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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  
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ผลการทดสอบภาคสนามของ Camelina เทคโนชวีภาพในปีแรก 
 
เกษตรกรเคนยา่เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลอนุญาตใหม้กีารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
ถ ัว่เหลอืงทนภาวะเครยีดถกูพฒันาขึน้คร ัง้แรกในอารเ์จนตนิา  
 
นกัวทิยาศาสตรข์อง CSIRO พฒันาขา้วสาลสี าหรบัท าขนมปงัทีด่ตีอ่สขุภาพ 

ผลการทดสอบภาคสนามของ Camelina เทคโนชวีภาพในปีแรก 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Rothamsted Research ไดป้ระกาศผลการทดสอบในปีแรกของ Camelina เทคโนชวีภาพใน
ระดับแปลงทดลอง โดยเป็น Camelina ทีพั่ฒนาใหส้ามารถผลติน ้ามันโอเมกา้ 3 ในเมล็ดได ้ขอ้มูลทีไ่ดเ้ป็นสิง่
ส าคัญที่แสดงใหเ้ห็นถึงแนวทางการพัฒนาพืชใหส้ามารถสังเคราะห์กรดไขมันที่เป็นประโยชน์ได ้ซึง่จะเป็น
ความหวังในการผลิตน ้ ามันปลาโอเมกา้ 3 แบบย่ังยืนจากการผลิตภาคพื้นดินซึ่งจะช่วยลดการรบกวน
สภาพแวดลอ้มทางทะเล 
 
นักวทิยาศาสตรข์อง Rothamsted ประสบความส าเร็จในการพัฒนาตน้ Camelina sativa ใหผ้ลติกรดไขมันชนดิ 
EPA และ DHA ซึง่ปกตจิะไม่พบในพชืชนดินี้ โดยใชย้นีจากสิง่มชีวีติสงัเคราะหแ์สงในทะเล ผลการทดลองกอ่น
หนา้นี้แสดงใหเ้ห็นว่าคุณลักษณะนี้เป็นคุณลักษณะที่มีศักยภาพ โดยเป็นลักษณะที่มีความคงตัวและท าให ้
Camelina ทีไ่ดรั้บยนีสามารถผลติน ้ามันปลาทีม่ีประโยชน์ไดโ้ดยไม่ส่งผลกระทบต่อปรมิาณผลผลติ จากการ
ทดสอบในแปลงทดลองพบวา่ Camelina เทคโนชวีภาพนีไ้ม่แสดงอาการผดิปกตใิดๆ ทัง้การเจรญิเตบิโต การออก
ดอก การสรา้งเมล็ด เมือ่เปรยีบเทยีบกบัตน้ปกต ิ
 

อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.rothamsted.ac.uk/news-views/first-gm-oilseed-crop-produce-omega-3-fish-oils-field 



เกษตรกรเคนยา่เรยีกรอ้งใหร้ฐับาลอนุญาตใหม้กีารใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 

เกษตรกรจากเขต Kilifi ทางตอนเหนือของประเทศเคนย่าไดเ้รยีกรอ้งใหม้กีารสนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพ
เกษตรและไดข้อใหรั้ฐบาลเปลีย่นจากการหา้มใชพ้ชืเทคโนชวีภาพมาเป็นการอนุญาตแทน  จากการสมัมนาในงาน 
communiqué developed at the end of a biotechnology and biosafety awareness seminar ในวันที ่9 
กรกฎาคมทีผ่า่นมา เกษตรกรไดก้ลา่ววา่เทคโนโลยชีวีภาพชว่ยแกปั้ญหาทางการเกษตรไดจ้รงิและไดต้ัง้ขอ้สงัเกต
วา่การหา้มใชเ้ทคโนโลยนีีเ้ป็นการขดัขวางการขยายตัวทางเศรษฐกจิ 
 
ในประเทศทีม่ปีระชากร 350,000 คน ก าลังอยู่ในภาวะอดอยาก ขาดแคลนอาหาร ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิและเด็ก 
Hon. Mwalimu Menza ผูบ้รหิารดา้นการเกษตรของประเทศ ไดเ้นน้ย ้าถงึความจ าเป็นของเขต Kilifi ในการใช ้

เทคโนโลยชีวีภาพ โดยกลา่ววา่ “เพือ่แสดงความรับผดิชอบตอ่การเกษตรในเขต Kilifi รัฐบาลตอ้งใหค้วามส าคัญ
กบัความกังวลของเกษตรกร เราตอ้งการน าเทคโนโลยชีวีภาพมาใชใ้น Kilifi เพราะเราเขา้ใจถงึศักยภาพทีจ่ะไดรั้บ
ประโยชนจ์ากเทคโนโลยนีี”้ 
 
นักวทิยาศาสตรท์ีอ่ยูใ่นงานสมัมนาไดใ้หค้วามรูก้บัเกษตรกรเกีย่วกบัพืน้ฐานของเทคโนโลยชีวีภาพ งานวจัิยทีก่ าลัง
ด าเนนิการอยูใ่นประเทศรวมไปถงึแผนงานดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ  
 
“ผมจะขอใหค้นทียั่งมคีวามกงัวลอยู ่เปิดทางใหเ้กษตรกรไดใ้ชเ้ทคโนโลยใีหมท่ีค่ดิคน้โดยวทิยาศาสตรข์องเรา ซึง่
ชว่ยแกปั้ญหาการเกษตรทีเ่กดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศ” กลา่วโดย Mr. Dickson Kahidi เกษตรกรผูม้ี
ประสบการณ์กวา่ 20 ปี 
 
การจัดงานครัง้นี้เกดิจากความร่วมมอืของ Open Forum on Agricultural Biotechnology (OFAB), Kenya in 
partnership with the Program for Biosafety Systems (PBS), รัฐบาลประจ าเขต Kilifi และ Kenya 
Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) 
 
สนใจสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่  mkarembu@isaaa.org 

ถ ัว่เหลอืงทนภาวะเครยีดถกูพฒันาขึน้คร ัง้แรกในอารเ์จนตนิา  

ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพสายพันธุห์นึง่ก าลังจะกลายเป็นถั่วเหลอืงพันธุแ์รกของโลกทีม่ลีักษณะทนต่อภาวะเครยีด 
บรษัิท Bioceres S.A., Arcadia Biosciences, Inc., และ Tropical Melhoramento e Genética Ltda ไดเ้ห็นดว้ย
กับการพัฒนาถั่วเหลอืงพันธุใ์หม่ทีล่ักษณะทนต่อภาวะเครียดสายพันธุ ์HB4 โดยคุณลักษณะ HB4 ชว่ยใหพ้ืช
ปรับตัวเขา้กับภาวะเครยีดไดห้ลากหลายและยังใหผ้ลผลติสงู โดยถั่วเหลอืงนี้ถูกพัฒนาโดยบรษัิท Verdeca ซึง่
เป็นบรษัิทร่วมของ Bioceres และ Arcadia  
 
ถั่วเหลอืงทีม่ลีกัษณะทนตอ่ภาวะเครยีดสายพันธุ ์HB4 ไดผ้า่นการทดสอบภาคสนามในการทดสอบนี้ไดท้ าในสภาพ
อากาศทีแ่ตกตา่งกนั 6 แบบ ในหลายๆพืน้ทีข่องอารเ์จนตนิาและสหรัฐอเมรกิา โดยไดท้ าการทดสอบเป็นเวลา 2 ปี 
ผลปรากฏวา่ถั่วเหลอืงสายพันธุ ์HB4 ใหป้รมิาณผลผลติเพิม่ขึน้ 14% ในภาวะเครยีดตา่งๆ รวมถงึสภาวะแลง้ 
ในเดอืนเมษายนปีนี ้อารเ์จนตนิาไดอ้นุญาตใหม้กีารใชถ้ั่วเหลอืงสายพันธุ ์HB4 ซึง่นับเป็นครัง้แรกในโลกทีม่กีารใช ้

ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพทีม่ลีกัษณะทนทานตอ่ภาวะเครยีด 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 

http://www.arcadiabio.com/news/press-release/stress-tolerant-soybeans-be-advanced-through-new-

collaboration-bioceres-arcadia-1 
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นกัวทิยาศาสตรข์อง CSIRO พฒันาขา้วสาลสี าหรบัท าขนมปงัทีด่ตีอ่สขุภาพ 

นักวทิยาศาสตรจ์าก Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization (CSIRO) ประเทศ
ออสเตรเลยี ไดพั้ฒนาขา้วสาลสี าหรับท าขนมปังทีด่ตีอ่สขุภาพเหมอืนกบัขา้วโอต๊และขา้วบารเ์ลย ์ 
 
ในเมล็ดขา้วโอ๊ตและขา้วบารเ์ลยอ์ดุมไปดว้ยเสน้ใยทีล่ะลายน ้าไดเ้รยีกวา่ betaglucan ซึง่ชว่ยลด คอเลสเตอรอล
และลดความเสีย่งในการเป็นโรคหัวใจได ้อย่างไรก็ตามคนสว่นใหญ่ตอ้งการขนมปังทีท่ ามาจากขา้วสาลมีากกว่า 
แตใ่นขา้วสาลมี ีbetaglucan ทีล่ะลายไดอ้ยู่นอ้ย Dr. Steve Jobling และคณะนักวทิยาศาสตรจ์าก CSIRO ได ้
คน้พบความแตกตา่งระหวา่งโครงสรา้งของ betaglucan ในขา้วโอต๊และขา้วสาล ี 
 
Dr. Jobling อธบิายวา่ “มคีวามแตกตา่งเพยีงเล็กนอ้ยระหวา่งเอนไซมท์ีใ่ชส้รา้ง betaglucan ในขา้วสาลแีละขา้ว
โอ๊ต ทีจ่รงิแลว้มเีพยีงต าแหน่งของกรดอะมโินเพียงต าแหน่งเดยีวเท่านัน้ทีแ่ตกต่างกัน เราพบว่าต าแหน่งเดยีวที่
ตา่งกันนี้ท าใหโ้ครงสรา้งของ betaglucan เปลีย่นไปและท าใหล้ะลายน ้าไดม้ากขึน้” ในขณะนี้ทมีวจิัยไดท้ดสอบ
ลกัษณะของขา้วสาล ีทีไ่ดรั้บยนีจากขา้วโอต๊ ทีท่ าใหเ้กดิคณุสมบตัใินการชว่ยลดคอเลสเตอรอล 
 
“ขา้วสาลเีหล่านี้จัดเป็นขา้วสาลเีทคโนชวีภาพเนื่องจากมยีนีจากขา้วโอ๊ต เราก าลังทดลองปลูกในแปลงทดลอง
ควบคมุเพือ่ใหไ้ดเ้มล็ดทีเ่พยีงพอส าหรับการทดสอบคณุภาพในการท าเป็นขนมปังและความสามารถในการลดชว่ย
ลดคอเลสเตอรอล” Dr. Jobling ไดก้ลา่วเพิม่เตมิ 
 
โครงการวจิัยของ Dr. Jobling จะใชเ้วลาอกีประมาณ 5 ปีในการพัฒนาขา้วสาลเีทคโนชวีภาพจนออกสูต่ลาดได ้
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.csiro.au/en/Research/AF/Areas/Plant-Science/Wheat-barley/b-glucan-wheat 
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