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การเติบโตของพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกสูงข้ึนจนเกือบทําลายสถิติที่บันทึกไว 
ในสหรัฐอเมริกา พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นรอยละ11  
 
กรุงมะนิลา, ฟลิปปนส (12 มกราคม 2548) – พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเติบโตขึ้นสูงสุดเปน
ครั้งที่สองจากการบันทึกในป 2547 ซึ่งมีถึง 81 ลานเฮกแตร (200 ลานเอเคอร) จากรายงานที่
เผยแพรในวันนี้ โดย ดร.ไคลฟ เจมส (Clive James) ประธานและผูกอต้ังองคการไอซา (ISAAA) 
ในป 2547 พ้ืนที่เพาะปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกเพิ่มขึ้นรอยละ20 - ซึ่งเพิ่มขึ้น 13.3 ลาน 
เฮกแตร (32.9 ลานเอเคอร) 
 
การศึกษาดังกลาวรายงานวา ในป 2547 เกษตรกรประมาณ 8.25 ลานคนใน 17 ประเทศปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ – เพ่ิมขึ้นถึง 1.25 ลานคนจากจํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพใน 
18 ประเทศ ในป 2546 และที่สําคัญรอยละ 90 ของเกษตรกรเหลานี้อยูในประเทศกําลังพัฒนา 
นับเปนความจริงที่ปรากฏเปนครั้งแรกวา การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพนี้เปน
พ้ืนที่ในประเทศกําลังพัฒนา (7.2 ลานเฮกแตร) มากกวาในประเทศอุตสาหกรรม (6.1 ลาน 
เฮกแตร) 
 
ดร.ไคลฟ เจมส  กลาววา “การใชท่ีเพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็วและตอเนื่อง โดยเฉพาะในกลุมเกษตรกร
ยากจนที่มี พ้ืนที่ขนาดเล็ก  นับเปนการยืนยันของเกษตรกรตลอดจนชุมชนทั้งในประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนาในการประจักษถึงผลประโยชนของพืชดังกลาวที่มีตอ
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคม ย่ิงกวานั้น ในป 2547 เรายังคงเห็นการขยายฐานการ
สนับสนุนพืชเทคโนโลยีชีวภาพอยางตอเนื่องในหลายประเทศจากการเขารวมในการผลิตพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทําใหพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางเห็นไดชัด” 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ในป  2 5 4 7  จํ านวนประ เทศที่ ปลู ก พืช เทคโนโลยีชี วภาพจํ านวนมาก  (ปลูก พืช
เทคโนโลยีชีวภาพมากกวา 50000 เฮกแตร; biotech mega-countries)  เพ่ิมขึ้นจาก 10 ประเทศ 
เปน 14 ประเทศ โดยเพิ่ม ปารากวัย เม็กซิโก สเปน และฟลิปปนส สะทอนถึงการขยายตัวของ
กลุมประเทศที่เขารวมใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพ จํานวนประเทศโดยคิดจากพื้นที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพที่สําคัญทั่วโลกเพ่ิมมากขึ้นจาก  5 ประเทศเปน  8 ประเทศ  ไดแก 
สหรัฐอเมริกา (รอยละ 59 ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก) อารเจนตินา(รอยละ 20) แคนาดา (รอยละ6) 
บราซิล (รอยละ 6) จีน(รอยละ 5) ปารากวัย (รอยละ2) อินเดีย (รอยละ1) และแอฟริกาใต 
(รอยละ 1) นอกจากเม็กซิโก สเปน และฟลิปปนสแลว อุรุกวัย ออสเตรเลีย และโรมาเนีย ก็อยู
ในรายชื่อประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพจํานวนมากแลวดวย 
 
ในประเทศสหรัฐอเมริกา เกษตรกรปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 47.6 ลานเฮกแตร เพ่ิมขึ้นจาก
ป 2546 รอยละ 11 และคิดเปนรอยละ 59 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก การ
เติบโตของพื้นที่ปลูกอยางตอเนื่องนี้ เปนผลมาจากพื้นที่ที่เพ่ิมขึ้นจากการปลูกขาวโพด
เทคโนโลยีชีวภาพ การเพิ่มอยางตอเนื่องของการปลูกถั่วเหลืองตานทานสารปราบวัชพืช และ
การเพิ่มขึ้นปานกลางของการปลูกฝายเทคโนโลยีชีวภาพ โดยในป 2547 มีอัตราการใช
เทคโนโลยีดังกลาว เกือบถึงรอยละ 80 เลยทีเดียว 
 
การใชเทคโนโลยีดังกลาวอยางตอเนื่อง นับเปนการสงสัญญาณเสียงอยางเขมแข็งจาก
เกษตรกรทั่วโลกโดยเฉพาะ เกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนา ถึงความเชื่อมั่นที่พวกเขามีตอ
ประโยชนจากพืชเทคโนโลยีชีวภาพ นายเอ็ดวิน พาราลูแมน (Edwin Paraluman) เกษตรกร
ชาวฟลิปปนส กลาววา ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากการปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพที่ไดรับการ
อนุมัติเมื่อปลายป 2546 ชวยทําใหเขาดูแลครอบครัวไดดีขึ้น 
 
“ผมมีบานเล็กๆหลังหนึ่ง ซึ่งลูกสาวมักพูดกับผมเสมอวาอยากมีบานที่ใหญกวานี้ จากการ
ปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพทําใหผมไดผลผลิตเพิ่มเปน 2 เทา จาก 3.5 ตันเปน 7 ตันตอ
เฮกแตร ชวยใหผมมีเงินเพียงพอที่จะทําใหความฝนของลูกสาวผมเปนจริงได” 
 
 
 
 



 
ผลดังกลาวเชนที่นาย พาราลูแมนไดรับ ชวยใหมีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นรอย
ละ 35 ในประเทศกําลังพัฒนาเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมที่มีการเพิ่มรอยละ13 
นับเปนครั้ งแรกที่ประเทศกําลั งพัฒนามี พ้ืนที่มากกว า  1  ใน  3  ของพ้ืนท่ีปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก ดร.เจมสกลาววา ประเทศกําลังพัฒนาที่สําคัญ 5 ประเทศ ไดแก จีน 
อินเดีย อารเจนตินา บราซิล และแอฟริกาใต จะมีผลสําคัญตอการใชเทคโนโลยีดังกลาวทั่ว
โลก และตอการยอมรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพในอนาคตอีกดวย 
 
ดร.เจมส กลาววา “คําสัญญาของเทคโนโลยีชีวภาพที่เคยใหไวนั้น บัดนี้บรรลุผลแลว พืช
เทคโนโลยีชีวภาพแสดงใหเห็นถึงการเขาสูยุคใหมแหงการผลักดันซึ่งจะกระตุนใหมีการ
เติบโตเปนอยางดีในอนาคต” 
 
การอนุญาตขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพ 2 สายพันธุเพ่ือการนําเขาสูสหภาพยุโรปและและ
สัญญาณความกาวหนาอยางตอเนื่องของประเทศจีนสนับสนุนความคิดนี้ไดอยางดี  คาดวาจีน
จะอนุญาตขาวบีที  (Bt rice) ในเวลาอันใกลซึ่งอาจจะภายในป 2548 นี้ จะเปนการนําทางสู
การใชเทคโนโลยีดังกลาวอยางแพรหลายกับพืชท่ีเปนอาหารหลักของโลก และจะมีผลสําคัญ
ตอการยอมรับอาหารเทคโนโลยีชีวภาพ อาหารสัตว และพืชเสนใยทั่วโลกอีกดวย 
 
สิ้นสุดทศวรรษนี้ องคการไอซาคาดวาจะมีเกษตรกรถึง 15 ลานคนปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
ในพื้นที่ 150 ลานเฮกแตรใน 30 ประเทศ 
 
รายงานบทสรุปผูบริหารนี้ ไดรับการสนับสนุนจาก มูลนิธิ ฟอนดาซิออน บัซโซเลรา บรังคา 
(Fondazione Bussolera Branca) ของอิตาลี และ มูลนิธิ ร็อคกีเฟลเลอร  (Rockefeller 
Foundation) ของสหรัฐ สามารถอานไดที่ www.isaaa.org. 

 
องคการไอซาเปนองคกรท่ีไมไดมุงแสวงหากําไร ไดรับความรวมมือจากภาครัฐและภาคเอกชนซึ่งมี
ศูนยกลางเครือขายในหลายประเทศ มีจุดมุงหมายเพื่อชวยเหลือผูหิวโหยและผูยากไร โดยการถายทอด
ความรูเกี่ยวกับการใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพไปสูประเทศกําลังพัฒนา และเครือขายแลกเปลี่ยนความรู
เกี่ยวกับพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ดร. ไคลฟ เจมส ประธานและผูกอต้ังองคการไอซา ใชชีวิตและทํางาน
มาแลว 25 ปในประเทศกําลังพัฒนา แถบภูมิภาคเอเชีย  ละตินอเมริกา และแอฟริกา และไดอุทิศความ
พยายามตอประเด็นการวิจัยการเกษตรและการพัฒนา ซึ่งขณะนี้มุงความสําคัญไปที่พืชเทคโนโลยีชีวภาพ
และความมั่นคงทางอาหารทั่วโลก 

 

http://www.isaaa.org/

