สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564
ประเทศกาลังพัฒนาให้ การยอมรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมมากกว่ าประเทศอุตสาหกรรม
ประเทศกำลังพัฒนำยังคงปลูกพืช ดัดแปลงพันธุกรรมมำก
ขึ้นในปี 2562 ตำมรำยงำนของ ISAAA เรื่ อง Global Status
of Commercialized Biotech / GM Crops: 2019 ที่ โ พสต์อ ยู่
ในเว็บไซต์ ISAAA
ประเทศที่ พ ั ฒ นำแล้ ว เคยปลู ก พื ช ดั ด แปล ง
พันธุ กรรมในพื้นที่ที่มำกกว่ำ นับตั้งแต่เริ่ มมีกำรเพำะปลูก
เชิ ง ค้ำในปี 2539 จนถึ งในปี 2554 ที่ มี พ้ื นที่ พ้ื นที่ ป ลู ก พื ช
ดัดแปลงพันธุกรรมกระจำยอย่ำงเท่ำเทียมกัน แต่ในปี 2555 ประเทศกำลังพัฒนำปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน
พื้นที่ที่มำกกว่ำประเทศที่พฒั นำแล้วอย่ำงต่อเนื่ อง และในปี 2562 มีกำรปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศ
กำลังพัฒนำ คิดเป็ นร้อยละ 56 ของพื้นที่ ปลูกพืชดัดแปลงพันธุ ก รรมทั่วโลก และจำก 29 ประเทศที่ ปลูก พื ช
ดัดแปลงพันธุกรรมในปี 2562 มี 24 ประเทศ เป็ นประเทศกำลังพัฒนำและ 5 ประเทศ เป็ นประเทศที่พฒั นำแล้ว
บรำซิล อำร์เจนตินำและอินเดีย เป็ นผูน้ ำประเทศกำลังพัฒนำ ในพื้นที่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในปี
2562 ถ้ำต้องกำรรำยละเอี ยดเพิ่มเติ มเกี่ ยวกับกำรยอมรับพืชดัดแปลงพันธุ กรรมทัว่ โลก ที่มำจำกรำยงำนของ
ISAAA สำมำรถขอรำยงำนตัวอย่ำงได้แล้วที่
https://www.isaaa.org/purchasepublications/itemdescription.asp?ItemType=ECOPY&Control=IB0552019-ECOPY
การแสดงออกที่เพิม่ ขึน้ ของ Plasma Membrane Proton Pump Gene ในข้ าวส่ งเสริมการใช้ ป๋ ยน้
ุ อยลง
นักวิจยั ชำวญี่ปุ่นจำก Nagoya University ร่ วมกับ Nanjing
Agricultural University ได้พ ฒ
ั นำวิ ธี ก ำรเพิ่ มกำรดู ดซึ ม
ธำตุอำหำรผ่ำนทำงรำกและกำรเปิ ดปำกใบของข้ำว เพื่อ
เพิ่มผลผลิตโดยใช้ปุ๋ยน้อยลง
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นักวิจยั ได้พฒั นำข้ำวพันธุ์ใหม่ ที่มีกำรแสดงออกของยีน OSA1 (plasma membrane proton pump gene)
เพิ่มมำกขึ้น และยังทำหน้ำที่ในกำรเปิ ดปำกใบในพืช ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตรำกำรสังเครำะห์แสง จำกกำรทดลองที่ได้
ดำเนินกำรในนำข้ำว 4 แห่ง ที่มีสภำพแวดล้อมในกำรเจริ ญเติบโตที่แตกต่ำงกัน และพบว่ำผลผลิตข้ำวโดยรวม
เพิม่ ขึ้นมำกกว่ำร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับพันธุ์ขำ้ วป่ ำที่ใส่ปุ๋ยไนโตรเจน
งำนวิจยั นี้ ไม่เพียง แต่แก้ปัญหำด้ำนควำมมัน่ คงทำงอำหำรเท่ำนั้น แต่ยงั รวมถึงปั ญหำของกำรผลิตก๊ำซ
คำร์ บอนไดออกไซด์ที่มำกเกินไปในสิ่ งแวดล้อมด้วย นอกจำกนี้ ยงั ช่วยเพิ่มผลกำไรของเกษตรกรด้วยผลผลิ ตที่
สู งขึ้นและมีตน้ ทุนปุ๋ ยต่ำ
อ่ำนเพิ่มเติมได้ที่ https://www.nature.com/articles/s41467-021-20964-4
อินโดนีเซียผ่านข้อบังคับการติดตามหลังการอนุญาตพืชดัดแปลงพันธุกรรม
กระทรวงเกษตรของอิ น โดนี เ ซี ย ได้ ผ่ ำ นข้อ บัง คั บ ที่
50/2020 ที่ ใ ห้แนวทำงในกำรติ ดตำมประเมินผลหลังกำร
อนุญำตพืชดัดแปลงพันธุ กรรม ซึ่ งแนวทำงดังกล่ำวได้รับ
กำรพัฒนำขึ้ นตำมกรอบกำรก ำกับดู แลของประเทศจำก
ข้อบังคับที่ 21/2005
อินโดนี เซี ยประกำศใช้กรอบกำรกำกับดูแลควำม
ปลอดภัยทำงชีวภำพแห่งชำติ (national biosafety regulatory
framework) ในปี 2548 แต่ยงั ไม่สำมำรถส่งเสริ มให้ปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมในเชิงพำณิ ชย์ได้ เนื่องจำกยังไม่
มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลหลังกำรอนุญำตพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งคำดว่ำข้อบังคับที่ 50/2020 จะเติม
เต็ ม สิ่ ง ที่ ย ัง ขำดไปนั้ น และให้ แ นวทำงในกำรจัด ท ำขั้น ตอนกำรปฏิ บ ัติ ง ำนมำตรฐำน (standard operating
procedure - SOP) สำหรับกำรปลดปล่อยพืชดัดแปลงพันธุ กรรม ศูนย์เทคโนโลยีชีวภำพเกษตรและทรัพยำกร
พั น ธุ กรรมของอิ นโดนี เซี ย ( Indonesia Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources ICABIOGRAD) เป็ นผูร้ ับผิดชอบในกำรพัฒนำ SOP
จุ ด เด่ น ของข้อ บัง คับ ที่ 50/2020 คื อ ข้อ ก ำหนดส ำหรั บ ผู ้ยื่น ค ำร้ อ งหรื อ ผูถ้ ื อ ใบอนุ ญ ำต ต้อ งท ำกำร
"ติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเนื่อง" สำหรับพืชดัดแปลงพันธุกรรมที่อนุญำตให้ปลูกในประเทศ ในช่วง 3 ปี แรก
ของกำรเพำะปลูก กำรติดตำมประเมินผลจะดำเนินกำรโดยหน่วยงำนอิสระ หรื อโดยมหำวิทยำลัย และรำยงำนที่
จัดท ำจะต้องรวมถึ ง กำรส ำรวจเกษตรกร เอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ และแนวทำงกำรทำแบบสอบถำมด้ำ น
สิ่ งแวดล้อม กำรติดตำมประเมินผลจะต้องดำเนินกำรใน 3 เขต / เมือง หำกมีกำรปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน 1
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จังหวัด ใน 3 เขต / เมือง และดำเนิ นกำรใน 3 จังหวัดหำกมีกำรปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมใน 3 จังหวัดขึ้นไป
ผลกระทบใด ๆ ที่มีต่อสุขภำพของปศุสัตว์ หรื อ สิ่ งแวดล้อม ควรรำยงำนไปยังหน่วยงำนกำกับดูแลที่รับผิดชอบ
คำดว่ำข้อบังคับที่ 50/2020 จะช่วยให้มีกำรปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพำณิ ชย์ อันเป็ นผลมำจำกกำร
ประเมินตำมหลักวิทยำศำสตร์และกำรมีส่วนร่ วม
USDA FAS GAIN ได้จดั ทำรำยงำนเกี่ยวกับเรื่ องนี้ พร้อมด้วยสำเนำข้อบังคับ
อ่ำนเพิ่มเติมได้ที่
https://apps.fas.usda.gov/newgainapi/api/Report/DownloadReportByFileName?fileName=MOA%20Is
sues%2 0 Regulation%2 0 on%2 0 Genetically%2 0 Engineered%2 0 Crops%2 0 %20Paving%20Way%20for%20Commercial%20Cultivation_Jakarta_Indonesia_02-02-2021
ความต้ องการอาหารที่มีคุณค่ าทางโภชนาการและการรักษาโรคตามเป้าหมาย
ช่ วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด CRISPR
ตลำดหรื อกิจกรรมที่นำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ของกำรแก้ไข
ยีนด้วยวิธี CRISPR ทัว่ โลก มีมูลค่ำ 846.2 ล้ำนดอลลำร์ ใน
ปี 2562 และคำดว่ำจะสูงถึง 10,825.1 ล้ำนดอลลำร์ภำยในปี
2573 โดยมีอตั รำกำรเติ บโตต่อปี ร้ อยละ 26.86 ซึ่ งเป็ นไป
ตำมรำยงำนกำรคำดกำรณ์ของกำรวิจยั และกำรตลำด
รำยงำนเรื่ อง Global CRISPR Gene Editing Market
มุ่งเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์ แอปพลิเคชัน ผูใ้ ช้ปลำยทำง ข้อมูล
ประเทศ (16 ประเทศ) และพื้นที่กำรแข่งขัน เป็ นกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ระหว่ำงปี 2563 - 2573 โดยเน้นที่จะ
ตอบคำถำมสำคัญที่เกี่ยวกับ CRISPR รวมทั้ง
• กำรแก้ไขยีนด้วยวิธี CRISPR คืออะไร?
• ลำดับเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นในกำรพัฒนำเทคโนโลยี CRISPR มีควำมเป็ นมำอย่ำงไร?
• ในอนำคตตลำดของกำรแก้ไขยีน CRISPR จะมีวิวฒั นำกำรอย่ำงไร และมีขอบเขตเพียงได
• อะไรคื อตัว หลัก ในกำรขับเคลื่อนตลำด ข้อจำกัด และโอกำส ในตลำดหรื อกิ จกรรมที่
นำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ของกำรแก้ไขยีน CRISPR ทัว่ โลก?
กำรเติบโตของตลำดหรื อกิจกรรมที่นำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ของกำรแก้ไขยีนด้วยวิธี CRISPR เป็ นผลมำ
จำกควำมต้องกำรที่เพิ่มขึ้นสำหรับผลิตภัณฑ์อำหำรที่มีคุณภำพ และกำรเพิ่มคุณค่ำทำงอำหำรที่ดีข้ ึน รวมถึงกำร
รักษำที่ตรงเป้ำหมำยสำหรับโรคต่ำง ๆ
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อ่ำนเพิ่มเติมได้ที่
https://www.prnewswire.com/news-releases/worldwide-crispr-gene-editing-industry-to-2 0 3 0 - - - playersinclude-abcam-applied-stemcell-and-agilent-technologies-among-others-301225174.html
แปลและเรี ยบเรี ยงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 10, 2021
สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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