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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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USDA FAS เผยแพรข่อ้มูลเครอืขา่ยการเกษตรโลกของไนจเีรยี 

U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS) ไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลเครอืขา่ย
การเกษตรโลก (Global Agricultural Information Network, GAIN) ซึง่รายงานถงึสถานการณ์ของ
เทคโนโลยชีวีภาพเกษตรในประเทศไนจเีรยี รายงานฉบบันีร้ะบวุา่ไนจเีรยีไดผ้่านร่างความปลอดภัยทางชวีภาพและ
ประกาศใชเ้ป็นกฎหมายแลว้ และจัดไดต้ัง้หน่วยงานเพื่อการบริหารจัดการความปลอดภัยทางชวีภาพแห่งชาต ิ
(National Biosafety Management Agency, NBMA) ในเดอืนเมษายนทีผ่่านมา NBMA ไดก้ าหนดกรอบการ
ด าเนินงาน วธิีการด าเนินงานของหน่วยงานและการบรหิารจัดการ ส าหรับการใชเ้ทคโนโลยีชวีภาพสมัยใหม่ใน
ประเทศ การทดสอบภาคสนามในหลายพืน้ทีข่องพชืเทคโนชวีภาพไดแ้ก ่ถั่วพุ่ม ขา้วฟ่างและมันส าปะหลัง ซึง่เคย
ถกูระงับไวไ้ดรั้บการอนุญาตใหท้ าการทดสอบได ้จากการด าเนนิการทีผ่่านมานี้ ท าใหผู้ม้สีว่นไดส้ว่นเสยีซึง่ใหก้าร
สนับสนุนผลติภัณฑเ์ทคโนโลยชีวีภาพเกษตรไมต่อ้งประสบปัญหาในประเทศไนจเีรยีอกีตอ่ไป 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_L

agos_Nigeria_8-18-2015.pdf 
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นักวจิัยจาก North Carolina State University (NCSU) สหรัฐอเมรกิา ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึกลไกการท างานใน
ระดับโมเลกลุของพืช โดยไดศ้กึษาการปลดปลอ่ยเอทลินีซึง่เป็นฮอรโ์มนทีส่ าคัญเมือ่พชือยู่ในภาวะเครยีด โดย
ท าหนา้ทีค่วบคมุการเจรญิและท าใหเ้กดิการสกุของผล นักพันธุศาสตรพ์ชื 2 รายไดแ้ก ่Anna Stepanova และ 
Jose Alonso ไดแ้สดงใหเ้ห็นถงึกลไกของเอทลินีในการกระตุน้ใหเ้กดิการเริม่ตน้การแสดงออก แตไ่ม่ท าใหเ้กดิ
การแสดงออกของยนีอย่างสมบรูณ์ ซึง่เป็นหนึง่ในกลไกพืน้ฐานของเซลลท์ัว่ไป 
 
เมือ่เซลลเ์กดิการรับรูจ้ากการถูกกระตุน้โดยเอทลินี จะเกดิการถอดรหัส (transcription) ของยนีจ าเพาะทีท่ า
หนา้ทีใ่นการปิดกัน้สญัญาณทีเ่กดิจากการกระตุน้โดยเอทลินี แต่การสงัเคราะหโ์ปรตนีนี้จะถูกยับยัง้ไวจ้นกวา่เอ
ทลินีจะถกูน าออกไป 
 
นักวจิัยไดค้น้พบโปรตนี EIN2 ซึง่เป็นโมเลกลุทีส่ าคัญในการสง่สญัญาณและจ าเป็นในกระบวนการตอบสนองตอ่
เอทลินี โดยโปรตนี EIN2 จะจับกับ mRNA ของโปรตนี EBF2 ซึง่ท าหนา้ทีข่ัดขวางสญัญาณ ท าใหไ้ม่เกดิการ
สงัเคราะหโ์ปรตนี EBF2 เมือ่ไม่มโีปรตนี EBF2 มายับยัง้สัญญาณทีเ่กดิขึน้ กลไกการตอบสนองตอ่เอทลินีจงึ
แสดงออกอย่างเต็มที ่จนกว่าโมเลกุลของเอทลินีจะถูกน าออกไปและเกดิการแสดงออกของโปรตนี EBF2 มา
ยับยัง้สญัญาณ 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
https://news.ncsu.edu/2015/10/ethylene-regulates-translation/ 
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ขอ้มูลจากงานวจิัยของ University of Salento และ LUISS Guido Carli University ประเทศอติาล ีซึง่ตพีมิพใ์น
วารสาร Journal of Cleaner Production ระบวุ่าการเริม่ตน้ด าเนนิการดา้นความรับผดิชอบตอ่สงัคมของธุรกจิ 
(Corporate social responsibility, CSR) แสดงใหเ้ห็นถงึผลกระทบในดา้นดตีอ่ความเห็นของผูบ้รโิภคเกีย่วกับ
อาหารทีม่าจากพชืเทคโนชวีภาพ  
 
ทมีนักวจิัยไดท้ าการสอบถามความคดิเห็นจากผูบ้ริโภคชาวอติาลจี านวน 260 คน ตามวธิกีารของ Caroll ที่
รายงานไวใ้นปี 1979 ผลการส ารวจแสดงใหเ้ห็นวา่การมจีติสาธารณะและความรับผดิชอบตอ่กฎหมายของผูผ้ลติ 
สง่ผลในดา้นบวกต่อผูบ้รโิภคเกีย่วกับความคดิเห็นและความตัง้ใจทีจ่ะซือ้ผลติภัณฑอ์าหารทีม่าจากพืชเทคโน
ชวีภาพ 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261501389X 



ICAR ไดล้งนามความรว่มมอืกบั SABC 

Indian Council of Agricultural Research (ICAR) และ South Asia Biotechnology Centre (SABC) ไดล้ง
นามความร่วมมอื (MOU) ในการเร่งพัฒนาพืชเทคโนชวีภาพโดยภาครัฐในประเทศอนิเดยี โดยผูท้ีร่่วมลงนาม
ไดแ้ก ่ดร. S. Ayyappan ผูอ้ านวยการ ICAR และ Secretary DARE และ ดร. C.D. Mayee ผูก้อ่ตัง้ SABC การลง
นามนี้เกดิขึน้ในการประชมุทีจ่ัดขึน้โดย National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) วันที ่19 
กันยายน 2015 ICAR และ SABC จะร่วมกันสรา้งโครงสรา้งทีเ่ป็นอสิระ เพื่อสนับสนุนการประเมนิและการใช ้

ประโยชน,์ ความปลอดภัยทางชวีภาพ, การก าหนดกฎระเบยีบในการควบคมุ และการจัดกจิกรรมสนับสนุนพชืเทค
โนชวีภาพทีพั่ฒนาขึน้โดยหน่วยงานวจัิยของภาครัฐ 
 
ดร. Ayyappan ไดก้ลา่วยกย่องถงึความพยายามในการร่วมมอืและหวังวา่การร่วมมอืกันในครัง้นี้จะชว่ยเสรมิสรา้ง
ความเขา้ใจเกีย่วกับกระบวนการทางวทิยาศาสตร์และแนวทางในการใชพ้ืชเทคโนชวีภาพ ซึง่เป็นสิง่ทีส่ าคัญ
ส าหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยจีากหอ้งปฏบิัตกิารไปสูก่ารน าไปใชจ้รงิภายใตร้ะบบควบคมุทีรั่ดกมุโดยกระทรวง
ต่างๆของอนิเดยี ดร. Ayyappan ไดเ้นน้ย ้าว่า การพัฒนางานวจัิยดา้นเทคโนโลยชีวีภาพของ ICAR ไปเป็น
ผลติภัณฑ์ที่ใชไ้ดจ้ริง คือสิง่ส าคัญที่ทา้ทายของบุคลากรดา้นวิทยาศาสตร์ การศึกษาดา้นการควบคุมทาง
วทิยาศาสตร์และการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพถือว่าเป็นสิง่ทีส่ าคัญอย่างยิ่งในการน าไปสู่ระบบการ
ควบคมุทีม่ปีระสทิธภิาพ 
 
ดร. Mayee กลา่ววา่การลงนามความร่วมมอืครัง้นี้เป็นกา้วหนึง่ของประวัตศิาสตรใ์นการเผยแพร่พชืเทคโนชวีภาพ
ไปสู่สังคมเกษตรกร เป้าหมายของทัง้สองหน่วยงานคือการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยใหก้ับ National 
Agricultural Research System (NARS) และใหค้วามชว่ยเหลอืในดา้นการใชเ้ทคโนโลย ีความปลอดภัยทาง
ชวีภาพและการควบคมุทางวทิยาศาสตร ์และใหก้ารรับรองพชืเทคโนชวีภาพทีพั่ฒนาโดย NARS 
ในการนีนั้กวทิยาศาสตรจ์ากจาก ICAR และผูบ้รหิารจาก NAAS ไดร้่วมเป็นสกัขพียานในงานเฉลมิฉลองซึง่จัดขึน้
ที ่National Agriculture Science Complex ณ กรุงนวิเดล ี

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.icar.org.in/en/node/9847 
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