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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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ไบโอเซนเซอรท์ีพ่ฒันาขึน้โดยใชจ้ลุนิทรยีต์ดัตอ่พนัธุกรรม (GE microbe) 
 
ผูอ้ านวยการ CDT เห็นวา่ฝ้ายบทีจี าเป็นส าหรบัการเพิม่ผลผลติฝ้ายในประเทศแซมเบยี 
 
สมาชกิรฐัสภากลา่ววา่ เคนยา่มศีกัยภาพทีจ่ะปลกูพชืเทคโนชวีภาพ 
 
เทคโนโลยพีนัธุวศิวกรรมจ าเป็นส าหรบัการเกษตรทีเ่หมาะสมกบัสภาพอากาศ (Climate smart 
agriculture) 

ไบโอเซนเซอรท์ีพ่ฒันาขึน้โดยใชจ้ลุนิทรยีต์ดัตอ่พนัธุกรรม (GE microbe) 

ทมีนักวจิัยจาก Wyss Harvard ประเทศสหรัฐอเมรกิา ประสบความส าเร็จในการพัฒนาไบโอเซนเซอร ์ทีน่อกจาก
จะเพิ่มจ านวนตัวตรวจจับระดับเซลลแ์ลว้ ยังสามารถน าไปใชใ้นการตรวจสอบผลติภัณฑท์ีม่ีมูลค่าได ้เช่น การ
ตรวจสอบประสทิธภิาพของกระบวนการผลติยารักษาโรค หรอืการผลติพลาสตกิทดแทนทีผ่ลติจากวัตถุดบิชวีภาพ 
โดยใชเ้ซลลข์องจลุนิทรยีเ์ป็นตวัตรวจสอบ  
 
ไบโอเซนเซอรท์ีถ่กูพัฒนาขึน้ใหมน่ีส้ามารถน าไปประยกุตใ์ชใ้นการพัฒนากระบวนการผลติสารเคมทีดแทน โดยใช ้

จุลนิทรียต์ัดต่อพันธุกรรม (GE microbe)  โดยเซลลแ์ต่ละเซลลส์ามารถท าใหเ้กดิการเรอืงแสงไดเ้มือ่ตรวจพบ
สารเคมทีีเ่ป็นเป้าหมายในการตรวจ ซึง่เป็นการท างานในระดบัเซลลท์ีม่ปีระสทิธภิาพสงู โดยสามารถใชห้ลักการตัด
ตอ่พันธกุรรมจลุนิทรยีท์ีพั่ฒนาขึน้นีใ้นการพัฒนาจลุนิทรยีเ์พือ่ใชใ้นการผลติสารเคมทีดแทน ยิง่ไปกวา่นัน้จุลนิทรยี์
เหลา่นียั้งสามารถประยกุตใ์ชใ้นการตรวจสอบสภาพแวดลอ้มได ้เชน่ ใชใ้นการตรวจจับสารมลพษิตา่งๆ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
http://wyss.harvard.edu/viewpressrelease/213/new-biosensors-for-managing-microbial-

workers;jsessionid=11D18EB9CE03FC22CB87AC19531F21C5.wyss1 
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ส านักงาน Cotton Development Trust (CDT) มคีวามเห็นวา่ฝ้ายทีต่า้นทานตอ่แมลงจะชว่ยลดความกังวลของ
เกษตรกรและชว่ยพัฒนากจิการฝ้ายในประเทศแซมเบยี Lwisya Silwimba ผูอ้ านวยการ CDT ไดร้ะบวุา่เกษตรกร
รายย่อยมีก าลังการผลติทีต่ ่าแต่มีตน้ทุนการผลติทีสู่ง ซึง่สง่ผลเสยีต่ออุตสาหกรรมฝ้ายในประเทศ ดังนั้นจงึมี
ความจ าเป็นทีต่อ้งชว่ยเหลอืเกษตรกรรายยอ่ย 
 
Mr. Silwimba กล่าวว่า “ผูเ้พาะปลกูฝ้ายตอ้งเผชญิปัจจัยเสีย่งต่างๆอยู่เสมอ ซึง่ท าใหฝ้้ายมกีารเจรญิเตบิโตที่
ผดิปกต ิผลผลติตกต า่และมตีน้ทนุการผลติทีส่งู ท าใหเ้กษตรกรรายย่อยมรีายไดน้อ้ยและไม่สามารถแขง่ขันทาง
การตลาดได ้ทางเดยีวทีจ่ะแกปั้ญหานี้ไดค้อืการอนุญาตใหใ้ชฝ้้ายบที ีซึง่จะช่วยลดตน้ทุนการผลติ ช่วยเพิ่ม
รายไดแ้ละผลก าไรใหก้บัเกษตรกร การใชฝ้้ายบทีจีะท าใหผ้ลผลติเพิม่มากขึน้จากเกษตรกรจ านวนเทา่เดมิและจะ
ชว่ยสง่เสรมิใหเ้กษตรกรพัฒนาตนเองไปสูก่ารผลติในระดบัอตุสาหกรรมได ้
 
ในปี 2013, CDT ไดย้ืน่เอกสารเพือ่ขออนุมัตใิหท้ าการทดลองดา้นฝ้ายเทคโนชวีภาพไปยังผูม้อี านาจพจิารณา
ดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพของประเทศ โดยขณะนี ้CDT ยังคงรอการอนุมัตอิยู ่
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.africanewshub.com/news/3630792-zambia-keen-on-adopting-gm-cotton 
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สมาชกิรัฐสภาของเคนย่าซึง่เป็นคณะกรรมาธกิารจากหลายภาคสว่นไดแ้สดงความมั่นใจในนักวทิยาศาสตรข์อง
ภาครัฐที่ท างานวจัิยดา้นเทคโนโลยีชวีภาพ โดยไดก้ล่าวหลังจากการเยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆที่ท างานดา้น
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรและการศกึษาดงูานในกรุงไนโรบ ีซึง่จัดโดย ISAAA Afri Center, African Agricultural 
Technology Foundation (AATF), Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO), 
National Commission for Science Technology and Innovation (NACOSTI) และหน่วยงานร่วมตา่งๆ 
 
ภายหลงัจากการเยีย่มชมมหาวทิยาลัย Kenyatta (KU), Biosciences Eastern and Central Africa (BecA-ILRI) 
และ Kenya Agricultural and Livestock Research Organization (KALRO) ซึง่บางสถาบันไดท้ างานวจัิย
เกีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพทางการเกษตร โดยสมาชกิรัฐสภาไดพ้บปะพูดคุยกับนักวทิยาศาสตร์และไดเ้ห็นถงึ
ความพรอ้มของประเทศในการใชพ้ชืเทคโนชวีภาพ 
 
วฒุสิมาชกิ Wilbur Otichillo หนึง่ในสมาชกิรัฐสภาไดก้ลา่วชืน่ชมนักวทิยาศาสตรท์ีท่ างานอย่างน่ายกย่อง โดย
งานวจัิยของนักวทิยาศาสตร์ก าลังกา้วไปสูค่วามส าเร็จในการแกปั้ญหาใหก้ับเกษตรกรและไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า 
“เรามคีวามมั่นใจมากกวา่ความสงสยัวา่ประเทศของเรามศีักยภาพเพยีงพอ” วฒุสิมาชกิ Sabina Chege ประธาน
ฝ่ายการศกึษาของรัฐสภา ไดก้ล่าวขอบคุณคณะท างานทีไ่ดจั้ดงานทัศนศกึษานี้ข ึน้ โดยไดก้ล่าวว่า “ไม่เคยมี
โอกาสไดพ้บปะกับนักวทิยาศาสตร์เป็นจ านวนมากและไดรั้บขอ้มูลทีถู่กตอ้งเกีย่วกับ GMO เหมอืนอย่างครัง้นี ้
ขอขอบคุณอย่างสงูส าหรับการจัดงานครัง้นี้และไดข้อใหนั้กวทิยาศาสตร์จัดงานเชน่นี้ข ึน้อกีเพื่อใหส้มาชกิสภา
ไดรั้บรูข้อ้มลูทีส่ าคญัเพือ่ประกอบการตดัสนิใจรวมไปถงึการชว่ยเผยแพร่ขอ้มูลทีถู่กตอ้งไปยังเขตพืน้ทีท่ีแ่ตล่ะคน
ดแูลรวมถงึการเผยแพร่ขอ้มลูไปยังสมาชกิสภาทา่นอืน่ๆ” 
 
สอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
edwardinaotieno2014@gmail.com 
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ในการสัมภาษณ์พเิศษ ศาสตราจารย ์MS Swaminathan นักวทิยาศาสตรผ์ูม้ชี ือ่เสยีงในดา้นการเกษตรและ
พันธุศาสตร์และไดรั้บการยกย่องใหเ้ป็นบดิาแห่งการปฏวิัตเิขยีวของอนิเดยี ไดเ้สนอขอ้คดิเห็นเกีย่วกับการ
ขดัขวางไมใ่หม้กีารทดสอบพชืเทคโนชวีภาพในภาคสนามและสถานการณ์ทางการเกษตรของอนิเดยีในปัจจุบัน 
ศาสตราจารย ์Swaminathan กลา่ววา่ เทคโนโลยพัีนธุวศิวกรรมชว่ยใหเ้ราสามารถพัฒนาพันธุพ์ชืใหเ้หมาะสม
กบัสภาพอากาศได ้และการปฏวิตัเิขยีวจะเกีย่วขอ้งกบัรูปแบบใหม่ส าหรับการปลกูพชื 
 
ศาสตราจารย ์Swaminathan ยังไดว้จิารณ์เกีย่วกับความทา้ทายดา้นความมั่นคงทางอาหารในอนิเดยี จากสถติิ
พบว่าผลผลติเฉลีย่ในพืชเกอืบทุกชนิดในอนิเดยีอยู่ในระดับทีต่ ่าเมือ่เปรียบเทยีบกับประเทศอืน่ โดยอนิเดยีมี
ผลผลติทีไ่ม่ไดน้ ามาใชป้ระโยชน์เป็นปรมิาณมาก และไดก้ล่าวว่า “ถงึเวลาแลว้ทีเ่ราตอ้งใชพั้นธุ์พืชเทคโน
ชวีภาพเพือ่การปรับปรุงพันธุแ์ละท าการทดสอบในแปลงทดลอง หากไมม่กีารทดสอบในแปลง เราจะไม่สามารถ
รูไ้ดถ้งึประโยชน์และโทษทีเ่ราจะไดรั้บ” และไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า เกษตรกรจะไดรั้บประโยชน์จากพืชเทคโน
ชวีภาพหากรัฐบาลใหก้ารสนับสนุนงานวจัิยทีเ่ป็นประโยชน์ต่อสาธารณะ Indian Council of Agricultural 
Research (ICAR) และหน่วยงานรัฐบาลทีเ่กีย่วขอ้งควรจะใหค้วามส าคัญในการสรา้งพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพ
มากกวา่พันธุล์กูผสมของพชืเทคโนชวีภาพ 
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 
http://www.fnbnews.com/article/detnews.asp?articleid=37584&sectionid=11 
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