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ISAAA Brief 52 

สถานภาพการปลูกพชืเทคโนชีวภาพ/พชืจเีอม็ เชิงการค้าของโลก ปี 2559 

 

 

เกษตรกรจาํนวนประมาณ 18 ล้านคน ใน 26 ประเทศ ปลูกพชืเทคโนชีวภาพ/พชืจเีอม็ เชิงการค้า 
บนพืน้ที ่1,156.87 ล้านไร่ในปี 2559 มพีืน้ทีป่ลูกเพิม่ขึน้ร้อยละ 3 หรือเพิม่ขึน้ประมาณ 33.75 ล้านไร่ 

เมือ่เทยีบกบัปี 2558 
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สารบัญ 
 หน้า 
ความนํา 3 
จุดเด่นของการยอมรับพชืเทคโนชีวภาพในปี 2559 4 

 พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ยงัคงเพ่ิมข้ึนถึง 1,156 ลา้นไร่ในปี 2559 4 
 พืชเทคโนชีวภาพไดใ้หค้วามหลากหลายท่ีเพิ่มข้ึนต่อผูบ้ริโภค 4 
 พืชเทคโนชีวภาพและลกัษณะใหม่ ๆ ท่ีใกลจ้ะใช้ประโยชน์ได ้สําหรับเกษตรกรและ

ผูบ้ริโภค 
4 

 พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดเ้พ่ิมข้ึนถึง 110 เท่า เม่ือเทียบกบัปี 2539 นบัว่าเป็น
เทคโนโลยท่ีีไดรั้บการยอมรับเร็วท่ีสุดในโลก คิดเป็นพ้ืนท่ีสะสมทั้งหมด 13.12 พนัลา้น
ไร่  

5 

 26 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ประกอบดว้ย ประเทศกาํลงัพฒันา 19 ประเทศ และ
ประเทศอุตสาหกรรม 7 ประเทศ 

5 

 ถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพมีพ้ืนท่ีปลูกมากถึงร้อยละ 50 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ทั้งหมด 

5 

 พืชพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีหลายลกัษณะ (stacked traits) ในตน้เดียวกนั มีพื้นท่ีปลูกมากถึง
ร้อยละ 41 รองจากพืชพืชเทคโนชีวภาพท่ีทนทานสารกาํจดัวชัพืช 

6 

 มี 5 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมกนัมากถึงร้อยละ 91 เป็นประเทศกาํลงัพฒันา 3 
ประเทศ คือ บราซิล อาร์เจนติน่า และอินเดีย และเป็นประเทศอุตสาหกรรม 2 ประเทศ 
คือ สหรัฐอเมริกาและแคนาดา  

6 

 10 ประเทศในแถบลาตินอเมริกาปลูกพืชเทคโนชีวภาพประมาณ 500 ลา้นไร่  9 
 8 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ปลูกพืชเทคโนชีวภาพประมาณ 116.25 ลา้นไร่ 10 
 4 ประเทศในสหภาพยโุรปยงัคงปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพในพ้ืนท่ีมากกวา่ 850,000 ไร่  11 
 ประเทศอฟัริกาใตแ้ละซูดานไดเ้พ่ิมพ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 11 

สถานภาพของการอนุญาต พชืเทคโนชีวภาพทีใ่ช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และแปรรูป 12 
มูลค่าเมลด็พนัธ์ุพชืเทคโนชีวภาพระดับโลกในปี 2559 มค่ีาอยู่ที ่15.8 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 13 
การมีส่วนของพืชเทคโนชีวภาพต่อความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืน และการเปลี่ยนแปลง
ภูมอิากาศ 

13 

การกาํกบัดูแลเป็นส่ิงกดีกนัประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพ 14 
อนาคตของพชืเทคโนชีวภาพ: ผู้เปลีย่นเกม 14 
สรุป 15 
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ความนํา 

International  Service  for  the  Acquisition  of  Agri‐biotech  Applications (ISAAA) ไดจ้ดัทาํ
รายงานประจาํปีเก่ียวกบั สถานภาพการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิงการคา้ของโลก หรือเรียกว่า ISAAA Brief 
52 ซ่ึง บทสรุปของไอซ่า ท่ี 52 น้ี เป็นชุดท่ี 21 ท่ีใหข้อ้มูลข่าวสารการยอมรับ และการกระจายของพืชเทคโน
ชีวภาพในปี 2559 รวมทั้งขอ้มูลสะสมตั้งแต่ปี 2539 ซ่ึงเป็นปีแรกท่ีปลูกเชิงการคา้ สถานการณ์ของแต่ละ
ประเทศ แนวโนม้ในการอนุญาตพืชเทคโนชีวภาพ และอนาคตของเทคโนโลยใีนประเทศท่ีกาํลงัปลูกพืชเทค
โนชีวภาพและในโลก บทสรุปของไอซ่า ฉบบัน้ี เป็นหน่ึงในบทสรุปท่ีมีการนาํไปใช้อา้งอิงมากท่ีสุด ใน
ส่วนของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรสมยัใหม่ เน่ืองเพราะความน่าเช่ือถือและความถูกตอ้ง ตั้งแต่ปี 2539 ท่ี
ยอมรับพืชเทคโนชีวภาพ ISAAA ยงัเป็นแหล่งข่าวสารทางดา้นน้ีอยา่งโดดเด่นแหล่งเดียว 

ปี 2559 เป็นปีท่ีสําคัญยิ่ง เพราะเป็นปีแรกท่ีผู ้ได้รับรางวัลโนเบลได้กล่าวสนับสนุน
เทคโนโลยีชีวภาพ และประณามนกัวิจารณ์ท่ีมีต่อเทคโนโลยีและขา้วสีทอง องคก์ารอาหารและการเกษตร
แห่งสหประชาชาติ สถาบนัวิจยัอาหารและนโยบายนานาชาติ ประเทศในกลุ่ม G20 และองคก์รอ่ืนๆ ท่ีมี
จุดมุ่งหมายเดียวกนั ภายใตว้าระ 2030 เพ่ือการเกษตรท่ีย ัง่ยืน ไดใ้ห้สัญญาท่ีจะกาํจดัความหิวโหยและทุพ
โภชนาการใน 15 ปี หรือนอ้ยกว่า ส่ิงสาํคญัยิ่งไปกว่านั้น สถาบนัวิทยาศาสตร์ วิศวกรรม และการแพทย์
แห่งชาติของสหรัฐอเมริกา ไดล้งพิมพ ์ผลการตรวจสอบงานวิจยั 900 เร่ือง เก่ียวกบัพืชเทคโนชีวภาพตั้งแต่ปี 
2539 และพบว่า พืชเทคโนชีวภาพและพืชท่ีปรับปรุงพนัธุ์ดว้ยวิธีปกติ ไม่มีความแตกต่างกนัทั้งดา้นความ
เส่ียงท่ีอาจเกิดข้ึนไดต่้อสุขอนามยัของมนุษย ์และต่อส่ิงแวดลอ้ม พืชเทคโนชีวภาพในปัจจุบนั มีการใชแ้ละ
บริโภคอย่างปลอดภยัมานานมากกว่า 20 ปี พืชเทคโนชีวภาพรุ่นต่อไปในอนาคต จะไดป้ระโยชน์มากข้ึน
จากทางเลือกท่ีมากข้ึนของพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะท่ีไดรั้บการพฒันาแลว้ เพื่อผลผลิตสูงและมีคุณค่า
ทางโภชนาการ เช่นเดียวกบั มีความปลอดภยัจากการใชเ้ป็นอาหารและส่ิงแวดลอ้ม 
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จุดเด่นของการยอมรับพชืเทคโนชีวภาพในปี 2559 

 พืน้ทีป่ลูกพชืเทคโนชีวภาพ ยงัคงเพิม่ขึน้ถึง 1,156 ล้านไร่ในปี 2559 

หลงัจากในปีแรกของทศวรรษท่ี 2 หรือ ปี 2559 หรือปีท่ี 21 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ หรือพืช
จีเอม็ พบวา่ มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพอยูใ่น 26 ประเทศ บนพ้ืนท่ีทั้งหมด 1,156.87 ลา้นไร่ ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก
ปี 2558 จาํนวน 33.75 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 ยกเวน้ปี 2558 ท่ีมีพ้ืนท่ีปลกูลดลงเลก็นอ้ย 
อยา่งไรกดี็ พ้ืนท่ีปลูกท่ีเพ่ิมข้ึนน้ี จดัวา่เป็นปีที 20 ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกเพิ่มข้ึน และท่ีน่าสงัเกตคือ มี 12 ปี จาก 20 ปี 
ท่ีมีอตัราการเพ่ิมท่ีเพ่ิมข้ึนดว้ยเลข 2 ตวั 

 

 พชืเทคโนชีวภาพได้ให้ความหลากหลายทีเ่พิม่ขึน้ต่อผู้บริโภค 
พืชเทคโนชีวภาพไดมี้พฒันาในพืชชนิดอ่ืน นอกเหนือจาก 4 พืชหลกั คือ ขา้วโพด ถัว่เหลือง ฝ้าย 

และ คาโนลา เพ่ือใหเ้ป็นทางเลือกท่ีมากข้ึนต่อผูบ้ริโภคทัว่โลก ซ่ึงไดแ้ก่ ชูการ์บีท มะละกอ สค๊วอส์ มะเขือ
ม่วง มนัฝร่ังท่ีมีอยู่แลว้ในตลาด เช่นเดียวกบัแอปเปิลท่ีจะมีวางจาํหน่ายในปี 2560 มนัฝร่ัง เป็นพืชอาหาร
หลกัอนัดบั 4 และมะเขือม่วง เป็นผกัอนัดบั 1 ของการบริโภคในเอเชีย แอปเปิลและมนัฝร่ังท่ีไม่ชํ้ าและไม่
เปล่ียนเป็นสีนํ้าตาล จะช่วยลดปริมาณของเสียจากอาหาร นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัท่ีทาํโดยภาคเอกชนในอีก
หลายพืช เช่น ขา้ว กลว้ย ขา้วสาลี ถัว่ลูกไก่ ถัว่มะแฮะ มสัตาร์ด และออ้ย ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนของการประเมิน 
และมีส่วนในการใหค้วามหลากหลายแก่ผูบ้ริโภค โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา  

 

 พชืเทคโนชีวภาพและลกัษณะใหม่ ๆ ทีใ่กล้จะใช้ประโยชน์ได้ สําหรับเกษตรกรและผู้บริโภค 
เป็นท่ีน่าสังเกตว่ายงัมี พืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลักษณะใหม่ ๆ กาํลังอยู่ในระหว่างการทดสอบ

ภาคสนาม เพ่ือจดัหาให้กบัเกษตรกรและผูบ้ริโภค เช่น ขา้วสีทองท่ีมีสารเบตาแคโรตีนสูง กาํลงัไดรั้บการ
ทดสอบในประเทศฟิลิปปินส์ และบงักลาเทศ กลว้ยเทคโนชีวภาพให้ตา้นทานต่อโรคยอดกุดจากเช้ือไวรัส 
(banana bunchy top virus desease) ในอูกานดา กลว้ยเทคโนชีวภาพใหต้า้นทานต่อโรคเห่ียวท่ีเกิดจากเช้ือ 
Fusarium และขา้วสาลีเทคโนชีวภาพใหต้า้นทานโรค ทนแลง้ รวมถึงเปล่ียนองคป์ระกอบไขมนัในเมลด็ ซ่ึง
กาํลงัทดสอบอยูใ่นออสเตรเลีย ขา้วสาลีท่ีใหผ้ลผลิตสูงและชีวมวลในสหราชอาณาจกัร มนัฝร่ังพนัธ์ุ Desiree 
และ Victoria ท่ีตา้นทานโรคใบไหม ้(late blight) ในอูกานดา และมนัฝร่ังพนัธุ์ Maris Piper ท่ีตา้นทานโรค
ใบไหมแ้ละไส้เดือนฝอย และใชน้ํ้ าน้อยและมีสารอะคลิลาไมด ์(acrylamide – สารท่ีเป็นพิษต่อระบบ
ประสาท และเป็นสารก่อใหเ้กิดมะเร็ง) ตํ่า ในสหภาพยโุรป ถัว่ลูกไก่และถัว่มะแฮะท่ีตา้นทานแมลงศตัรู 
และมสัตาร์ดเทคโนชีวภาพ ท่ีใชเ้ป็นผกัอาหารหลกั และแหล่งของนํ้ ามนัพืช ตามลาํดบั ในอินเดีย ออ้ยทน
แลง้ ในอินเดียและอินโดนีเซีย และ Camelina (พืชโบราณใชผ้ลิตไบโอดีเซล) ท่ีอุดมไปดว้ยโอเมกา้ 3 ใน
สหภาพยโุรป 
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 พืน้ท่ีปลูกพชืเทคโนชีวภาพได้เพิ่มขึน้ถึง 110 เท่า เมื่อเทยีบกบัปี 2539 นับว่าเป็นเทคโนโลยีทีไ่ด้รับ
การยอมรับเร็วทีสุ่ดในโลก คดิเป็นพืน้ทีส่ะสมทั้งหมด 13.12 พนัล้านไร่  

 
พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดเ้พ่ิมข้ึนถึง 110 เท่า จาก 10.62 ลา้นไร่ในปี 2539 เป็น 1,156.87 ลา้นไร่

ในปี 2559 ทาํให้พืชเทคโนชีวภาพกลายเป็นเทคโนโลยท่ีีไดรั้บการยอมรับเร็วท่ีสุดในปัจจุบนั คิดเป็นพ้ืนท่ี
ปลูกสะสมไดถึ้ง 13.12 พนัลา้นไร่ จากปี 2539 - 2559 ของพชืเทคโนชีวภาพท่ีปลกูเชิงการคา้ 

 

 26 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ประกอบด้วย ประเทศกําลงัพัฒนา 19 ประเทศ และประเทศ
อุตสาหกรรม 7 ประเทศ 

 
ประเทศกาํลงัพฒันามีพ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 54 (622.5 ลา้นไร่) เทียบกบัประเทศอุตสาหกรรมท่ีมี

พ้ืนท่ีปลูกร้อยละ 46 (534.37ลา้นไร่) 
 

 ถัว่เหลอืงเทคโนชีวภาพมีพืน้ทีป่ลูกมากถงึร้อยละ 50 ของพืน้ทีป่ลูกพชืเทคโนชีวภาพทั้งหมด 

พืชเทคโนชีวภาพ ท่ีสาํคญั 4 ชนิด คือ ถัว่เหลือง ขา้วโพด ฝ้าย และคา
โนล่า อยูใ่นสภาวะท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกลดลง แต่ยงัคงเป็นท่ียอมรับมากท่ีสุดใน 
26 ประเทศ พ้ืนท่ีปลูกถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพมีปริมาณสูงสุดคือ 571.25 
ลา้นไร่ หรือประมาณร้อยละ 50 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งโลก 
แมว้่าถัว่เหลืองจะมีพ้ืนท่ีปลูกลดลงร้อยละ 1 จากปี 2558 แต่เม่ือพิจารณา
จากพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพแต่ละชนิดทัว่โลก  ในปี 2559 ถัว่เหลือง
เทคโนชีวภาพจะมีพ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 78 ฝ้ายร้อยละ 64 ขา้วโพดร้อย
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ละ 26 และคาโนล่าร้อยละ 24 ของพ้ืนท่ีปลูกพืชแต่ละชนิดรวมทั้งหมด 
 

 พืชเทคโนชีวภาพที่มีหลายลักษณะ (stacked traits) ในต้นเดียวกนั มีพืน้ท่ีปลูกมากถึงร้อยละ 41 
รองจากพชืเทคโนชีวภาพทีท่นทานสารกาํจดัวชัพชื 
ลกัษณะท่ีทนทานสารกาํจดัวชัพืชในถัว่เหลือง คาโนล่า ขา้วโพด อลัฟัลฟา และฝ้าย ยงัเป็นลกัษณะ

เด่นท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากถึงร้อยละ 47 แต่มีแนวโน้มท่ีลดลงอนัเป็นผลมาจากการเพิ่มข้ึนของพืชท่ีมีหลาย
ลกัษณะ (เป็นการรวมลกัษณะตา้นทานแมลงศตัรู ทนทานสารกาํจดัวชัพืช และลกัษณะอ่ืน ๆ) พ้ืนท่ีปลูกพืช
ท่ีมีลกัษณะทนทานสารกาํจดัวชัพืช มีอยูท่ี่ 540.62 ลา้นไร่ในปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 47 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทค
โนชีวภาพทั้งหมด 1,156.87 ลา้นไร่ ในอีกดา้นหน่ึงพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ีมีมากกว่า 1 ลกัษณะ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 29 ใน
ปี 2559 มีอยูท่ี่ 471.25 ลา้นไร่ เพ่ิมข้ึนจาก 365 ลา้นไร่ ในปี 2558 พืชท่ีมีมากกว่า 1 ลกัษณะมีพ้ืนท่ีปลูกร้อย
ละ 41 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด 

 

 มี 5 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมกนัมากถึงร้อยละ 91 เป็นประเทศกาํลงัพฒันา 3 ประเทศ 
คอื บราซิล อาร์เจนติน่า และอนิเดยี และเป็นประเทศอุตสาหกรรม 2 ประเทศ คอื สหรัฐอเมริกาและ
แคนาดา  
สหรัฐอเมริกายงัเป็นผูน้าํในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2559 มีพ้ืนท่ีปลูก 455.62 ลา้นไร่ ตาม

ดว้ยบราซิล 306.87 ลา้นไร่ อาร์เจนติน่า 148.75 ลา้นไร่ แคนาดา 72.5 ลา้นไร่ และอินเดีย 67.5 ลา้นไร่ รวม
เป็น 1,051.25 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด (Table 1, Figure 1) 

สหรัฐอเมริกา ยงัเป็นผูน้าํในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิงการคา้ตั้งแต่ปี 2539 ในปี 2559 มีพ้ืนท่ี
ปลูกประมาณ 455.62 ลา้นไร่ โดยปลูกขา้วโพด 219.06 ลา้นไร่ ถัว่เหลือง 199 ลา้นไร่ ฝ้าย 23.12 ลา้นไร่ 
อลัฟัลฟา 7.68 ลา้นไร่ คาโนล่า 3.87 ลา้นไร่ และ ชูการ์บีท 2.93 ลา้นไร่ มะละกอและสควอ๊ส ท่ีตา้นทาน
ไวรัส อยา่งละ 6,250 ไร่ และ มนัฝร่ังท่ีไม่เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล 15,625 ไร่ USDA (US Department of 
Agriculture – กรมวิชาการเกษตรสหรัฐอเมริกา) ประเมินว่า เปอร์เซ็นตก์ารยอมรับในพืชเทคโนชีวภาพหลกั 
3 ชนิดนั้น ใกลถึ้งจุดยอมรับท่ีเหมาะสม คือ ถัว่เหลืองอยูท่ี่ร้อยละ 94 เหมือนปี 2558 ขา้วโพด ร้อยละ 92 
เหมือนปี 2558 และฝ้าย ร้อยละ 93 ตํ่ากวา่ปี 2558 ร้อยละ 1 พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพของสหรัฐอเมริกาคิด
เป็นร้อยละ 39 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก และสูงกว่าปีท่ีผา่นมาร้อยละ 3 ซ่ึงมีพ้ืนท่ีปลูก 443.12 
ลา้นไร่  

 

บราซิล ยงัมีพ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากเป็นอนัดบัสองรองจากสหรัฐอเมริกา โดยมีพื้นท่ีปลูก 
306.87 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 27 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก เป็นพื้นท่ีปลูกท่ีมีจาํนวนเพ่ิมข้ึนร้อย
ละ 11 จากปี 2559 หรือเพ่ิมข้ึนอีก 30.62 ลา้นไร่ เป็นจาํนวนพ้ืนท่ีท่ีเพ่ิมข้ึนสูงสุดมากกว่าประเทศอ่ืน ๆ ท่ี
ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ทาํใหบ้ราซิลกลายเป็นประเทศท่ีขบัเคล่ือนการเติบโตของพืชเทคโนชีวภาพของโลก 
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พืชเทคโนชีวภาพท่ีปลูกไดแ้ก่ ถัว่เหลืองบนพื้นท่ี 204.37 ลา้นไร่ ขา้วโพด 98.13 ลา้นไร่ (รวม 2 ฤดู
ปลูก) และ ฝ้าย 5 ลา้นไร่ พ้ืนท่ีปลูกพืชทั้งหมดทั้ง 3 ชนิดน้ีรวมกนัเท่ากบั 328.75 ลา้นไร่ ในจาํนวนนั้นเป็น
พืชเทคโนชีวภาพ 307.5 ลา้นไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 93.4 ซ่ึงเป็นอตัราการยอมรับท่ีเพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผา่นมาร้อย
ละ 2.7 ใกลเ้คียงกบัการยอมรับในสหรัฐอเมริกา ท่ีมีอตัราการยอมรับท่ี ร้อยละ 93.4 ถัว่เหลืองตา้นทานแมลง
ศตัรู/ทนทานสารกาํจัดวชัพืช ท่ีมีช่ือทางการคา้ว่า IntactaTM ได้รับความนิยมอย่างมากในกลุ่มเกษตรกร 
เน่ืองจากลดการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช และไม่ตอ้งมีการไถพรวน ดงันั้นจึงมีพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมข้ึน ความ
ตอ้งการอยา่งต่อเน่ืองและการจดัหาอยา่งคงท่ีของขา้วโพดเพ่ือเล้ียงหมูและอุตสาหกรรมปศุสัตวใ์นประเทศ 
อาจเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กษตรกรปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพมากข้ึนในปี 2560 
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อาร์เจนติน่า ยงัคงรักษาอนัดบั 3 ของผูผ้ลิตพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก รองจากสหรัฐอเมริกาและ
บราซิล มีพ้ืนท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 13 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก หรือ 148.87 ลา้นไร่ นอ้ยกว่าปี
ท่ีผา่นมา 4.18 ลา้นไร่ พืชเทคโนชีวภาพท่ีปลูกคือ ถัว่เหลือง 116.87 ลา้นไร่ ขา้วโพด 29.62 ลา้นไร่ และฝ้าย 
2.37 ลา้นไร่ การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพในอาร์เจนติน่ามีสูงถึงร้อยละ 97 การขยายการปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพจะเป็นไปได ้โดยการปลูกพืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม่และพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะใหม่ ๆ 

แคนาดา อยูใ่นอนัดบั 4 ของประเทศผูป้ลูกพืชเทคโนชีวภาพ โดยมีพื้นท่ีปลูกของ 4 พืชหลกั ๆ 
เท่ากบั 72.18 ลา้นไร่ เพ่ิมข้ึนร้อยละ 5 จากปีท่ีผา่นมา และมีอตัราการยอมรับสูงถึงร้อยละ 93 แคนาดาปลูก
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พืชเทคโนชีวภาพ 4 ชนิด คือ คาโนล่า 47.06 ลา้นไร่ ถัว่เหลือง 13 ลา้นไร่ ขา้วโพด 9.31 ลา้นไร่ และ ซูการ์
บีท 50,000 ไร่ ซ่ึงมีอตัราการยอมรับร้อยละ 100 และเป็นปีแรกท่ีปลูกอลัฟัลฟาท่ีมีลิกนินตํ่า จาํนวน 5,056 ไร่ 
ทาํใหมี้พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด 77.37 ลา้นไร่ 

อนิเดีย มีพ้ืนท่ีปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพลดลงร้อยละ 7 ทาํใหพ้ื้นท่ีปลูกฝ้ายทั้งหมดลดลงร้อยละ 8 ใน 
10 รัฐท่ีปลูก อยา่งไรกดี็ มีอตัราการยอมรับเพิ่มข้ึนจากร้อยละ 95 เป็น ร้อยละ 96 คิดเป็นการยอมรับจาก
เกษตรกรจาํนวน 7.2 ลา้นคน การกาํกบัดูแลความปลอดภยัทางชีวภาพในประเทศอยูร่ะหว่างการปรับปรุง
แนวทางการติดตามการทดสอบพืชเทคโนชีวภาพภาคสนามในพ้ืนท่ีควบคุม มสัตาร์ดเทคโนชีวภาพอยู่
ระหวา่งการตรวจสอบขั้นสุดทา้ยรวมถึงการรับฟังความคิดเห็นสาธารณะเพื่อการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มใน
ปี 2560 

 

การผลิตมสัตาร์ด และผลผลิตไดห้ยดุน่ิงมาเป็นเวลา 20 ปีแลว้ และใน
อนาคตการใชม้สัตาร์ดเทคโนชีวภาพจะช่วยเพ่ิมผลผลิตไดสู้งถึงร้อย
ละ 25 กระตุน้อุตสาหกรรมมสัตาร์ด และสามารถแข่งขนัไดก้บัคาโน
ล่า ถัว่ลูกไก่ (Chickpea) และ ถัว่มะแฮะ (Pigeon Pea) ท่ีตา้นทานแมลง
ศตัรู ไดรั้บการอนุญาตให้ทดสอบภาคสนามเม่ือปี 2559 อินเดียยงัคง
เป็นผูน้าํของโลกในการผลิตฝ้ายไดเ้กินกว่า 35 ลา้นเบลล ์แมว้่าตลาด
ฝ้ายของโลกอยูใ่นขาลง 

 

 10 ประเทศในแถบลาตินอเมริกาปลูกพชืเทคโนชีวภาพประมาณ 500 ล้านไร่  

สําหรับชิลีและคอสตาริกา้ ยงัคงปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
เพ่ือการส่งออกอย่างต่อเน่ือง ส่วนประเทศอ่ืน ๆ ในแถบลาติน
อเมริกา ปลกูพืชเทคโนชีวภาพเพ่ือใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตว ์และ
แปรรูป บราซิลมีพื้นท่ีปลูกเพ่ิมข้ึนสูงสุด ร้อยละ 11 หรือ 30.62 
ลา้นไร่ในปี 2559 และเป็นพ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพร้อยละ 27 
ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก 

IntactaTM เป็นท่ีนิยมของเกษตรกรเพราะลดการใชส้าร
ป้องกนักาํจดัศตัรูพืชและทาํให้ใชเ้ทคโนโลยีไม่ไถพรวน อตัรา
การยอมรับของพืชเทคโนชีวภาพท่ีสําคญั 3 ชนิด อยู่ท่ีร้อยละ 
93.4 ในบราซิลและอาร์เจนติน่า พ้ืนท่ีปลูกถั่วเหลือง และถั่ว
เหลืองเทคโนชีวภาพในอาร์ เจนติน่า  และโบลิเวีย  ได้รับ
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ผลกระทบจากความแหง้แลง้ ยิง่กว่านั้น ในปารากวยัพ้ืนท่ีปลูกถัว่เหลืองลดลงเพราะตอ้งแข่งขนักบัขา้วโพด
ท่ีมีความตอ้งการเพิ่มข้ึนจากการขยายอุตสาหกรรมการเล้ียงหมูในประเทศ ในเม็กซิโกพ้ืนท่ีปลูกถัว่เหลือง
ลดลง เน่ืองมาจากความขดัแยง้ท่ีเป็นผลมาจากการโฆษณาชวนเช่ือท่ีผิด ๆ ถัว่เหลืองและขา้วโพดเทคโน
ชีวภาพท่ีลดลงในอุรุกวยั เป็นผลมาจากราคาผลผลิตท่ีตกตํ่า ตน้ทุนการผลิตท่ีสูงข้ึน และนโยบายในอาร์เจน
ติน่า ราคาผลผลิตฝ้ายก็ต ํ่าในอาร์เจนติน่า เม็กซิโกและโคลมัเบีย การขยายตวัของอุตสาหกรรมการเล้ียงหมู
และปศุสตัว ์อาจจะเป็นแรงผลกัดนัใหเ้กษตรกรปลูกขา้วโพดเพ่ิมข้ึน พนัธ์ุใหม่ ๆ ท่ีคาดว่าจะปลูกเป็นการคา้
ไดใ้นบราซิล และคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของบราซิล คือ ยูคาลิบตสัเทคโนชีวภาพ และถัว่ท่ี
ตา้นทานไวรัส ในอาร์เจนติน่ามีการพฒันาถัว่เหลืองทนแลง้ อยูใ่นระยะของการทดสอบ ซ่ึงจะใช้ปลูกใน
พ้ืนท่ีท่ีมีปัญหาแลง้ เช่นกนัการยอมรับพนัธ์ุมนัฝร่ังตา้นทานไวรัส จะเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรในการเพ่ิม
ผลผลิตและลดตน้ทุนการผลิต การขยายพ้ืนท่ีปลูกในปารากวยัและโคลมัเบีย เป็นการขยายเพ่ือปลูกขา้วโพด
ทั้งหมด เน่ืองจากการขยายอุตสาหกรรมการเล้ียงหมู ส่ิงน้ีจะดูเหมือนว่าในอีกไม่ก่ีปีขา้งหนา้ราคาขา้วโพด
ยงัคงสูงข้ึน ซ่ึงเป็นผลมาจากความตอ้งการของบราซิลและชิลี ซ่ึงอาจเป็นผลใหเ้กิดการยอมรับขา้วโพดเทค
โนชีวภาพเพ่ิมข้ึน หลายประเทศท่ีประสบผลจากราคาฝ้ายของโลกตกตํ่า อาจจะสะทอ้นกลบัเม่ือมีราคาท่ี
คงท่ี เช่นเดียวกบัขา้วโพดท่ีมีราคาตํ่าใน 2 ปีท่ีผ่านมา พืชเทคโนชีวภาพและลกัษณะใหม่ ๆ ท่ีสามารถ
ทนทานต่อความแหง้แลง้ และความสภาพแวดลอ้มท่ีไม่เหมาะสม จะไดรั้บความนิยม หลงัจากการสูญเสียใน
หลายปีท่ีผา่นมา 

 

 8 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิก ปลูกพชืเทคโนชีวภาพประมาณ 116.25 ล้านไร่ 

พืชเทคโนชีวภาพท่ีปลูกในแถบน้ี ไดแ้ก่ ฝ้าย ขา้วโพด คาโนล่า และมะเขือม่วง การยอมรับของพืช
เทคโนชีวภาพเหล่าน้ีจะแตกต่างกนัไปในแต่ละประเทศ พ้ืนท่ีปลูกฝ้ายในอินเดียและจีนไดรั้บผลกระทบจาก
ราคาท่ีตกตํ่าของโลก ในขณะท่ีปากีสถานและเมียนมาร์ยงัรักษาพื้นท่ีปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพ ฟิลิปปินส์และ
เวียดนาม มีพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพเพ่ิมข้ึน เน่ืองจากมีความตอ้งการใชใ้นการผลิตอาหารสัตวสู์ง 
เช่นเดียวกบัมีสภาพภูมิอากาศท่ีเหมาะสม ออสเตรเลีย เพ่ิมพ้ืนท่ีปลกูฝ้ายและคาโนล่าเทคโนชีวภาพ หลงัจาก
อยูใ่นสภาพแหง้แลง้มาแลว้สองปี นอกจากน้ีเกษตรกรยงัไดป้ลูกฝ้าย BollgardIII/RR® พนัธ์ุใหม่ท่ีตา้นทาน
แมลงศตัรูและทนทานสารกาํจดัวชัพืช บงักลาเทศเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกมะเขือม่วงบีที เป็น 4,375 ไร่ และมะเขือม่วง
พนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีมียนีบีทีกาํลงัปลูกทดสอบเพ่ือใชใ้นทางการคา้ในอนาคต 

ยงัมีศกัยภาพในการปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพอีกมากในจีน เวียดนาม ปากีสถานและฟิลิปปินส์ 
เช่นเดียวกบัฝ้ายเทคโนชีวภาพในเวียดนาม บงักลาเทศและฟิลิปปินส์ ในจีนอาหารและอุตสาหกรรมแปรรูป
ไดม้องเห็นว่า มนัฝร่ังเป็นอาหารหลกัอนัดบัส่ี ท่ีไดรั้บความสนใจในการวิจยั พฒันาและการผลิต มนัฝร่ังท่ี
กาํลงัอยูใ่นความสนใจ คือ มนัฝร่ังเทคโนชีวภาพท่ีไม่ชํ้ า และมีอคราลามายด ์(สารท่ีมีพิษต่อระบบประสาท 
และเป็นสารอาจก่อให้เกิดมะเร็ง) และรีด้ิวส์ซ่ิงซูการ์ตํ่า และตา้นทานต่อโรคใบไหม้ (Late Blight) 
เช่นเดียวกบัขา้วสีทองท่ีอุดมไปดว้ยเบตา้แคโรทีน ท่ีจะช่วยต่อสู้กบัอาการทุพโภชนาการและความหิวโหย
ในเอเชียและแปซิฟิก 
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 4 ประเทศในสหภาพยุโรปยงัคงปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพในพืน้ทีม่ากกว่า 850,000 ไร่  

ส่ีประเทศในสหภาพยโุรปยงัคงปลูกขา้วโพดเทค
โนชีวภาพ เป็นขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู MON810 ใน
ปี 2559 สเปนมีพ้ืนท่ีปลูก 806,756 ไร่ โปรตุเกส 44,181 
ไร่ สโลวาเกีย และสาธารณรัฐเช็คส์ รวมเป็นทั้งหมด 
852,268.75 ไร่ เพ่ิมข้ึนจากปีท่ีผ่านมาร้อยละ 17 มากกว่า
ร้อยละ 95 ของขา้วโพดเทคโนชีวภาพในสหภาพยุโรป 
ปลูกในประเทศสเปน ในสเปนและสโลวาเกียมีพ้ืนท่ีปลูก
เพ่ิมข้ึน เป็นผลมาจากการตดัสินใจของเกษตรกรท่ีจะปลูก
ขา้วโพดพนัธ์ุตา้นทานการเขา้ทาํลายของหนอนเจาะลาํตน้ 
ในโปรตุเกสราคาขา้วโพดในทอ้งตลาดมีราคาตํ่า และเจอ
สภาวะแลง้ท่ีส่งผลต่อการผลิตขา้วโพดในรัฐ Alentejo ทาํ
ให้ผลผลิตลดลง ในสาธารณรัฐเช็คส์ยงัคงลดลงอย่าง
ต่อเน่ืองของพ้ืนท่ีปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพ เป็นผลมา

จากความเขม้งวดในการทาํรายงานสาํหรับขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู และทุกภาคส่วนตอ้งการประโยชน์ท่ี
ไดจ้ากขา้วโพดท่ีตา้นทานแมลงศตัรู ซ่ึงเป็นเหตุผลเดียวกบัในโรมาเนีย และอีกหลายประเทศท่ีเลือกท่ีจะ
ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ หลงัจากอียไูดอ้อกกฎระเบียบในปี 2558 ดงันั้นในปี 2559 จึงไม่มีขา้วโพดเทคโน
ชีวภาพปลูกในโรมาเนีย 

 

 ประเทศอฟัริกาใต้และซุดานได้เพิม่พืน้ทีป่ลูกพชืเทคโนชีวภาพ 

ท่ีผ่านมา มี 4 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ คือ เบอร์คินาฟูโซ อียิปต ์อฟัริกาใต ้และซูดาน 
อยา่งไรกดี็ ในปี 2559 มีการระงบัชัว่คราวในเบอร์คิน่าฟูโซ และ อียปิต ์เหลือเพียงอฟัริกาใตแ้ละซูดานท่ีปลูก
พืชเทคโนชีวภาพในพ้ืนท่ี 17.5 ลา้นไร่ อฟัริกาใต ้เป็นหน่ึงในสิบประเทศอนัดบัตน้ ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปลูกมากกว่า 
6.75 ลา้นไร่ในปี 2559 และยงัคงเป็นผูน้าํในการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพอยา่งต่อเน่ืองในทวีปอฟัริกา พ้ืนท่ี
ปลูกขา้วโพด ถัว่เหลือง และฝ้ายเทคโนชีวภาพ เพ่ิมข้ึนเป็น 16.62 ลา้นไร่ในปี 2559 เพ่ิมข้ึนจาก 14.31 ลา้น
ไร่ในปี 2558 ร้อยละ 16  

มีการยอมรับเกิดข้ึนใหม่ใน 3 ประเทศ คือ เคนยา มาลาวี และไนจีเรีย ซ่ึงอยูใ่นขั้นตอนการวิจยัเพ่ือ
การอนุญาตใหป้ลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม ในขณะท่ีอีก 6 ประเทศ คือ เบอร์คินาฟู
โซ เอธิโอเปีย กานา ไนจีเรีย สวาซิแลนดแ์ละอูกานดา มีความกา้วหนา้ท่ีสาํคญัท่ี
นาํไปสู่ความสาํเร็จของการทดสอบหลายพ้ืนท่ี เพ่ือใชใ้นการพิจารณาอนุญาตให้
ปลูกเป็นการคา้ กลว้ย ถัว่พุ่ม (cowpea) และขา้วฟ่าง เป็น 3 พืชใหม่และเป็นหลกั
ในความมัน่คงทางอาหาร ภายใตโ้ครงการ WEMA ( Water Efficient Maize for 



สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพนัธ์ 

 

12 
 

Africa Project) แทนซาเนียไดป้ลูกขา้วโพดทนแลง้ เป็นคร้ังแรกในแปลงทดสอบท่ีจาํกดั ในขณะท่ีโมแซม
บิคไดอ้นุญาตเป็นคร้ังแรกสาํหรับการทดสอบในสภาพจาํกดั ของลกัษณะท่ีซ้อนกนั (stacked traits) คือ
ขา้วโพดท่ีตา้นทานแมลงศตัรูและทนแลง้ 

สถานภาพของการอนุญาต พชืเทคโนชีวภาพที่ใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และแปรรูป 

จากปี 2537 - 2559 มี 40 ประเทศ (39 + EU-28) ได้
อนุญาตใหใ้ชพื้ชเทคโนชีวภาพเพ่ือการบริโภค ทั้งเป็นอาหารและ
อาหารสตัว ์เช่นเดียวกบัการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม จากประเทศ
เหล่าน้ีไดมี้การอนุญาต 3,768 คร้ังจากพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด 
26 ชนิด (ไม่รวมถึงคาร์เนชัน่ กุหลาบ และพิตูเนีย) และ 392 
events เป็นการอนุญาตเพ่ือเป็นอาหาร 1,777 คร้ัง อาหารสัตว ์
1,238 คร้ัง และ 753 คร้ัง สาํหรับการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มหรือ
การเพาะปลูก (Table 2) ขา้วโพดยงัคงมีจาํนวน event ท่ีอนุญาต
มากท่ีสุด (218 events ใน 29 ประเทศ) ตามดว้ย ฝ้าย ( 58 events 
ใน 22 ประเทศ) มนัฝร่ัง (47 events ใน 11 ประเทศ) คาโนล่า (38 

events ใน 14 ประเทศ) และถัว่เหลือง (35 events ใน 28 ประเทศ) 
 

ขา้วโพดท่ีทนทานสารกาํจดัวชัพืช event NK603 (อนุญาต 54 คร้ัง
ใน 26 ประเทศ +EU-28) ยงัคงเป็นจาํนวนท่ีอนุญาตมากท่ีสุด ตามดว้ย
ถัว่เหลืองท่ีทนทานสารกาํจดัวชัพืช GTS40-3-2 (อนุญาต 53 คร้ังใน 27 
ประเทศ +EU-28) ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู MON810 (อนุญาต 52 
คร้ังใน 26 ประเทศ +EU-28) ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู TC1507 
(อนุญาต 50 คร้ังใน 24 ประเทศ +EU-28) ขา้วโพดทนทานสารกาํจดั
วชัพืช GA21 (อนุญาต 49 คร้ังใน 23 ประเทศ +EU-28) ขา้วโพด
ตา้นทานแมลงศตัรู MON89034 (อนุญาต 48 คร้ังใน 24 ประเทศ +EU-
28) ถัว่เหลืองทนทานสารกาํจดัวชัพืช A2704-12 (อนุญาต 42 คร้ังใน 
23 ประเทศ +EU-28) ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู MON88017 
(อนุญาต 41 คร้ังใน 22 ประเทศ +EU-28) ฝ้ายตา้นทานแมลงศตัรู 
MON531 (อนุญาต 41 คร้ังใน 21 ประเทศ +EU-28) ขา้วโพดทนทาน
สารกาํจดัวชัพืช T25 (อนุญาต 40 คร้ังใน 20 ประเทศ +EU-28) และ
ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู MIR162 (อนุญาต 40 คร้ังใน 21 ประเทศ 
+EU-28)  (EU-28 : European Union-28 Member States) 
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มูลค่าเมล็ดพันธ์ุพืชเทคโนชีวภาพระดับโลกในปี 2559 มีค่าอยู่ท่ี 15.8 พันล้านเหรียญ
สหรัฐ 

ในปี 2559 มูลค่าเมลด็พนัธ์ุพืชเทคโนชีวภาพระดบัโลกในปี 2559 ท่ีประเมินโดย Cropnosis มีค่าอยู่
ท่ี 15.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เพิม่ข้ึนร้อยละ 3 จากปีท่ีผา่นมา คิดเป็นร้อยละ 35 ของตลาดเมลด็พนัธุ์ของโลก 
ท่ีมีมูลค่าประมาณ 45 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เม่ือประเมินรายไดร้ะดบัฟาร์มจะมีมูลค่ามากกว่า 10 เท่าของ
มูลค่าเมลด็พนัธ์ุเทคโนชีวภาพ 

การมีส่วนของพืชเทคโนชีวภาพต่อความม่ันคงทางอาหาร ความยั่งยืน และการ
เปลีย่นแปลงภูมอิากาศ 

จาํแนกไดด้งัน้ี 
1. เพิม่ประสิทธิภาพการผลติพืช จาํนวน 574 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า 

167.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ระหวา่งปี 2539 – 2559 และเพ่ิม 75 ลา้นตนั มูลค่า 
15.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ เฉพาะในปี 2559 

2. อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ในปี 2539 – 2559 โดย
ประหยดัพ้ืนท่ีลงได ้174 ลา้นเฮกตาร์ และประหยดัได ้19.4 ลา้นเฮกตาร์ 

เฉพาะปี 2559 
3. ช่วยให้ส่ิงแวดล้อมดขีึน้  

- โดยลดการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชได ้620 ลา้น กก. 
ของเน้ือสารออกฤทธ์ิ (ai.) ในระหว่างปี 2539 – 2559 และลดได ้37.4 ลา้น 
กก. เฉพาะในปี 2559 

- ลดการพ่นสารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช โดยลดร้อยละ 8.1 
ในปี 2539 – 2559 และร้อยละ 6.1  เฉพาะในปี 2559 

- ลด EIQ (Environmental Impact Quotient) โดยร้อยละ 
19 ระหวา่งปี 2539 – 2559 และโดยร้อยละ 18.8 เฉพาะในปี 2559 

4. ลดการปลดปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ในปี 2559 ลดได ้
26.7 พนัลา้น กก. เท่ากบัการเอารถยนตอ์อกจากถนน 11.9 ลา้นคนัใน 1 ปี 

5. ช่วยบรรเทาความยากจน ใหก้บัเกษตรกรรายยอ่ยจาํนวน 18 
ลา้นคน รวมครอบครัวดว้ยจึงเป็นมากกวา่ 65 ลา้นคน ซ่ึงเป็นคนท่ีจนท่ีสุด
ในโลก 

ดงันั้นพืชเทคโนชีวภาพจึงสามารถช่วยสนบัสนุนยทุธศาสตร์แห่ง
ความยัง่ยืน ท่ีช่วยให้เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตบนพื้นท่ี 1.5 พนัลา้น
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เฮกตาร์ของโลก ดงันั้นจึงสามารถรักษาป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ พืชเทคโนชีวภาพมีความจาํเป็น 
แต่ไม่ไดรั้กษาทุกโรค จาํเป็นตอ้งมีการปฏิบติัท่ีดี เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน และการบริหารจดัการความ
ตา้นทาน เหมือนกบัพืชปกติ 

การกาํกบัดูแลเป็นส่ิงกดีกนัประโยชน์ของเทคโนโลยชีีวภาพ 

การกาํกบัดูแลท่ียุ่งยากของพืชเทคโนชีวภาพยงัคงเป็นปัญหาหลกัของการยอมรับ ท่ีทาํให้ประเทศ
กาํลงัพฒันาหลายประเทศปฏิเสธโอกาสท่ีจะใชพื้ชเทคโนชีวภาพเพ่ือความมัน่คงทางอาหาร อาหารสัตว ์และ
เส้นใย กลุ่มท่ีเห็นตรงขา้มตอ้งการให้มีการกาํกบัดูแลท่ียุง่ยากซ่ึงเป็นการปฏิเสธเกษตรกรยากจนในประเทศ
กาํลงัพฒันา ส่ิงทา้ทายเหล่าน้ีเป็นส่ิงท่ีเกษตรกรและผูพ้ฒันาเทคโนโลยตีอ้งเผชิญ ทั้งท่ีมีหลกัฐานท่วมทน้ท่ี
สนบัสนุนการใชอ้ยา่งปลอดภยัของเทคโนโลยน้ีี การใชเ้ทคโนโลยน้ีีเกษตรกรจะสามารถดาํรงชีพอยูไ่ดแ้ละ
มีส่วนช่วยเพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า เพ่ือใหท้นัต่อความตอ้งการของประชากรท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะถึง 11 พนัลา้น
คนในปี 2643 

อนาคตของพชืเทคโนชีวภาพ: ผู้เปลีย่นเกม 

เม่ือพืชเทคโนชีวภาพไดเ้ขา้สู่ทศวรรษท่ี 3 ของการปลูกเป็นการคา้ ไดมี้การเปล่ียนแปลงนวตักรรมท่ี
นาํไปสู่การวิวฒันาการของเทคโนโลย ีในการพฒันาพืชเทคโนชีวภาพและลกัษณะใหม่ ๆ  

ส่ิงแรก คือ การยอมรับท่ีเพ่ิมข้ึนในลกัษณะรวม (Stacked traits) ของเกษตรกร ส่ิงท่ีสอง คือ ไม่
เพียงแต่ลกัษณะทางการเกษตรท่ีเกษตรกรตอ้งการแลว้ ยงัเนน้ถึงลกัษณะทางโภชนากรของผูบ้ริโภค และส่ิง
ท่ีสามคือ การใชเ้คร่ืองมือใหม่ ๆ จากการคน้พบยนีและการใชใ้นการพฒันาพนัธ์ุพืช 

รุ่นแรกของพืชเทคโนชีวภาพ มุ่งเป้าไปท่ีลกัษณะทางการเกษตร เช่น ทนทานสารกาํจดัวชัพืช 
ตา้นทานแมลงศตัรู และไวรัส ซ่ึงเกษตรกรและผูผ้ลิตอาหารจะไดรั้บประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ จาก 574 ลา้น
ตนั คิดเป็นมูลค่า 167.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในระหว่างปี 2539 – 2558 ซ่ึงประโยชน์น้ีทาํใหป้ระชากรโลก
เขา้ถึงอาหารและโภชนาการไดม้ากถึง 7.4 พนัลา้นคน  

รุ่นที่สองของพืชเทคโนชีวภาพ เป็นรุ่นท่ีนํา
ลักษณะต่าง ๆ มาไว้รวมกันในพนัธ์ุเดียวกัน รวมทั้ ง
ลกัษณะทนแลง้ ซ่ึงเป็นปัญหาหลกัอนัเน่ืองมาจากการ
เปล่ียนแปลงภูมิอากาศ การยอมรับถั่วเหลืองท่ีมีทั้ ง
ลกัษณะตา้นทานแมลงศตัรูและทนทานสารกาํจดัวชัพืช 
(IntactaTM) และขา้วโพดท่ีมียีนส์หลายตวัเพ่ือตา้นทาน
หนอนเจาะรากขา้วโพด เป็นปรากฏการณ์ท่ีสร้างมูลค่า
ทางเศรษฐกิจไดถึ้ง 2.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ในปี 2556 
– 2558 และ 12.6 พนัลา้นในปี 2546 – 2558 ตามลาํดบั 
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รุ่นที่สามของพืชเทคโนชีวภาพ เป็นการรวมลกัษณะคุณภาพเขา้ไปดว้ย เพื่อผูบ้ริโภคและคุณค่าทาง
โภชนาการ เช่น ถัว่เหลืองท่ีมีโอเมกา้ 3 กรดโอเลอิกสูง ไฟเตตทต์ํ่า และกรดสเตียริคสูง อลัฟัลฟาท่ีมีลิกนิน
ตํ่า มนัฝร่ังท่ีไม่เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลซ่ึงมีปลูกเป็นการคา้แลว้ แอปเปิลท่ีไม่เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาล คาดว่าจะมี
จาํหน่ายในตลาดสหรัฐอเมริกาในปี 2560 เช่นเดียวกบัพืชอาหารหลกัท่ีมีเบตา้แคโรตีนและเฟอริตินสูง ซ่ึงอยู่
ในระหว่างการศึกษาขั้นกา้วหน้า สําหรับมนัฝร่ัง InnateTM ไดป้ระสบผลสาํเร็จในการปลูกเป็นการคา้ใน
สหรัฐอเมริกา ดว้ยพ้ืนท่ีปลูก 15,625 ไร่ และ ตน้แอปเปิลท่ีไม่เปล่ียนเป็นสีนํ้ าตาลจาํนวน 70,000 ตน้ ใช้
พ้ืนท่ีปลูกประมาณ 506.25 ไร่ การยอมรับในพืชเทคโนชีวภาพเหล่าน้ีจะช่วยลดขยะอาหารท่ีเกิดข้ึน 
เน่ืองจากการเปล่ียนเป็นสีนํ้าตาลและการเน่าง่าย 

เคร่ืองมือใหม่ ๆ ทางดา้นชีวโมเลกุลยงัคงไดรั้บการพฒันา
อย่างต่อเน่ืองรวมทั้งการคน้หายีนส์ใหม่ ๆ พืชเทคโนชีวภาพท่ีอยู่
ระหว่างการทดสอบภาคสนาม และอาจจะปลดปล่อยไดใ้นอีกไม่ก่ี
ปีขา้งหน้า เช่น ขา้ว กลว้ย มนัฝร่ัง ขา้วสาลี ขา้วไรย ์มสัตาร์ด ถัว่
ลูกไก่ ถัว่มะแฮะ และออ้ย ท่ีไดรั้บการพฒันาให้มีลกัษณะใหม่ ๆ 
สาํหรับความตา้นทานต่อโรค ทนแลง้และทนความเครียด ปรับปรุง
คุณภาพ และผลผลิต และชีวมวล 

แนวโน้มท่ีน่ายินดี คือ การนาํเทคโนโลยีมาบรรจุไวใ้น
นโยบายท่ีเอ้ืออาํนวย จะสามารถเพ่ิมการผลิตอาหารไดเ้ป็นสองเท่า 
อยา่งไรกต็าม การผลิตอาหารท่ีเพ่ิมข้ึนเป็นสองเท่า อาจไม่สามารถ
รับรู้ไดจ้ากสังคม นอกจากจะช่วยใหม้ัน่ใจไดว้่าการกาํกบัดูแลพืช

เทคโนชีวภาพ อยูบ่นพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์  และในระดบัท่ีทัว่โลกยอมรับ  ความลม้เหลวของการกาํกบั
ดูแลการผลิตอาหารท่ีเหมาะสม อาจจะมีผลร้ายแรง 

ในอีกดา้นหน่ึง โลกจะทุกขท์รมานเพราะอาหารไม่เพียงพอ เน่ืองจากการปฏิเสธ วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยใีนการผลิตอาหารท่ีปลอดภยั จากผูท่ี้ต่อตา้นเทคโนโลยชีีวภาพสมยัใหม่ 
 

สรุป 
ในปี 2559 การปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลกเพ่ิมข้ึนจาก 1,123.12 ลา้นไร่ เป็น 1,156.87 ลา้นไร่ 

เพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 เทียบเท่ากบัเพ่ิมข้ึน 33.75 ลา้นไร่ ซ่ึงต ํ่ากว่าท่ีคาดการณ์ไวโ้ดย James, C. (2015) ในปี 2558 
เน่ืองจากราคาผลผลิตท่ีต ํ่าลงของโลก แต่ถา้ราคาผลผลิตปรับตวัสูงข้ึน สถานการณ์ดงักล่าวจะพลิกกลบัทนัที 
ซ่ึงตรงกนัขา้มกบัการโฆษณาชวนเช่ือของนกัวิจารณ์ท่ีว่า พืชเทคโนโลยชีีวภาพทาํใหเ้กษตรกรลม้เหลว 

ความผนัผวนของพ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง จะไดรั้บอิทธิพลมาจากหลายปัจจยั
ในปี 2559 ปัจจยัเหล่าน้ี คือ การยอมรับและการคา้ของผลิตภณัฑ์ใหม่ ๆ ในสหรัฐอเมริกา บราซิลและ
ออสเตรเลีย ความตอ้งการท่ีเพ่ิมข้ึนสาํหรับอาหารท่ีใชเ้ล้ียงหมูและปศุสัตวใ์นบราซิล ความตอ้งการสาํหรับ 
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อาหารสตัวแ์ละสตัวปี์กในเวียดนาม สภาพอากาศท่ีเอ้ืออาํนวยและราคาตลาดท่ีเพ่ิมข้ึนของขา้วโพดเล้ียงสัตว์
ในฟิลิปปินส์และฮอนดูรัส ความตอ้งการแกปั้ญหาหนอนเจาะขา้วโพดในสเปนและสโลวาเกีย  

แผนยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในการควบคุมเทคโนโลย ี
ชีวภาพและปรับปรุงเศรษฐกิจในประเทศแคนาดา การ
ยกเลิกการห้ามจีเอ็มในออสเตรเลียตะวนัตก และความ
ตอ้งการขอ้มูลเพ่ิมเติมของผูบ้ริโภคเก่ียวกบัความสะอาด
และสุขภาพของมะเขือม่วงเทคโนชีวภาพในบงัคลาเทศ 
พ้ืนท่ีเพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพม่า และปากีสถาน
ไม่ไดเ้ปล่ียนแปลง เช่นเดียวกบัในประเทศขนาดเล็กบาง
ประเทศ 
 มีไม่ก่ีประเทศท่ีมีพ้ืนท่ีเพาะปลูกฝ้ายเทคโน
ชีวภาพลดลง เน่ืองจากราคาฝ้ายท่ีลดลงทัว่โลก เช่น ใน
อาร์เจนตินา อุรุกวยัและเมก็ซิโก และการเกบ็สต๊อกฝ้ายสูง
ในประเทศจีนและราคาฝ้ายตํ่าในอินเดีย ประสิทธิภาพท่ี
ตํ่าในการผลิตถัว่เหลืองและการแข่งขนักบัขา้วโพดเล้ียง
สัตวใ์นปารากวยัและอุรุกวยั ความเครียดจากส่ิงแวดลอ้ม 

(ภยัแล้ง / นํ้ าท่วม) ของการเพาะปลูกถัว่เหลืองในแอฟริกาใต้ อาร์เจนตินาและโบลิเวีย การรับรู้
เทคโนโลยชีีวภาพเชิงลบในประเทศจีน รวมทั้งขอ้กาํหนดดา้นการรายงานท่ียากลาํบากในสาธารณรัฐเช็คส์ 
สุดทา้ยความยุง่ยากในการกาํกบัดูแลทาํใหเ้กษตรกรในโรมาเนียหยดุปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2559 

สุดท้ายแล้ว พชืเทคโนชีวภาพยงัจะต้องมอียู่ และจะยงัคงเป็นประโยชน์ต่อประชากรที่กาํลงัขยายตัว 
ด้วยพืชเทคโนชีวภาพใหม่ ๆ และลักษณะต่าง ๆ ท่ีตอบสนองความต้องการของเกษตรกรและผู้บริโภค 
อย่างไรก็ตาม หลังจาก 21 ปีแห่งความสําเร็จในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิงการค้า ความท้าทายยังคงมีอยู่ 
ไดแ้ก่ 

ประการแรกอุปสรรคดา้นกฎระเบียบท่ีเป็นส่ิงจาํกดันวตักรรมทางวิทยาศาสตร์และขอ้จาํกดัของการ
พฒันาเทคโนโลยท่ีีจะมีและเป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรและผูบ้ริโภค 

ประการทีส่องการหยดุชะงกัทางการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ท่ีเกิดจากการอนุญาตท่ีไม่สอดคลอ้งกนั และเกณฑ์
ในระดบัตํ่าท่ีมีอยูข่องพืชจีเอม็ในประเทศท่ีทาํการคา้ขาย ตามดว้ยพิธีสารคาตาเฮน่าเก่ียวกบัความปลอดภยั
ทางชีวภาพ หลายประเทศอนุญาตให้นาํเขา้เฉพาะพืชเทคโนชีวภาพท่ีผ่านการอนุญาตแลว้เท่านั้น และ
กําหนดระดับสําหรับพืชเทคโนชีวภาพท่ียงัไม่ได้รับอนุญาตท่ีมีโอกาสปนเป้ือนได้ บางประเทศมี
กระบวนการท่ีเขม้งวดหรือยาวนานในการอนุญาต ซ่ึงจะก่อให้เกิดปัญหาหากนาํเขา้ผลิตภณัฑมี์พืชเทคโน
ชีวภาพท่ีไม่ไดรั้บการอนุญาต โดยเฉพาะในกรณีของพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีหลายลกัษณะ รายงานและการ
วิเคราะห์โดยสภาเพื่อการเกษตรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (CAST, 2016) ในเร่ือง ผลกระทบของการ



สมาคมเทคโนโลยชีีวภาพสัมพนัธ์ 

 

17 
 

อนุญาตท่ีไม่สอดคลอ้งกนัสาํหรับพืชเทคโนชีวภาพ ท่ีมีต่อความยัง่ยืนทางการเกษตร การคา้และนวตักรรม 
ช้ีใหเ้ห็นว่ามีปริมาณการคา้ขนาดใหญ่ มูลค่าหลายพนัลา้นเหรียญท่ีมีความเส่ียง จาํเป็นตอ้งมีการวิจยัอยา่ง
ละเอียดเพ่ือประเมินค่าใชข้องการอนุญาตท่ีไม่สอดคลอ้งทัว่โลกและระดบัตํ่าของการปนเป้ือนท่ีควรมีได ้
(LLP), 

ผลกระทบของการไม่สอดคลอ้งกนัต่อนวตักรรมและการปรับปรุงพืชผลและกระบวนการตดัสินใจ
ของนกัพฒันาเทคโนโลยีชีวภาพทั้งในภาครัฐและเอกชน การวิจยัท่ีตอ้งใชเ้วลาและมีความเป็นไปได ้การ
พูดคุยในระดบันานาชาติเก่ียวกบัการค้า ควรท่ีจะแจ้งให้ผูก้าํหนดนโยบายและปรับปรุงการออกแบบ
เคร่ืองมือทางนโยบาย 

ประการที่สามความจาํเป็นในการเจรจาท่ีต่อเน่ืองระหว่างผูมี้ส่วนไดเ้สียทั้งหมดเพ่ือความรวดเร็ว 
ความเขา้ใจและความช่ืนชมเทคโนโลยีชีวภาพ เน้นประโยชน์ และความปลอดภยั นวตักรรมการส่ือสาร 
รูปแบบการใชส่ื้อสงัคมออนไลนแ์ละอ่ืน ๆ รูปแบบของสถานท่ีควรท่ีจะใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและทนัที 

การเอาชนะความทา้ทายเหล่าน้ีเป็นงานท่ีตอ้งใชค้วามร่วมมือร่วมกนัในทุกภูมิภาคและทั้งภาครัฐ
และเอกชน ผ่านทางความเป็นหุ้นส่วนท่ีสามารถมัน่ใจไดว้่ามีอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทางโภชนาการ 
และจะพร้อมอยูบ่นโต๊ะอาหาร มีอาหารสาํหรับสัตวปี์กและปศุสตัว ์และมีเส้ือผา้ท่ีสามารถเขา้ถึงไดแ้ละท่ีพกั
พิงสาํหรับทุกคน 

ดร. ไคลฟ์ เจมส์ ผูก่้อตั้งและรองประธานอาวุโสของ ISAAA ไดเ้ป็นผูเ้ขียนรายงานน้ีมา 20 ปี 
เพ่ือให้มัน่ใจว่า บทสรุปน้ีจะเป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือมากท่ีสุดเก่ียวกบัพืชเทคโนชีวภาพในช่วงสอง
ทศวรรษท่ีผ่านมา เขาเป็นผูส้นบัสนุนเทคโนโลยีและผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ ตามรอยเทา้ของพี่เล้ียงท่ี
ยิง่ใหญ่ของเขา และเป็นเพื่อนร่วมงานผูไ้ดรั้บรางวลัโนเบลสาขาสันติภาพ Norman Borlaug ซ่ึงเป็นผูก่้อตั้ง
และมีพระคุณของ ISAAA 

บทสรุปของปี 2016 ยงัคงดาํเนินต่อไปเพื่อให้ขอ้มูลท่ีทนัสมยั เก่ียวกบัผลิตภณัฑเ์ทคโนโลยีชีวภาพ 
จากการรวบรวมข่าวสารจากเครือข่ายของศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและหุ้นส่วนอ่ืน ๆ ทั่วโลกท่ี
กวา้งขวาง 
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