
1 
 

 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                        วันที่ 4 พฤษภาคม 2565 

ถั่วเหลืองพนัธุ์  Xtend® รุ่นแรกออกสู่ตลาดในบราซิล 
 

บริษทัวิจยัด้านการเกษตรของบราซิล (Brazilian Agricultural 
Research Corporation - Embrapa) และ Fundação Meridional 
ได้เปิดตวัถัว่เหลืองพนัธ์ุแรกท่ีใช้เทคโนโลยี Xtend® (XTD) 
ในบราซิล เพื่อเฉลิมฉลอง 49 ปีของ Embrapa ถัว่เหลืองพนัธ์ุ 
BRS 2553XTD และ BRS 2558XTD มีความทนทานต่อสาร
ก าจดัวชัพืชไกลโฟเสตและไดแคมบา ซ่ึงจะเป็นตวัเลือกที่ดี
ส าหรับใชร่้วมกบัเทคโนโลยี Intacta 2Xtend® (I2X) 

BRS 2553XTD จะผลิตฝักมากขึ้น ท าให้มัน่ใจได้ถึงผลผลิตท่ียอดเยี่ยม นอกจากน้ียงัมีความทนทานต่อ
โรคโคนเน่าท่ีเกิดจากเช้ือ Phytophthora (Phytophthora root rot) ซ่ึงเป็นโรคท่ีเกิดจากเช้ือก่อโรคในดิน ท าให้เกิด
การสูญเสียทางเศรษฐกิจ และทนทานต่อโรคแคงเกอร์ของล าตน้ (stem canker) โรคตากบ (frog eye spot) และ
โรคใบด่างถัว่เหลือง (common soybean mosaic) ทนทานต่อโรคราแป้ง (powdery mildew) ในระดับปานกลาง 
และทนทานต่อโรคล าตน้ตายจากเช้ือไวรัส (stem necrosis virus) 

BRS 2558XTD มีศกัยภาพในการให้ผลผลิตโดยเฉล่ียที่สูงกว่า 5,000 กิโลกรัมต่อเฮกตาร์ (800 กิโลกรัมตอ่
ไร่) และทนทานต่อโรคโคนเน่าท่ีเกิดจากเช้ือ Phytophthora โรคแคงเกอร์ของล าตน้ และโรคใบด่างถัว่เหลือง 
ทนทานปานกลางต่อโรคตากบ BRS 2558XTD มีปริมาณโปรตีนเฉล่ียประมาณร้อยละ 40 ซ่ึงเป็นประโยชน์
ส าหรับอุตสาหกรรมอาหารสัตว ์

(ครับ บา้นเราเห็นมีข่าวว่าจะส่งเสริมให้ปลูกถัว่เหลือง แลว้เราจะใช้พนัธ์ุอะไรที่ให้ผลผลิตสูงถึง 800 
กิโลกรัมต่อไร่) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/70295911/first-soybean-cultivars-
with-xtend-technology-by-embrapa-and-meridional-foundation-hit-the-market 
 

จีนอนญุาตถั่วเหลอืง HB4® ทนแล้ง 
 

Bioceres Crop Solutions Corp. ประกาศเมื่อวนัที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 ว่ากระทรวงเกษตรของจีนได้
อนุญาตให้น าเข้าและใช้เป็นวตัถุดิบของถั่วเหลืองท่ีผลิตโดยใช้เทคโนโลยี HB4® ซ่ึงเป็นกรรมสิทธ์ิของ 
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Bioceres ที่ทนทานต่อความแห้งแล้ง Beijing Da Bei Nong Science and Technology Group Co. Ltd. ซ่ึงเป็น
หุ้นส่วนของ Bioceres ในประเทศจีนไดย้ืนยนัการอนุญาตแลว้ 
 

อาร์เจนตินาอนุญาตถั่วเหลือง HB4® ส าหรับการเพาะปลูก
และการบริโภคในปี 2558 ที่ไม่มีขอ้จ ากดัในการคา้เมล็ดพนัธ์ุ
ถัว่เหลือง HB4® อนัเป็นผลมาจากการอนุญาตให้น าเขา้ไดข้อง
จีน ถัว่เหลือง HB4® ได้รับการอนุญาตเพื่อการเพาะปลูกและ
การค้าที่ไม่มีข้อจ ากัดในสหรัฐอเมริกา แคนาดา บราซิล 
อาร์เจนตินา และปารากวยั ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 
85 ของการคา้ถัว่เหลืองทัว่โลก 

(ครับ เป็นที่แน่นอนว่าในอนาคตคงมีการน าเขา้มาในประเทศไทยเพื่อใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตว์และการ
แปรรูป) 

อ่านเพ่ิมเติมได้ท่ี https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2022/Bioceres-Crop-Solutions-
Announces-Regulatory-Approval-of-HB4-Soy-in-China/default.aspx 
 

เจ้าหน้าที่ตลุาการของฟิลิปปินส์ได้รับทราบข้อมูลล่าสุดเกีย่วกับระเบียบข้อบังคบัด้านเทคโนโลยีชีวภาพ 
 

ผู ้ เ ข้า ร่ วม สัมมนาออนไลน์ ผ่ าน  Zoom เ ร่ื อง 
เทคโนโลยี ชีวภาพและระเบียบข้อบังคับใน
ฟิลิปปินส์ เมื่อวนัที่ 29 เมษายน 2565 มีทั้งหมด 215 
คน ส่วนใหญ่มาจากฝ่ายตุลาการของรัฐบาล
ฟิลิปปินส์ และมีคนต่างชาติได้เข้าร่วมสัมมนา
ออนไลน์ในครั้ งน้ีดว้ย ซ่ึงเป็นกิจกรรมความร่วมมอื
ที่จัดโดย ISAAA Inc. และ Winrock International 

ผ่านโครงการ Building Safe Agricultural Food Enterprises (B-SAFE) 
การสัมมนาออนไลน์เร่ิมต้นด้วยค ากล่าวของ Dr. Rhodora V. Azanza ประธาน National Academy of 

Science and Technology (NAST) และประธานคณะท างานด้านเทคนิค (Technical Working Group - TWG) 
เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เรียกว่า Joint Department Circular No. 1 Series of 2016 (JDC 1) โดย
กล่าวถึงกระบวนการปรับปรุงแกไ้ข JDC 1 ซ่ึง JDC 1 ไดร้ับการตรวจทานโดยหน่วยงานของรัฐบาล 5 หน่วยงาน 
ได้แก่ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงส่ิงแวดลอ้มและทรัพยากรธรรมชาติ กระทรวงเกษตร 
กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงมหาดไทยและทอ้งถ่ินและลงนามโดยปลดักระทรวงที่เกี่ยวขอ้ง 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมการบ ริหารของ ISAAA Inc. น า เสนอเกี่ ยวกับผลิตภัณฑ์
เทคโนโลยีชีวภาพ การใช้งาน และประโยชน์ในบริบทของโลกและฟิลิปปินส์ การน าเสนอน้ีให้ภาพรวมของ
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ขอ้มูลที่เกี่ยวกบัเทคโนโลยีชีวภาพล่าสุดจากทัว่โลกและผลิตภณัฑท่ี์อยู่ระหว่างด าเนินการในประเทศต่าง ๆ และ
การพฒันาล่าสุดในการวิจยัเทคโนโลยีชีวภาพในฟิลิปปินส์ Mr. Reimond Corona ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิคอาวุโส
ของโครงการ National Committee on Biosafety of the Philippines (NCBP) ที่อยู่ภายใต ้Department of Science 
and Technology (DOST) ได้ให้ขอ้มูลเกี่ยวกับระบบการก ากบัดูแลเทคโนโลยีชีวภาพของฟิลิปปินส์ ซ่ึงรวมถึง
ข้อก าหนดของ JDC 1 และ NCBP's Resolution 001 Series of 2020 ว่าด้วยระเบียบข้อบังคบัเกี่ยวกับพืชและ
ผลิตภณัฑจ์ากพืชที่เกิดจากการใชน้วตักรรมการปรับปรุงพนัธ์ุพืชหรือเทคนิคการปรับปรุงพนัธ์ุพืชแบบใหม ่

หลงัการเปิดให้มีการซักถามและขอ้เสนอแนะ Mr. Ryan Bedford เจ้าหน้าที่บริการต่างประเทศ (Foreign 
Service Officer) จาก  USDA Foreign Agricultural Service of the Office of Agricultural Affairs ในกรุงมะนิลา 
ประเทศฟิลิปปินส์ กล่าวปิดงาน 

(ครับ ท าอย่างไรประเทศไทยจะมีการสัมมนาเช่นน้ีให้กบัหน่วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวขอ้งไดบ้า้ง)  
 

นักวิจัยชาวอยีิปต์พฒันาข้าวสาลดีดัแปลงพนัธกุรรมที่ทนทานต่อความเค็มและการขาดแคลนน ้า 
 

นกัวิจยัจากหน่วยงานพลงังานปรมาณูแห่งอียิปต ์(Egyptian 
Atomic Energy Authority - EAEA) ไดเ้ร่ิมเก็บเกี่ยวขา้วสาลี
ดัดแปลงพันธุกรรมท่ีปลูกอยู่ในพ้ืนท่ีของหน่วยงานใน
เมือง Inshas ข้าวสาลีดัดแปลงพนัธุกรรมน้ีมีลักษณะทาง
การเกษตรท่ีดีขึ้นหลายประการ เช่น ให้ผลผลิตสูง ทนต่อ
ดินเค็ม และทนต่อการขาดแคลนน ้า 

ข้าวสาลีดัดแปลงพนัธุกรรมสามารถให้ผลผลิตได้
มากกว่า 4 ตันต่อเอเคอร์ ซ่ึงสูงกว่าขา้วสาลีทั่วไปท่ีเพาะปลูกอยู่เกือบ 1 ตัน การเพาะปลูกขา้วสาลีดัดแปลง
พนัธุกรรมใช้เวลาเพียง 140 วนั ด้วยประโยชน์ของขา้วสาลีดดัแปลงพนัธุกรรม คาดว่าจะสามารถเพ่ิมการผลิต
ขา้วสาลีในทอ้งถ่ินของประเทศไดถึ้งร้อยละ 33 และลดความจ าเป็นในการน าเขา้ขา้วสาลี 

(ครับ หลายประเทศแมแ้ต่อียิปต ์ยงัเห็นความส าคญัของพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ท่ีสามารถช่วยเพ่ิมผลผลิต 
และลดการน าเขา้) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.egypttoday.com/Article/1/115421/Egypt%E2%80%99-agriculture-
scientists-at-Atomic-Energy-Authority-produces-new-strain 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 4, 2022 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
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