มลูทางวทิยาศาสตรท์ีบ่ง่ชีโ้ดยเอกสารค าแนะน าของ EFSA GMO Panelและ ความคดิเห็นดา้นวทิยาศาสตรโ์ดย
ประเทศสมาชกิของสหภาพยโุรป ตา่งมคีวามเห็นร่วมกนัวา่ ถั่วเหลอืง 305423 มคีวามปลอดภัยเหมอืนกบัถั่ว
เหลอืงพันธุเ์ดมิ 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://www.efsa.europa.eu/en/efsajournal/pub/3499.htm. 
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การเพิม่ระดบัเอนไซม ์Glucanase ในขา้วโพดมปีระโยชนโ์ดยตรงตอ่อาหารสตัว ์

ในอาหารสตัวม์ักจะเตมิเอนไซม ์glucanase ซึง่เป็นเอนไซมท์ีช่ว่ยยอ่ย glucan เพือ่เพิม่ประสทิธภิาพการดดูซมึ
เอ็นไซม ์glucanase (Bgl7A) ทีแ่ยกไดจ้ากเชือ้รา Bispora sp. มคีณุสมบตัพิเิศษและมศีกัยภาพในการเป็นอาหาร
เสรมิในอาหารสตัว ์Yuhong Zhang นักวทิยาศาสตรจ์ากสถาบนัวทิยาศาสตรเ์กษตรของจนีและคณะไดพั้ฒนา
ขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีส่รา้ง glucanase Bg17A ไดใ้นระดบัสงู 
 
การวเิคราะหแ์สดงใหเ้ห็นวา่มคีวามเสถยีรในการแสดงออกของทรานสย์นีของขา้วโพดเทคโนชวีภาพถงึสีรุ่่น การ
ท างานของ β-glucanase ในเมล็ดขา้วโพดเทคโนชวีภาพสงูถงึ 779,800 U/kg หรอืสงูกวา่ปรมิาณเอ็นไซมใ์น
ขา้วโพดปกตถิงึ 236 เทา่ β-glucanase ทีไ่ดจ้ากเมล็ดขา้วโพดเทคโนชวีภาพมคีา่ pH ทีเ่หมาะสมประมาณ 4.0 
และคา่ pH ทีเ่อ็นไซมม์คีวามเสถยีรที ่1.0-8.0 ซึง่เป็นคา่ pH ทีค่ลา้ยกนักบัสภาพแวดลอ้มในระบบยอ่ยอาหารของ
สตัว ์

  

จากผลการศกึษา ขา้วโพดเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้สามารถน ามาใชไ้ดโ้ดยตรงกบัอาหารสตัวโ์ดยไมต่อ้งเพิม่
เอ็นไซม ์ glucanase ดงันัน้จงึท าใหง้า่ยตอ่กระบวนการผลติอาหารสตัว ์

 

ผลงานวจิัยเผยแพร่ที ่PLOS 

ONE: http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0081993 
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