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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 29 มิถุนายน 2565 

US FDA สรุปผลเบ้ืองต้นในการประเมินความปลอดภัยด้านอาหารและอาหารสัตว์ ของข้าวสาลีพันธ์ุ HB4® 
 

บริษัท  Bioceres Crop Solutions ประก าศว่า ส านั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยาของสหรัฐอเมริกา (US FDA) ได้
สรุปผลเบ้ืองต้นในการประเมินข้าวสาลีพันธ์ุ HB4® ท่ีเป็น
กรรมสิทธ์ิของบริษทั 

ตามขอ้มูลของ Bioceres หลงัจากตรวจสอบขอ้มูลด้าน
ความปลอดภยัและการก ากับดูแลทั้งหมดท่ีส่งไปให้แล้ว FDA 
ได้ข้อสรุปในเบ้ืองต้นว่า ไม่มีค าถามเพิ่มเติมท่ีเกี่ยวกับความ

ปลอดภยัของขา้วสาลีพนัธ์ุ HB4® และไม่ได้หยิบยกประเด็นท่ีจะต้องมีการทบทวนก่อนออกสู่ตลาดหรือก่อน
ได้รับการอนุญาตจาก FDA ข้อสรุปเบ้ืองต้นนี้นับเป็นก้าวส าคญัสู่การเปิดใช้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐอเมริกา ซึ่ ง
ก าลงัรอการอนุญาตจากกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา (USDA) 

ข้อสรุปเบ้ืองต้นของ FDA เป็นไปตามการอนุญาตล่าสุดส าหรับข้าวสาลีพันธ์ุ  HB4® ในบราซิล 
โคลอมเบีย ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ส าหรับใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ ขา้วสาลีพนัธ์ุ HB4® ได้รับอนุญาต
ในเชิงพาณิชยส์ าหรับการเพาะปลูกและการบริโภคในอาร์เจนตินา ซึ่ งเป็น 1 ใน 5 พนัธ์ุท่ีได้รับการจดทะเบียนใน
ฤดูเพาะปลูกในปัจจุบัน เทคโนโลยีความทนทานต่อความแห้งแล้งของขา้วสาลีพนัธ์ุ HB4® แสดงให้เห็นว่า 
สามารถเพิ่มผลผลิตขา้วสาลีได้โดยเฉลี่ยร้อยละ 20 ในสภาวะท่ีมีน ้าจ ากัด 

(ครับ อยากเห็นเทคโนโลยีนี้ถูกน ามาใช้ในประเทศไทย) 
อ่ า น เ พิ่ ม เ ติ ม ไ ด้ จ า ก  https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2022/FDA-Favorably-

Concludes-HB4-Wheat-Food-and-Feed-Safety-Evaluation/default.aspx 
 

ผู้ว่าการจังหวัด Bohol เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชวีภาพ 
ให้ความรู้เก่ียวกับประโยชน์ของพืชดัดแปลงพันธุกรรมแก่เกษตรกร  

 

ในระหว่างการสัมมนาผ่านเว็บครั้ งล่าสุดของ ISAAA ผูว่้าการจังหวดั Bohol - Aries Aumentado ได้แสดง
ความสนใจท่ีจะให้ผูเ้ชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพพูดคุยเกี่ยวกับประโยชน์ของพืชดัดแปลงพนัธุกรรมให้มาก
ขึ้น และวิธีท่ีจะปลูกพืชเหล่านี้ ร่วมกับพืชออร์แกนิก ในพื้นท่ีของจังหวดั Bohol และ Negros Occidental ซึ่งเป็น

https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2022/FDA-Favorably-Concludes-HB4-Wheat-Food-and-Feed-Safety-Evaluation/default.aspx
https://investors.biocerescrops.com/news/news-details/2022/FDA-Favorably-Concludes-HB4-Wheat-Food-and-Feed-Safety-Evaluation/default.aspx
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พื้นท่ีท่ีสนับสนุนให้ท าเกษตรอินทรีย์ การให้ข้อมูลเชิงลึกแก่เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์เกี่ยวกับพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมท่ีมีอยู่ร่วมกันกับการท าเกษตรอินทรียจ์ะช่วยให้เกษตรกรเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับทางเลือกท่ีสามารถ
น าไปใช้ในการเกษตรได้ 
 

การสัมมนาผ่านเว็บใน เร่ือ งท่ี
เกี่ยวกับระบบความปลอดภัย
ทางชี วภาพของ ฟิ ลิ ป ปิ น ส์  
(Philippine Biosafety Systems) 
และการเกษตรอินทรีย์และการ
อยู่ร่วมกัน (Organic Agriculture 
and Co-Existence) ได้จัดขึ้นเม่ือ

วนัท่ี 28 มิถุนายน พ.ศ. 2565 ผ่าน Zoom ซึ่งร่วมจัดโดยองค์การ ISAAA Inc. กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา 
(USDA) และ Winrock International ผ่านโครงการ Building Safe Agricultural Food Enterprise (B-SAFE) โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ภาพรวมของระบบความปลอดภัยทางชีวภาพของฟิลิปปินส์และวิธีการท่ีข้าว สีทองและ
มะเขือม่วงบีที ผ่านกระบวนการอนุมตัิความปลอดภยัทางชีวภาพ ตลอดจนหารือเกี่ยวกับพระราชบญัญตัิเกษตร
อินทรียแ์ห่งฟิลิปปินส์และผลท่ีมีต่อ GM และแนวปฏิบตัิในการอยู่ร่วมกัน 

Dr. Rhodora Romero-Aldemita กรรมการบริหารของ ISAAA Inc. เป็นผูด้  าเนินรายการ ขณะท่ี Mr. Ryan 
Bedford ทูตด้านการเกษตรของ USDA Foreign Agricultural Service เป็นผูก้ล่าวเปิดงานและให้ภาพรวมคร่าว ๆ 
ของหัวขอ้และผูบ้รรยาย ตามด้วยสารจากผูว่้าการจังหวดั Aumentado ท่ีอ่านโดยนาย Marcos Dioso Jr. ได้เน้นย ้า
ว่า ฟิลิปปินส์ยังคงเป็นผู ้น าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้อย่างไร สารดังกล่าวยังให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับ
ความส าคัญของประโยชน์ของขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีทีแก่เกษตรกรชาวฟิลิปปินส์ เนื่องจากพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมเหล่านี้ แสดงให้เห็นว่าฟิลิปปินส์ก าลงัปูทางส าหรับการใช้เทคโนโลยีการดัดแปลงพนัธุกรรมอย่าง
ปลอดภัย ท่ีส าคัญกว่านั้น ผู ้ว่าการจังหวัดยอมรับว่ายังมีงานอีกมากท่ีต้องท า เพื่อขจัดข้อมูลเท็จเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพ เนื่องจาก Bohol เป็นจังหวัดหนึ่งท่ียังไม่ยอมรับเทคโนโลยีชีวภาพ Aumentado ผู ้ว่าการ
จังหวดั จึงได้เชิญผูจั้ดงานให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพแก่เกษตรกรและผูอ้ยู่อาศัยในพื้นท่ี เพื่อให้ผูน้ า
ชุมชนและผูร้ับผลประโยชน์สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับประโยชน์ของเทคโนโลยีส าหรับตนเอง รวมทั้งเพื่อท า
ความเขา้ใจว่าพืชดัดแปลงพนัธุกรรมและเกษตรอินทรียส์ามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไร 

หลงัจากได้ฟังสารจาก Lorelie U. Agbagala ท่ีเป็นผูช้่วยนักวิทยาศาสตร์จาก Department of Science and 
Technology (DOST) และ Head Secretariat of the National Committee on Biosafety of the Philippines และ 
DOST Biosafety Committee ได้มีการพูดคุยเกี่ยวกับการจัดการระบบนิเวศและความเส่ียงต่อสุขภาพ ผ่านระบบ
ความปลอดภยัทางชีวภาพของฟิลิปปินส์ โดยเน้นย ้าเร่ืองความปลอดภยัและคุณค่าทางโภชนาการของขา้วสีทอง
และมะเขือม่วงบีที การพูดคุยดังกล่าวได้หารือเกี่ยวกับกรอบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพของ
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ฟิลิปปินส์ กิจกรรมท่ีต้องได้รับการอนุญาตตามกฎระเบียบ แนวปฎิบตัิในปัจจุบนัเกี่ยวกับการประเมินความเส่ียง 
และกรณีศึกษาของขา้วสีทองและมะเขือม่วงบีที 

Dr. Saturnina Halos ประธานและประธานคณะกรรมการกลุ่มพนัธมิตรเทคโนโลยีชีวภาพแห่งฟิลิปปินส์ 
(Board of Directors of the Biotech Coalition of the Philippines) ได้พูดคุยเกี่ยวกับการท าเกษตรอินทรียแ์ละการ
อยู่ร่วมกันกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม รวมทั้งการประยุกต์ใช้พืชดัดแปลงพันธุกรรมใน Bohol และ Negros 
Occidental ซึ่ งเป็น 2 จังหวัดท่ีไม่อนุญาตให้ปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรม Dr. Halos ได้เน้นย ้านโยบายเกษตร
อินทรีย์ นโยบายการปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรม และจากนั้นเปรียบเทียบทั้ง 2 นโยบายเม่ือเกษตรกรปฏิบตัิ 
ตามมาด้วยการระบุพืชดัดแปลงพันธุกรรมท่ีพฒันาในประเทศ และวิธีการท่ีเกษตรอินทรี ย์และพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมสามารถอยู่ร่วมกันได้ในสภาพแวดลอ้มของฟิลิปปินส์ 

หลงัจากการน าเสนอ Dr. Aldemita ได้เปิดเวทีให้ผูเ้ขา้ร่วมถามค าถามกับวิทยากร การสัมมนาผ่านเว็บจบ
ลงด้วยค ากล่าวปิดของ Dr. Claro Mingala ผูอ้  านวยการส านักงานโครงการเทคโนโลยีชีวภาพกระทรวงเกษตร 
(Department of Agriculture Biotech Program Office) 

(ครับ บทเรียนท่ีได้จากฟิลิปปินส์เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจส าหรับการด าเนินงานในเร่ืองนี้ ในประเทศไทย ส่ิงท่ี
เห็นได้ชัด คือ ผูห้ลกัผูใ้หญ่ของประเทศลงมาเล่นเอง ซึ่ งต่างจากประเทศไทย) 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19577 
 

เกษตรกรในแอฟริกาจะได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจจากการมีระบบการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

สถาบนัวิจัยนโยบายอาหารระหว่างประเทศ (International 
Food Policy Research Institute) และนักเศรษฐศาสตร์จาก
แทนซาเนีย ไนจีเรีย ยูกันดา และกานา วิเคราะห์ การ
คาดหวังประโยชน์ทางเศรษฐกิจท่ีได้จากการยอมรับพืช
ดัดแปลงพันธุกรรมใน 5 ประเทศท่ีตั้ งอยู่ทางตอนใต้ของ
ทะเลทรายซาฮารา ผลการศึกษาแสดงให้ เห็นว่ าทั้ ง
เกษตรกรและผูบ้ริโภคได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่าง

มาก จากการยอมรับและปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมท่ีผ่านระบบการก ากับดูแลท่ีมีประสิทธิภาพ 
งานวิจัยนี้ได้ตีพิมพ์ในวารสาร Frontiers in Plant Science โดยเน้นไปท่ีกรณีศึกษาเกี่ยวกับถั่วพุ่มท่ีต้านทาน

แมลงศตัรูในไนจีเรียและกานา มนัส าปะหลงัท่ีต้านทานโรคในยูกันดาและแทนซาเนีย และกลว้ยท่ีต้านทานโรค
ในยูกันดา ผลการศึกษาได้เน้นให้เห็นดังต่อไปนี้ : 

• การประเมินทางเศรษฐกิจและสังคมแบบมีส่วนร่วมนั้นมีค่าต่อการตัดสินใจ เนื่องจากผู ้มีอ  านาจ
ตัดสินใจจ าเป็นต้องพิจารณาว่าประเด็นทางสังคมและเศรษฐกิจใดและการประเมิน ควรรวมไว้ใน
กระบวนการก ากับดูแล 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19577
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• ความล่าช้าท่ีเกิดจากกระบวนการ R&D และการทบทวนด้านกฎระเบียบ จะส่งผลทางลบต่อประโยชน์ท่ี
คาดการณ์ไวอ้ย่างมีนัยส าคญั ผูก้  าหนดนโยบายและผูมี้อ  านาจตดัสินใจควรมีในนโยบายและโครงการ
ต่าง ๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการเหล่านี้  และส่งเสริมความพร้อมของพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้กับ
เกษตรกรและผูบ้ริโภค 

• ผูมี้อ  านาจตดัสินใจต้องพิจารณาในการขยายแนวทางปฏิบตัิและระบบเมล็ดพนัธ์ุท่ีมีประสิทธิภาพ 
• ห่วงโซ่คุณค่า ระบบเมล็ดพันธ์ุ และการวิเคราะห์ตลาดอย่างชาญฉลาด เป็นขอ้ก าหนดเบ้ืองต้นในการ

ปรับใช้การปรับปรุงพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
ผลลัพธ์ดังกล่าวให้ความส าคญักับระบบการก ากับดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อ

รับประกันว่าพนัธ์ุท่ีปรับปรุงแลว้จะเขา้ถึงเกษตรกรได้ทนัเวลา เพื่อให้ผูร้ับประโยชน์สามารถเก็บเกี่ยวประโยชน์
เชิงเศรษฐกิจได้ตามท่ีตั้ งใจไว ้ ความล่าช้าท่ีเกิดจาก R&D และปัญหาจากการปฏิบตัิตามกฎระเบียบจะลดอัตรา
ผลตอบแทนลงอย่างมาก การมีระบบการก ากับดูแลตามหลกัฐานเชิงประจักษ์ มีประสิทธิภาพ คาดการณ์ได้ และ
โปร่งใส จะท าให้เกษตรกรเขา้ถึงพืชดัดแปลงพนัธุกรรมได้อย่างปลอดภยัและมีค่าในเวลาท่ีเหมาะสม 

(ครับ เป็นการศึกษาท่ีชี้ ให้เห็นว่าประโยชน์ท่ีเกษตรกรและผูบ้ริโภคได้รับจากพืชดัดแปลงพนัธุกรรม เป็นผล
มาจากการมีระบบการก ากับดูแลความปลอดภยัทางชีวภาพท่ีมีประสิทธิภาพ) 

อ่านเพิ่มเติมได้จาก https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.825930/full 
 

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อส ารวจข้อพิจารณาด้านนโยบายส าหรับการแก้ไขยีนในเอเชียและออสเตรเลีย  
 

องค์การ ISAAA Inc. ร่วมกับ  BioTrust Global, ศูนย์ข้อ มูล
เทคโนโลยี ชี วภาพมา เล เซี ย  (Malaysian Biotechnology 
Information Center, Murdoch University และสมาคมเมล็ด
พันธ์ุแห่งชาติมาเลเซีย  (National Seed Association Malaysia) 
จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการข้อควรพิจารณาด้านนโยบาย
ส าหรับการแก้ไขยีน: มุมมองของเอเชียและออสเตรเลีย 
( Policy Considerations for Gene Editing: The Asian and 

Australian Perspective) ตั้งแต่วนัท่ี 23 ถึง 25 สิงหาคม พ.ศ. 2565 ท่ีกรุงกัวลาลมัเปอร์ ประเทศมาเลเซีย 
การประชุมเชิงปฏิบตัิการมีวตัถุประสงค์เพื่อ: 

• สร้างความตระหนักในกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสีย เพื่อให้มีส่วนร่วมทางวิทยาศาสตร์ในการพฒันานโยบายและ
กรอบการก ากับดูแลส าหรับการแก้ไขยีนในประเทศแถบเอเชีย 

• อ านวยความสะดวกในการประสาน (harmonization) กันในกฎระเบียบการแก้ไขยีนในภูมิภาค; และ 
• สนับสนุนความก้าวหน้าในการใช้ประโยชน์จากการแก้ไขยีน 

การประชุมเชิงปฏิบตัิการนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อแจ้งให้ผูก้  าหนดนโยบายท้องถิ่น หน่วยงานก ากับดูแล และผูมี้ส่วน
ได้เสียอื่น ๆ ทราบเกี่ยวกับวิธีท่ีทุกคนท่ีเกี่ยวขอ้งสามารถมีบทบาทในเชิงรุกในการพฒันานโยบายระดับชาติของ

https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fpls.2022.825930/full
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ตนในการแก้ไขยีน เพื่อสนับสนุนการประสานกันด้านนโยบายการแก้ไขยีน ระหว่างประเทศ เพิ่มการใช้
ประโยชน์จากการแก้ไขยีน และลดอุปสรรคทางการคา้ และในท้ายท่ีสุด สนับสนุนความมัน่คงทางอาหารอย่าง
ยัง่ยืน 
(ครับ เทคนิคการแก้ไขยีน เป็น เทคนิคท่ีน่าให้การสนับสนุนมากกว่ากีดกัน) 
ท่านใดสนใจติดต่อ Email info@bic.org.my หรือ knowledge.center@isaaa.org เพื่อหาขอ้มูลเพิ่มเติม 
 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  June 29, 2022 
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