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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจํา
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจําทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  

ขา่วสารเทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื  

ขา่วสารท ัว่โลก 

  เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชื 
ขา่วสารท ัว่โลก 

การใชพ้ชืเทคโนโลยชีวีภาพนําไปสูค่วามย ัง่ยนืและโอกาสทางเศรษฐกจิสงัคมของเกษตรกรและ 
ประชาชนท ัว่โลก งานวจิยัใหม ่2 ชิน้ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประโยชนใ์นดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่ง 
ย ัง่ยนืของพชืเทคโนโลยชีวีภาพท ัง้ในสว่นของการนําไปใชแ้ละการยอมรบั 

การใชพ้ชืเทคโนโลยชีวีภาพนําไปสูค่วามย ัง่ยนืและโอกาสทางเศรษฐกจิสงัคมของเกษตรกรและ 
ประชาชนท ัว่โลก งานวจิยัใหม ่2 ชิน้ทีแ่สดงใหเ้ห็นถงึประโยชนใ์นดา้นสิง่แวดลอ้มและสงัคมอยา่ง 
ย ัง่ยนืของพชืเทคโนโลยชีวีภาพท ัง้ในสว่นของการนําไปใชแ้ละการยอมรบั 
 
เมือ่วนัที ่26 มถินุายน ปี 2018 องคก์รไอซา่ International Service for the Acquisition of Agri-biotech 
Applications (ISAAA) และบรษัิท PG Economics ไดเ้ปิดตวัการงานวจัิยใหมท่ีเ่นน้ถงึผลประโยชนท์างสงัคม
สิง่แวดลอ้มและเศรษฐกจิทีเ่กดิขึน้จากการนําเทคโนโลยชีวีภาพไปใชใ้นการเกษตรทัว่โลก 
 
การศกึษาทีส่อดคลอ้งกบัของบรษัิท PG Economics เรือ่ง “พชืดดัแปลงพันธกุรรม : ผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคม
และสิง่แวดลอ้มทัว่โลก ชว่งปี 1996-2016” และของไอซา่ เรือ่ง “สถานการณ์การคา้ของพชืเทคโนโลยชีวีภาพ พชื
ดดัแปลงพันธกุรรมปี 2017” ซึง่ตดิตามการยอมรับการใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพทัว่โลกอยา่งตอ่เนื่องของเกษตรกรและ
ประชาชนทัว่โลกถงึผลกระทบทางเศรษฐกจิ สงัคมและสิง่แวดลอ้มทีม่ผีลเป็นบวกอย่างมนัียสําคัญ 
 
Paul S. Teng ประธานคณะกรรมการบรหิารไอวา่ กลา่ววา่ “พชืเทคโนโลยชีวีภาพมปีระโยชนม์หาศาลตอ่สิง่แวดลอ้ม 
สขุภาพของมนุษยแ์ละสตัว ์และยังมสีว่นร่วมในการปรับปรุงสภาพสงัคมและเศรษฐกจิของเกษตรกรและประชาชน
ทัว่ไป” Teng ยังกลา่วถงึ “การผลติชวีภาพในรุ่นตอ่ไป ซึง่รวมถงึแอปเป้ิลและมันฝร่ังทีไ่มเ่น่าเสยีหรอืเกดิความ
เสยีหาย สบัปะรดหวานทีอ่ดุมดว้ยแอนโทไซยานนิ การเพิม่ปรมิาณชวีมวลของฝักและปรมิาณอะไมโลสของขา้วโพด 
และการปรับปรุงปรมิาณน้ํามันของถั่วเหลอืง รวมถงึการอนุมัตกิารปลกูออ้ยตา้นทานแมลงในเชงิพาณชิย ์ทําใหม้คีวาม
หลากหลายมากขึน้แกผู่บ้รโิภคและผูป้ระกอบการดา้นอาหาร” 



รายงานของ ISAAA ระบวุา่พืน้ทีเ่พาะปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพทั่วโลกในปี 2560 เพิม่ขึน้ถงึ 3 เปอรเ์ซ็นหรอื 4.7 
ลา้นเฮกตาร ์การเพิม่ขึน้นีเ้ป็นผลมาจากกําไรทีเ่พิม่ขึน้เนื่องมาจากราคาสนิคา้ทีส่งูขึน้ ความตอ้งการของตลาดทัง้ใน
และตา่งประเทสทีส่งูขึน้ และการเกดิขึน้ของเทคโนโลยเีมล็ดพันธุ ์ในขณะทีป่ระเทศกําลงัพัฒนา 19 ประเทศ รวมถงึ
อนิเดยี ปากสีถาน บราซลิ โบลเิวยี ซดูานเม็กซโิก โคลอมเบยี เวยีดนาม ฮอนดรัูสและบงัคลาเทศไดเ้พิม่พืน้ที่
เพาะปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพและยังอนุญาตใหเ้กษตรกรสามารถใชเ้ทคโนโลยชีวีภาพในการผลติอาหารไดด้ว้ย 
เกษตรกรรายยอ่ยเห็นวา่การปรับปรุงในสว่นนีม้ผีลทําใหเ้กษตรกรและครอบครัวมชีวีติทีด่ขี ึน้ ซึง่ในปัจจบุนัประเทศที่
กําลงัพัฒนามพีืน้ทีก่ารปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพคดิเป็น 53 เปอรเ์ซ็นของพืน้ทีท่ีม่กีารปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพ
ทัว่โลก 
  
ตัง้แตปี่ 1996-2016 บรษัิท PG Economics ไดร้ายงานวา่พชืเทคโนโลยชีวีภาพสรา้งรายได ้186.1 พันลา้นดอลลาร์
ใหแ้กเ่กษตรกรรายยอ่ยประมาณ 17 ลา้นคน ซึง่มพีืน้ทีห่ลายแหง่ทีเ่กษตรกรรายยอ่ยเป็นผูห้ญงิและมหีนา้ทีต่อ้งดแูล
ครอบครัวและชมุชนของตวัเอง 
  
Graham Brookes ประธานบรษัิท PG Economics และเป็นผูร้่วมเขยีนรายงานเรือ่งผลกระทบทางสงัคมเศรษฐกจิ
และสิง่แวดลอ้มของพชืเทคโนโลยชีวีภาพ กลา่ววา่ “ความไมม่ั่นคงดา้นอาหารเป็นปัญหาใหญใ่นประเทศกําลงั
พัฒนาทัว่โลก โดยมปีระชากรประมาณ 108 ลา้นคนทียั่งมคีวามเสีย่งหรอืประสบปัญหาความไมม่ั่นคงทางดา้น
อาหาร” Brookes กลา่วอกีวา่ “จากการเฝ้าตดิตามมานานกวา่ 20 ปีของประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาทีม่กีารยอมรับใหม้กีาร
ปลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพ พบวา่พชืเทคโนโลยชีว่ยทําใหผ้ลผลติเพิม่ขึน้ มคีวามปลอดภัยมากขึน้และทําใหร้ายได ้
เพิม่ขึน้อยา่งมาก ซึง่สง่ผลใหปั้ญหาความยากจน ความหวิโหย และภาวะการขาดแคลนสารอาหารทีป่ระเทศเหลา่นี้
เผชญิอยูน่ั่นลดลง ในสว่นของประเทศทีเ่ผชญิภาวะดงักลา่วควรพจิารณาการใชป้ระโยชนจ์ากเทคโนโลยนีี ้
 
จดุเดน่เพิม่เตมิจากรายงานของบรษัิท PG Economics ไดแ้ก ่ 
 
 - ในปี 2016 พชืดดัแปลงพันธกุรรมชว่ยลดปรมิาณการปลอ่ยกา๊ซคารบ์อนไดออกไซดจ์ากการใชเ้ชือ้เพลงิและการ
สะสมคารบ์อนไดออกไซดใ์นดนิไดเ้ทา่กบัการกําจัดรถยนต ์ จํานวน 16.75 ลา้นคนัออกไปจากทอ้งถนน 
 
- ความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยชีวีภาพชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถใชย้าฆา่แมลงและสารเคมกํีาจัดวชัพชืไดอ้ย่างมแีบบ
แผนมากขึน้ โดยลดผลกระทบตอ่สิง่แวดลอ้มลงถงึ 18.4 เปอรเ์ซ็นตส์าํหรับพืน้ทีท่ีม่กีารเพาะปลกูพชืดดัแปลง
พันธกุรรมนับตัง้แตปี่ 1996 
 
- ในปี 2016 รายไดโ้ดยตรงของเกษตรกรทัว่โลกทีไ่ดรั้บประโยชนจ์ากพชืดดัแปลงพันธุกรรมคอื 18.2 พันลา้น 
เหรยีญสหรัฐ ซึง่เทา่กบัรายไดเ้ฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 102 เหรยีญสหรัฐฯตอ่เฮกตาร ์ซึง่ตัง้แตปี่ 1996 รายไดข้อง
เกษตรกรมมีลูคา่เพิม่ขึน้ถงึ 186.1 พันลา้นเหรยีญ 
 
-เทคโนโลยชีวีภาพยังคงเป็นการลงทนุทีด่สีาํหรับเกษตรกร โดยแตล่ะดอลลารท์ีล่งทนุในเมล็ดพชืเทคโนชวีภาพ 
เกษตรกรจะไดกํ้าไรโดยเฉลีย่อยูท่ี ่3.49 เหรยีญ 
 
-ในปี 2016 เกษตรกรในประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาไดรั้บเงนิ 5.06 ดอลลาร ์จากการลงทนุหนึง่ดอลลา่รใ์นเรือ่งของเมล็ด
พชืเทคโนโลยชีวีภาพ ในขณะทีเ่กษตรกรในประเทศทีพั่ฒนาแลว้ไดรั้บเงนิ 2.70 ดอลลารจ์ากการลงทนุเพิม่มากขึน้
ในเรือ่งของเมล็ดพชืเทคโนโลยชีวีภาพ 
 
- ตลอดระยะเวลา 21 ปี เทคโนโลยชีวีภาพดา้นพชืมสีว่นเกีย่วขอ้งกบัการผลติถั่วเหลอืงทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 213 ลา้นตนั 
ขา้วโพด 405 ลา้นตนั ฝ้าย 27.5 ลา้นตนัและคาโนลา 11.6 ลา้นตนั ทําใหเ้กษตรกรสามารถปลกูพชืไดม้ากขึน้โดย
ไมจํ่าเป็นตอ้งใชท้ีด่นิเพิม่ขึน้ เพือ่ลดแรงกดดนัในเรือ่งของพืน้ทีค่วามหลากหลายทางชวีภาพ ซึง่จะถกูนํามาใชใ้น
เรือ่งของการผลติทางการเกษตร 
 
จดุเดน่เพิม่เตมิจากรายงานของ ISAAA ในปี 2017 ไดแ้ก ่: 
  
 - พืน้ทีข่องพชืเทคโนโลยชีวีภาพหรอืพชืดดัแปลงพันธุกรรมทัว่โลกมจํีานวนเพิม่ขึน้อย่างตอ่เนื่อง โดยในปี 2017 มี
พืน้ทีเ่พิม่ขึน้ถงึ 189.8 ลา้นเฮกเตอร ์เมือ่เทยีบกบัปี 2016 ทีม่เีพยีง 185.1 ลา้นเฮกตาร ์
 
 - ในปี 2017 มปีระเทศทีม่กีารใชพ้ชืเทคโนโลยชีวีภาพอยู ่67 ประเทศแบง่เป็นประเทศทีม่กีารปลกูพชื 
เทคโนโลยชีวีภาพ 24 ประเทศ โดยเป็นประเทศทีกํ่าลงัพัฒนา 19 ประเทศและประเทศอตุสาหกรรม 5 ประเทศ สว่น
อกี 43 ประเทศไมไ่ดม้กีารเพาะปลกู แตม่กีารควบคมุการนําเขา้และการใชพ้ชืเทคโนโลยชีวีภาพสําหรับอาหารคน 
อาหารสตัวแ์ละการแปรรูป 
 
  
 
 
   



- มกีารปลกูถั่วเหลอืงเทคโนโลยชีวีภาพคดิเป็น 50 เปอรเ์ซ็นต ์ของพืน้ทีป่ลกูพชืเทคโนโลยชีวีภาพทั่วโลก พืน้ที่
เพาะปลกูทัว่โลกสําหรับพชืแตล่ะชนดิพบวา่ 77 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นของถั่วเหลอืง 80 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นของฝ้าย 32 
เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นของขา้วโพดและ 30 เปอรเ์ซ็นตเ์ป็นของคาโนลาทีม่กีารพัฒนาเป็นพชืเทคโนโลยชีวีภาพเมือ่ปี 2017 

 
-ประเทศทีม่กีารใชถ้ั่วเหลอืงเทคโนโลยชีวีภาพมากกวา่รอ้ยละ 90 เป็นประเทศสหรัฐอเมรกิา บราซลิ อารเ์จนตนิา  
ปารากวยั แอฟรกิาใต ้โบลเิวยีและอรุุกวยั ประเทศทีม่กีารใชข้า้วโพดเทคโนโลยชีวีภาพทีใ่กลเ้คยีงหรอืมากกวา่ 90 
เปอรเ์ซ็นต ์ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา บราซลิ อารเ์จนตนิา แคนาดา แอฟรกิาใตแ้ละอรุุกวยั ประเทศทีม่กีารใชฝ้้าย
เทคโนโลยชีวีภาพทีใ่กลห้รอืใกลเ้คยีงหรอืมากกวา่ 90 เปอรเ์ซ็นต ์ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิา อารเ์จนตนิา อนิเดยี 
ปารากวยัปากสีถาน จนี เม็กซโิก แอฟรกิาใตแ้ละออสเตรเลยี และประเทศทีม่กีารใชค้าโนลาเทคโนโลยชีวีภาพที่
ใกลห้รอืใกลเ้คยีงหรอืมากกวา่ 90 เปอรเ์ซ็นต ์ไดแ้ก ่สหรัฐอเมรกิาและแคนาดา ทีส่าํคญักวา่คอืประเทศเหลา่นีใ้หม้ี
การสง่ออกอาหารทีจํ่าเป็นไปยังสว่นทีเ่หลอืของโลกรวมถงึประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาขนาดใหญ ่
 
 - ความมั่นคงทางดา้นอาหารของโลกขึน้อยู่กบัการเชือ่มโยงกนัระหวา่งประเทศทีม่กีารผลติอาหารคนและสตัวม์าก
เกนิพอกบัประเทศทีข่าดแคลนถั่วเหลอืงและขา้วโพดเลีย้งสตัวโ์ดยเฉพาะอยา่งยิง่การชว่ยประเทศทีกํ่าลงัพัฒนาให ้
สามารถผลติอาหารสตัวส์ําหรับเป็นแหลง่โปรตนีของสตัวแ์ละปลาได ้
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