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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 ใหก้ารอนุมตัมินัฝร ัง่เทคโนชวีภาพของบรษิทั Simplot 
 

นกัวจิยัดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรไดพ้ฒันาเทคนคิ RNA สเปรยเ์พือ่การปรบัปรุงพนัธุพ์ชื 
 

ถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพทนตอ่ภาวะเครยีดผา่นการประเมนิความปลอดภยัทางชวีภาพในเบือ้งตน้โดย 
FDA แลว้ 
 

เวยีดนามตอ้งการใหม้กีารลงทนุของบรษิทัเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรเพือ่ผลกัดนัผลผลติขา้วโพด 
เทคโนชวีภาพเขา้สูต่ลาด 
 

กระทรวงเกษตรของจนีรบัรองวา่อาหารจากพชืเทคโนชวีภาพในจนีปลอดภยัตอ่การบรโิภค  
 

การรวมยนีท าใหม้นัฝร ัง่มคีวามตา้นทานตอ่โรคใบไหมม้ากขึน้ 

USDA ใหก้ารอนุมตัมินัฝร ัง่เทคโนชวีภาพของบรษิทั Simplot 

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมรกิา (U.S. Department of Agriculture, USDA) ใหก้ารอนุมัต ิInnateTM potato 
(Russet Burbank event W8) ทีไ่ดรั้บการปรับปรุงพันธกุรรมใหต้า้นทางตอ่โรคใบไหม ้(late blight) มปีรมิาณสาร
อะครลิาไมดต์ า่ ลดจุดด าช ้า และมปีรมิาณน ้าตาลนอ้ย ซึง่โรคใบไหมใ้นมันฝร่ังเป็นโรคทีท่ าใหเ้กดิภาวะอดยากใน
ประเทศไอรแ์ลนด ์ชว่งกลางศตวรรษที ่19 และยังคงเป็นปัญหาในระดบัโลกจนถงึปัจจบุนั 
 
USDA Animal and Plant Health Inspection Service (USDA APHIS) ไดป้ระกาศ “ขอ้ก าหนดทีไ่ม่ไดค้วบคมุ
โดยรัฐบาลโดยตรง” (determination of nonregulated status) ซึง่เป็นประกาศฉบับย่อส าหรับควบคมุมันฝร่ังเทค
โนชวีภาพ โดยขอ้ก าหนดนี้มาจากการประเมนิขอ้มูลทีไ่ดรั้บมาจากบรษัิท J.R. Simplot ขอ้มูลทางวทิยาศาสตร์
อืน่ๆ และความคดิเห็นจากสาธารณะ เพื่อตอบสนองตอ่การรอ้งขอใหม้ขีอ้ก าหนดในลักษณะนี้ส าหรับการประเมนิ
ความเสยีงตอ่สิง่แวดลอ้มและความเสีย่งในการเป็นศตัรูพชื  
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่
  
http://www.aphis.usda.gov/brs/fedregister/BRS_20150902.pdf 
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นักวจิัยจากมอนซานโตก้ าลังพัฒนาเทคนคิการสเปรย ์RNA เขา้สูพ่ชื เพือ่ปิดการท างานของยนีทีต่อ้งการแบบ
ชัว่คราว เทคนคินีส้ามารถแกปั้ญหาการเขา้ท าลายของแมลงหรอืไวรัสพชืชนดิใหมไ่ด ้เทคนคิการสเปรยน์ี้สามารถ
หยดุการแสดงออกของยนีไดเ้ป็นเวลาหลายวันหรอืหลายสปัดาห ์ซึง่เพยีงพอทีจ่ะก าจัดเชือ้โรคหรอืศัตรูพชืตา่งๆ 
และไดม้ีการพัฒนาเทคนิคนี้ส าหรับลักษณะทนแลง้ใหแ้สดงออกเฉพาะเวลาที่ขาดน ้าเท่านั้น นอกจากนี้การ
พัฒนาเทคนคิRNA สเปรยยั์งใชเ้วลานอ้ยกวา่การพัฒนาพันธุพ์ชืเทคโนชวีภาพ 
 
ดร. Robert Fraley ผูไ้ดรั้บรางวลัอาหารโลก (World Food Prize) หัวหนา้ฝ่ายเทคโนโลยขีองบรษัิทมอนซานโต ้
ไดพั้ฒนาเทคนคิ RNA สเปรยข์ึน้เมือ่ 3 ปีทีแ่ลว้ ดร. Fraley เชือ่วา่ภายในเวลาไม่กีปี่ตอ่จากนี้ RNA สเปรยจ์ะเป็น
แนวทางใหม่ของเทคโนโลยชีวีภาพซึง่ตา่งไปจากเทคโนโลย ีGMOs ทัง้ในดา้นของการยอมรับ การควบคมุดแูล
และตน้ทนุในการพัฒนา ดร. Fraley กลา่ววา่เทคนคิ RNA สเปรยเ์ป็นสิง่ทีน่่าทึง่มาก งานทีก่ าลังด าเนนิการอยู่ท า
ใหเ้ขารูส้กึตืน่เตน้ไมต่า่งจากชว่งเริม่แรกทีเ่ขาไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับเทคโนโลยชีวีภาพ 
 
นอกจากบริษัทมอนซานโตแลว้ บริษัทเทคโนโลยีชีวภาพอื่นๆ เช่น เบเยอร์และซินเจนทาก็ก าลังพัฒนา
เทคโนโลย ีRNA สเปรย ์เชน่กัน โดยมคีวามหวังว่าเทคโนโลยนีี้จะไดรั้บการยอมรับจากสาธารณชน เนื่องจาก
เทคโนโลยนีีไ้มม่กีารใชเ้ทคนคิพันธวุศิวกรรมแตอ่ยา่งใด 

 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.technologyreview.com/featuredstory/540136/the-next-great-gmo-debate/ 
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ถ ัว่เหลอืงเทคโนชวีภาพทนตอ่ภาวะเครยีดผา่นการประเมนิความปลอดภยัทางชวีภาพในเบือ้งตน้ 
โดย FDA แลว้ 

บรษัิท Arcadia Biosciences และ Bioceres ไดป้ระกาศวา่ถั่วเหลอืงเทคโนชวีภาพพันธุ ์Verdeca ทีท่ัง้สองบรษัิท
ไดร้่วมกนัพัฒนา ผา่นการประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพในเบือ้งตน้ (Early Food Safety Evaluation, EFSE) 
โดยองคก์ารอาหารและยาของสหรัฐอเมรกิา (US Food and Drug Administration, FDA) โดยเป็นการประเมนิ
ความปลอดภัยของการใชโ้ปรตนี HAHB4 ในการท าใหพ้ชืเกดิความทนตอ่ภาวะเครยีดทีเ่รยีกวา่ Verdeca's HB4 
 
ในขัน้ตอนการประเมนิ EFSE, FDA ไดท้ าการรวบรวมขอ้มูลดา้นความปลอดภัยของถั่วเหลอืง Verdeca และสรุป
ไดว้่าโปรตนี HAHB4 ทีม่อียู่ในปรมิาณนอ้ยไม่ท าใหเ้กดิความเสีย่งดา้นความปลอดภัยทางชวีภาพ ขอ้มูลจาก 
FDA สอดคลอ้งกับขอ้ก าหนดระหว่างประเทศส าหรับพืชเทคโนชวีภาพ โดยทางบริษัทจะใชข้อ้มูลนี้ในการ
ด าเนนิการขออนุญาตในขัน้ตอนตอ่ไป  
 
Eric Rey ประธานและ CEO ของบรษัิท Arcadia Biosciences กลา่ววา่ การประเมนิความปลอดภัยทางชวีภาพใน
เบือ้งตน้เป็นสัญญาณอันดใีนเรื่องความปลอดภัย ขอ้มูลความปลอดภัยทีไ่ดรั้บจากการประเมนิจะเป็นประโยชน์
ส าหรับการออกใบรับรองในระดับสากลของถั่วเหลอืงทนภาวะเครยีดแบบ HB4 รวมไปถงึการใชล้ักษณะ HB4 ใน
พชือืน่ๆดว้ย 
 
การประเมนิผลของ FDA ปฏบิัตติาม April regulatory approval from Argentina's National Advisory 
Commission on Agricultural Biotechnology (CONABIA) และ Biotechnology Directorate of the Ministry 
of Agriculture, Livestock and Fisheries of Argentina โดยลักษณะ HB4 ไดรั้บการรับรองครัง้แรกในประเทศ
อาร์เจนตนิาและถอืเป็นครัง้แรกในโลกทีม่กีารรับรองลักษณะทนต่อภาวะเครียดทางการภาพ (abiotic stress 
tolerance) ในถั่วเหลอืง 
 
อา่นขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่ 
 
http://www.arcadiabio.com/news/press-release/verdeca%E2%80%99s-hb4-stress-tolerance-trait-

completes-us-food-and-drug-administration 
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เวยีดนามตอ้งการใหม้กีารลงทนุของบรษิทัเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรเพือ่ผลกัดนัผลผลติขา้วโพด 
เทคโนชวีภาพเขา้สูต่ลาด 

เวยีดนามตอ้งการใหบ้รษัิทดา้นเทคโนโลยชีวีภาพเกษตรลงทนุผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพใน 4-5 ปีขา้งหนา้ 
เพื่อการขอใบอนุญาตจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ภายในประเทศ โดยเป็นขอ้เรียกรอ้งจากกระทรวงเกษตรและการ
พัฒนาชนบทของเวยีดนาม ซึง่ไดจั้ดท าร่างแนวทางส าหรับการควบคุมขา้วโพดเทคโนชวีภาพภายในประเทศ
เพือ่หลกีเลีย่งการผูกขาดตลาดเมล็ดพันธุจ์ากตา่งชาต ิ
 
ในเดอืนมนีาคมทีผ่่านมา ทางกระทรวงฯไดอ้นุญาตใหม้กีารผลติขา้วโพดเทคโนชวีภาพสายพันธุ ์NK66 BT, 
NK66 GT และ NK66 BT/GT ซึง่พัฒนาขึน้โดยบรษัิทซนิเจนทา โดยซนิเจนทาระบวุา่จะท าการลงทนุระยะยาว
ในเวยีดนามตามขอ้เรยีกรอ้งของกระทรวงฯ  
 
อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://www.geneticliteracyproject.org/2015/08/28/vietnam-requiring-foreign-firms-build-gm-corn-

plants-condition-enter-market/ 

กระทรวงเกษตรของจนีรบัรองวา่อาหารจากพชืเทคโนชวีภาพในจนีปลอดภยัตอ่การบรโิภค  

กระทรวงเกษตรของจีนไดป้ระกาศผ่านทางเว็บไซตข์องทางกระทรวงฯ ว่าอาหารจากพืชเทคโนชวีภาพที่
จ าหน่ายอยู่ในตลาดของจนีมคีวามปลอดภัย โดยประเทศจนีมรีะบบก ากับดูแลความปลอดภัยทีค่รอบคลุมทัง้
กระบวนการผลติ ตัง้แตข่ัน้ตอนการวจิัย การผลติและการคา้ 
 
ทางกระทรวงฯ ไดร้่วมมอืกับกรมกองตา่งๆในการปรับปรุงกฎหมายเพือ่สรา้งความมั่นใจดา้นความปลอดภัยของ
ผลผลติเทคโนชวีภาพ โดยไดต้อบรับขอ้เสนอของปรกึษาระดับสงูดา้นกฎหมาย ทีเ่สนอใหม้ีการพัฒนาการ
จัดการดา้นความปลอดภัยของอาหารจากพชืเทคโนชวีภาพ ในเว็บไซตข์องกระทรวงฯ ระบวุ่าจนีและประเทศ
อืน่ๆมงีานวจัิยเกีย่วกับความปลอดภัยของพชืเทคโนชวีภาพเป็นจ านวนมาก ซึง่รับรองไดว้า่ผลผลติจากพชืเทค
โนชวีภาพมคีวามปลอดภัยไมต่า่งจากพชืปกต ิ
 
ทางกระทรวงฯ ยังไดใ้หข้อ้มลูเพิม่เตมิวา่ ในระดบัสากลนัน้ มขีอ้สรุปแลว้วา่อาหารจากพชืเทคโนชวีภาพมคีวาม
ปลอดภัย อาหารทีไ่ดผ้่านการบวนการประเมนิความปลอดภัยแลว้สามารถรับรองไดว้่าปลอดภัยต่อการบรโิภค 
และขอ้สรุปจากองคก์ารอนามัยโลกระบวุา่ยังไม่พบความผดิปกตทิางร่างกายใดๆในผูบ้รโิภคพชืเทคโนชวีภาพ
ทัว่โลก 
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://english.agri.gov.cn/news/dqnf/201508/t20150831_26379.htm 

กระทรวงเกษตรของจนีรบัรองวา่อาหารจากพชืเทคโนชวีภาพในจนีปลอดภยัตอ่การบรโิภค  

นักวทิยาศาสตรจ์าก Ghent University, VIB, Institute for Agricultural and Fisheries Research (ILVO) 
และสถาบันร่วมอืน่ๆ ไดร้ายงานผลงานวจัิยมันฝร่ังเทคโนชวีภาพในระดับแปลงทดลอง ลงในวารสารวชิาการ 
Crop Protection จากการทดสอบภาคสนามในประเทศเบลเยีย่มและเนเธอร์แลนด ์เพือ่ศกึษาประสทิธภิาพ
ความตา้นทานต่อโรคใบไหมม้ันฝร่ังจากการใชย้นีตา้นทาน 1 ถงึ 3 ยนี ผลปรากฏว่าการรวมกันของยนีแต่ละ
รูปแบบท าใหเ้กดิระดับความตา้นทานทีแ่ตกต่างกัน โดยพบว่าการรวมกันของยีนจาก Solanum venturii, 
Solanum stoloniferum และ Solanum bulbocastanum ท าใหเ้กดิความตา้นทานสงูทีส่ดุ 
 
การคน้พบครัง้นี ้ท าใหนั้กวจิัยวางแผนปรับปรุงพันธุม์ันฝร่ังโดยมุ่งเนน้ไปทีก่ารรวมยนีตา้นทานตา่งๆในธรรมชาติ
อย่างนอ้ย 3 ยนีเขา้สูม่ันฝร่ังพันธุใ์หม่ โดยยนีทีร่วมกันนี้ตอ้งมคีวามแตกตา่งกันมากเพยีงพอ และจ าเป็นตอ้งมี
การเปลีย่นชนดิของยนีทีม่ารวมกลุม่กนัในการสรา้งพชืพันธุใ์หม่อยูเ่สมอ เพือ่การสรา้งความตา้นทานแบบยั่งยนื 
 

อา่นเพิม่เตมิไดท้ี ่   
 

http://www.vib.be/en/news/Pages/Gene-stacking-is-necessary-for-strong-resistance-to-

Phytophtora-blight-.aspx 


