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ฉบับยอ 34
สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคา พืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
โดย
ไคลฟ เจมส
ประธาน : บอรดผูอํานวยการองคการไอซา

แหลงขอมูล : ไคลฟ เจมส, 2005
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
สถานภาพของโลกสําหรับพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม ในป 2005
• ป 2005 นับเปนปที่ 10 ของการผลิตเชิงการคาพืชจีเอ็มหรือพืชดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งปจจุบัน
นิยมเรียกวาพืชไบโอเทค จนถึงป 2005 ไดมีการปลูกพืชไบโอเทคบนพื้นที่ 1,000 ลานเอเคอร
เทียบเทากับ 400 ลานเฮคแตร โดยเกษตรกร 8.5 ลานคนใน 21 ประเทศ อัตราการยอมรับที่สูง
เปนปรากฏการณนี้ สะทอนใหเห็นความไววางใจและเชื่อมั่นของเกษตรกรนับลานคน ตอ
เทคโนโลยีชีวภาพดานพืช ตลอดระยะเวลาสิบปที่ผานมา เกษตรกรไดเพิ่มพื้นที่การปลูกพืชไบ
โอเทคดวยอัตรการเพิ่มจํานวนสองหลัก ทุกๆ ปติดตอกันตั้งแตเริ่มมีการปลูกพืชชนิดนี้ในเชิง
การคา ในป 1996 พรอมกับจํานวนประเทศที่ผลิตพืชไบโอเทคในเชิงการคาเพิ่มขึ้นจาก 6 เปน
21 ประเทศ เปนที่นาสังเกตวา พื้นที่ปลูกพืชไบโอเทคของโลกเพิ่มขึ้นมากกวา 50 เทา ในชวง
สิบปแรกของการผลิตพืชไบโอเทคเชิงการคา
• พื้นที่ปลูกพืชไบโอเทคในป 2005 คิดเปน 90 ลานเฮคแตร หรือ 222 ลานเอเคอร เพิ่มจากป
2004 ซึ่งมีการปลูกบนพื้นที่ 81 ลานเฮคเแตร หรือ 200 ลานเอเคอร เพิ่มขึ้น 9.0 ลานเฮคแตร
หรือ 22 ลานเอเคอร คิดเปนอัตราการเพิ่ม 11% ในป 2005

แหลงขอมูล : ไคลฟ เจมส, 2005
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
• นับเปนเหตุการณประวัติศาสตรสําหรับป 2005 ที่มี 21 ประเทศปลูกพืชไบโอเทคเพิ่มขึ้นอยางมี
นัยสําคัญจาก 17 ประเทศในป 2004 ซึ่ง 4 ประเทศใหมที่ปลูกพืชไบโอเทคนั้น 3 ประเทศอยูใน
อียู คือ โปรตุเกส ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐเชค สวนประเทศที่ 4 คือ อิหราน
• โปรตุเกสและฝรั่งเศสไดกลับมาปลูกขาวโพดบีทีในป 2005 หลังจากเวนวางมา 5 และ 4 ป ตาม
ลําดับ ขณะที่สาธารณรัฐเชคปลูกขาวโพดบีทีเปนครั้งแรกในป 2005 ทําใหประเทศในกลุมอียูที่มี
การปลูกขาวโพดบีทีในเชิงการคา รวมแลว 5 ประเทศ ไดแก สเปน เยอรมัน โปรตุเกส ฝรั่งเศส
และสาธารณรัฐเชค
• ขาวบีที มีการปลูกเปนทางการในอิหรานในป 2004 ในป 2005 มีพื้นที่ปลูกประมาณ 4,000 เฮค
แตร โดยชาวนาหลายรอยคนที่ริเริ่มการปลูกขาวไบโอเทคในอิหราน เพื่อผลิตเมล็ดพันธุสําหรับ
การปลูกในเชิงการคาเต็มรูปแบบ ในป 2006 อิหรานและจีน จัดเปนประเทศที่กาวหนาที่สุดที่มี
การผลิตขาวไบโอเทคในเชิงการคา สําหรับขาวถือวาเปนพืชอาหารที่สําคัญที่สุดของโลก มีชาว
นาทั่วโลกกวา 250 ลานคน ผลิตอาหารใหกับประชากร 1.3 พันลานคน ซึ่งสวนใหญเปน
เกษตรกรรายยอย ดังนั้นการปลูกขาวไบโอเทคในเชิงการคา ซึ่งมีผลอยางใหญหลวงตอการลด
ภาวะความยากจน ความหิวโหยและการอดอาหาร ไมเฉพาะประเทศที่มีการปลูกและบริโภค
ขาวในทวีปเอเชียเทานั้น แตสงผลตอการปลูกและการยอมรับพืชไบโอเทคทั่วโลก จีนไดทําการ
ทดลองภาคสนามสําหรับการเตรียมการผลิตเรียบรอยแลว คาดวาจะมีการอนุญาตใหผลิตขาว
ไบโอเทคในเชิงการคาในเร็วๆ นี้
• ป 2005 สหรัฐอเมริกา ตามดวยอารเจนตินา บราซิล คานาดา และจีน ยังคงเปนประเทศหลักที่มี
การใชพืชไบโอเทค สหรัฐอเมริกามีพื้นที่ปลูก 49.8 ลานเฮคแตร (55% ของการปลูกพืชไบโอ
เทคของโลก) ประมาณ 20% เปนพืชไบโอเทคที่มี 2-3 ยีน ซึ่งพืชไบโอเทคที่มี 3 ยีน เริ่มทดลอง
ใชเปนครั้งแรกในขาวโพดในป 2005 ผลิตภัณฑที่มียีนผสมในปจจุบันนี้มีใชในสหรัฐอเมริกา คา
นาดา ออสเตรเลีย เมกซิโก อาฟริกาใต และฟลิปปนส นับวามีความสําคัญและมีแนวโนมจะเพิ่ม
มากขึ้น ซึ่งอาจเหมาะสม ในการคิดพื้นที่การปลูกเปน “trait เฮคแตร” มากกวาพื้นที่ปลูก (เฮค
แตร) ของพืชไบโอเทคเพียงอยางเดียว ตัวอยางเชน ป 2005 สหรัฐอเมริกาปลูก 59.4 ลาน trait
เฮคแตร เปรียบเทียบกับพื้นที่ปลูกพืชไบโอเทค 49.8 ลานเฮคแตร ความแปรปรวน 19% หรือ
ทั่วโลกปลูก 100.1 ลาน trait เฮคแตร เปรียบเทียบกับ 90 ลานเฮคแตร ความแปรปรวน 10%
เปนตน
• ประเทศที่มีการเพิ่มพื้นที่ปลูกมากสูดในป 2005 คือ บราซิล เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4 ลานเฮคแตร
(จาก 5 ลานเฮคแตรในป 2004 เปน 9.4 ลานเฮคแตรในป 2005 ) รองลงมาไดแก สหรัฐอเมริกา
(2.2 ลานเฮคแตร) อารเจนตินา (0.9 ลานเฮคแตร) และอินเดีย (0.8 ลานเฮคแตร) อินเดียนับวา
มีการเพิ่มในแตละปสูงสุด โดยเพิ่มขึ้นเกือบ 3 เทา จาก 500,000 เฮคแตรในป 2004 เปน 1.3
ลานเฮคแตรในป 2005
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
• ถั่วเหลืองไบโอเทค เปนพืชหลักที่มีการปลูกในป 2005 คิดเปนพื้นที่ปลูก 54.4 ลานเฮคแตร
(60% ของพืชที่ปลูกพืชไบโอเทคทั้งหมด) ตามดวยขาวโพด (21.2 ลานเฮคแตร หรือ 24%)
ฝาย (9.8 ลานเฮคแตรหรือ 11%) และคาโนลา (4.6 ลานเฮคแตร หรือ 5%) ตามลําดับ
• ในระยะสิบปแรกนับจากป 1996-2005 ลักษณะความตานทานตอยาปราบวัชพืช ยังคงเปน
ลักษณะเดนของพืชไบโอเทค ตามดวยลักษณะความตานทานตอแมลง และชุดยีนผสม 2
ลักษณะ ในป 2005 ลักษณะความตานทานตอยาปราบวัชพืช กับถั่วเหลือง ขาวโพด คาโนลา
และฝาย คิดเปน 71% หรือ 63.7 ลานเฮคแตรของพื้นที่ปลูกทั้งโลก 90.0 ลานเฮคแตร พืชบีที
18% หรือ 16.2 ลานเฮคแตร พืชที่มียีนผสม 11% หรือ 10.1 ลานเฮคแตร พืชไบโอเทคที่มียีน
ผสมเปนกลุมที่ขยายตัวสูงถึง 49% ระหวางป 2004-2005 เมื่อเทียบกับพืชตานทานยาปราบวัช
พืชที่ขยายตัว 9% และพืชตานทานแมลง 4% ตามลําดับ

แหลงขอมูล : ไคลฟ เจมส, 2005
• พืชไบโอเทคปลูกโดยเกษตรกรประมาณ 8.5 ลานคนจาก 21 ประเทศในป 2005 เพิ่มขึ้นจาก
8.25 ลานคนจาก 17 ประเทศในป 2004 เปนที่นาสังเกตวา 90% ของเกษตรกรที่ไดรับผล
ประโยชนจากเทคโนโลยีเปนเกษตรกรที่ยากจนในประเทศกําลังพัฒนา รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการ
ปลูกพืชไบโอเทคมีสวนชวยลดความยากจน ในป 2005 ประมาณวาเกษตรกรที่ยากจน 7.7 ลาน
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
คน (เพิ่มจากเดิม 7.5 ลานคนในป 2004) ไดรับประโยชนจากพืชไบโอเทค สวนใหญอยูในจีน
6.4 ลานคน ในอินเดีย 1 ลานคน หลายพันคนในอาฟริกาใตซึ่งรวมถึงบรรดาผูหญิงปลูกฝายบีที
และอีก 50,000 คนในฟลิปปนส นอกนั้นกระจายอยูในประเทศกําลังพัฒนา ประเทศที่ปลูกพืช
ไบโอเทคในป 2005 การที่พืชไบโอเทคจะเขามามีสวนชวยในการลดความยากจนของประชากร
ลง 50% ในป 2015 จึงเปนการพัฒนาที่มีความสําคัญและมีศักยภาพสูง ซึ่งจะเกิดขึ้นในชวงทศ
วรรษที่สองของการปลูกพืชไบโอเทคในเชิงการคา ระหวางป 2006-2015
• ในป 2005 ประเทศที่ปลูกพืชไบโอเทค 21 ประเทศ ประกอบดวย 11 ประเทศกําลังพัฒนา และ
10 ประเทศอุตสาหกรรม โดยจัดเรียงตามขนาดพื้นที่ปลูกจากมากไปนอยดังนี้ สหรัฐอเมริกา
อารเจนตินา บราซิล คานาดา จีน ปารักวัย อินเดีย อาฟริกาใต อุรักวัย ออสเตรเลีย เมกซิโก โร
มาเนีย ฟลิปปนส สเปน โคลัมเบีย อิหราน ฮอนดูรัส โปรตุเกส เยอรมัน ฝรั่งเศส และสาธารณรัฐ
เชค
ตารางที่ 1 พื้นที่ปลูกพืชไบโอเทคทั่วโลกในป 2005 : แยกตามประเทศ (ลานเฮคแตร)
ลําดับที่
1*

ประเทศ
สหรัฐอเมริกา

2*
3*
4*
5*
6*
7*
8*
9*
10*
11*
12*
13*
14*
15
16

อารเจนตินา
บราซิล
คานาดา
จีน
ปารักวัย
อินเดีย
อาฟริกาใต
อุรักวัย
ออสเตรเลีย
เมกซิโก
โรมาเนีย
ฟลิปปนส
สเปน
โคลัมเบีย
อิหราน

พื้นที่ปลูก (ลานเฮคแตร)
พืชไบโอเทค
49.8
ถั่วเหลือง, ขาวโพด, ฝาย, คาโนลา,
สควอช, มะละกอ
17.1
ถั่วเหลือง, ขาวโพด, ฝาย
9.4
ถั่วเหลือง
5.8
คาโนลา, ขาวโพด, ถั่วเหลือง
3.3
ฝาย
1.8
ถั่วเหลือง
1.3
ฝาย
0.5
ขาวโพด, ถั่วเหลือง, ฝาย
0.3
ฝาย
0.3
ฝาย
0.1
ฝาย, ถั่วเหลือง
0.1
ถั่วเหลือง
0.1
ขาวโพด
0.1
ขาวโพด
<0.1
ฝาย
<0.1
ขาว
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17
18
19
20
21

ฮอนดูรัส
โปรตุเกส
เยอรมัน
ฝรั่งเศส
สาธารณรัฐเชก

<0.1
<0.1
<0.1
<0.1
<0.1

ขาวโพด
ขาวโพด
ขาวโพด
ขาวโพด
ขาวโพด

แหลงขอมูล : ไคลฟ เจมส, 2005
* 14 ประเทศที่ปลูกพืชไบโอเทคตั้งแต 50,000 เฮคแตรขึ้นไป
หมายเหตุ : ขอมูลไดมีการปรับเพื่อใหใกลเคียงกับ 100,000 เฮคแตร ในบางกรณีจึงดูเหมือนไมแตกตางกัน
รายละเอียดของพื้นที่ปลูกในแตละประเทศ จะใชในรายงานฉบับเต็มของ Brief 34

สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
• ระหวางป 1996-2005 สัดสวนของพื้นที่ปลูกพืชไบโอเทคในประเทศกําลังพัฒนาเพิ่มขึ้นทุกป ใน
ป 2005 มากกวาหนึ่งในสาม (38% จาก 34% ในป 2004) ของพื้นที่ปลูกซึ่งเทากับ 33.9 ลาน
เฮคแตรอยูในประเทศกําลังพัฒนา และอัตราการเพิ่มในป 2004-2005 ของประเทศกําลังพัฒนา
ก็สูงกวา (6.3 ลานเฮคแตร หรือ 23%) ประเทศอุตสาหกรรม (2.7 ลานเฮคแตร หรือ 5%) การ
เพิ่มพื้นที่ปลูกของประเทศกําลังพัฒนา 5 ประเทศ (จีน, อินเดีย, อารเจนตินา, บราซิล และอาฟริ
กาใต) ซึ่งเปนตัวแทนจาก 3 ทวีป คือ เอเชีย ละตินอเมริกา และอาฟริกา เปนแนวโนมที่สําคัญที่
แสดงถึงการใชประโยชนและการยอมรับพืชไบโอเทคทั่วโลก
• ในรอบสิบปแรก พื้นที่ปลูกพืชไบโอเทคโดยรวมคิดเปน 475 ลานเฮคแตร หรือ 1.17 พันลาน
เอเคอร เทียบไดกับครึ่งหนึ่งของพื้นที่สหรัฐอเมริกา หรือจีน หรือ 20 เทาของพื้นที่สหราชอาณา
จักร การยอมรับพืชไบโอเทคที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วนี้ สะทอนใหเห็นถึงความเทาเทียมและคงที่
และความเห็นที่สอดคลองกันในดานการเพิ่มผลผลิต สภาพแวดลอม เศรษฐกิจ และผล
ประโยชนทางสังคมไมวาจากเกษตรกรรายใหญหรือรายยอย ผูบริโภคหรือชุมชน ทั้งในสวนของ
ประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา ผลการสํารวจลาสุด2เรื่องผลกระทบของพืชไบโอ
เทคในชวงเวลา 9 ป (1996-2004) ประมาณวา เกษตรกรที่ปลูกพืชไบโอเทคไดรับผลประโยชน
สุทธิทางเศรษฐกิจในป 2004 เปนมูลคา 6.5 พันลานเหรียญ และมูลคารวมระหวางป 19962004 เปน 27 พันลานเหรียญสหรัฐ (15 พันลานเหรียญสหรัฐสําหรับประเทศกําลังพัฒนา และ
12 พันลานเหรียญสหรัฐสําหรับประเทศอุตสาหกรรม) การประมาณคานี้รวมถึงผลประโยชนที่
เกิดจากการเพิ่มการปลูกถั่วเหลืองถึงเทาตัวในอารเจนตินา การลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
ระหวางป 1996-2004 ประมาณ 172,500 เมตริกตันของสารออกฤทธิ์ เทียบไดกับการลดผล
กระทบของสารเคมีกําจัดศัตรูพืชตอสภาพแวดลอมไดถึง 14% ตามวิธีการคํานวณโดยใช
Environmental Impact Quotient (EIQ) ซึ่งอาศัยการคิดจากปจจัยตางๆ ที่สงผลกระทบตอ
สภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากสารออกฤทธิ์แตละชนิด
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
• มุมมองในแงดีของการเติบโตอยางรวดเร็วของพืชไบโอเทค ที่พบเห็นในชวงสิบปแรกของการใช
ในเชิงการคาระหวางป 1996-2005 จะเติบโตตอไปและอาจจะเพิ่มมากกวาเมื่อเขาสูระยะสิบปที่
สองคือ 2006-2015 โดยจํานวนประเทศที่ใชพืชไบโอเทคจะเพิ่มขึ้น รวมทั้งจํานวนพื้นที่ปลูก
และเกษตรกรที่ปลูกจะเพิ่มมากขึ้นเชนกัน ในขณะที่พืชไบโอเทครุนแรกจะถูกใชอยางแพรหลาย
พืชไบโอเทครุนสองที่มีลักษณะและการใชประโยชนแตกตางจากเดิมจะเกิดขึ้น นอกเหนือจาก
ผลิตภัณฑเกษตรธรรมดา ไมวาจะเปนอาหาร อาหารเลี้ยงสัตว และเสนใย ผลิตภัณฑเกษตร
ชนิดใหมที่จะเขามามีบทบาท เชน ยา วัคซีน สารเคมีพิเศษบางชนิด ตลอดจนการใชพืชเปน
แหลงทดแทนพลังงานที่ไดจากน้ํามันที่กําลังจะหมดไป กอใหเกิดมลพิษและมีราคาสูงในระยะ
สั้น ตลาดพืชไบโอเทคที่มียีนผสมของประเทศอุตสาหกรรม ซึ่งอาจวัดไดเปน “trait เฮกแตร” จะ
ขยายตัวเพิ่มขึ้น พรอมกับการเพิ่มศักยภาพตางๆ ใหกับพืชไบโอเทคเพื่อเพิ่มมูลคาและตอบ
สนองความตองการของผูผลิตและผูบริโภค ในการแสวงหาอาหาร หรืออาหารสัตวที่คุณคาทาง
โภชนาการ ปลอดภัยและราคาที่ไมสูงเกินไป รวมไปถึงการจัดการ การปลูกที่สําหรับพืชไบโอ
เทค ซึ่งถือวามีความสําคัญเชนเดียวกับดําเนินการในรอบสิบปแรกที่ผานมา และยังคงตองมี
ความรับชอบในการดูแลพืชไบโอเทค โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งคาดวาจะมีการใช
พืชเหลานี้มากขึ้นในทศวรรษใหมนี้
(1 เฮกแตร = 2.47 เอเคอร)
มูลคาตลาดโลกของพืชไบโอเทค
ในป 2005 มูลคาตลาดโลกของพืชไบโอเทค ประมาณการโดย Cropnosis เปนเงิน 5.25 พันลาน
เหรียญสหรัฐ ซึ่งรวม 15% ของมูลคาการปองกันกําจัดศัตรูพืช (34.02 พันลานเหรียญสหรัฐ)
และ 18% ของมูลเมล็ดพันธุ (ประมาณ 30 พันลานเหรียญสหรัฐ) มูลคา 5.25 พันลานเหรียญ
สหรัฐของพืชไบโอเทคนี้ ประกอบดวย ถั่วเหลืองไบโอเทค 2.42 พันลานเหรียญสหรัฐ (46% ของ
มูลคาพืชไบโอเทค) ขาวโพดไบโอเทค 1.91 พันลานเหรียญสหรัฐ (36%) ฝายไบโอเทค 0.72 พัน
ลานเหรียญสหรัฐ (14%) และคาโนลาไบโอเทค 0.21 พันลานเหรียญสหรัฐ (4%) มูลคาของพืช
ไบโอเทค คิดจากมูลคาของเมล็ดพันธุรวมทั้งคาเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ มูลคารวมของพืชไบโอเทค
นับจากเริ่มการผลิตในเชิงการคาตั้งแตป 1996 เปนตนมา เทากับ 29.3 พันลานเหรียญสหรัฐ
สําหรับมูลคาพืชไบโอเทคในป 2006 คาดวาจะสูงกวา 5.5 พันลานเหรียญสหรัฐ
2

GM Crops: The Global Socio-economic and Environmental Impact of the First Nine Years 1996-2004 by Graham
Brookes and Peter Barfoot, P. G. Economics. 2005
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
ฝรั่งเศส : ขาวโพดบีที
ประวัติโดยสังเขป
ฝรั่งเศสเริ่มปลูกขาวโพดบีทีในป 2005
หลังจากเวนวางไป 4 ป โดยปลูกในป 1998
(1,500 เฮกแตร) ป 1999 (150 เฮกแตร) และป
2000 (<100 เฮกแตร) สําหรับป 2005 ประมาณ
พื้นที่ปลูก 500 เฮกแตร ซึ่งรวมพื้นที่ 200 เฮกแตร
ที่ปลูกเพื่อศึกษาสภาพแวดลอม 100 เฮกแตร
สําหรับการทดลอง และ 200 เฮกแตร สําหรับเชิงการคาโดยเฉพาะ
ในฐานะที่เปนสมาชิกของอียู ฝรั่งเศสไดอนุญาตใหมีการนําเขาผลิตไบโอเทคหลายชนิดภาย
ใตกรอบการอนุญาตของอียู การที่ฝรั่งเศสตองขาดดุลการคาโดยเฉพาะกากถั่วเหลืองสําหรับอาหาร
สัตว ฝรั่งเศสจึงตองนําเขากากถั่วเหลืองและถั่วเหลืองมาใช ป 2003/04 ฝรั่งเศสนําเขากากถั่วเหลือง
4.55 ลานเมตริกตัน และถั่วเหลือง 470,000 เมตริกตัน จากบราซิลซึ่งเขามาแทนที่ผูสงออกรายใหญ
สุดแทนสหรัฐอเมริกา ฝรั่งเศสไมมีการนําเขากลูเทนขาวโพด เพื่อใชเปนอาหารสัตว และแทบจะไมพบ
ผลิตภัณฑอาหารที่ปดฉลากวาเปนผลิตภัณฑไบโอเทคในตลาด
มูลคาจีดีพีของสินคาเกษตร: 39 พันลานเหรียญสหรัฐ
พืชหลัก
1.ขาวสาลี
2.ธัญพืช

3.หัวบีท
4.มันฝรั่ง

5.องุน

พื้นที่ปลูกขาวโพด (2004) : 1.8 ลานเฮกแตร
การอยูรวมและการอนุญาตผลิตภัณฑ
ฝรั่งเศสใชขอกําหนดของอียูสําหรับเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร โดยเฉพาะการควบคุมเรื่องการ
ตรวจติดตามและการปดฉลาก ในปจจุบันรัฐบาลกําลังรางกฎหมายไบโอเทค ซึ่งจะตราเปนกฎหมาย
ไดภายในป 2006 กฎหมายฉบับนี้จะรวมถึงนโยบายการอยูรวม และวิธีการประเมินผลิตภัณฑไบโอ
เทค
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
การทดลองพืชไบโอเทคภาคสนาม*
ขาวโพด : ตานทานยาปราบวัชพืช, ตานทานแมลง, ตานทานยาปราบวัชพืช/ตานทานแมลง,
คุณภาพเมล็ดและองคประกอบ, เพิ่มประสิทธิภาพการตรึงไนโตรเจน, เพิ่มประสิทธิภาพการ
สังเคราะหแสงภายใตสภาวะแหงแลง, การเปลี่ยนแปลงลิกนิน, การใชประโยชนทางการแพทย
(เอนไซมแกสทริก ไลเปส ในเมล็ด)
องุน : ตานทานไวรัส
โปปลา : เปลี่ยนแปลงลิกนิน
หญา : ตานทานยาปราบวัชพืช, เปลี่ยนแปลงลิกนิน
หัวบีท : ตานทานไวรัส
ยาสูบ : ตานทานไวรัส
(แหลงขอมูล http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browwse_geninf.asp)
* Under Directive 2001/18/EC (after 17 October 2002)
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
โปรตุเกส : ขาวโพดบีที
ประวัติโดยสังเขป
โปรตุเกสกลับมาปลูกขาวโพดบีทีใหมหลังจากเวนวางไป 5 ป
ในป 1999 โปรตุเกสปลูกขาวโพดบีทีในพื้นที่ทดลองประมาณ 1,000
เฮกแตร ในป 2005 มีการปลูกประมาณ 750 เฮกแตร ในฐานะที่เปน
สมาชิกของอียู การกลับมาปลูกขาวโพดบีทีใหม จึงเปนการพัฒนาที่
สําคัญมาก
มูลคาจีดีพีของสินคาเกษตร : 3 พันลานเหรียญสหรัฐ

พืชหลัก
1. ธัญพืช
2. มันฝรั่ง
3. มะกอกฝรั่ง
4. องุน
พื้นที่ปลูกขาวโพด (2004) : 135,000 เฮกแตร
การอยูรวมและการอนุญาตผลิตภัณฑ
รัฐบาลไดออกระเบียบใหมีการเวนระยะหาง 200 เมตร ระหวางขาวโพดไบโอเทคและขาวโพดธรรมดา และ
ระยะหาง 300 เมตร ระหวางขาวโพดไบโอเทคและขาวโพดอินทรีย หรือทดแทนโดยการใชบัฟเฟอรโซน (Buffer
zones) ระเบียบที่กําหนดขึ้น ไดชวยเอื้อตอการกําหนดเขตปลอดพืชไบโอเทค ใชกฎหมายการอยูรวมกันจะมีผลใหมี
การปลูกขาวโพดไบโอเทคเฉพาะในเขตภาคกลางและภาคใตของโปรตุเกส ซึ่งมักจะเปนแปลงขนาดใหญ และการ
กําหนดระยะหางเพื่อการอยูรวมกันสามารถกระทําได พันธุพืชไบโอเทคทั้งหลายที่ผานการรับรองโดยอียู สามารถนํา
มาปลูกในโปรตุเกสได

การทดลองพืชไบโอเทคภาคสนาม*
ขาวโพด : ตานทานยาปราบวัชพืช, ตานทานยาปราบวัชพืช/ตานทานแมลง
(แหลงขอมูล http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browwse_geninf.asp)
*

Under Directive 2001/18/EC (after 17 October 2002)
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
สาธารณรัฐเชก : ขาวโพดบีที
ประวัติโดยสังเขป

สาธารณรัฐเชกอนุญาตใหมีการปลูกพืชไบโอเทคใน
เชิงการคาเปนครั้งแรกในป 2005 โดยปลูกขาวโพดบีที 15
เอกแตร สาธารณรัฐเชกนําเขากากถั่วเหลืองและน้ํามันถั่ว
เหลืองจากถั่วเหลืองไบโอเทค ถึงแมวาสถิติการนําเขาระบุ
วา ผลิตภัณฑเหลานี้มากจากเยอรมัน แตกากถั่วเหลืองนํา
เขามาจากประเทศอื่น โดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาและบราซิล
ในป 2004 สาธารณรัฐเชกนําเขากากถั่วเหลืองมากกวา 600,000 เมตริกตัน เพิ่มขึ้น 100% จากป
2001 มีการนําเขาขาวโพดไมมากนักจากสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 500 เมตริกตัน ในป 2004) สา
ธารณรัฐเชกไดเพิ่มพื้นที่การปลูกขาวโพดบีทีเพื่อลดการนําเขา ในป 1999 มีการนําเขาขาวโพด
76,000 เมตริกตัน ในขณะที่ป 2004 มีการนําเขาขาวโพดเพียง 10,000 เมตริกตัน มากวา 90%
ของขาวโพดที่นําเขา มาจากสโลวาเกีย
มูลคาจีดีพีของสินคาเกษตร : 2 พันลานเหรียญสหรัฐ

พืชหลัก
1. ขาวสาลี
2. มันฝรั่ง
3. หัวบีท

4. ฮอฟล
5. ผลไม

พื้นที่ปลูกขาวโพด (2004) : 100,000 เฮกแตร
การอยูรวมและการอนุญาตผลิตภัณฑ

ในฐานะสมาชิกของอียู สาธารณรัฐเชกไดดําเนินตามกฎหมายของอียูวาดวยเทคโนโลยีชีวภาพ
นับตั้งแตการประกาศใชของอียู เมื่อ 1 พฤษภาคม 2004 อาหารไบโอเทคและผลิตภัณฑอาหารสัตว
ที่ไดผานการอนุญาตจากอียู สามารถใชไดในสาธารณรัฐเชก มาตราการดานการอยูรวมกันกําหนด
ใหมีระยะหาง 100 เมตร ระหวางขาวโพดบีทีและขาวโพดธรรมดา (หรือหางเพียง 50 เมตร พรอม
กับการปลูกบัฟเฟอร 6 แถว) ระเบียบนี้มีผลบังคับใชเฉพาะป 2005 เพราะคาดวาจะมีการปรับปรุง
ระเบียบใหมในระยะเวลาอันใกลนี้
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มันฝรั่ง : เปลี่ยนแปลงองคประกอบของแปง
(แหลงขอมูล http://gmoinfo.jrc.it/gmp_browwse_geninf.asp)
*

Under Directive 2001/18/EC (after 17 October 2002)
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สถานภาพของโลกในการผลิตเชิงการคาพืชไบโอเทค/พืชจีเอ็ม : 2005
อิหราน : ขาวบีที
ประวัติโดยสังเขป
ในป 2005 ชาวนาหลายรอยคนไดปลูกขาวบีที
บนพื้นที่ประมาณ 4,000 เฮกแตร สําหรับการเริ่มปลุกใน
เชิงการคา และเตรียมเมล็ดพันธุสําหรับการปลูกอยางจริง
จังในป 2006 ซึ่งคาดวาจะปลูกขาวบีที 10,000-20,000
เฮกแตร ขาวบีทีพัฒนาโดยสถาบันวิจัยเทคโนโลยีชีวภาพ
เกษตรที่การาจุ และเริ่มอนุญาตใหปลูกเปนทางการในป
2004 พื้นที่ 2,000 เฮกแตร เนื่องในโอกาสปขาวสากล อิหรานเปนประเทศที่ มีการนําเขาขาวมากที่สุด

ประเทศหนึ่งของโลก โดยแตละปนําเขาถึง 1 ลานตัน หรือมากกวา โครงการขาวไบโอเทคของอิห
รานกาวหนาดวยดี แตเปนเพียงหนึ่งในหลายชนิดของพืชไบโอเทคที่วิจัยพัฒนาอยูใน 23 สถาบันที่
มีนักวิจัย 141 คนดําเนินการอยู
มูลคาจีดีพีของสินคาเกษตร : 13 พันลานเหรียญสหรัฐ

พืชหลัก
1. ขาวสาลี
2. ขาว
3. ธัญพืช
4. หัวบีท

5. ผลไม
6. ถั่วเปลือกแข็ง
7. ฝาย

พื้นที่ปลูกขาว (2004) : 630,000 เฮกแตร
ความปลอดภัยทางชีวภาพ
สาธารณรัฐอิสลามแหงอิหรานไดแสดงความมุงมั่นในประเด็นดานความปลอดภัยทางชีว
ภาพ โดยการเขารวมการประชุมความหลากหลายทางชีวภาพในเดือนสิงหาคม 1996 และไดรับลง
นามในพิธีสารคาตาเฮนาวาความปลอดภัยทางชีวภาพในเดือนเมษายน 2001 ตลอดจนไดสัตยาบัน
พิธีสารในเดือนพฤศจิกายน 2003 มีการแตงตั้งคณะกรรมการกลางดานความปลอดภัยทางชีวภาพ
ขึ้น ในเดือนสิงหาคม 2000 โดยจัดความเปนรวมมือของกระทรวงวิทยาศาสตร วิจัย และเทคโนโลยี
คณะกรรมการประกอบดวย รัฐมนตรีกระทรวงวิทยาศาสตร วิจัย และเทคโนโลยี รัฐมนตรีกระทรวง
สาธารณสุขและการแพทย รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรจิฮาด ประธานกรรมการสิ่งแวดลอม และผูทรง
คุณวุฒิ 3 ทาน
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หัวบีท : ตาทานไวรัส
คาโนลา : ตานทานยาปราบวัชพืช

(แหลงขอมูล : Stone, R., Science in Iran: An Islamic Science Revolution?, Science 2005
309:1802-1804)

