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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์                                                                                      วันท่ี 10 กุมภาพนัธ์ 2564 

ประเทศก าลงัพฒันาให้การยอมรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมมากกว่าประเทศอุตสาหกรรม 
 

ประเทศก ำลงัพฒันำยงัคงปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมมำก

ขึ้นในปี 2562 ตำมรำยงำนของ ISAAA เร่ือง Global Status 

of Commercialized Biotech / GM Crops: 2019 ท่ีโพสต์อยู่

ในเวบ็ไซต ์ISAAA 

ประ เทศ ท่ีพัฒนำแล้ว เคยปลู กพื ช ดัดแปลง

พนัธุกรรมในพื้นท่ีท่ีมำกกว่ำ นับตั้งแต่เร่ิมมีกำรเพำะปลูก

เชิงค้ำในปี 2539 จนถึงในปี 2554 ท่ีมีพื้นท่ีพื้นท่ีปลูกพืช

ดดัแปลงพนัธุกรรมกระจำยอย่ำงเท่ำเทียมกนั แต่ในปี 2555 ประเทศก ำลงัพฒันำปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใน

พื้นท่ีท่ีมำกกว่ำประเทศท่ีพฒันำแลว้อย่ำงต่อเน่ือง และในปี 2562 มีกำรปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในประเทศ

ก ำลงัพฒันำ คิดเป็นร้อยละ 56 ของพื้นท่ีปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทั่วโลก และจำก 29 ประเทศท่ีปลูกพืช

ดดัแปลงพนัธุกรรมในปี 2562 มี 24 ประเทศ เป็นประเทศก ำลงัพฒันำและ 5 ประเทศ เป็นประเทศท่ีพฒันำแลว้ 

บรำซิล อำร์เจนตินำและอินเดีย เป็นผูน้ ำประเทศก ำลงัพฒันำ ในพื้นท่ีปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในปี 

2562 ถำ้ตอ้งกำรรำยละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับกำรยอมรับพืชดัดแปลงพนัธุกรรมทัว่โลก ท่ีมำจำกรำยงำนของ 

ISAAA สำมำรถขอรำยงำนตวัอยำ่งไดแ้ลว้ท่ี 

https://www.isaaa.org/purchasepublications/itemdescription.asp?ItemType=ECOPY&Control=IB055-

2019-ECOPY 
 

การแสดงออกท่ีเพิม่ขึน้ของ Plasma Membrane Proton Pump Gene ในข้าวส่งเสริมการใช้ปุ๋ยน้อยลง 
 

นกัวิจยัชำวญ่ีปุ่ นจำก Nagoya University ร่วมกบั Nanjing 

Agricultural University ได้พฒันำวิธีกำรเพิ่มกำรดูดซึม

ธำตุอำหำรผ่ำนทำงรำกและกำรเปิดปำกใบของขำ้ว เพื่อ

เพิ่มผลผลิตโดยใชปุ้๋ ยนอ้ยลง 

https://www.isaaa.org/purchasepublications/itemdescription.asp?ItemType=ECOPY&Control=IB055-2019-ECOPY
https://www.isaaa.org/purchasepublications/itemdescription.asp?ItemType=ECOPY&Control=IB055-2019-ECOPY


2 
 

นกัวิจยัไดพ้ฒันำขำ้วพนัธุ์ใหม่ ท่ีมีกำรแสดงออกของยีน OSA1 (plasma membrane proton pump gene) 

เพิ่มมำกขึ้น และยงัท ำหนำ้ท่ีในกำรเปิดปำกใบในพืช ซ่ึงจะช่วยเพิ่มอตัรำกำรสังเครำะห์แสง จำกกำรทดลองท่ีได้

ด ำเนินกำรในนำขำ้ว 4 แห่ง ท่ีมีสภำพแวดลอ้มในกำรเจริญเติบโตท่ีแตกต่ำงกนั และพบว่ำผลผลิตขำ้วโดยรวม

เพิ่มขึ้นมำกกวำ่ร้อยละ 30 เม่ือเทียบกบัพนัธุ์ขำ้วป่ำท่ีใส่ปุ๋ ยไนโตรเจน 

งำนวิจยัน้ีไม่เพียง แต่แกปั้ญหำดำ้นควำมมัน่คงทำงอำหำรเท่ำนั้น แต่ยงัรวมถึงปัญหำของกำรผลิตก๊ำซ

คำร์บอนไดออกไซด์ท่ีมำกเกินไปในส่ิงแวดลอ้มดว้ย นอกจำกน้ียงัช่วยเพิ่มผลก ำไรของเกษตรกรดว้ยผลผลิตท่ี

สูงขึ้นและมีตน้ทุนปุ๋ ยต ่ำ 

อ่ำนเพิ่มเติมไดท่ี้ https://www.nature.com/articles/s41467-021-20964-4 
 

อนิโดนีเซียผ่านข้อบังคับการติดตามหลงัการอนุญาตพืชดัดแปลงพนัธุกรรม 
 

กระทรวงเกษตรของอินโดนีเซีย ได้ผ่ำนข้อบังคับ ท่ี  

50/2020 ท่ีให้แนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลหลงักำร

อนุญำตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงแนวทำงดงักล่ำวได้รับ

กำรพฒันำขึ้นตำมกรอบกำรก ำกับดูแลของประเทศจำก

ขอ้บงัคบัท่ี 21/2005 

อินโดนีเซียประกำศใช้กรอบกำรก ำกบัดูแลควำม

ปลอดภยัทำงชีวภำพแห่งชำติ (national biosafety regulatory 

framework) ในปี 2548 แต่ยงัไม่สำมำรถส่งเสริมให้ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมในเชิงพำณิชยไ์ด ้เน่ืองจำกยงัไม่

มีแนวทำงในกำรติดตำมประเมินผลหลงักำรอนุญำตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงคำดวำ่ขอ้บงัคบัท่ี 50/2020 จะเติม

เต็มส่ิงท่ีย ังขำดไปนั้ นและให้แนวทำงในกำรจัดท ำขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนมำตรฐำน (standard operating 

procedure - SOP) ส ำหรับกำรปลดปล่อยพืชดดัแปลงพนัธุกรรม ศูนยเ์ทคโนโลยีชีวภำพเกษตรและทรัพยำกร

พัน ธุกรรมของ อินโด นี เ ซี ย  ( Indonesia Center for Agricultural Biotechnology and Genetic Resources - 

ICABIOGRAD) เป็นผูรั้บผิดชอบในกำรพฒันำ SOP 

จุดเด่นของข้อบังคับท่ี 50/2020 คือ ข้อก ำหนดส ำหรับผู ้ยื่นค ำร้องหรือผูถื้อใบอนุญำต ต้องท ำกำร 

"ติดตำมประเมินผลอย่ำงต่อเน่ือง" ส ำหรับพืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีอนุญำตให้ปลูกในประเทศ ในช่วง 3 ปีแรก

ของกำรเพำะปลูก กำรติดตำมประเมินผลจะด ำเนินกำรโดยหน่วยงำนอิสระ หรือโดยมหำวิทยำลยั และรำยงำนท่ี

จัดท ำจะต้องรวมถึงกำรส ำรวจเกษตรกร เอกสำรทำงวิทยำศำสตร์ และแนวทำงกำรท ำแบบสอบถำมด้ำน

ส่ิงแวดลอ้ม กำรติดตำมประเมินผลจะตอ้งด ำเนินกำรใน 3 เขต / เมือง หำกมีกำรปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใน 1 

https://www.nature.com/articles/s41467-021-20964-4
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จงัหวดั ใน 3 เขต / เมือง และด ำเนินกำรใน 3 จงัหวดัหำกมีกำรปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมใน 3 จงัหวดัขึ้นไป 

ผลกระทบใด ๆ ท่ีมีต่อสุขภำพของปศุสัตว ์หรือ ส่ิงแวดลอ้ม ควรรำยงำนไปยงัหน่วยงำนก ำกบัดูแลท่ีรับผิดชอบ 

คำดว่ำขอ้บงัคบัท่ี 50/2020 จะช่วยให้มีกำรปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพำณิชย ์อนัเป็นผลมำจำกกำร

ประเมินตำมหลกัวิทยำศำสตร์และกำรมีส่วนร่วม 

USDA FAS GAIN ไดจ้ดัท ำรำยงำนเก่ียวกบัเร่ืองน้ี พร้อมดว้ยส ำเนำขอ้บงัคบั 

อ่ำนเพิ่มเติมไดท่ี้  

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 
 

ความต้องการอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการและการรักษาโรคตามเป้าหมาย 

ช่วยกระตุ้นการเติบโตของตลาด CRISPR 
 

ตลำดหรือกิจกรรมท่ีน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ของกำรแกไ้ข

ยีนดว้ยวิธี CRISPR ทัว่โลก มีมูลค่ำ 846.2 ลำ้นดอลลำร์ใน

ปี 2562 และคำดว่ำจะสูงถึง 10,825.1 ลำ้นดอลลำร์ภำยในปี 

2573 โดยมีอตัรำกำรเติบโตต่อปีร้อยละ 26.86 ซ่ึงเป็นไป

ตำมรำยงำนกำรคำดกำรณ์ของกำรวิจยัและกำรตลำด 

รำยงำนเร่ือง Global CRISPR Gene Editing Market 

มุ่งเน้นไปท่ีผลิตภณัฑ์ แอปพลิเคชนั ผูใ้ช้ปลำยทำง ขอ้มูล

ประเทศ (16 ประเทศ) และพื้นท่ีกำรแข่งขนั เป็นกำรวิเครำะห์และคำดกำรณ์ระหวำ่งปี 2563 - 2573 โดยเนน้ท่ีจะ

ตอบค ำถำมส ำคญัท่ีเก่ียวกบั CRISPR รวมทั้ง 

• กำรแกไ้ขยนีดว้ยวิธี CRISPR คืออะไร? 

• ล ำดบัเหตุกำรณ์ท่ีเกิดขึ้นในกำรพฒันำเทคโนโลย ีCRISPR มีควำมเป็นมำอยำ่งไร? 

• ในอนำคตตลำดของกำรแกไ้ขยนี CRISPR จะมีวิวฒันำกำรอยำ่งไร และมีขอบเขตเพียงได 

• อะไรคือตัวหลักในกำรขับเคล่ือนตลำด ข้อจ ำกัด และโอกำส ในตลำดหรือกิจกรรมท่ี
น ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ของกำรแกไ้ขยนี CRISPR ทัว่โลก? 

กำรเติบโตของตลำดหรือกิจกรรมท่ีน ำไปสู่กำรใชป้ระโยชน์ของกำรแกไ้ขยีนดว้ยวิธี CRISPR เป็นผลมำ

จำกควำมตอ้งกำรท่ีเพิ่มขึ้นส ำหรับผลิตภณัฑอ์ำหำรท่ีมีคุณภำพ และกำรเพิ่มคุณค่ำทำงอำหำรท่ีดีขึ้น รวมถึงกำร

รักษำท่ีตรงเป้ำหมำยส ำหรับโรคต่ำง ๆ 
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อ่ำนเพิ่มเติมไดท่ี้  
https://www.prnewswire.com/news-releases/worldwide-crispr-gene-editing-industry-to-2 0 3 0 - - - players-

include-abcam-applied-stemcell-and-agilent-technologies-among-others-301225174.html 
 

 

แปลและเรียบเรียงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp February 10, 2021 
สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 
จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
 

https://www.prnewswire.com/news-releases/worldwide-crispr-gene-editing-industry-to-2030---players-include-abcam-applied-stemcell-and-agilent-technologies-among-others-301225174.html
https://www.prnewswire.com/news-releases/worldwide-crispr-gene-editing-industry-to-2030---players-include-abcam-applied-stemcell-and-agilent-technologies-among-others-301225174.html

