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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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U.S. FDA อนุญาตใหใ้ชค้ าฝอยทีม่สีาร GLA ส าหรบัการเลีย้งสตัว ์

U.S. Food and Drug Administration (FDA) อนุญาตใหใ้ชค้ าฝอย (Safflower) ทีม่สีาร gamma-linolenic acid 
(GLA) สงูในการเลีย้งสตัว ์ตามรายงานของ FDA ระบวุา่ขอ้มูลทีไ่ดรั้บจากบรษัิท Arcadia Biosciences แสดงให ้
เห็นวา่ค าฝอยทีผ่ลติสาร GLA มคีวามปลอดภัยและมปีระโยชนใ์นการใชเ้ลีย้งปศสุตัวแ์ละสตัวปี์ก 
 
เมล็ดของค าฝอย GLA มปีรมิาณน ้ามันทีม่คีณุคา่ทางอาหารสงู โดย 40% ของน ้ามันในเมล็ดเป็นชนดิ GLA ซึง่สาร 
GLA ไดผ้า่นการทดสอบแลว้วา่มปีระโยชนท์างดา้นอาหารและดา้นการรักษา เชน่ ชว่ยตา้นการอักเสบ บ ารุงผวิ และ
การจัดการดา้นน ้าหนักสตัว ์
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.arcadiabio.com/news/press-release/arcadia-biosciences%E2%80%99-gamma-linolenic-

acid-safflower-meal-receives-approval-us 
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Dr. Stephen Wylie และทมีวจิัยจาก Murdoch University ประเทศออสเตรเลยี ไดค้น้พบพืชทีจ่ าเป็นต่อ
ความส าเร็จในการสรา้งความมั่นคงทางอาหาร ในการศกึษาครัง้นี้ ทมีวจัิยไดพ้บยีน RDR1 จากยาสบูพันธุ์ป่า 
(Nicotiana benthamiana) ทีอ่ยู่ในรัฐ Western Australia ยนี RDR1 ควบคมุการตอบสนองตอ่ไวรัสหลากหลาย
ชนดิในยาสบูสายพันธุน์ี ้การท างานของยนี RDR1 ท าใหต้น้ยาสบูมอีาการของโรคไวรัสทีไ่ม่รุนแรง ในขณะทีย่าสบู
สายพันธุ์ทีไ่ม่มีการท างานของยีนนี้ซึง่เกดิจากกลายพันธุข์องยนีแสดงอาการของโรคทีรุ่นแรง ผลการทดลองนี้
แสดงใหเ้ห็นทัง้การตอบสนองตอ่ไวรัสและความผดิปกตทิางพันธกุรรมของพชืชนดินี้ 
 

การคน้พบนีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชไ้ดใ้นพชืหลายชนดิ เชน่ มันฝร่ัง มะเขอืเทศ พรกิ และมะเขอื และมกีารคน้พบ
วา่ยนี RDR1 สามารถควบคุมได ้โดยการท างานของยนีนี้ข ึน้อยู่กับการเปลีย่นแปลงตามระยะพัฒนาการของพืช 
นอกจากนี้ยาสบู N. benthamiana สามารถเจรญิเตบิโตไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีห่ลากหลาย ทัง้สภาพแหง้แลง้ 
ความรอ้นสงูและดนิเค็ม แสดงใหเ้ห็นวา่ในพชืนีน่้าจะมยีนีอืน่ๆทีม่ปีระโยชนท์ีส่ามารถใชพั้ฒนาพันธุพ์ชืตา่งๆได ้
 

อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://www.sciencewa.net.au/topics/environment-a-conservation/item/3603-weirdo-mutant-plant-opens-

doors-for-food-security 

Van Montagu ไดร้บัรางวลั Iran agriculture gold medal 

Dr. Marc Van Montagu ผูไ้ดรั้บรางวัล World Food Prize ในปี 2013 ไดรั้บรางวัล Iran Agriculture Gold 
Medal จาก H.E. Mahmood Hojjati รัฐมนตรกีระทรวงเกษตรแหง่อหิร่าน ในงานประชมุวชิาการเทคโนโลยชีวีภาพ
ของอหิร่าน ครัง้ที ่9 โดยรางวัลนี้เคยมอบใหก้ับ Dr. Norman Borlaug บดิาแห่งการปฏวิัตเิขยีว และ Dr. Gurdev 
S. Khush นักพันธศุาสตรผ์ูพั้ฒนาพันธุข์า้วทีม่ผีลผลติสงู 
 

Dr. Marc Van Montagu กลา่ววา่ “การคดิคน้เทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมในพชืจนถงึปัจจุบันเป็นระยะเวลากวา่ 30 ปี
มาแลว้ ท าใหห้วังไดว้่า เทคโนโลยนีี้น ามาซึง่สามารถพัฒนาพันธุ์พืชใหด้ขี ึน้ซึง่วธิปีรับปรุงพันธุ์แบบดัง้เดมิไม่
สามารถท าได ้แมว้า่ในปัจจบุนัจะมคีวามกา้วหนา้ในดา้นพันธศุาสตรโ์มเลกลุและการท าใหเ้กดิพันธุก์ลาย แตปั่ญหา
ต่างๆทีเ่กดิขึน้ในโลกขณะนี้ก าลังอยู่ในภาวะเร่งด่วนทีเ่ราไม่สามารถรอได ้เราไม่ควรชะลอการใชว้ทิยาการและ
เทคโนโลยทีีด่ทีีส่ดุทีเ่ราม ีดว้ยเหตนุีนั้กเทคโนโลยชีวีภาพจ าเป็นตอ้งเขา้ใจวา่ท าไมสงัคมถงึไดก้ลัวนวัตกรรมใหม ่
เราจะท าอย่างไรในการสือ่สารและสรา้งความเขา้ใจเกีย่วกับประโยชน์และความเสีย่ง เราจะท าอย่างไรในการสรา้ง
ความเชือ่มั่นและความร่วมมือระหว่างประเทศ การพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ยังไม่เพียงพอ เราก าลังอยู่ในสังคมที ่
ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ไม่มีใครชอบการถูกปฏิเสธความคดิเห็น ดังนั้นการอธิบายถึงวิธีการที่ใชใ้นการศกึษาและ 
ความเป็นไปไดต้ามแนวทางของวิทยาศาสตร์เป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างยิ่งในการสรา้งความกา้วหนา้ในวงการ
วทิยาศาสตร”์  
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“เทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมไม่ใชย่าวเิศษทีรั่กษาไดท้กุโรค แต่เป็นเทคโนโลยทีีส่ าคัญอย่างมากในการเลีย้งคนทัง้
โลก” กล่าวโดยคณะกรรมาธกิารดา้นการเกษตร อาหารและประมง แห่งไอรแ์ลนด ์Dr. Tom McLoughlin นัก
เทคโนโลยชีวีภาพอาวุโสจาก Environmental Protection Agency กลา่วว่า “จากงานวจิัยต่างๆทีต่พีมิพ์ในปี 
2010 พบวา่เทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมไม่ไดอ้ันตรายไปกวา่การปรับปรุงพันธุแ์บบดัง้เดมิ” Dr. McLoughlin ไดเ้นน้
ย ้าถงึความจ าเป็นในการใชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมเพือ่เลีย้งคนทัง้โลกและไดก้ลา่วถงึการรักษาโรคตดิเชือ้ไวรัสอี
โบลาวา่ตอ้งใชเ้ทคโนโลยพัีนธวุศิวกรรมเชน่กนั 
 

คณะกรรมาธกิารไดเ้รยีกประชมุผูเ้ชีย่วชาญในชว่งเดอืนมถิุนายน เพือ่หารอืเกีย่วกับขอ้เสนอของสหภาพยุโรปทีจ่ะ
อนุญาตใหป้ระเทศสมาชกิแตล่ะประเทศมสีทิธใินการตดัสนิใจวา่จะยอมรับหรอืไมย่อมรับอาหารและอาหารสตัวท์ีม่า
จากพชืเทคโนชวีภาพ 
 

อา่นผลงานวจิัยไดท้ี ่ 
 

http://www.oireachtas.ie/parliament/mediazone/pressreleases/2015/name-28459-en.html 


