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สรุปรายงาน 
ฉบับท่ี 35  

สถานภาพทั่วโลกของการผลติในเชงิการคาพืชเทคโนชีวภาพ/ จีเอ็ม: 2549 
โดย 

ไคลฟ เจมส 
ประธานกรรมการบริหาร องคการไอซา (ISAAA) 

************************************************** 
 

พื้นท่ีปลูกพชืเทคโนชีวภาพทั่วโลก 
• ป 2549 เปนปแรกของทศวรรษที่สอง  (เร่ิมตั้งแต 2549-2558)  ของการผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา

พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพยังคงมีอัตราการขยายเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปนเลข  2 หลัก โดยมีอัตราเพิ่ม 13% 
หรือเพิ่มขึ้น 12 ลานเฮคตาร (30 ลานเอเคอร) กลายเปนพื้นที่ปลูกทั้งหมด 102 ลานเฮคตาร (252 ลาน
เอเคอร)  นับเปนบันทึกประวัติศาสตรที่สําคัญเพราะเปนครั้งแรกที่มีพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวา 
100 เฮคตาร ในทุกปที่ผานมา เพื่อความเหมาะสมในการคิดสําหรับการใชลักษณะทางพันธุกรรม 2-3 
ลักษณะรวมกันในพืชเทคโนชีวภาพแตละพันธุ   ปริมาณพื้นที่ 102 ลานเฮคตารนั้น เมื่อแสดงเปนพืชที่แยก
ตามลักษณะ  จะคิดเปนพื้นที่มากกวา 117.7 ลานเฮคตาร สูงกวาพื้นที่ 102 ลานเฮคตาร ที่ประมาณการไวถึง 
15 % 

• พืชเทคโนชีวภาพสรางปรากฏการณหลายอยางในป 2549  เชน พื้นที่ปลูกทั้งหมดสูงกวา 100 ลานเฮคตาร 
(250 ลานเอเคอร) เปนครั้งแรกที่จํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมีสูงกวา 10 ลานครอบครัว (10.3 
ลานครอบครัว)  และพื้นที่ปลูกสะสมระหวางป 2539-2549  เกินครึ่งพันลานเฮคตารโดยอยูที่ 577 ลานเฮค
ตาร (1.4 พันลานเอเคอร) คิดเปนการเพิ่มที่สูงมากถึง 60 เทา ตลอดระยะเวลานั้น นับไดวาเปนเทคโนโลยี
ดานพืชที่มีอัตราการนําไปประยุกตใชไดเร็วที่สุดในประวัติศาสตร 

• เปนที่นาสนใจอยางยิ่งวาการเพิ่มพื้นที่ปลูกถึง 12 ลานเฮคตารในป 2549 นั้น เปนการเพิ่มสูงสุดครั้งที่ 2 ใน
รอบ 5 ปที่ผานมา ทั้งนี้พบวาอัตราการเพิ่มการปลูกถ่ัวเหลือง  และฝายในสหรัฐอเมริกาสูงเกิน 80 % เปนที่
นาสนใจวาในป 2549 อินเดีย ซ่ึงเปนประเทศปลูกฝายอันดับหนึ่งของโลก ไดเพิ่มการปลูกฝายบีทีใน
สัดสวนที่มากกวาเดิมเกือบ 3 เทา คิดเปนพื้นที่ปลูก 3.8 ลานเฮคตาร 

• ป 2549 จํานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นจาก 21 ประเทศเปน 22 ประเทศ ประเทศที่เพิ่มขึ้น 
คือ สโลวาเกีย ซ่ึงเปนประเทศสมาชิกอียู ไดเร่ิมปลูกขาวโพดบีทีเปนครั้งแรก  ทําใหประเทศกลุมอียูที่ปลูก
พืชเทคโนชีวภาพรวมเปน 6 ประเทศ จาก 25 ประเทศ สเปนยังคงเปนผูนําการปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มี
พื้นที่ปลูก 60,000 เฮคตาร ส่ิงที่สําคัญ คือ  หากรวมพื้นที่ปลูกขาวโพดบีทีในอีก 5 ประเทศอียู (ฝร่ังเศส 
สาธารณรัฐเชค โปรตุเกส เยอรมนี และสโลวาเกีย) จะเห็นไดวาเพิ่มขึ้นมากกวา 5 เทาจากพื้นที่ประมาณ 
1,500 เฮคตารในป 2548 เปน 8,500 เฮคตาร ในป 2549 ถึงแมวาพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในประเทศ
เหลานี้ไมมากนัก แตมีแนวโนมวาจะเพิ่มมากขึ้นในป 2550 
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• เกษตรกร 10.3 ลานคนจาก 22 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2549 เพิ่มจาก 8.5 ลานคน ในป 2548 

ในจํานวนเกษตรกร 10.3 ลานคนนี้  90% หรือ 9.3 ลานคน (เพิ่มจาก  7.7 ลานคนในป 2548) เปนเกษตรกร
รายยอยจากประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงไดรับอานิสงคจากรายไดจากการปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มีสวนในการ
แกไขปญหาความยากจน เกษตรกร 9.3 ลานคน ซ่ึงเปนเกษตรกรรายยอยนี้สวนใหญปลูกฝายบีทีในจํานวน



สถานภาพการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ / จีเอ็ม ในเชิงการคาทั่วโลก: 2549 

 3

นี้ 6.8  ลานคนอยูในประเทศจีน 2.3 ลานคนจากอินเดีย  100,000 คน ในฟลิปปนส และหลายพันคนใน     
อัฟริกาใต รวมถึงเกษตรกรที่กระจายตัวอยูในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆ อีก 7 ประเทศ ผลพวงของพืชเทคโน
ชีวภาพที่มีตอเปาหมายการพัฒนาเพื่อการขจัดความยากจนใหลดลง 50 % ในป 2558 นับวาเปนพัฒนาการที่
สําคัญมากซึ่งมีความเปนไปไดสูงในทศวรรษที่สองของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา จากป 
2549-2558 นี้ 

• พืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม คืออัลฟลฟาที่ทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืช  ไดนํามาปลูกในเชิงการคาในป 
2549  เปนครั้งแรกในสหรัฐอเมริกาภายใตช่ือ RR alfalfa จัดไดวาเปนพืชเทคโนชีวภาพขามป (perennial 
biotech crop)  ที่เร่ิมปลูกครั้งแรกบนพื้นที่  80,000 เฮคตาร หรือ 5 % ของพื้นที่ปลูกอัลฟลฟา 1.3 ลานเฮค
ตารในสหรัฐ สําหรับป 2549 ฝายเทคโนชีวภาพชนิดใหมภายใตช่ือ RR flex cotton เร่ิมปลูก เปนครั้งแรก
ในป 2549   บนพื้นที่มากกวา 800,000 เฮคตาร เปนฝายทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืชที่ผานมาปลูกฝายที่มี
ลักษณะเดียว และหลายลักษณะที่รวมบีทียีนดวย ซ่ึงลักษณะผสมดังกลาวมีการปลูกเปนสวนใหญ ประเทศ
ที่ปลูกมากคือ สหรัฐอเมริกา มีปลูกบางเล็กนอยในออสเตรเลีย สําหรับจีนนั้น มะละกอเทคโนชีวภาพ
ตานทานไวรัสซึ่งจัดเปนพืชอาหารและผลไม ไดรับการสนับสนุนใหผลิตเพื่อการคาเมื่อปลายป 2549 

• ป 2549   มี  22   ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา  ประกอบดวย 11 ประเทศกําลังพัฒนา และ 
11 ประเทศอุตสาหกรรม โดยมีพื้นที่ปลูกเรียงตามลําดับจากมากไปนอยดังนี้ สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา 
บราซิล แคนาดา อินเดีย จีน ปารากวัย อัฟริกาใต อุรุกวัย ออสเตรเลีย โรมาเนีย เม็กซิโก สเปน โคลอมเบีย 
ฝร่ังเศส อิหราน ฮอนดูรัส สาธารรัฐเชก โปรตุเกส เยอรมนี และสโลวาเกีย ในจํานวนนี้ 8 ประเทศแรก ปลูก
พืชเทคโนชีวภาพมากกวา 1 ลานเฮคตาร ในแตละประเทศซึ่งจัดวาเปนฐานการผลิตที่กวางขวางและมั่นคง
ตอการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในอนาคต 

• เปนครั้งแรกที่อินเดียปลูกฝายบีที (3.8 ลานเฮคตาร) มากกวาจีน (3.5 ลานเฮคตาร) และขยับแซงหนาสอง
ประเทศ คือ จีน และปารากวัย  มาอยูอันดับที่ 5 ของโลก 

• เปนที่ประจักษชัดวาประชากรโลกมากกวาครึ่ง (55% หรือ 3.6 พันลานคน) ของประชากรทั้งหมด 6.5 
พันลานคน อาศัยอยูใน 22 ประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2549 และตางไดรับประโยชนอันมาก 
นอกจากนี้พื้นที่ปลูกมากกวาครึ่ง (52% หรือ 776 ลานเฮคตาร) ของพื้นที่เพาะปลูกบนพื้นโลก 1.5 พันลาน
เฮคตาร อยูใน 22 ประเทศที่มีการอนุญาตใหปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2549 

• ป 2549 สหรัฐอเมริกา ตามดวย อารเจนตินา บราซิล แคนาดา อินเดีย และจีน ยังคงเปนประเทศที่รับพืชเทค
โนชีวภาพมาใช โดยที่สหรัฐอเมริกาปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากถึง 54.6 ลานเฮคตาร (53% ของพื้นที่ปลูกทั่ว
โลก) โดยที่ประมาณ 28 % เปนพืชเทคโนชีวภาพที่มีลักษณะผสม 2-3 ลักษณะ (stacked products) พืช
เหลานี้ปจจุบันไดมีการปลูกในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย เม็กซิโก อัฟริกาใต และฟลิปปนส และ
เปนพืชเทคโนชีภาพที่มีความสําคัญในอนาคตตอเกษตรกรที่ประสบปญหาขอจํากัดตางๆ  ดานผลผลิต 

• พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดในป 2549 คือ สหรัฐอเมริกา โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 4.8 ลาน
เฮคตาร ตามดวยอินเดีย 2.5 ลานเฮคตาร บราซิล 2.1 ลานเฮคตาร สวนประเทศอารเจนตินา  และอัฟริกาใต
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เพิ่มขึ้นประเทศละ 0.9 ลานเฮคตาร ถาพูดถึงสัดสวนของพื้นที่ที่เพิ่มขึ้นสูงสุด คือ อินเดีย ซ่ึงเพิ่ม 192% 
(ประมาณ 3 เทา  จากเดิม 1.3 ลานเฮคตาร ในป 2548 เปน 3.8 ลานเฮคตารในป 2549) ตามมาอยางใกลชิดคือ  
อัฟริกาใตเพิ่ม 180% โดยเฉพาะพื้นที่ปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพพันธุเมล็ดขาวและเหลือง สวนฟลิปปนส
เพิ่มขึ้น 100 %  อันเปนผลจากการเพิ่มพื้นที่ปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพ 

• ถ่ัวเหลืองเทคโนชีวภาพยังคงเปนพืชเทคโนชีวภาพหลักที่ปลูกในป 2549 มีพื้นที่ปลูกรวม 58.6 ลานเฮคตาร 
(57% ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก) ถัดมาคือ ขาวโพด ( 25.2 ลานเฮคตาร หรือ 25% ) ฝาย (13.4 
ลานเฮคตาร หรือ 13 %) และ คาโนลา (4.8 ลานเฮคตาร หรือ 5% ) 

• นับตั้งแตเร่ิมมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาในป 2539 จนถึงป 2549 ลักษณะความทนทานตอ
สารเคมีกําจัดวัชพืช ยังคงเปนลักษณะที่มีการใชกันมากที่สุด ตามดวยลักษณะความตานทานตอแมลง
ศัตรูพืช และลักษณะรวมระหวางความตานทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืชและแมลงศัตรูพืช (stacked genes) 
ในป 2549 มีพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืชประกอบดวย ถ่ัวเหลือง ขาวโพด คา
โนลา ฝาย และอัลฟลฟา มากถึง 68% หรือ 69.9 ลานเฮคตาร ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก 102 
ลานเฮคตาร  ขณะที่การปลูกฝายบีที 19.0 ลานเฮคตาร (19%)  กับฝายที่มีลักษณะ(รวม)ผสมของบีทีและ
ทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืช  และ  13.1 ลานเฮคตาร (13%) ที่เปนพื้นที่ปลูกพืชที่มีลักษณะผสมมากกวา 1
ยีน  ซ่ึงเปนลักษณะที่มีการใชอยางรวดเร็วมาก โดยเฉพาะในระหวางป  2548-2549  มีการเพิ่มขึ้นถึง 30% 
สูงกวาลักษณะตานทานตอแมลงศัตรูพืช (17%) และลักษณะทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืช (10%) 

• ระหวางป 2539-2549 สัดสวนพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในประเทศกําลังพัฒนาไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนือ่งทกุ
ป  ในป 2549   40% ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก หรือเทากับ 40.9 ลานเฮคตาร  อยูในประเทศ
กําลังพัฒนา และมีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกระหวางป 2539-2549 สูงกวา (7.0 ลานเฮคตาร หรืออัตราการ
เติบโต 21 %) ประเทศอุตสาหกรรม (5.0 ลานเฮคตาร หรืออัตราการเติบโต 9 %)  หากพิจารณาผลการใช
เทคโนโลยีในประเทศกําลังพัฒนา 5 ประเทศ คือ อินเดีย จีน อารเจนตินา บราซิล และอัฟริกาใต ซ่ึงเปน
ตัวแทนของ 3 ทวีป คือ เอเชีย ลาตินอเมริกา และอัฟริกา นาจะเปนทิศทางที่สําคัญของการใชและยอมรับพืช
เทคโนชีวภาพทั่วโลก 

• ในชวง 11 ปที่ผานมา พื้นที่สะสมรวมของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก คือ 577 ลานเฮคตาร หรือ 1.4 
พันลานเอเคอร เทียบเทากับมากกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือจีนทั้งหมด หรือ 25 เทา
ของพื้นที่สหราชอาณาจักร อัตราการยอมรับที่สูงเชนนี้ สะทอนใหเห็นถึงความพอใจของเกษตรกรตอ
ผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพที่ใหประโยชนในหลายรูปแบบ เชน ความสะดวกและทางเลือกในการบริหาร
จัดการระบบปลูกพืช ลดตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิต หรือมีผลตอบแทนตอเฮคตารสูงขึ้น ประโยชนตอ
สุขอนามัยและสังคม และสภาพแวดลอมที่ดีขึ้นเนื่องลดการใชสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช สงผลให
เกิดการผลิตแบบเกษตรยั่งยืน อัตราการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพอยางรวดเร็วและตอเนื่อง  แสดงใหเห็นถึง
แนวทางการพัฒนาที่มั่นคงและตอเนื่องสําหรับเกษตรกรรายใหญ รายยอย ผูบริโภค และสังคมของประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา 
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      ตารางที่ 1  พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกในป 2006 : รายประเทศ (ลานเฮคตาร) 
 

ลําดับที่ ประเทศ พื้นที่ (ลานเฮคตาร) พืชเทคโนชีวภาพที่มีการปลูก 
1* สหรัฐอเมริกา 54.6 ถ่ัวเหลือง, ขาวโพด, ฝาย, คาโนลา,สควอช, มะละกอ,อัลฟลฟา 
2* อารเจนตินา 18.0 ถ่ัวเหลือง, ขาวโพด, ฝาย 
3* บราซิล 11.5 ถ่ัวเหลือง, ฝาย 
4* แคนาดา 6.1 คาโนลา, ขาวโพด, ถ่ัวเหลือง 
5* อินเดีย 3.8 ฝาย 
6* จีน 3.5 ฝาย 
7* ปารากวัย 2.0 ถ่ัวเหลือง 
8* อัฟริกาใต 1.4 ขาวโพด, ถ่ัวเหลือง, ฝาย 
9* อุรุกวัย 0.4 ถ่ัวเหลือง, ขาวโพด 

10* ฟลิปปนส 0.2 ขาวโพด 
11* ออสเตรเลีย 0.2 ฝาย 
12* โรมาเนีย 0.1 ถ่ัวเหลือง 
13* เม็กซิโก 0.1 ฝาย, ถ่ัวเหลือง 
14* สเปน 0.1 ขาวโพด 
15 โคลัมเบีย < 0.1 ฝาย 
16 ฝรั่งเศส < 0.1 ขาวโพด 
17 อิหราน < 0.1 ขาว 
18 ฮอนดูรัส < 0.1 ขาวโพด 
19 สาธารณรัฐเชก < 0.1 ขาวโพด 
20 โปรตุเกส < 0.1 ขาวโพด 
21 เยอรมนี < 0.1 ขาวโพด 
22 สโลวาเกีย < 0.1 ขาวโพด 

      ที่มา : ไคลฟ เจมส, 2006        
      * ประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากกวา 50,000 เฮคตาร 
 
• ผลการสํารวจลาสุด1 เกี่ยวกับผลกระทบของพืชเทคโนชีวภาพระหวางวันที่ระหวางป 2539-2548 พบวา 

ประโยชนสุทธิดานเศรษฐกิจของโลกที่เกษตรกรผูปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดรับในป 2548 ประมาณ 5.6 
พันลานดอลลาร และผลประโยชนสะสมระหวางป 2539-2548 อยูที่ 27 พันลานดอลลารสหรัฐ (13 พันลาน
ดอลลารสําหรับประเทศกําลังพัฒนา และ 14 พันลานดอลลารสําหรับประเทศอุตสาหกรรม) มูลคา
ประโยชนดังกลาว รวมถึงผลประโยชนที่ไดจากการปลูกถ่ัวเหลือง 2 คร้ังในประเทศอารเจนตินา ปริมาณ

                                                           
1 GM Crops: The First Ten Years-Global Socio-economic and Environmental Impacts by Graham Brookes and Peter Barfoot, 
P.G. Economics. 2006. 
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สะสมของสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืชที่ลดลงตลอดระยะเวลาสิบป (2539-2549) คิดเปน 224,300 
เมตริกตันของสารออกฤทธิ์ซ่ึงเทากับลดลง 15% ของผลกระทบจากสารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช ตาม
วิธีการประเมินโดย The Environmental Impact Quotient (EIQ) ซ่ึงเกี่ยวของกับปจจัยหลายอยางที่มีผลตอ
สภาพแวดลอมอันเกิดจากสารออกฤทธิ์แตละชนิด 

• ส่ิงที่หวงกังวลที่สําคัญและเรงดวนเกี่ยวกับสภาพแวดลอมตามที่ระบุในรายงานของ Stern เกี่ยวกับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ2 (2006  Stern Report on Climate Change) ในป 2549 ไดนํามาเชื่อมโยงกับ
พืชเทคโนชีวภาพในกรณีที่พืชเหลานี้มีศักยภาพที่จะลดกาซเรือนกระจก และการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
อากาศใน 3 รูปแบบ ประการแรก ลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซด อันเนื่องมาจากการลดการใช
น้ํามันเชื้อเพลิง ซ่ึงสืบเนื่องจากการลดจํานวนและปริมาณการพนสารเคมีกําจัดแมลงศัตรูพืชและวัชพืช ในป 
2548 มีการประมาณวา สามารถลดปริมาณคารบอนไดออกไซดไดถึง 962 ลานกิโลกรัม หรือเทากับการลด
จํานวนรถยนตโดยใหออกไปจากถนนได 0.43 ลานคัน ประการที่สอง การปลูกพืชเทคโนชีวภาพทนทาน
ตอสารเคมีกําจัดวัชพืช ชวยลดการไถพรวนหรือไมตองไถพรวนเพื่อกําจัดวัชพืช วิธีนี้จะชวยตรึงคารบอน
ในดินในป 2548 ไดประมาณ 8,053 ลานกิโลกรัมของคารบอนไดออกไซด หรือเทากับลดจํานวนรถยนต 
3.6 ลานคัน ออกจากพื้นถนน หากรวม 2 กรณีเขาดวยกัน เทากับวาในป 2548 สามารถลดกาซ
คารบอนไดออกไซดได 9,000 ลานกิโลกรัม หรือเทากับลดปริมาณรถยนตออกจากถนน 4 ลานคัน ประการ
ที่สาม ในอนาคต การเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพื่อผลิตเอธานอลและไบโอดีเซล เพื่อลดการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิง จะเปนการชวยหมุนเวียนและเก็บกักคารบอนในธรรมชาติ งานวิจัยเมื่อไมนานนี้ช้ีใหเห็นวา 
เชื้อเพลิงชีวภาพจะชวยใหประหยัดการสูญเสียของแหลงพลังงานธรรมชาติไดถึง 65% หากพืชพลังงาน
เหลานี้มีการปลูกอยางกวางขวาง ผลที่จะชวยปองกันการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกก็จะมี
ความสําคัญมากยิ่งขึ้นเชนกัน  

• ในขณะที่ 22 ประเทศปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาในป 2549 มีประเทศอื่น ๆ อีก 29 ประเทศ รวม
เปน 51 ประเทศ ไดมีการอนุญาตใหมีการนําเขาพืชเทคโนชีวภาพเพื่อใชเปนอาหาร อาหารสัตว และ
ปลดปลอยสูสภาพแวดลอมตั้งแตป 2539 เปนตนมา มีการอนุญาต 539 รายการ ใน 107 กรณีของพืช 21 
ชนิดจะเห็นไดวา พืชเทคโนชีวภาพเปนที่ยอมรับเพื่อนําเขาและใชเปนอาหารคน  อาหารสัตว และการ
ปลดปลอยสูสภาพแวดลอมใน 29 ประเทศ รวมทั้งประเทศที่นําเขาอาหารเปนปริมาณมาก แตไมมีการปลูก
พืชเทคโนชีวภาพ เชน ญ่ีปุน จาก 51 ประเทศที่มีการอนุญาตใหใชพืชเทคโนชีวภาพ สหรัฐอเมริกาเปน
ประเทศที่มีการอนุญาตมากสุด ตามดวยญ่ีปุน แคนาดา เกาหลีใต ออสเตรเลีย ฟลิปปนส เม็กซิโก 
นิวซีแลนด กลุมประเทศอียู และจีน ขาวโพดเปนพืชที่มีรายการไดรับอนุญาตมากสุด (35) ตามดวยฝาย (19) 
คาโนลา (14) และถ่ัวเหลือง (7) กรณี (event) ที่ไดรับอนุญาตในเกือบทุกประเทศ คือ ถ่ัวเหลืองทนทานตอ
สารเคมีกําจัดวัชพืช GTS-40-3-2 จํานวน 21 รายการ (กลุมประเทศอียู 25 ประเทศ นับเปน 1 รายการ) 

                                                           
2  Stern Review on the Economics of Climate Change, UK 2006 (www.stemreview.org.uk.) 
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ขาวโพดทนทานแมลง (MON 810 ) และขาวโพดทนทานตอสารเคมีกําจัดวัชพืช (NK 603) อยางละ 18 
รายการ และฝายตานทานแมลงศัตรู (MON 531/757/1076) 16 รายการทั่วโลก 

• บทปริทัศนเร่ืองพลังงานชีวภาพที่นํามากลาวถึงในเอกสารฉบับนี้เพียงแคตองการแนะนําเรื่อง และมุง
วิเคราะหความสนใจและการลงทุนดานพลังงานชีวภาพซึ่งเกิดขึ้นอยางกวางขวางใน 2 ประเด็นที่เกี่ยวของ 
คือ เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช  และประเทศกําลังพัฒนา เปนที่ประจักษวาเทคโนโลยีชีวภาพชวยเสริมสราง
ประสิทธิภาพการผลิตพลังงานชีวภาพทั้งของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา เปนที่
คาดหมายวาเทคโนโลยีชีวภาพและเทคนิคอื่น ๆ จะชวยใหประเทศอุตสาหกรรม เชน สหรัฐอเมริกา ยังคง
ผลิตอาหาร อาหารสัตว เสนใย ไดอยางพอเพียง ขณะเดียวกันอาจบรรลุเปาหมายของการผลิตพลังงาน
ชีวภาพในระยะเวลาอันสั้น ประเทศกําลังพัฒนาไมควรแขงขันในการลงทุนผลิตพืชอาหารเพื่อใชเปน
พลังงานชีวภาพ ควรที่จะผลิตอาหารเพื่อความมั่นคงของประเทศ ควรเปนโครงการที่ทํารวมกับการสราง
ความมั่นคงดานอาหาร อาหารสัตว และเสนใย โครงการที่จะนําไปสูการผลิตพลังงานชีวภาพควรอยูบน
พื้นฐานของเกษตรกรรมยั่งยืน การจัดการดานปาไม สภาพแวดลอม และระบบนิเวศ โดยเฉพาะการใชน้ํา
อยางระมัดระวังและมีประสิทธิภาพ ประเทศกําลังพัฒนาสวนใหญยกเวนบราซิล ซ่ึงเปนผูนําดานพลังงาน
ชีวภาพ นาจะไดรับประโยชนจากความรวมมือระหวางภาครัฐและภาคเอกชนจากประเทศอุตสาหกรรม 
หรือประเทศที่พัฒนาแลว ซ่ึงมีความรู ประสบการณในการผลิต การกระจายสินคา และการใชพลังงาน
ชีวภาพ พลังงานชีวภาพใหประโยชนไมเฉพาะเศรษฐกิจของประเทศกําลังพัฒนาเทานั้น แตยังประโยชนแก
เกษตรกรที่ยากจนที่สุดของประเทศ ซ่ึงสวนใหญอาศัยอยูในเขตชนบทที่ยากจนไมมีที่ดินทํากิน  และตอง
พึ่งพาการเกษตรและปาไมเพื่อการอยูรอด 

• อนาคตของพืชเทคโนชีวภาพคอนขางสดใสโดยดูจากจํานวนประเทศที่มีการใชพืชเทคโนชีวภาพ 4 ชนิด
หลัก คาดวาจะเพิ่มขึ้น ตลอดจนพื้นที่ปลูกและจํานวนเกษตรกรที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ดูไดจากการยอมรับ
อยางกวางขวางของพืชเทคโนชีวภาพรุนแรก และในขณะนี้พืชเทคโนชีวภาพรุน 2 ซ่ึงมีลักษณะพิเศษ
เพิ่มขึ้นจากเดิมกําลังทยอยออกสูตลาด คาดหมายวา การผลิตในเชิงพาณิชยของพืชเทคโนชีวภาพใน
ทศวรรษที่ 2 ระหวางป 2549-2558 พื้นที่ปลูกจะเพิ่มถึง 200 ลานเฮคตาร เกษตรกรที่ปลูก 20 ลานคน จาก 40 
ประเทศหรือมากกวานั้นภายในป 2558 ยีนทนแลงซึ่งคาดวาจะเริ่มนํามาใชประมาณป 2553-2554 จะสงผลดี
ยิ่งตอประเทศกําลังพัฒนาซึ่งตองประสบภัยแลง อันเปนปญหาที่พบไดทั่วไปและเปนขอจํากัดสําคัญของ
การเพิ่มผลผลิตทั่วโลก ทศวรรษที่ 2 หรือป 2549-2558 ความเจริญจะหลั่งไหลมาแถบเอเชีย เปรียบเทียบกับ
ทศวรรษที่ 1 ซ่ึงกระจุกตัวอยูแถบอเมริกา ซ่ึงยังคงมีการพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพซึ่งเปนลักษณะรวม(ผสม)  
และการเจริญเติบโตอยางเขมแข็งของบราซิล การรวมหลายลักษณะในพืชเทคโนชีวภาพจะทําใหมีคุณภาพ
สูงขึ้นซึ่งอาจชวยใหมีการยอมรับมากขึ้นในกลุมประเทศยุโรป การศึกษาโดยองคกร IFIC3 (The 
International Food Information Council) ในสหรัฐอเมริกาเมื่อป 2549 ยืนยันวาผูบริโภคสวนใหญมีความ

                                                           
3 International Food Information Council. 2006. Food Biotechnology: A Study of U.S. Consumer Attitudinal Trends, 2006 
Report. 
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เชื่อมั่นดานความปลอดภัยของอาหารในสหรัฐอเมริกา และมีความวิตกกังวลนอยมากหรือไมกังวลตอความ
ปลอดภัยของอาหารและผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพ ผูบริโภคอาจเลือกซื้อผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพที่มีปริมาณ
โอเมกา 3 สูง ผลิตภัณฑอ่ืน ๆ เชน ผลิตภัณฑยา วัคซีน และผลิตภัณฑพิเศษตาง ๆ ที่อยูในความสนใจ จนถึง
ขณะนี้ศักยภาพที่สําคัญที่สุดของพืชเทคโนชีวภาพ คือ การมีสวนชวยลดความยากจนและความหิวโหยของ
มนุษยได 50% ภายในป 2558 ภายใตโครงการ MDG (the humanitarian Millennium Development Goals) 
การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชอาหาร  อาหารสัตว ของพืชเทคโนชีวภาพรุน
แรก และพืชพลังงานชีวภาพซึ่งเปนพืชเทคโนชีวภาพรุนสอง จะมีผลอยางมากเปนทั้งโอกาสและสิ่งทาทาย 
การนําพืชอาหาร  อาหารสัตว เชน ออย มันสําปะหลัง และขาวโพด ไปใชโดยไมรอบคอบเพื่อการผลิต
พลังงานชีวภาพในประเทศกําลังพัฒนาที่ยังคงประสบปญหาดานการผลิตอาหาร จะสงผลเสียตอความ
มั่นคงดานอาหารของประเทศเหลานั้น หากประสิทธิภาพการผลิตไมไดรับการพัฒนาใหเพิ่มขึ้นโดยใช
เทคโนโลยีชีวภาพหรือวิธีอ่ืน ๆ ส่ิงที่ตองทําควบคูไปกับการจัดการปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่ดี เชน ระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียน การจัดการดานความตานทาน ยังคงมีความสําคัญเชนเดียวกับการปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพในรุนแรก นอกจากนี้ยังคงตองมีความรับผิดชอบในการควบคุมดูแลอยางใกลชิด โดยเฉพาะในกลุม
ประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงคาดวาจะเปนแหลงใหมที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในทศวรรษที่ 2 ของการผลิตพืช
เทคโนชีวภาพในเชิงการคาระหวางป 2549-2558 นี้ 

 
มูลคาของพืชเทคโนชีวภาพในตลาดโลก 
 ในป 2549 มูลคาของพืชเทคโนชีวภาพซึ่งประมาณโดยบริษัท Cropnosis อยูที่ 6.15 พันลานดอลลาร 
หรือเทากับ 16% ของการปองกันกําจัดศัตรูพืชที่มีมูลคาทั้งหมด 38.5 พันลานดอลลาร และคิดเปน 21% ของ
มูลคาเมล็ดพันธุทั้งหมด 30 พันลานดอลลาร มูลคาพืชเทคโนชีวภาพ 6.15 พันลานดอลลารนี้ ประกอบดวย ถ่ัว
เหลือง 2.68 พันลานดอลลาร (เทากับ 44% ของมูลคาพืชเทคโนชีวภาพ) ขาวโพด 2.39 พันลานดอลลาร (39%) 
ฝาย 0.87 พันลานดอลลาร (14%) และคาโนลา 0.21 พันลานดอลลาร (3%) มูลคาของพืชเทคโนชีวภาพใน
ตลาดโลกคิดจากมูลคาเมล็ดพันธุเทคโนชีวภาพ รวมกับคาธรรมเนียมของเทคโนโลยีที่ใช มูลคารวมใน
ระยะเวลา 11 ป หลังจากเริ่มมีการใชพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาเมื่อป 2539 ประมาณไวที่ 35.5 พันลานดอล
ลาร สวนมูลคาที่ประมาณการไวสําหรับป 2550 คือ 6.8 พันลานดอลลาร 
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โฟคัส : อินเดีย 
 

มีอัตราการเพิม่สูงสุดในป 2549 เกือบถึง 3 เทา โดยเพิ่มเปน 3.8 ลานเฮคตาร  
 

อินเดียเปนประเทศในระบอบประชาธิปไตย
ที่ใหญที่สุดในโลก พึ่งพาเศรษฐกิจอยูกับการเกษตร
ซ่ึงมีมูลคาเกือบ 1 ใน 4 ของ GDP  และรองรับความ
เปนอยูของประชากรประมาณ 2 ใน 3 อินเดียเปน
ประเทศที่เกษตรกรคอนขางยากจน ซ่ึงสวนใหญมี
รายไดไมพอเพียงตอความจําเปนพื้นฐานและการ
ครองชีพ การสํารวจในป 25464 พบวา 60.4% ของ
ชาวชนบท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม หมายถึง
ประชาชน 89.4 ลานคนเปนเกษตรกร 60% ของ
เกษตรกรเหลานี้ถือครองที่ดินนอยกวา 1 เฮคตาร มี
เพียง 5 % ที่มีที่ดินมากกวา 4 เฮคตาร ครอบครัว
เกษตรกรเพียง 5 ลานครอบครัว (5% ของ 90 ลาน) มี
รายรับสูงกวารายจาย รายเฉลี่ยตอครัวเรือนในอินเดีย 
(คิดจาก 45 รูป คือ 1 ดอลลาร) เทากับ 46 ดอลลาร
ตอเดือน ในขณะที่คาใชจายทั่วไปประมาณ 62 ดอล
ลารตอเดือน ดังนั้น จากจํานวน 90 ลานครัวเรือนใน
อินเดีย ประมาณ 58 ลานครัวเรือน หรือ 95% ของเกษตรกรทั้งหมด จัดเปนเกษตรกรที่ยากจนที่ไมสามารถสราง
รายไดจากที่ดินทํากินในอดีต จํานวนนี้รวมไปถึงเกษตรกร 5-5.5 ลานคน ที่ปลูกฝายเปนอาชีพ อินเดียมีพื้นที่
ปลูกฝายมากกวาประเทศใด ๆ ในโลก คิดเปนพื้นที่ 9 ลานเฮคตาร หรือเทากับ 25% ของพื้นที่ปลูกฝายทั่วโลก 
แตที่ผานมาอินเดียผลิตฝายไดเพียง 12% ของผลผลิตทั่วโลก เพราะผลผลิตตอไรสวนใหญต่ําที่สุดในโลก 
 อินเดียไดเร่ิมปลูกฝายบีทีซ่ึงตานทานตอแมลงศัตรูฝายในลักษณะฝายลูกผสมในป 2545 โดยปลูกพันธุ
ที่ไดรับอนุญาตในพื้นที่ 50,000 เฮคตาร ตอมาในป 2546 พื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้นเปน 100,000 เฮคตาร และเพิ่มขึ้น
ประมาณ 4 เทาในป 2547 เปน 500,000 เฮคตาร ในป 2548 พื้นที่ปลูกไดเพิ่มอยางรวดเร็วถึง 1.3 ลานเฮคตาร สูง
กวาป 2547 ถึง 160% 
 ในป 2549 มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกฝายบีทีในประเทศอินเดียสูงกวาเดิมถึง 3 เทา จาก 1.3 ลานเฮคตาร เปน 
3.8 ลานเฮคตาร ถือเปนการเพิ่มขึ้นระหวางปสูงที่สุดในโลก ในจํานวนพื้นที่ปลูกฝาย 6.3 ลานเฮคตาร ซ่ึงคิดเปน 
70% ของพื้นที่ปลูกฝายทั้งหมดในอินเดีย 60% หรือ 3.8 ลานเฮคตาร เปนฝายบีที ถือวาเปนสัดสวนที่เพิ่มขึ้นสูง
มากในระยะเวลา 5 ป การแพรกระจายของฝายบีทีในแหลงปลูกสําคัญของอินเดียในป 2547, 2548 และ 2549 ได
                                                           
4 National Sample Survey, Organization’s Situation Assessment Survey of farmers (NSS, 59th Round), India, 2003 

อินเดีย 
ประชากร 1.09 พันลานคน 
GDP: 719.8 พันลานดอลลาร 
 
การเกษตรเทียบกับ % GDP: 22% 
GDP (เกษตร): 158 พันลานดอลลาร 
พ้ืนที่เพาะปลูก (AL): 177.5 ลานเฮคตาร 
สัดสวน AL / ประชากร*: 0.7  
พืชหลัก 
- ออย  - ขาว ขาวเปลือก    -ขาวสาลี 
- พืชผัก (สด) - มันฝรั่ง  - ฝาย 
พืชเทคโนชีวภาพที่ปลูกเปนการคา : ฝายบีที 
พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพและ(% เพิ่มในป 2549): 
        3.8 ลานเฮคตาร   (+192% ในป 2549) 
รายไดจากการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ (2545-2548):                     
463 ลานดอลลาร 
 

* สัดสวน % AL ทั่วโลก / % ประชากรโลก 

% การจางแรงงานภาคเกษตร: 60 % 
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แสดงไวในตารางที่ 2 สําหรับป 2549 แหลงปลูกฝายบีทีที่สําคัญเรียงตามปริมาณพื้นที่ปลูกเปนดังนี้ มหาราชตรา 
(1,840 ลานเฮคตาร ปลูกฝายบีทีประมาณครึ่งหนึ่งของฝายบีทีในอินเดียในป 2549) อันดราประเทศ (830,000 
เฮคตาร หรือ 22%) กูจาราล (470,000 เฮคตาร หรือ 12%) มัฐยาประเทศ (310,000 เฮคตาร หรือ 8%) ที่เหลือ
ประมาณ 215,000 เฮคตาร (6%) ปลูกในเขตภาคเหนือ และในรัฐคารนาตาคา ทมิฬนาดู และรัฐอื่น ๆ 
 จํานวนสายพันธุ (event) และจํานวนลูกผสมฝายบีที และบริษัทที่ผลิตลูกผสมที่ไดัรับอนุญาตใหปลูก
เพิ่มจากเดิม 1 สายพันธุ และ 20 ลูกผสมในป 2548 เปน 4 สายพันธุ 62 ลูกผสม ในป 2549 เพิ่มขึ้นถึง 3 เทา (ดู
แผนที่ประกอบ) 
 ในป 2549 ประมาณวา เกษตรกรอินเดีย 2.3 ลานคนปลูกฝายบีทีเฉลี่ยคนละ 1.65 เฮคตาร จํานวน
เกษตรกรปลูกฝายบีทีเพิ่มจาก 300,000 คน ในป 2547 เปน 1 ลานคนในป 2548  และเพิ่มขึ้น 2 เทาเปน 2.3 ลาน
คนในป 2549 ซ่ึงลวนแตไดรับประโยชนจากเทคโนโลยี ในขณะเดียวกับที่มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกฝายบีทีระหวางป 
2545-2548 ผลผลิตเฉลี่ยของฝายในอินเดียซ่ึงเคยต่ําที่สุดในโลก เพิ่มจาก 308 กิโลกรัมตอเฮคตาร (ป 2544-2545) 
เปน 450 กิโลกรัมตอเฮคตาร (ป 2548-2549) ซ่ึงการเพิ่มขึ้นของผลผลิตนี้ มากกวา 50% เปนผลมาจากฝายบีที 
  
ตารางที่ 2 :  การยอมรับฝายบีทีของเกษตรกรในประเทศอินเดีย จําแนกตามรัฐที่สําคัญ ระหวางป 2547-2549      
                    (’000 เฮคตาร) 
 

รัฐ 2004 2005 2006 
มหาราชตรา 200 607 1,840 
อันดราประเทศ 75 280 830 
กูจาราล 122 150 470 
มัฐยาประเทศ 80 146 310 
เขตภาคเหนือ* -- 60 215 
คารนาตาคา 18 30 85 
ทมิฬนาดู 5 27 45 
รัฐอื่นๆ -- -- 5 

รวม 500 1,300 3,800 
               *  ปนจาบ,  ฮารยานา,  ราชาสถาน  
               ที่มา : ISAAA, 2006 
 

การศึกษาของ Bennett และคณะ5 ยืนยันวาประโยชนหลักของฝายบีทีในอินเดียคือการเพิ่มผลผลิตที่
ประมาณวาสูงกวาเดิม 45% ในป 2545 และ 63% ในป 2547 หรือเฉลี่ย 54% ในชวงระยะเวลา 2 ปนี้ การเพิ่ม
ผลผลิตคิดรวมจากการลดปริมาณการใชสารเคมีปองกันกําจัดหนอนเจาะสมอฝาย สงผลใหลดการพนโดยเฉลี่ย 

                                                           
5  Bennett R, Ismael Y, Kambhampati U, and Morse S (2004) Economic Impact of Genetically Modified Cotton in India, 
Agbioforum Vol7, No 3, Article 1. 
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2.5 คร้ัง และราคาเมล็ดพันธุฝายบีทีที่สูงกวาพันธุปกติ Brookes และ Barfoot ประมาณวา ผลตอบแทนสุทธิทาง
เศรษฐกิจของเกษตรกรผูปลูกฝายบีทีในอินเดียเทากับ 139 ดอลลารตอเฮคตารในป 2545  324 ดอลลารสําหรับ
ในป 2546  171 ดอลลารในป 2547 และ 260 ดอลลารในป 2548 คิดเปนคาเฉลี่ย 225 ดอลลารตอเฮคตาร 
ผลตอบแทนในภาพรวมของประเทศคิดเปนมูลคา 339 ลานดอลลารในป 2548 และมูลคารวมระหวางป 2547-
2548 เทากับ 463 ลานดอลลาร การศึกษาไดผลใกลเคียงกัน โดยพบวาผลประโยชนที่ไดแตกตางไประหวางป 
ขึ้นอยูกับระดับการเขาทําลายของหนอนเจาะสมอฝาย การศึกษาลาสุดโดย Gandhi และ Namboodiri6 พบวา
ผลผลิตเพิ่ม 31% และลดการใชสารเคมีได 39% เกษตรกรไดกําไรเพิ่มขึ้น 88% หรือคิดเปน 250 ดอลลารตอเฮค
ตาร สําหรับฤดูปลูกในป 2547 
 รายละเอียดเกี่ยวกับอินเดีย โปรดดูไดจากขอมูลที่สมบูรณในเอกสารหมายเลข 35 ซ่ึงไดแสดง
รายละเอียดของประเทศหลักที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาไวดวย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
6 Gandhi V and Namboodiri N.V., “The Adoption and Economics of Bt Cotton in India: Preliminary Results From a Study”, 
IIMA Working Paper No.2006-09-04, pp 1-27, Sept 2006. 
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