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บทสรุปองคการไอซาเลขที่ 32-2547/บทสรุปผูบริหาร 

สถานภาพของเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคาทั่วโลก/พืชดัดแปรพันธุกรรม: 2547 

สถานภาพของพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกในป 2547 

• ป2547 เปนปลาสุดของทศวรรษแรกที่มีการคาพืชดัดแปรพันธุกรรม (จีเอ็ม) หรือพืชปลูกถาย
ยีน ซึ่งในปจจุบันมักจะเรียกกันวาพืชเทคโนโลยีชีวภาพเชนเดียวกับที่จะเรียกในบทสรุปนี้ ป 
2547 พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องตลอด 9 ปที่ผานมา โดยมี
อัตราเพิ่มขึ้นรอยละ 20 เมื่อเทียบกับรอยละ 15 ในป 2546 พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพที่
ไดรับการอนุมัติทั่วโลกในป 2547 มีประมาณ 81.0 ลานเฮกแตร ซึ่งเทากับ 200 ลานเอเคอร 
เพ่ิมจากป 2546 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูกพืชดังกลาว 67.7 ลานเฮกแตรหรือ 167 ลานเอเคอร และในป 
2547 มีเกษตรกรประมาณ 8.25 ลานคนใน 17 ประเทศทั่วโลกปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง
เพ่ิมขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีเกษตรกรปลูกพืชดังกลาว 7 ลานคนใน 18 ประเทศ ซึ่งรอยละ90 ของ
เกษตรกรที่ไดรับประโยชนเปนเกษตรกรยากจนในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งรายไดที่เพ่ิมขึ้น
จากการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพชวยบรรเทาความยากจน พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
ระหวางป 2546 และ 2547 เพ่ิมขึ้น 13.3 ลานเฮกแตรหรือ 32.9 ลานเอเคอร เปนการเพิ่มสูงสุด
เปนครั้งที่ 2 ที่มีการบันทึกไว ในป 2547 มี 14 ประเทศที่ปลูกเทคโนโลยีชีวภาพจํานวนมาก 
(เทียบกับ 10 ประเทศในป 2546) ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 50,000 เฮกแตรหรือมากกวา โดยมีประเทศ
กําลังพัฒนา 9 ประเทศและประเทศอุตสาหกรรม 5 ประเทศเรียงลําดับตามพื้นที่ปลูกได
ดังนี้คือ สหรัฐอเมริกา อารเจนตินา แคนาดา บราซิล จีน ปารากวัย อินเดีย แอฟริกาใต อุรุกวัย 
ออสเตรเลีย      โรมาเนีย เม็กซิโก สเปน และ ฟลิปปนส ชวงป 2539 - 2547 มีพ้ืนที่เพาะปลูก
พืชเทคโนโลยีชีวภาพรวม 385 ลานเฮกแตรหรือ 951 ลานเอเคอร ซึ่งมีขนาดเทากับรอยละ 40 
ของพื้นที่ทั้งหมดในประเทศสหรัฐอเมริกาหรือจีน หรือ กวางใหญกวาสหราชอาณาจักรถึง 15 
เทาเลยทีเดียว การนําเทคโนโลยีชีวภาพมาใชอยางรวดเร็วและตอเนื่องมาโดยตลอดสะทอน
ใหเห็นวา เกษตรกรทั้งรายใหญและรายยอย ผูบริโภค ตลอดจนชุมชนทั้งในประเทศ
อุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนาตางตระหนักถึงการปรับปรุงในดานการผลิต ประโยชน
ที่มีตอสิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคมอยางยั่งยืนจากการใชเทคโนโลยีดังกลาว  

 



พื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก (ลาน เฮกแตร) 

ระหวางป 2539 - 2547 ในประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา 

 

 
ที่มา: ไคลฟ เจมส 2546 

• ตลอดเวลา 9 ป ระหวางป 2539 - 2547 พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกเพิ่มขึ้น
มากกวา 47 เทา จาก1.7 ลานเฮกแตรในป 2539 เปน 81.0 ลานเฮกแตรในป 2547 โดย  สัดสวน
ท่ีเพ่ิมมาจากการเพิ่มพ้ืนที่ปลูกในประเทศกําลังพัฒนา ในป 2547 กวา 1 ใน 3 (รอยละ 34) 
ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพท่ัวโลกจํานวน 81 ลานเฮกแตร ซึ่งคิดเปน 27.6 ลานเฮก
แตร เปนพ้ืนที่ปลูกในประเทศกําลังพัฒนาซึ่งมีการเพิ่มขึ้นอยางมากและตอเนื่อง เปนที่นา
สังเกตวา นับเปนครั้งแรกที่การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพระหวางป 2546 – 
2547 เพ่ิมสูงขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา (7.2 ลานเฮกแตร) มากกวาในประเทศอุตสาหกรรม 
(6.1 ลานเฮกแตร) โดยมีอัตราการเพิ่มเกือบ 3 เทา (รอยละ 35) ในประเทศกําลังพัฒนาทาง
ตอนใต เมื่อเทียบกับประเทศอุตสาหกรรมทางตอนเหนือ (รอยละ13) การเพิ่มพ้ืนที่และผล



จากประเทศกําลังพัฒนา 5 ประเทศหลัก∗ (จีน อินเดีย อารเจนตินา บราซิล และแอฟริกาใต) ที่
ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเปนแนวโนมที่มีความสําคัญตอการใชเทคโนโลยีดังกลาวและการ
ยอมรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกในอนาคต ดูไดจากสรุปพืชเทคโนโลยีชีวภาพของทั้ง 5 
ประเทศ ในป 2547 จํานวนประเทศกําลังพัฒนาที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ (11 ประเทศ) มี
อยูเกือบ 2 เทาของจํานวนประเทศอุตสาหกรรม (6 ประเทศ) ที่ใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพทีเดียว 

พื้นที่พืชเทคโนโลยีชีวภาพแยกตามประเทศ ชนิดของพืช และลักษณะเฉพาะ 
• ประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 50,000 เฮกแตร หรือมากกวา จัดอยูในกลุม

ประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมาก (biotech mega-countries) ในป 2547 มี
ประเทศที่มีการปลูกมาก 14 ประเทศ เมื่อเทียบกับป 2546 ซึ่งมีอยูเพียง 10 ประเทศ โดย
ประเทศปารากวัย สเปน เม็กซิโก และฟลิปปนส เขาอยูในกลุมประเทศที่มีการปลูกมากเปน
ครั้งแรกในป 2547 จํานวนประเทศที่มีการปลูกมากเพิ่มขึ้นคิดเปนรอยละ 40 สะทอนถึงการ
เขามีสวนรวมอยางสมดุลและมั่นคงของกลุมประเทศที่ใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้น 
ประเทศที่มีการปลูกมาก 14 ประเทศ เรียงลําดับตามปริมาณของพื้นที่ปลูกดังนี้ สหรัฐอเมริกา 
47.6 ลาน     เฮกแตร (รอยละ 59 ของพื้นที่ทั่วโลก) ตามดวยอารเจนตินา 16.2 ลานเฮกแตร 
(รอยละ 20) แคนาดา 5.4 ลานเฮกแตร (รอยละ 6) บราซิล 5.0 ลานเฮกแตร (รอยละ6) จีน 3.7 
ลานเฮกแตร (รอยละ 5) ปารากวัย 1.2 ลานเฮกแตร (รอยละ 2) ซึ่งเพิ่งมีการรายงานพืช
เทคโนโลยีชีวภาพเปนครั้งแรกในป 2547 อินเดีย 0.5 ลานเฮกแตร (รอยละ 1) แอฟริกาใต 0.5 
ลานเฮกแตร (รอยละ 1) อุรุกวัย 0.3 ลานเฮกแตร (<รอยละ 1) ออสเตรเลีย 0.2 ลานเฮกแตร 
(<รอยละ 1) โรมาเนีย 0.1 ลานเฮกแตร (<รอยละ 1) เม็กซิโก 0.1ลานเฮกแตร (<รอยละ 1) 
สเปน 0.1 ลานเฮกแตร (<รอยละ 1) และ     ฟลิปปนส 0.1 ลานเฮกแตร (<รอยละ 1) 

 
• จากรายงานอัตราการ เติบโตประจํ าป  ในบรรดาประ เทศผู นํ า ในการปลูก พืช
เทคโนโลยีชีวภาพจํานวน 8 ประเทศ อินเดียเปนประเทศที่มีอัตราการเติบโตปตอปสูงที่สุดใน
ป 2547 ดวยพ้ืนที่ปลูกฝายบีทีเพ่ิมขึ้นจากป 2546 รอยละ 400 ตามดวยอุรุกวัย (รอยละ 200) 
ออสเตรเลีย (รอยละ 100) บราซิล (รอยละ 66) จีน (รอยละ 32) แอฟริกาใต (รอยละ 25) 
แคนาดา (รอยละ 23) อารเจนตินา (รอยละ 17) และสหรัฐอเมริการอยละ 11 ในป 2547 
อินเดียเพ่ิมพ้ืนที่ปลูก 
ฝายบีทีซึ่งเพิ่งนํามาใชเมื่อ 2 ปที่แลว จากประมาณ 100,000 เฮกแตรในป 2546 เปน 500,000 
เฮกแตรในป 2547 โดยมีเกษตรกรรายยอยประมาณ 300,000 คนไดรับประโยชนจากฝายบีที 

                                                 
∗
 เนนความสําคัญในบทสรุปผูบริหารฉบับนี้โดยทําเปน 5 ตารางพรอมภาพประกอบ 



 

 
ในขณะที่การเติบโตในอุรุกวัยมีความโดดเดนจากอัตราการใชในป 2547 โดยถั่วเหลือง
เทคโนโลยีชีวภาพครอบครองพื้นที่มากกวารอยละ 99 ของพื้นที่ปลูก           ถั่วเหลืองทั้งหมดใน
อุรุกวัย และเมื่อรวมกับพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพที่เพ่ิมขึ้นอยางเห็นไดชัดทําใหมีพ้ืนที่
ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมากกวา 300,000    เฮกแตร หลังจากไดรับความเสียหายอยางหนักจาก
ภาวะฝนแลงเมื่อ 2 ปท่ีแลว ในป 2547 ออสเตรเลียจึงเพิ่มพ้ืนที่ปลูกฝายรวมแลวประมาณ 310,000 
เฮกแตร ซึ่งรอยละ 80 หรือเทากับ 250,000 เฮกแตร เปนพ้ืนที่ปลูกฝายเทคโนโลยีชีวภาพ บราซิล
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพขึ้นอีก 2 ใน 3 จากเดิมในป 2546 มีพ้ืนที่ปลูก 3 ลานเฮก
แตร เพ่ิมเปน 5 ลานเฮกแตรในป 2547 และมีแนวโนมที่จะเพิ่มขึ้นอีกอยางชัดเจนในป 2548  จีน
เพ่ิมพ้ืนที่ปลูกฝายบีทีเปนปท่ี 7 ติดตอกัน โดยเพิ่มขึ้น 1 ใน 3 จาก 2.8  ลานเฮกแตรในป 2546 เปน 
3.7 ลานเฮกแตรในป2547 ซึ่งคิดเปนรอยละ 66 ของพื้นที่ปลูกฝายทั้งหมดจํานวน 5.6 ลานเฮกแตร
ในป 2547 เลยทีเดียว นับเปนปท่ีมีพ้ืนที่ปลูกฝายมากที่สุดตั้งแตเริ่มใชฝายบีทีครั้งแรกในป 2538     
แอฟริกาใตรายงานถึงการเพิ่มขึ้นรอยละ 25 ของพื้นที่ปลูกรวมของขาวโพด ถั่วเหลือง และฝาย
เทคโนโลยีชีวภาพ    คิดเปน 0.5 ลานเฮกแตรในป 2547 การเติบโตมีอยางตอเนื่องทั้งในขาวโพด
ขาวที่ใชบริโภคและขาวโพดเหลืองที่ใชเปนอาหารสัตว เชนเดียวกับการเพิ่มขึ้นอยางมากของถั่ว



เหลืองเทคโนโลยีชีวภาพ จากการใชรอยละ 35 ในป 2546 เปนรอยละ 50 ในป 2547 ขณะที่การใช
ฝายบีทีคงที่อยูที่รอยละ 85 แคนาดาเพ่ิมพ้ืนที่ปลูกรวมของพืชน้ํามันคาโนลา ขาวโพด และถั่ว
เหลืองเทคโนโลยีชีวภาพเปนรอยละ 23 ดวยพ้ืนที่ปลูกทั้งหมด 5.4 ลานเฮกแตร ซึ่งรอยละ 77 ของ
พ้ืนที่ปลูกคาโนลาเปนพ้ืนที่ปลูกสายพันธุเทคโนโลยีชีวภาพ ในอารเจนตินา การใชถั่วเหลือง
ตานทานสารปราบวัชพืชซึ่งเกือบถึงรอยละ 100 ในป 2546 ยังคงเพิ่มขึ้นในป2547 เนื่องจากพื้นที่
ปลูกถั่วเหลืองโดยรวมเพิ่มขึ้น อีกทั้งขาวโพดและฝายเทคโนโลยีชีวภาพก็สูงขึ้นโดยตลอด คิด
เปนพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 16.2 ลานเฮกแตร ในป 2547 สหรัฐอเมริกา ไดกําไรสุทธิจาก
พืชเทคโนโลยีชีวภาพรอยละ 11 เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพ
อยางโดดเดน ตามดวยถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพ และความเติบโตปานกลางของฝายดัดแปร
พันธุกรรมซึ่งเริ่มถึงจุดสูงสุดในสหรัฐจากการใชเกือบถึงรอยละ 80 ป 2547 เปนครั้งแรกที่ 
ปารากวัยออกมารายงานวา มีพ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพ 1.2 ลานเฮกแตร คิดเปนรอย
ละ 60 ของพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองทั้งประเทศซึ่งมีอยู 2 ลานเฮกแตร สเปนเปนประเทศเดียวในสหภา
พยุโรปที่มีความเติบโตของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคา โดยเพิ่มพ้ืนที่ปลูกขาวโพด
บีทีมากกวารอยละ80 จาก 32,000 เฮกแตรในป 2546 เปน 58,000 เฮกแตรในป 2547 เทากับรอย
ละ 12 ของพื้นที่ปลูกขาวโพดทั้งหมดของประเทศโรมาเนียในยุโรปตะวันออกเปนหนึ่งใน
ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมาก ปลูกถั่วเหลืองเทคโนโลยีภาพมากกวา 50,000 เฮกแตร 
ก็รายงานถึงความเติบโตอยางโดดเดนเชนกัน บัลแกเรียและอินโดนีเซียไมมีรายงานเรื่องฝายและ
ขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพเนื่องจากการอนุญาตหมดอายุ เม็กซิโกและฟลิปปนสเปนสองประเทศ
ที่ไดเขารวมในกลุมประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพมากเปนครั้งแรกในป 2547 รายงาน
วาในป 2547 มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพในเม็กซิโก 75,000 เฮกแตร และในฟลิปปนส 
52,000    เฮกแตร ประเทศอื่นๆที่เพ่ิงเริ่มใชพืชดัดแปรพันธุกรรม เชน     โคลัมเบียและฮอนดูรัส มี
รายงานการเติบโตปานกลาง ขณะที่เยอรมันมีการปลูกขาวโพดบีทีเพียงเล็กนอย 
 
 
 
 
 



ฝายเทคโนโลยีชีวภาพในจีน 

 
ประชากร : 1.3 พันลานคน 
เกษตรกร : รอยละ 50 
ผลิตภัณฑมวลรวมการเกษตร: 15% 
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ : 3.7 ลาน เฮกแตร 
 

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ 
(‘000 ha) 

พ้ืนที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

(‘000 ha) 

รอยละของพื้นที่ปลูก
พืชเทคโนโลยีชวีภาพ
จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

ฝาย 5,600 3,700 66 
 
• ในป 2547 มีความเติบโตทั่วโลกอยางตอเนื่องในพืชดัดแปรพันธุกรรมเพื่อการคา 4 ชนิด ดังนี้ 

ถั่ ว เห ลือง เทคโนโลยี ชี วภาพ  4 8 . 4  ล าน เฮกแตร  (ร อยละ  6 0  ของพื้ นที่ ปลู ก พืช
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก) ซึ่งเพิ่มจาก 41.4 ลานเฮกแตรในป 2546 ขาวโพดเทคโลยีชีวภาพ 
19.3 ลาน      เฮกแตร (รอยละ 23 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก) ซึ่งเพิ่มจาก 
15.5 ลาน       เฮกแตรในป 2546 อัตราการเพิ่มสูงสุดรวมกันของฝายรอยละ 25 - ซึ่งตามดวย
อัตราการเติบโตรอยละ 25 ของขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพในป 2546 และรอยละ 27 ในป 
2545 ขาวโพดเทคโลยีชีวภาพมีเปาหมายรอยละของการเติบโตมากที่สุดในระยะเวลา
อันใกลนี้ เนื่องจากความตองการขาวโพดเพิ่มขึ้นและการยอมรับในลักษณะที่เปนประโยชน
ของขาวโพด         ดังกลาว มีการปลูกฝายเทคโนโลยีชีวภาพ 9 ลานเฮกแตร (รอยละ 11 ของ
พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก) เมื่อเทียบกับในป 2546 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 7.2 ลานเฮก
แตร คาดวาจะมีการปลูกฝายบีทีเพ่ิมอยางตอเนื่องในป 2548 และปตอๆไป เนื่องจากอินเดีย



และจีนเพิ่มพ้ืนที่ปลูกอยางตอเนื่อง และยังมีประเทศใหมๆท่ีเริ่มใชฝายดังกลาวเพิ่มอีกดวย 
พ้ืนที่ปลูกพืชน้ํามันคาโนลาเทคโนโลยีชีวภาพมีจํานวน 4.3 ลานเฮกแตร (รอยละ 6 ของพื้นที่
ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก) เพ่ิมขึ้นจากป 2546 ซึ่งมีพ้ืนที่ปลูก 3.6 ลานเฮกแตร ในป 
2547 รอยละ 5 ของพื้นที่เพาะปลูกทั่วโลกซึ่งมีอยู 1.5 พันลานเฮกแตรเปนพ้ืนที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

 
• ชวงระยะเวลา 9 ป ต้ังแต 2539 –2547 ลักษณะตานทานสารปราบวัชพืชเปนลักษณะเดนที่สุด

มาโดยตลอด ตามดวยลักษณะตานทานแมลง ในป 2547 เริ่มนําลักษณะตานทานสารปราบ  
วัชพืชมาใชกับ ถั่วเหลือง ขาวโพด พืชน้ํามันคาโนลา และฝาย  ซึ่งครอบคลุมพ้ืนที่ปลูกคิด
เปนรอยละ 72 หรือ 58.6 ลานเฮกแตรของพื้นที่เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกที่มีอยู 81.0 ลานเฮก
แตร โดยเปนพ้ืนที่ปลูกพืช   บีที 15.6 ลานเฮกแตร (รอยละ 19) มีการนํากลุมยีนตานทานสาร
ปราบวัชพืชและตานทานแมลงมาใชกับทั้งฝายและขาวโพดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง พ้ืนที่ปลูก
พืชดังกลาวคิดเปนรอยละ 9 หรือ 6.8 ลานเฮกแตร เพ่ิมจาก 5.8 ลานเฮกแตรในป 2547       
สองลักษณะเดนของพืชเทคโนโลยีชีวภาพในป 2547 คือ    ถั่วเหลืองตานทานสารปราบ
วัชพืชครอบคลุมพ้ืนที่ 48.4 ลานเฮกแตรหรือรอยละ 60 ของพื้นที่เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก 
ซึ่งปลูกอยูใน 9ประเทศ และพื้นที่ปลูกขาวโพดบีทีมี  พ้ืนที่ปลูกจํานวน 11.2 ลานเฮกแตร 
เทากับรอยละ 14 ของพื้นที่เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกซึ่งปลูกอยูใน 9 ประเทศเชนกัน ในขณะ
ที่สหรัฐอเมริกามีการเพิ่มขึ้นของขาวโพด  บีทีมากที่สุด อีกทั้งยังมีความเติบโตที่ประจักษได
ในอีก 8 ประเทศที่ปลูกขาวโพดบีที  และที่สําคัญในป 2547 แอฟริกาใตปลูกขาวโพดขาวบีที 
15,5000 เฮกแตรเพ่ือใชบริโภค ซึ่งเพิ่มขึ้น 25 เทานับจากการนํามาปลูกครั้งแรกในป 2544 
จํานวนขาวโพดบีทีหรือขาวโพดตานทานสารปราบวัชพืชเพ่ิมขึ้นอยางมากสะทอนถึง
แนวโนมการใชกลุมยีนเพื่อเพิ่มพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกมากขึ้นอีกดวย 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
ฝายเทคโนโลยีชีวภาพในอินเดีย   
 
 
 

  
 

ประชากร : 1 พันลานคน 
เกษตรกร : รอยละ 67 
ผลิตภัณฑมวลรวมการเกษตร: 23 
พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยชีีวภาพ : 500,000 เฮกแตร 
 
 

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ 
(‘000 ha) 

พ้ืนที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

(‘000 ha) 

รอยละของพื้นที่ปลูก
พืชเทคโนโลยีชวีภาพ
จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

ฝาย 9,000 500 6 
 

• อีกวิธีหนึ่งที่จะใหเห็นมุมมองของการใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพคือ การแสดงอัตราการใช
พืชเทคโนโลยีชีวภาพหลัก 4 ชนิดทั่วโลกในลักษณะรอยละของพื้นที่ท่ัวโลกตามลําดับ 
ในป 2547 รอยละ 56 ของพื้นที่ปลูกถั่วเหลืองท่ัวโลกทั้งสิ้น 86 ลาน     เฮกแตร เปนพ้ืนที่



ปลูกถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพ – เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 55 ในป 2546  รอยละ 28 ของ
พ้ืนที่ปลูกฝายทั้งสิ้น 32 ลาน       เฮกแตร เปนพ้ืนที่ปลูกฝายเทคโนโลยีชีวภาพ - เพ่ิมขึ้น
จากรอยละ 21 ของปที่แลว พ้ืนที่ปลูกพืชน้ํามันคาโนลาเทคโนโลยีชีวภาพในป 2547 คิด
เปนรอยละ 19 ของพื้นที่ทั้งหมด 23 ลานเฮกแตร เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 16 ของป 2546 และ
พ้ืนที่ปลูกขาวโพดทั่วโลก 140 ลานเฮกแตร เปนพ้ืนที่ปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพรอย
ละ 14 ในป 2547 ซึ่งเทากับ 19.3 ลานเฮกแตร เพ่ิมขึ้นจากรอยละ 11 หรือ 15.5 ลานเฮก
แตรของป2546 ถานําพ้ืนที่ปลูก  ทั่วโลก (ทั้งพืชดั้งเดิมและพืชเทคโนโลยีชีวภาพ) ของพืช
เทคโนโลยีชีวภาพหลัก      4 ชนิดนี้มารวมกันจะไดพ้ืนที่ทั้งหมด 248 ลานเฮกแตร ซึ่งใน
ป 2547 เปนพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพรอยละ 29 โดยเพิ่มขึ้นรอยละ 25 จากป 2546 
ดังนั้น เกือบ  รอยละ 30 ของพื้นที่ปลูกพืชท้ัง 4 ชนิดนี้ทั้งหมด ซึ่งมากกวา 1 ใน 4 พันลาน
เฮกแตรในขณะนี้เปนพืชเทคโนโลยีชีวภาพ ในป 2547 พ้ืนที่ปลูกถั่วเหลืองเทคโนโลยี       
ชีวภาพเพิ่มขึ้นมากที่สุดคือ 7 ลานเฮกแตร คิดเปนการเติบโตปตอปรอยละ 17 ตามดวย
การเพิ่มของพื้นที่ปลูกขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพ 3.8 ลานเฮกแตร คิดเปนการเติบโตปตอ
ปรอยละ 25 

 
 

มูลคาทั่วโลกของตลาดพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 
• ในป  2547 ครอปโนซิส  (Cropnosis) คาดการณว า  มูลค าทั่ วโลกของตลาดพืช
เทคโนโลยีชีวภาพมีมูลคา 4.70 พันลานดอลลารสหรัฐซึ่งคิดเปนรอยละ 15 ของตลาด
คุมครองพืชท่ัวโลกในป 2546 ซึ่งมีมูลคา 32.5 พันลานดอลลารสหรัฐ และคิดเปนรอย
ละ 16 ของตลาดคาเมล็ดพันธุทั่วโลกซึ่งมีมูลคา 30 พันลานดอลลารสหรัฐ มูลคาทาง
การตลาดของตลาดพืชดัดแปรพันธุกรรมทั่วโลกอิงอยูกับราคาขายเมล็ดพันธุ
เทคโนโลยีชีวภาพรวมกับคาธรรมเนียมของเทคโนโลยีที่นํามาใช ชวง 9 ปที่ผานมาจาก
ป 2539 – 2547 ต้ังแตเริ่มมีพืชเทคโนโลยีเพ่ือการคาเปนครั้งแรกในป 2539 มีมูลคา
สะสมทั่วโลก 24 พันลานดอลลารสหรัฐ มูลคาทั่วโลกของตลาดพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
ทั่วโลกตั้งเปาไวที่มากกวา 5 พันลานดอลลารสหรัฐในป 2548 นี้ 

 
ประโยชนจากพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 

• ประสบการณใน 9 ปแรก ต้ังแตป 2539 - 2547 ซึ่งมีพ้ืนที่รวมทั้งหมดมากกวา 385 
ลานเฮกแตร (951 ลานเอเคอร ซึ่งเทากับรอยละ 40 ของพื้นที่ทั้งหมดในสหรัฐหรือ
จีน) ซึ่งเปนพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพใน 22 ประเทศ ซึ่งเปนไปตามความ
คาดหวังของเกษตรกรรายยอยและรายใหญนับลานคน ทั้งในประเทศอุตสาหกรรม



และประเทศกําลังพัฒนา พืชเทคโนโลยีชีวภาพยังนํามาซึ่งประโยชนตอผูบริโภคและ
สังคมโดยรวมดวยปริมาณที่มากขึ้นของอาหาร อาหารสัตว เสนใยซึ่งใชสารฆาแมลง
นอยลง และสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืนขึ้น         การผลิตพืชจากพืชเทคโนโลยีชีวภาพในป 
2546 มีมูลคาทั่วโลกประมาณ 44   พันลานดอลลารสหรัฐ ผูผลิตในสหรัฐไดรับ
ประโยชนสุทธิทางเศรษฐกิจจากพืชเทคโนโลยีชีวภาพในป 2546 มูลคาประมาณ 1.9 
พันลานดอลลารสหรัฐ  ในขณะที่อาร เจนตินาไดผลกําไรในฤดูกาลปลูกใน                
ป  2544 - 2545 มีมูลคา 1.7 พันลานดอลลารสหรัฐ จีนต้ังเปากําไรไวที่ 5พันลาน
ดอลลารสหรัฐในป 2553 โดยคาดวาจะได 1 พันลานดอลลารสหรัฐจากฝายบีที และ 4 
พันลานดอลลารสหรัฐจากขาวบีทีซึ่งคาดวาจะไดรับอนุญาตระยะเวลาอันใกลนี้ 
การศึกษาระดับโลกโดย       นักเศรษฐศาสตรชาวออสเตรเลียเรื่องเมล็ดพันธุ เมล็ด
น้ํามัน ผลไม และผักเทคโนโลยีชีวภาพ ต้ังเปาผลกําไรท่ัวโลกวาจะมีมูลคา 210 
พันลานดอลลารสหรัฐในป 2558 โดยมีพ้ืนฐานจากการใชเทคโนโลยีชีวภาพเต็มที่
ดวยผลกําไรรอยละ 10 จากผลผลิตในประเทศที่มีรายไดสูงและปานกลาง และรอยละ 
20 จากประเทศที่มีรายไดตํ่า ขอมูลในป 2547 ประกอบดวยประสบการณในอดีตที่     
ยืนยันวาพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคาใหประโยชนอยางมีนัยสําคัญตอเศรษฐกิจ 
สิ่งแวดลอม สุขภาพ และสังคมแกทั้งเกษตรกรรายยอยและรายใหญในประเทศกําลัง
พัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม  จํานวนเกษตรกรที่ไดรับประโยชนจากพืช
เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องถึง 8.25 ลานคนในป 2547 ซึ่งเพิ่มจาก 7 ลาน
คนในป 2546 เห็นไดชัดวา รอยละ 90 ของเกษตรกรจํานวน 8.25 ลานคนที่ไดรับ
ประโยชนจาการปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพในป 2547 เปนเกษตรกรยากจนที่ปลูกฝาย
บีที ซึ่งรายไดที่เพ่ิมขึ้นชวยบรรเทาความยากจน เกษตรกรจํานวนดังกลาวรวมถึง
เกษตรกรยากจน 7 ลานคนในมณฑลที่มีการปลูกฝายบีทีในจีน เกษตรกรรายยอย
ประมาณ 300,000 คนในอินเดีย เกษตรกรในมาคาธินี แฟลท เมือง ควาซูลู นาทาล ใน
แอฟริกาใต และเกษตรกรในประเทศกําลังพัฒนาอื่นๆอีก 8 ประเทศที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพในป 2547  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพในอารเจนตินา 

 

ประชากร: 38 ลานคน 

เกษตรกร: รอยละ1 

ผลิตภัณฑมวลรวมการเกษตร: 
รอยละ 11 

พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยชีีวภาพ: 
16.2 ลานเฮกแตร  

 
ชนิดพืช            พื้นที่ปลูกทั่วประเทศ 

(‘000 ha) 
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 
(‘000 ha) 

รอยละของพื้นทีป่ลูกพืช 
เทคโนโลยีชีวภาพจากพื้นที่
ปลูกทั้งหมด 
 

ถั่วเหลอืง 14,750 14,500 98 
ขาวโพด 3,000 1,700 55 
ฝาย 100-125 25 20-25  



ถั่วเหลืองเทคโนโลยีชีวภาพในบราซิล 

 
 
ประชากร: 175 ลานคน 
เกษตรกร: รอยละ21 
ผลิตภัณฑมวลรวมการเกษตร: รอยละ9 
พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยชีีวภาพ: 5 ลานเฮกแตร 

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ 
(‘000 ha) 

พ้ืนที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

(‘000 ha) 

รอยละของพื้นที่ปลูก
พืชเทคโนโลยีชวีภาพ
จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

ถั่วเหลอืง 23,000                           5,000                     22  
 
ความคาดหวังในอนาคต 
 

ป 2547 เปนปทายๆของทศวรรษแรกที่ใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการคาซึ่งมี
การเติบโตของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพท่ัวโลกมากขึ้นในทุกป นับเปน
เสียงแหงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีชีวภาพที่มั่นคงและแข็งขันจากเกษตรกร 25 
ลานคน ซึ่งสามารถเอาชนะการคัดคานเรื่องความเสี่ยง และเลือกที่จะเพ่ิมพ้ืนที่
ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพปแลวปเลา การครบรอบ 10 ปในป 2548 จะมีการเฉลิม
ฉลองทั่วโลกโดยเกษตรกร ชุมชนวิทยาศาสตรและการพัฒนานานาชาติ สังคม
โลก รวมถึงประชากรในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรมทั่วท้ัง      

• 



6 ทวีปที่ไดรับประโยชนอยางแทจริงจากเทคโนโลยี โดยเฉพาะการอุทิศแกมวล
มนุษยชาติโดยการบรรเทาความยากจน ความอดอยาก และความหิวโหยใน
ประเทศแถบเอเชีย แอฟริกาและ     ละตินอเมริกา จากหลักการทั่วโลกแลว มีเหตุ
ที่ตองจับตามองในแงดีเกี่ยวกับพ้ืนที่ทั่วโลกและจํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพที่คาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2548 และปตอๆไป ตลาด
ในประเทศอุตสาหกรรมเชนสหรัฐอเมริกาและแคนาดา มีการเติบโตอยางตอเนื่อง
จากการใชพืชท่ีมีลักษณะใหมๆ เชน พ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพที่สําคัญใน
อเมริกาเหนือในป 2547 ที่มีการปลูกขาวโพดสายพันธุ MON 863 ควบคุมหนอน
เจาะราก (corn rootworm) (ผลผลิตเดี่ยว/รวมประมาณ 700,000 เฮกแตร) และ        
สายพันธุ TC 1057 ควบคุมแมลงเจาะลําตน  (broader lepidopteran) (ประมาณ 
1.2 ลานเฮกแตร) จํานวนและอัตราสวนทั่วโลกของเกษตรกรรายยอยจากประเทศ
กําลังพัฒนาที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพคาดวาจะเพิ่มขึ้นอยางมีนัยสําคัญเพื่อ
ตอบสนองความตองการดานพืชอาหารและอาหารสัตว และความตองการของ
จํานวนประชากรที่เพ่ิมขึ้นอยางรวดเร็ว ประเทศตางๆในยุโรปตะวันออกซึ่งเพิ่ง
เขารวมกับสหภาพยุโรปที่พ่ึงพาเกษตรกรรมและมีความยากจนกวา รวมถึง
ประเทศอีกกลุมที่คาดวาจะเขารวมกับสหภาพยุโรปในป 2550 และในปตอๆไปก็
นาจะมีแนวโนมเชนเดียวกันนี้ ทายที่สุดนี้ มีสัญญาณความกาวหนาในสหภาพ    
ยุโรปในป 2547 โดยการอนุญาตของคณะกรรมาธิการยุโรป เพ่ือการนําเขา
ขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพ  2 สายพันธุ (Bt11 และ NK603) เพ่ือใชบริโภคและ
ใชเปนอาหารสัตวเปนสัญญาณการยกเลิกการระงับใชในป 2541 นอกจากนี้
คณะกรรมาธิการยุโรปยังไดอนุญาตขาวโพด 17 สายพันธุตานทานแมลง MON 
810 นับเปนพืชเทคโนโลยีชีวภาพชนิดแรกที่ไดรับอนุญาตใหปลูกในทั้ง 25 
ประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป การใชขาวโพดสายพันธุ MON 810 รวมกับ
นโยบายการปฏิบัติและการมีอยูรวมกัน เปนการเปดโอกาสใหมสําหรับประเทศ
สมาชิก       สหภาพยุโรปที่จะไดรับประโยชนจากการคาจากขาวโพด
เทคโนโลยีชีวภาพ ซึ่ง สเปนประสบความสําเร็จในการนํามาใชต้ังแตป 2541 เมื่อ
นําปจจัยท้ังหมดมาพิจารณา ภายในป 2553 จะมีการเติบโตของพื้นที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลกอยางตอเนื่อง ถึง 150 ลานเฮกแตร โดยเกษตรกร 15 
ลานคนใน 30 ประเทศ 

 
 



 
ศักยภาพผลกระทบของประเทศกําลังพัฒนาหลักที่มีตอการยอมรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 
ทั่วโลก 

•  จากประเทศกําลังพัฒนา 11 ประเทศที่มีการอนุญาตและใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
เพ่ือใหไดอาหาร อาหารสัตวและเสนใยตามความตองการและสามารถสงออกได
นั้น มี 5 ประเทศหลักที่มีความสําคัญตอการยอมรับและการใชพืชเทคโนโลยี    
ชีวภาพทั่วโลกในอนาคต จากบทบาทที่สําคัญของประเทศเหลานี้ที่มีตอพืช
เทคโนโลยีชีวภาพและเรื่องอื่นๆในโลก ประเทศ 5 ประเทศเหลานี้ไดแก จีนและ
อินเดียในเอเชีย บราซิลและอารเจนตินาในละตินอเมริกา และแอฟริกาใตในทวีป  
แอฟริกา โดยรวมแลวในป 2547 ทั้ง 5 ประเทศนี้มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนโลยี       
ชีวภาพทั้งหมดประมาณ 26 ลานเฮกแตร (หรือประมาณ 1ใน 3 ของพื้นที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก) เพ่ือตอบสนองความตองการของประชากรถึง 2.6    
พันลานคน (ประมาณรอยละ 40 ของประชากรโลก) ซึ่งทําใหมีผลิตภัณฑมวล
รวมทางการเกษตรรวมกันเกือบ 370 พันลานดอลลารสหรัฐซึ่งมากพอตอการ    
ยังชีพของประชากร 1.3 พันลานคน ในบรรดาประเทศกําลังพัฒนา 5 ประเทศ
หลักนี้ จีนนาจะเปนประเทศที่มีอิทธิพลมากที่สุดซึ่งสงผลตอเอเชีย บราซิลมีผล
ตอ   ละตินอเมริกาและแอฟริกาใตมีผลตอทวีปแอฟริกา มีขอสังเกตเล็กนอยวา 
จีนมุงจะเปนหนึ่งในผูนําโลกดานเทคโนโลยีชีวภาพตั้งแตผูจัดทํานโยบายของจีน
มีขอสรุปวา มีความเสี่ยงที่รับไมไดที่จะตองพ่ึงพาเทคโนโลยีที่นําเขามาเพื่อความ
มั่นคงของอาหาร อาหารสัตว และเสนใย 

 



 

ขาวโพดเทคโนโลยีชีวภาพในแอฟริกาใต 

 

ประชากร: 
44 ลานคน 

จํานวนเกษตรกร: 
รอยละ 11 

ผลิตภัณฑมวลรวมการเกษตร: 
รอยละ 11 

พื้นที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพ: 
500,000 เฮกแตร 

 
                                                  

ชนิดพืช พ้ืนที่ปลูกทั่วประเทศ 
(‘000 ha) 

พ้ืนที่ปลูกพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ 

(‘000 ha) 

รอยละของพื้นที่ปลูก
พืชเทคโนโลยีชวีภาพ
จากพื้นที่ปลูกทั้งหมด 

ขาวโพด 2,600 400 15 
ถั่วเหลอืง 140 70 50 
ฝาย 35-40 30 85 

 
 

 
• การแลกเปลี่ยนองคความรูและประสบการณเรื่องพืชเทคโนโลยีชีวภาพในประเทศ

กําลังพัฒนาตั้งแตมีการปลูกเพื่อการคาในป 2539 เปนสวนประกอบสําคัญตอความ
โปรงใสและการอภิปรายที่มีพ้ืนฐานความรูโดยกลุมสังคมโลกเกี่ยวกับประโยชนดาน
วัตถุและประโยชนตอมวลมนุษยชาติท่ีพืชเทคโนโลยี    ชีวภาพมีตอประเทศกําลัง
พัฒนา ประเทศที่เปนผูนําดานพืชเทคโนโลยีชีวภาพ 5 ประเทศจากทางใตไดแก จีน 
อินเดีย อารเจนตินา บราซิล และแอฟริกาใต มีประสบการณเฉพาะจากประเทศกําลัง
พัฒนาในทั้ง 3 ทวีปทางตอนใต ไดแก     เอเชีย  ละตินอเมริกา และแอฟริกา 
ประสบการณท่ีสั่งสมและเสียงจากประเทศหลัก 5 ประเทศเหลานี้แสดงถึงการเห็น
พองกันจากทางตอนใตถึงการใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพจากทางใตซึ่งมีอิทธิพลตอการ
ยอมรับพืชเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก ในระยะเวลาอันใกลนี้ เหตุการณหนึ่งที่นาจะมี          



ผลกระทบสําคัญที่สุดคือ การอนุญาตและการใชขาวบีทีในจีน ซึ่งคาดวาจะมีการ
พิจารณาในเร็วๆนี้อาจจะในป 2548 การใชขาวเทคโนโลยีชีวภาพในจีนไมได
เกี่ยวของเฉพาะเรื่องพืชอาหารที่สําคัญของโลกเทานั้น แตยังเกี่ยวของกับประเพณี
ของ     เอเชีย เนื่องจากจะเปนตัวกระตุนที่มีผลกระทบสําคัญตอการยอมรับขาว
เทคโนโลยีชีวภาพในเอเชีย และมากกวานั้นคือผลตอการยอมรับอาหาร อาหารสัตว 
และพืชเสนใยเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก การใชขาวเทคโนโลยีชีวภาพเปนการชวยให
มีความเคลื่อนไหวทั่วโลกที่จะประกาศหัวขอใหมในการอภิปรายเรื่องการยอมรับพืช
เทคโนโลยีชีวภาพซึ่งประเทศทางตอนใตจะมีอิทธิพลมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งเทคโนโลยี
ใหมๆจะใหประโยชนที่ยิ่งใหญที่สุด ความตองการของมวลมนุษยชาติเปนสิ่งที่
ยิ่งใหญที่สุดในการชวยบรรเทาภาวะการขาดอาหาร ความ หิวโหย และความยากไร 
สังคมโลกให   คํามั่นวาจะลดความยากจนใหเหลือเพียงครึ่งในป 2558 และเพื่อรักษา
ความนาเชื่อถือจะตองมีการปฏิบัติตอไปเพื่อใหเปนไปตามที่กลาวและที่ไดใหสัญญา
ไว การลดความยากจนใหเหลือเพียงครึ่งในป 2558 เปนหนาที่ทางจริยธรรมที่จําเปน
และเปนความ  ทาทายที่ยิ่งใหญที่โลกประสบอยูจนทุกวันนี้ ซึ่งพืชเทคโนโลยีชีวภาพ
มีสวนสําคัญที่จะชวยได เปนสิ่งที่เหมาะสมที่ประเทศตอนใตนําโดยจีน อินเดีย 
อาร เจนตินา  บราซิล  และแอฟริกาใตซึ่งกําลังเพิ่มการเปนผูนําในการใชพืช
เทคโนโลยีชีวภาพ และมีความกลาในการหยิบยกประเด็นที่จะกําหนดการอยูรอดและ
โชคชะตาของพวกเขา และขณะนี้บางกลุมในสังคมโลกมีความเกี่ยวของกับการ
โตเถียงเรื่องพืชเทคโนโลยีชีวภาพวามีผลตอการหยุดชะงักจากการวิเคราะหที่เกินเลย
ไป 
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