28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรูแ
้ ละข่าวสาร
ที่เ กี่ย วข้อ งก บ
ั เทคโนโลยีช ี ว ภ าพด้า นพืช และพล ง
ั งานชี ว ภ าพจากท ว
่ ั โลกที่ต ีพ ิม พ์เ ป็ น
ภาษาอ งั กฤษมาลงในเว็ บ ไซด์http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็ นประจ า
ั ดาห์ เพือ
ี ภาพและความปลอดภย
ทุก ส ป
่ เผยแพร่ขอ
้ มู ลทีท
่ น
ั สม ย
ั ศูน ย์ข อ
้ มู ล เทคโนโลยีช ว
ั ทาง
ชีวภาพ ได้ค ัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ด ังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารด ังกล่าวได้ทเี่ ว็ บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ั
ประจาทุก 2 สปดาห์
โดยฉบ ับปฐมฤกษ์เริม
่ ต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551
ข่าวสารเทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
USDA FAS เผยแพร่ขอ
้ มูลเครือข่ายการเกษตรโลกของไนจีเรีย
การค้นพบกลไกระด ับโมเลกุลในกระบวนการแปลรห ัสของพืช
ั
งานวิจ ัยแสดงให้เห็นถึงผลของความร ับผิดชอบต่อสงคมของธุ
รกิจต่อความเห็นของผูบ
้ ริโภคเกีย
่ วก ับ
อาหารทีม
่ าจากพืชเทคโนชีวภาพ
ICAR ได้ลงนามความร่วมมือก ับ SABC

เทคโนโลยีชวี ภาพด้านพืช
ข่าวสารทว่ ั โลก
USDA FAS เผยแพร่ขอ
้ มูลเครือข่ายการเกษตรโลกของไนจีเรีย
U.S. Department of Agriculture Foreign Agricultural Service (USDA FAS) ได ้เผยแพร่ข ้อมูลเครือข่าย
การเกษตรโลก (Global Agricultural Information Network, GAIN) ซึง่ รายงานถึง สถานการณ์ ข อง
เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรในประเทศไนจีเรีย รายงานฉบับนีร้ ะบุวา่ ไนจีเรียได ้ผ่านร่างความปลอดภัยทางชีวภาพและ
ประกาศใช ้เป็ นกฎหมายแล ้ว และจั ด ได ้ตัง้ หน่ ว ยงานเพื่อ การบริหารจั ด การความปลอดภั ย ทางชีว ภาพแห่ง ชาติ
(National Biosafety Management Agency, NBMA) ในเดือนเมษายนทีผ
่ ่านมา NBMA ได ้กาหนดกรอบการ
ดาเนินงาน วิธ ีการดาเนินงานของหน่ วยงานและการบริห ารจั ดการ สาหรั บ การใช ้เทคโนโลยีชวี ภาพสมั ยใหม่ใ น
ประเทศ การทดสอบภาคสนามในหลายพืน
้ ทีข
่ องพืชเทคโนชีวภาพได ้แก่ ถั่วพุ่ม ข ้าวฟ่ างและมันสาปะหลัง ซึง่ เคย
ถูกระงับไว ้ได ้รับการอนุญาตให ้ทาการทดสอบได ้ จากการดาเนินการทีผ
่ ่านมานี้ ทาให ้ผู ้มีสว่ นได ้ส่วนเสียซึง่ ให ้การ
สนับสนุนผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีชวี ภาพเกษตรไม่ต ้องประสบปั ญหาในประเทศไนจีเรียอีกต่อไป
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual_L
agos_Nigeria_8-18-2015.pdf

การค้นพบกลไกระด ับโมเลกุลในกระบวนการแปลรห ัสของพืช

นั กวิจัยจาก North Carolina State University (NCSU) สหรัฐอเมริกา ได ้แสดงให ้เห็นถึงกลไกการทางานใน
ระดับโมเลกุลของพืช โดยได ้ศึกษาการปลดปล่อยเอทิลน
ี ซึง่ เป็ นฮอร์โมนทีส
่ าคัญเมือ
่ พืชอยู่ในภาวะเครียด โดย
ทาหน ้าทีค
่ วบคุมการเจริญและทาให ้เกิดการสุกของผล นั กพันธุศาสตร์พช
ื 2 รายได ้แก่ Anna Stepanova และ
Jose Alonso ได ้แสดงให ้เห็นถึงกลไกของเอทิลน
ี ในการกระตุ ้นให ้เกิดการเริม
่ ต ้นการแสดงออก แต่ไม่ทาให ้เกิด
การแสดงออกของยีนอย่างสมบูรณ์ ซึง่ เป็ นหนึง่ ในกลไกพืน
้ ฐานของเซลล์ทวั่ ไป
เมือ
่ เซลล์เ กิดการรั บรู ้จากการถูก กระตุ ้นโดยเอทิลน
ี จะเกิดการถอดรหัส (transcription) ของยีนจ าเพาะทีท
่ า
หน ้าทีใ่ นการปิ ดกัน
้ สัญญาณทีเ่ กิดจากการกระตุ ้นโดยเอทิลน
ี แต่การสังเคราะห์โปรตีนนี้จะถูกยับยัง้ ไว ้จนกว่าเอ
ทิลน
ี จะถูกนาออกไป
นั กวิจัยได ้ค ้นพบโปรตีน EIN2 ซึง่ เป็ นโมเลกุลทีส
่ าคัญในการส่งสัญญาณและจาเป็ นในกระบวนการตอบสนองต่อ
เอทิลน
ี โดยโปรตีน EIN2 จะจับกับ mRNA ของโปรตีน EBF2 ซึง่ ทาหน ้าทีข
่ ัดขวางสัญญาณ ทาให ้ไม่เกิดการ
สังเคราะห์โปรตีน EBF2 เมือ
่ ไม่มโี ปรตีน EBF2 มายับยัง้ สัญญาณทีเ่ กิดขึน
้ กลไกการตอบสนองต่อเอทิลน
ี จึง
แสดงออกอย่างเต็มที่ จนกว่าโมเลกุลของเอทิลน
ี จะถูกนาออกไปและเกิดการแสดงออกของโปรตีน EBF2 มา
ยับยัง้ สัญญาณ
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
https://news.ncsu.edu/2015/10/ethylene-regulates-translation/

ั
งานวิจ ัยแสดงให้เห็นถึงผลของความร ับผิดชอบต่อสงคมของธุ
รกิจต่อความเห็นของผูบ
้ ริโภคเกีย
่ วก ับ
อาหารทีม
่ าจากพืชเทคโนชีวภาพ
ข ้อมูลจากงานวิจัยของ University of Salento และ LUISS Guido Carli University ประเทศอิตาลี ซึง่ ตีพม
ิ พ์ใน
วารสาร Journal of Cleaner Production ระบุว่าการเริม
่ ต ้นดาเนินการด ้านความรับผิดชอบต่อสังคมของธุรกิจ
(Corporate social responsibility, CSR) แสดงให ้เห็นถึงผลกระทบในด ้านดีตอ
่ ความเห็นของผู ้บริโภคเกีย
่ วกับ
อาหารทีม
่ าจากพืชเทคโนชีวภาพ
ทีม นั กวิจั ยได ้ทาการสอบถามความคิด เห็ น จากผู ้บริโ ภคชาวอิต าลีจ านวน 260 คน ตามวิธก
ี ารของ Caroll ที่
รายงานไว ้ในปี 1979 ผลการสารวจแสดงให ้เห็นว่าการมีจต
ิ สาธารณะและความรับผิดชอบต่อกฎหมายของผู ้ผลิต
้ ผลิตภัณฑ์อาหารทีม
ส่งผลในด ้านบวกต่อผู ้บริโภคเกีย
่ วกับความคิดเห็ นและความตัง้ ใจทีจ
่ ะซือ
่ าจากพืชเทคโน
ชีวภาพ
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S095965261501389X
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ICAR ได้ลงนามความร่วมมือก ับ SABC
Indian Council of Agricultural Research (ICAR) และ South Asia Biotechnology Centre (SABC) ได ้ลง
นามความร่วมมือ (MOU) ในการเร่งพั ฒนาพืชเทคโนชีวภาพโดยภาครั ฐในประเทศอินเดีย โดยผู ้ทีร่ ่วมลงนาม
ได ้แก่ ดร. S. Ayyappan ผู ้อานวยการ ICAR และ Secretary DARE และ ดร. C.D. Mayee ผู ้ก่อตัง้ SABC การลง
นามนี้เกิดขึน
้ ในการประชุมทีจ
่ ัดขึน
้ โดย National Academy of Agricultural Sciences (NAAS) วันที่ 19
กันยายน 2015 ICAR และ SABC จะร่วมกันสร ้างโครงสร ้างทีเ่ ป็ นอิสระ เพื่อสนั บสนุ นการประเมินและการใช ้
ประโยชน์, ความปลอดภัยทางชีวภาพ, การกาหนดกฎระเบียบในการควบคุม และการจัดกิจกรรมสนั บสนุนพืชเทค
โนชีวภาพทีพ
่ ัฒนาขึน
้ โดยหน่วยงานวิจัยของภาครัฐ
ดร. Ayyappan ได ้กล่าวยกย่องถึงความพยายามในการร่วมมือและหวังว่าการร่วมมือกันในครัง้ นี้จะช่วยเสริมสร ้าง
ความเข ้าใจเกีย
่ วกับ กระบวนการทางวิท ยาศาสตร์แ ละแนวทางในการใช ้พืช เทคโนชีว ภาพ ซึง่ เป็ นสิง่ ทีส
่ าคัญ
่ ารนาไปใช ้จริงภายใต ้ระบบควบคุมทีร่ ัดกุมโดยกระทรวง
สาหรับการถ่ายทอดเทคโนโลยีจากห ้องปฏิบัตก
ิ ารไปสูก
ต่างๆของอินเดีย ดร. Ayyappan ได ้เน น
้ ย้ าว่า การพั ฒนางานวิจัยด ้านเทคโนโลยีช วี ภาพของ ICAR ไปเป็ น
ผลิต ภั ณ ฑ์ท ี่ใ ช ้ได ้จริง คือ สิง่ ส าคั ญ ที่ท ้าทายของบุค ลากรด ้านวิท ยาศาสตร์ การศึก ษาด ้านการควบคุม ทาง
วิท ยาศาสตร์แ ละการประเมิน ความปลอดภั ย ทางชีว ภาพถือ ว่า เป็ นสิง่ ทีส
่ าคั ญ อย่า งยิ่ง ในการน าไปสู่ร ะบบการ
ควบคุมทีม
่ ป
ี ระสิทธิภาพ
ดร. Mayee กล่าวว่าการลงนามความร่วมมือครัง้ นี้เป็ นก ้าวหนึง่ ของประวัตศ
ิ าสตร์ในการเผยแพร่พช
ื เทคโนชีวภาพ
ไปสู่สัง คมเกษตรกร เป้ าหมายของทั ง้ สองหน่ ว ยงานคือ การถ่ า ยทอดเทคโนโลยีท ี่ทั น สมั ย ให ้กั บ National
Agricultural Research System (NARS) และให ้ความช่วยเหลือในด ้านการใช ้เทคโนโลยี ความปลอดภัยทาง
ชีวภาพและการควบคุมทางวิทยาศาสตร์ และให ้การรับรองพืชเทคโนชีวภาพทีพ
่ ัฒนาโดย NARS
ในการนีน
้ ักวิทยาศาสตร์จากจาก ICAR และผู ้บริหารจาก NAAS ได ้ร่วมเป็ นสักขีพยานในงานเฉลิมฉลองซึง่ จัดขึน
้
ที่ National Agriculture Science Complex ณ กรุงนิวเดลี
อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
http://www.icar.org.in/en/node/9847
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