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 เอกสารน้ีเปนการสรุปจุดเดนเกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพ พ.ศ. 2551     ซึ่งมีการรวบรวมไวในเอกสาร ISAAA Brief 39 
(http://www.isaaa.org)     จากผลดีอยางสมํ่าเสมอและประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สภาพ แวดลอม 
และความเปนอยูของประชาชน ทําใหเกษตรกรรายยอยและยากจน  13.3  ลานคน  
ยังคงปลูกพืชเทคโนชีวภาพอยางตอเน่ืองบนพ้ืนท่ีมากกวาปที่ผานมา  มีความกาวหนาในหลาย ๆ ดาน เชน 
จํานวนประเทศท่ีปลูกเพ่ิมมากขึ้นท่ัวโลก โดยเฉพาะในอาฟริกาซึ่งเปนท่ีทาทายมากท่ีสุด การยอมรับลกัษณะผสมท่ีเพ่ิมมากขึ้น  
ตลอดจนการนําพันธุพืชเทคโนชีวภาพใหม ๆ มาใช   
สิ่งเหลาน้ีเปนพัฒนาการสําคัญท่ีพืชเทคโนชีวภาพมีสวนชวยแกปญหาท่ีทาทายตอสังคมโลก  เชน  ความม่ันคงดานอาหาร  อาหารสัตว  
และเสนใย  ราคาอาหารที่ลดลง  ความยั่งยืนของระบบการผลิต  การลดความยากจนและหิวโหย  
และการบรรเทาปญหาที่เกี่ยวของกบัการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 เหตุการณที่สําคัญคือ  จํานวนประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพ่ิมขึ้นเปน  25  ประเทศ  
จัดเปนคลื่นลูกใหมของการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพเพ่ือการพัฒนาที่ขยายตัวอยางกวางขวางไปท่ัวโลก 
 ความกาวหนาในอาฟริกา  เร่ิมจากประเทศท่ีปลกูพืชเทคโนชีวภาพเพียงประเทศเดียวในป  2550  คือ  อาฟริกาใต มาเปน  3  
ประเทศในป 2551 โดย  2  ประเทศคือ เบอรคินา-ฟาโซ (ฝายเทคโนชวีภาพ) และอียปิต(ขาวโพดเทคโนชีวภาพ)  เร่ิมปลกูเปนคร้ังแรก 
 โบลิเวีย  จัดเปนประเทศที่  9  ในลาตินอเมริกา  ทีป่ลูกถั่วเหลือง (RR®) ในเชิงการคา 
 พ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ืองในป 2551  นับเปนปที ่ 13 ติดตอกัน  โดยเพ่ิมขึน้ 9.4% หรือ 10.7 
ลานเฮกตาร   รวมเปน 125 ลานเฮกตาร  หากคิดเปนพ้ืนท่ีปลูกบวกลักษณะท่ีเปนประโยชน (trait hectares) จะเปนพ้ืนท่ี 166 ลาน 
“trait hectares” เทียบเทากบัการเพ่ิม 15% หรือ 22 ลาน “trait hectares”  การเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกท่ีสูงจากเดิม (พ.ศ. 2539) ถึง  74  
เทา  ทําใหพืชเทคโนชีวภาพเปนเทคโนโลยีดานพืชท่ีไดรับการยอมรับอยางรวดเร็วท่ีสุด 
 นับวาเปนคร้ังแรกท่ีพ้ืนท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพโดยรวมต้ังแต พ.ศ. 2539 – 2551 มากกวา 2 พันลานเอเคอร (800  
ลานเฮกตาร)  พ้ืนท่ีปลูก  1  พันลานเอเคอรแรกน้ัน ใชระยะเวลา  10  ป (พ.ศ. 2539 - 2548)  แตการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกอกี 1  
พันลานเอเคอรหลังน้ี ใชเวลาเพียง  3  ป (พ.ศ. 2549 - 2551)  เปนท่ีนาสังเกตวา  จากจํานวน 25 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 
เปนประเทศกําลงัพัฒนา 15 ประเทศ และประเทศอุตสาหกรรมเพียง 10  ประเทศเทาน้ัน 
 ซูการบีทเทคโนชีวภาพ (RR®)    เปนพืชเทคโนชีวภาพพันธุใหมที่เร่ิมปลูกในเชิงการคาเปนคร้ังแรกใน   สหรัฐอเมริกา 
และคานาดาในป 2551 

อียิปต  เบอรคินา-ฟาโซ  โบลิเวีย  บราซิล  และออสเตรเลีย รวม 5 ประเทศ 
ที่เร่ิมปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาเปนคร้ังแรก  โดยที่พืชเหลาน้ันมีการปลูกในประเทศอื่นมากอนแลว 

ลักษณะผสมจัดเปนรูปลักษณใหมของพืชเทคโนชีวภาพ ในป พ.ศ. 2551 มี 10 
ประเทศปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลักษณะผสมรวมเปนพ้ืนท่ี 27 ลานเฮกตาร  เพ่ิมขึ้น  23% 
นับวาเปนการขยายตัวท่ีเร็วกวาพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลักษณะเด่ียว 

จํานวนเกษตรกรท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพ่ิมขึ้น 1.3 ลานคน  ในป พ.ศ. 2551 รวมเปน  13.3  ลานคน จาก  25 ประเทศ 
เปนท่ีนาสังเกตวา 90% หรือ 12.3 ลานคน เปนเกษตรกรรายยอยและยากจนในประเทศกําลังพัฒนา 
พืชเทคโนชีวภาพมีสวนชวยใหรายไดและคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรและครอบครัวดีขึ้น ชวยแกปญหาความยากจน   
ดังกรณีศึกษาในประเทศอินเดีย จนี อาฟริกาใต และฟลิปปนส ในรายงาน ISAAA Brief 39   

ประเทศกําลังพัฒนา  5  ประเทศหลัก ประกอบดวย  จีน  อินเดีย  อารเจนตินา บราซิล และอาฟริกาใตซึ่งมีประชากรรวม  2.6  
พันลานคน  เปนประเทศทีน่ําหนาประเทศอืน่ ๆ ดวยพืชเทคโนชีวภาพ  และขับเคลื่อนใหมีการยอมรับในประชาคมโลก  
ประโยชนที่ไดรับจากพืชเทคโนชีวภาพไดรับการขานรับและสนับสนุนจากฝายการเมือง  ตลอดจนมีการลงทุนใหม ๆ 
ดานพืชเทคโนชีวภาพในกลุมประเทศนี้หลายประเทศ 
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เปนท่ีนาสังเกตวา ทั้ง 7 ประเทศในสหภาพยุโรป  ปลกูขาวโพดบีทีเพ่ิมมากขึ้นในป พ.ศ. 2551  คิดเปนพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมขึ้น  21% 
รวมเปนพ้ืนท่ีปลกูกวา 107,000 เฮกตาร 

สิ่งท่ีนาชื่นชมจากผลของพืชเทคโนชีวภาพตอระบบเกษตรยั่งยืนประกอบดวย     1. ความม่ันคงดานอาหาร อาหารสัตว 
และเสนใย รวมถงึราคาอาหารท่ีไมแพงเกินไป  2. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การลดภาวะความยากจนและหิวโหย  4. 
การลดความเส่ือมโทรมของสภาพแวดลอมทางการเกษตร  5. การบรรเทาผลจากการเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดกาซเรือนกระจก    
6. การลดตนทุนการผลิตเชื้อเพลงิชีวภาพ  และ  7. การชวยใหเกดิมูลคาดานเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ. 2539 – 2550  รวม  44  
พันลานดอลลารสหรัฐ  โดยสรุปแลวประโยชนทีไ่ดรับจากพืชเทคโนชีวภาพใน  7 ประเด็นหลักน้ีนําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนา 
และมีศักยภาพอยางมากมายในอนาคต  

จากมูลคาเพ่ิมดานเศรษฐกิจ  44  พันลานดอลลารสหรัฐท่ีไดจากชวง พ.ศ. 2539 – 2551   44% มาจากผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น   
56% มาจากการลดตนทุนการผลิต (รวมถึงการประหยัดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลง   ไป 359,000 ตัน) 
หากไมมีการนําพืชเทคโนชีวภาพมาใช ผลผลิตท่ีเพ่ิมขึ้น 141 ลานตัน หมายถึง การใชพ้ืนท่ีปลูกเพ่ิมขึ้น 43 ลานเฮกตาร   
จึงนับไดวาการใชพืชเทคโนชีวภาพเปนเทคโนโลยีการประหยัดพ้ืนท่ีปลูกไปดวย 

ในประเทศเกษตรกรรมและกําลงัพัฒนา  พืชเทคโนชีวภาพเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท  
สงผลใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน 

ในป พ.ศ. 2551  กวาคร่ึงหน่ึง (55%)  ของประชากรโลกอาศัยอยูใน 25 
ประเทศท่ีมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพ้ืนท่ีรวมกันถึง 125 ลานเฮกตาร คิดเปน 8%  ของพ้ืนท่ีปลูกพืชท่ัวโลก 1.5 พันลานเฮกตาร  
ในป พ.ศ. 2550 พืชเทคโนชีวภาพชวยลดการปลอยกาซ CO2 14.2 พันลานกิโลกรัม หรือเทากับการลดปริมาณรถยนตบนทองถนนลงไป  
6.3  ลานคัน 
           มีความจําเปนเรงดวนในการจัดระบบการควบคุมพืชเทคโนชีวภาพท่ีเหมาะสม ประหยัด มีประสทิธิภาพ  และมีความรับผิดชอบ  
แตตองไมยุงยากและประเทศกําลงัพัฒนาสามารถดําเนินการได 

จํานวนประเทศท่ีอนุญาตใหมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา 25 ประเทศ และอกี 30 
ประเทศท่ีอนุญาตใหมีการนําเขาผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพเพ่ือใชเปนอาหารและอาหารสัตว     รวมท้ังหมดเปน 55 
ประเทศท่ีมีการอนุญาตใหมีการนําเขาและใชพืชเทคโนชีวภาพ   

มูลคาตลาดของพืชเทคโนชีวภาพท่ัวโลกในป พ.ศ. 2551  คิดเปน 7.5 พันลานเหรียญสหรัฐ  หากนับมูลคารวมต้ังแต พ.ศ. 
2539 – 2551 จะมีมูลคาสูงถึง 50 พันลานเหรียญสหรัฐ 

ความคาดหวังในอนาคต เปนท่ีคาดหวังวาในชวงเวลา 7 ปของทศวรรษท่ีสองของการปลกูพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา 
(พ.ศ. 2549 - 2558)  จะคงมีอนาคตที่สดใส    ในป พ.ศ. 2548  องคกรไอซาคาดการณวา  จาํนวนประเทศท่ีปลูก  พ้ืนท่ีปลูก  
และเกษตรกรผูไดรับประโยชนจากพืชเทคโนชีวภาพจะเพ่ิมเปนเทาตัว  ซึ่งก็เปนจริงตามน้ัน  พืชเชนขาว ลักษณะท่ีตองการคือ ทนแลง  
จะเปนหลกัสําคัญของการพัฒนาในอนาคต  ในรายงานของไอซา (Brief 39) ไดรวมขอมูลเกีย่วกับขาวโพดทนแลง            
ซึ่งคาดวาจะปลูกในเชิงการคาในสหรัฐอเมริกาประมาณป พ.ศ. 2555 หรือเร็วกวาน้ัน   และในอาฟริกาภายในป พ.ศ. 2560  
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