
1 
 

 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                         วันที่ 27 มกราคม 2564 

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 8 ชนิดส าหรับใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ 
 

คณะกรรมาธิการยุโรปไดอ้นุญาตให้พืชดดัแปลงพนัธุกรรม 5 
ชนิด (ข้าวโพด 3 ชนิด ถั่วเหลือง 2 ชนิด) และต่ออายุการ
อนุญาตส าหรับพนัธุ์ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม 3 ชนิด เพื่อ
ใชเ้ป็นอาหารและอาหารสัตว ์การประกาศดงักล่าวไดล้งพิมพ์
ในหนงัสือพิมพเ์ดลินิวส์ของสหภาพยโุรป ซ่ึงเผยแพร่เม่ือวนัท่ี 
22 มกราคม 2564 

พืชดดัแปลงพนัธุกรรมทั้ง 8 ชนิด ไดผ้่านขั้นตอนการ
อนุญาตท่ีครอบคลุมและเขม้งวด รวมถึงการประเมินทางวิทยาศาสตร์ ซ่ึงประเมินโดย European Food Safety 
Authority (EFSA) การตดัสินใจอนุญาตน้ีไม่ครอบคลุมถึงการเพาะปลูก ซ่ึงไม่ไดรั้บเสียงขา้งมากจากประเทศ
สมาชิกทั้งเสียงสนบัสนุนหรือเสียงคดัคา้นท่ีอยู่ในคณะกรรมการประจ า และในคณะกรรมการอุทธรณ์ในเวลา
ต่อมา ดงันั้นคณะกรรมาธิการยุโรปจึงมีหนา้ท่ีตามกฎหมายในการด าเนินการเก่ียวกบัการอนุญาต ซ่ึงมีอายุ 10 ปี
และผลิตภณัฑ์ใด ๆ ท่ีผลิตจากพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเหล่าน้ี จะอยู่ภายใตก้ฎการติดฉลากและการตรวจสอบ
ยอ้นกลบัท่ีเขม้งวดของสหภาพยโุรป 

(ครับ ไม่ปลูกแต่น าเขา้ เหมือนบา้นเราเลย) 
อ่านเพิ่มเติมไดท่ี้ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_190 

 

USDA APHIS ยกเลกิการควบคุมพทูิเนียสีส้มท่ีมาจากการดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

หน่วยบริการตรวจสุขภาพสัตว์และพืช (Animal and 
Plant Health Inspection Service - APHIS) ของกระทรวง
เ ก ษ ต ร แ ห่ ง ส ห รั ฐ อ เ ม ริ ก า  ( U.S Department of 
Agriculture - USDA) ได้ประกาศยกเลิกการควบคุมพิ
ทูเนียพนัธุ์ A1-DFR ซ่ึงพฒันาโดยใช้วิธีพนัธุวิศวกรรม
เพื่อใหผ้ลิตดอกสีส้ม 

ประกาศท่ีมีอยู่ในทะเบียนของรัฐบาลกลางระบุ
ว่า APHIS ก าลงัให้ค  าแนะน าแก่สาธารณชนว่า พิทูเนียท่ีมียีน A1 จากขา้วโพดเล้ียงสัตว ์(A1-DFR Petunias) ซ่ึง

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_21_190
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ได้รับการดัดแปลงทางพนัธุกรรม เพื่อให้มีดอกสีส้มและมีความสดใสนั้น ไม่ตอ้งอยู่ภายใตก้ารควบคุมตาม
กฎระเบียบควบคุมส่ิงมีชีวิตดดัแปลงพนัธุกรรมอีกต่อไป 

การตดัสินใจน้ีขึ้นอยู่กบัการประเมินขอ้มูลจาก Westhoff Vertriebsgesellschaft mbH ท่ีส่งมาในค าร้อง
เพื่อก าหนดสถานะท่ีไม่ตอ้งไดรั้บการควบคุม ขอ้มูลท่ีใหไ้วใ้นค าร้องอา้งอิงมาจาก ส่ิงพิมพท่ี์ผา่นการตรวจสอบ
โดยคณะผูเ้ช่ียวชาญ และขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งอ่ืน ๆ ตามท่ีไดอ้ธิบายไวใ้นการประเมินความเส่ียงศตัรูพืช (Plant Pest 
Risk Assessment - PPRA) ท่ีด าเนินการโดย APHIS ส าหรับพิทูเนีย A1-DFR ซ่ึง PPRA สรุปว่าพิทูเนีย A1-DFR 
ไม่น่าจะก่อใหเ้กิดความเส่ียงศตัรูพืชต่อพืชผลทางการเกษตรหรือพืชอ่ืน ๆ ในสหรัฐอเมริกา 

(ครับ ถา้ตรวจสอบแลว้วา่ไม่มีความเส่ียงทางลบใด ๆ ก็ควรท่ีจะยกเลิกการควบคุม) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-

2021/sa-01/dereg-petunias 
 

จีนอนุญาตการน าเข้าข้าวโพดดัดแปลงพนัธุกรรม 2 พนัธ์ุ 
 

กระทรวงเกษตรและกิจการชนบทของจีน  (China's Ministry 
of Agriculture and Rural Affairs) ไดอ้นุญาตขา้วโพดดดัแปลง
พนัธุกรรม 2 พนัธุ์จาก Bayer AG และ Syngenta AG เพื่อการ
น าเข้า คือ MON87411 และ MZIR098 ท่ีทนทานสารก าจัด
วชัพืชและตา้นทานแมลงศตัรู ซ่ึงไดรั้บการอนุญาตให้น าเขา้
เป็นเวลา 5 ปี เร่ิมตั้ งแต่เดือนธันวาคม 2563 ตามรายช่ือท่ี
เผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องกระทรวงฯ 

การอนุญาตดงักล่าว เกิดขึ้นในช่วงเวลาท่ีมีความตอ้งการอาหารสัตวเ์พิ่มขึ้น การน าเขา้ขา้วโพดของจีนมี
ปริมาณมากเป็นประวติัการณ์ เน่ืองจากประชากรหมูเล้ียงในประเทศฟ้ืนตวัอยา่งรวดเร็วจากโรคไขสุ้กรแอฟริกนั 
(African swine fever) 

(ครับ เพื่อความมัน่คงและยัง่ยืนในอุตสาหกรรมการเล้ียงสัตว ์ก็มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีแหล่งอาหารท่ี
เพียงพอ) 

อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.world-grain.com/articles/14723-china-approves-two-gmo-corn-
varieties-for-import 
 

นักวิจัยรายงาน ความง่ายและมีประสิทธิภาพของ TALE โดยใช้ Twin Primer Assembly 
 

ผูเ้ช่ียวชาญจาก Capital Medical University กรุงปักก่ิง ไดพ้ฒันาวิธี transcription activator-like effector 
(TALE) ในการสังเคราะห์ยีน ท่ีง่าย ตน้ทุนต ่าและมีประสิทธิภาพ โดยใชก้ารประกอบไพรเมอร์คู่ (Twin Primer 
Assembly) ซ่ึงวิธีน้ีไดล้งพิมพเ์ผยแพร่ในวารสาร BioTechniques 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-01/dereg-petunias
https://www.aphis.usda.gov/aphis/newsroom/stakeholder-info/sa_by_date/sa-2021/sa-01/dereg-petunias
https://www.world-grain.com/articles/14723-china-approves-two-gmo-corn-varieties-for-import
https://www.world-grain.com/articles/14723-china-approves-two-gmo-corn-varieties-for-import
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ตามท่ี Song Wang และเพื่อนร่วมงานไดร้ะบุว่า วิธี
น้ีใช้การเปล่ียนสภาพ / การหลอมใหม่ของ DNA แบบ
เกลียวคู่ เพื่อสร้างส่วนยื่นของ DNA แบบเกลียวเด่ียวท่ีไม่
เหมือนใครส าหรับการหาล าดบั TALE monomers ท่ีแม่นย  า
ใน multimer ท่ีออกแบบ ทีมวิจยัประสบความส าเร็จในการ
พฒันาคู่ TALEN 2 คู่ โดยก าหนดเป้าหมายไปยงัต าแหน่ง 
TET1 ภายนอก (endogenous TET1 locus) ในเซลล์ไตของ

ตวัอ่อนมนุษย ์และแสดงการแกไ้ขยนีท่ีมีประสิทธิภาพ 
ดว้ยความกา้วหนา้น้ี จึงสามารถใชวิ้ธีการน้ีในการพฒันา TALE fusion genes อ่ืน ๆ 
หมายเหตุ: Twin Primer Assembly (TPA) เป็นวิธีประกอบช้ินส่วนท่ีสร้างจาก PCR โดยไม่ต้องใช้

เอนไซม์หลังจากเร่ิมต้น PCR โดยไม่ต้องเติมหมู่ฟอสเฟต (phosphorylate) หรือ ไม่ใช้โอลิโกนิวคลีโอไทด์ 
(oligonucleotides) สายยาว และไม่มีขอ้จ ากดัท่ีเก่ียวกบัล าดบั แต่ละช้ินส่วนท่ีใชใ้น TPA ตอ้งใชผ้ลิตภณัฑ ์PCR 
สองช้ิน ขยายแยกกนัโดยใชไ้พรเมอร์สองชุด 

(ครับ เป็นเร่ืองทางเทคนิคมากหน่อย แต่พอสรุปไดว้่า วิธี transcription activator-like effector (TALE) 
ในการสังเคราะห์ยนี ท่ีไดพ้ฒันาขึ้น เป็นวิธีท่ีง่าย ตน้ทุนต ่าและมีประสิทธิภาพ ซ่ึงสามารถน าไปปรับใช)้ 

อ่านรายงานน้ีไดใ้น https://www.future-science.com/doi/pdfplus/10.2144/btn-2020-0130 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 27, 2021 
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