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

ชวง  12  ปแรก   พ.ศ. 2539 – 2550 
ผลจากประโยชนที่ไดรับอยางคงที่และมั่นคง  เกษตรกรไดปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นทุกประหวาง 

พ.ศ. 2539 – 2550   ในป พ.ศ. 2550   จัดเปนปที่ 12   ที่พื้นที่การปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดพุงสูงขึ้นอยางตอเนื่อง  
โดยเพิ่มขึ้นอยางเดนชัดเปนจํานวนเลข  2 หลัก คือ 12 % หรือ 12.3  ลานเฮคตาร (30 ลานเอเคอร) ถือเปนอัตรา
การเพิ่มสูงสุดเปนครั้งที่สองในระยะเวลา  5  ปที่ผานมา  รวมเปนพื้นที่ปลูกทั่วโลก 114.3 ลานเฮคตาร (282.4  
ลานเอเคอร)   ชวง  12  ปแรกของพืชเทคโนชีวภาพชวยใหเกษตรกรไดรับประโยชนเปนอยางมากในดาน
เศรษฐกิจและสภาพแวดลอม    ไมวาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศกําลังพัฒนา  เกษตรกรที่ยากจน
หลายลานคนตางไดรับประโยชนทางดานสังคมและมนุษยธรรม  ชวยใหลดปญหาความยากจนลงไปไดมาก  
ในการพิจารณาถึงการเพิ่มการใชลักษณะรวม (Stacked traits)  ซ่ึงชวยใหพันธุพืชแตละชนิดมีประโยชนเพิ่มมาก
ขึ้น  หนวยวัดอัตราการเพิ่มขึ้นพื้นที่ปลูกควรจะเรียกใหมวา  เฮคตารบวกลักษณะที่เปนประโยชน (trait hectare) 
มากกวาเฮคตารเพียงอยางเดียว  ซ่ึงจะคลายคลึงกับการนับระยะการเดินทางทางอากาศเปนระยะทาง (ไมล) บวก
ประโยชนของผูโดยสาร (passenger miles)  แทนที่จะไดไมลอยางเดียวเชนกัน   หากใชวิธีการนี้การเพิ่มของเฮค
ตารลักษณะระหวาง พ.ศ. 2549 (117.7 ลาน)  และ พ.ศ. 2550 (143.7  ลาน)  จึงควรเปน  22%  หรือ  26  ลานเฮค
ตาร  ซ่ึงจะสะทอนถึงความเปนจริงของการเพิ่มในชวง พ.ศ. 2549 – 2550  หรือเพิ่มขึ้นเปน  2  เทาของการเพิ่ม 
12% หรือ  12.3  ลานเฮคตาร ที่ไดจากการคิดจากเฮคตารเพียงอยางเดียว 
 ในป พ.ศ. 2550  จํานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นเปน 23 ประเทศ  ประกอบดวย 
ประเทศกําลังพัฒนา  12  ประเทศ  และประเทศอุตสาหกรรม  11  ประเทศ  โดยจัดลําดับจากพื้นที่การปลูกมาก
ไปนอยไดดังนี้  สหรัฐอเมริกา  อารเจนตินา  บราซิล  คานาดา  อังกฤษ  อินเดีย  จีน  ปารักวัย  อัฟริกาใต  อุรุกวัย  
ฟลิปปนส  ออสเตรเลีย  สเปน  เม็กซิโก  โคลัมเบีย  ชิลี  ฝร่ังเศส  ฮอนดูรัส  สาธารณรัฐเชค 
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โปรตุเกส  เยอรมนี  สโลวาเกีย  โรมาเนีย  โปแลนด  โดยเฉพาะ  8  ประเทศแรกมีพื้นที่ปลูกในประเทศมากกวา  
1  ลานเฮคตาร   การขยายตัวที่มากในทวีปตางๆ  ตลอดป 2550  เปนฐานรองรับที่กวางขวางและมั่นคงตอ
อนาคตของพืชเทคโนชีวภาพของโลก   ประเทศเทคโนชีวภาพใหมสําหรับป  2550 มี 2 ประเทศ  คือ  ชิลี  ซ่ึง
ผลิตเมล็ดพันธุพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นที่  25,000   เฮคตารเพื่อการสงออก   และโปแลนดประเทศในกลุมอียูที่
เร่ิมปลูกขาวโพดเทคโนชีวภาพเปนครั้งแรก   เนื้อที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมตั้งแต พ.ศ. 2539 ถึง พ.ศ. 2550  
คิดเปน  690  ลานเฮคตาร (1.7  พันลานเอเคอร)   หรือเพิ่มขึ้นจากเดิม  67  เทา  จัดไดวาเปนเทคโนโลยีที่ไดรับ
การยอมรับสูงในประวัติศาสตรปจจุบัน การใหการยอมรับจากเกษตรกรในอัตราที่สูงเชนนี้สะทอนถึงความจริง
ที่พืชเทคโนชีวภาพมีคุณลักษณะที่ดีสม่ําเสมอ ชวยใหเกิดประโยชนทางดานเศรษฐกิจ  สภาพแวดลอม  
สุขอนามัยและสังคม  ตอเกษตรกรรายยอยและรายใหญในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม  ส่ิง
เหลานี้เปนการแสดงออกถึงความมั่นใจของเกษตรกรประมาณ  55  ลานคน  ใน 23 ประเทศตลอดระยะเวลา  12  
ป  ตอพืชเทคโนชีวภาพ   ปแลวปเลาหลังจากเกษตรกรเหลานั้นไดเร่ิมสัมผัสและคุนเคยกับพืชชนิดนี้  ไมวาจาก
แปลงของพวกเขาเองหรือของเพื่อนบาน ในป  2550  ยังมีส่ิงที่นาสนใจประการหนึ่ง คือ  เปนปแรกที่จํานวน
รวมของเกษตรกรตอการตัดสินใจใชพืชเทคโนชีวภาพสูงเกิน  50  ลานคน  7.1 ลานคนในจีน (ฝายบีที)  3.8  
ลานคนในอินเดีย (ฝายบีที)  ที่เหลือประมาณ 100,000  คนในฟลิปปนส  (ขาวโพดเทคโนชีวภาพ)  อัฟริกาใต 
(ฝายบีที  ขาวโพด  และถ่ัวเหลือง  ซ่ึงมักจะปลูกเพื่อการยังชีพโดยเกษตรกรที่เปนสตรี)  และอีก 8 ประเทศกําลัง
พัฒนาซึ่งปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป  2550  จากการเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยโดยใชพืชเทคโนชีวภาพ  
มีสวนชวยใหโครงการลดความยากจนของประชากรโลกใหได  50%  ภายในป  2558  จะเปนจริงมากขึ้น  และ
เปนพัฒนาการที่สําคัญ  มีศักยภาพสูง ที่จะเห็นผลไดชดัเจนในระยะที่  2  (พ.ศ. 2549 – 2558)  ของการใชพชืเทค
โนชีวภาพในเชิงการคา 
 ระหวางป พ.ศ. 2539 – 2550   สัดสวนของพื้นที่การปลูกพืชเทคโนชีวภาพของประเทศกําลังพัฒนาได
เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในแตละป   โดยในป 2550 คิดเปน  43% ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก (เพิ่มจาก 40% ในป 2549)  
ซ่ึงเทากับเนื้อที่  49.4  ลานเฮคตาร อยูในประเทศกําลังพัฒนา  คิดเปนอัตราการขยายตัวที่สูงกวา (8.5 ลานเฮค
ตาร หรือขยายตัว  21%)  การขยายตัวในประเทศอุตสาหกรรม (3.8 ลานเฮคตารหรือขยายตัว  6%)  เปนที่นายนิดี
วา   5   ประเทศในกลุมประเทศกําลังพัฒนาและใชพืชเทคโนชีวภาพอยางจริงจังกระจายอยูใน  3  ทวีป  
ประกอบดวย  อินเดียและจีนในเอเชีย  อารเจนตินาและบราซิลในลาตินอเมริกา  และอัฟริกาใตในอัฟริกา  
โดยรวมแลวประเทศเหลานี้มีประชากร 2.6 พันลานคน หรือ 40% ของประชากรโลก  ในจํานวนนี้  1.3  พันลาน
คนขึ้นอยูกับภาคเกษตรกรรม  ซ่ึงมีเกษตรกรรายยอย  เกษตรกรที่ยากจนและขาดที่ดินทํากิน  จัดเปนกลุม
เกษตรกรที่ยากจนสวนใหญของโลก  ผลประโยชนที่เกิดขึ้นตอประเทศกําลังพัฒนาทั้ง  5  ประเทศนี้  ถือวาเปน
ทิศทางที่สําคัญตอการใชและการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพของประเทศอื่นๆ ทั่วโลก ประโยชนที่แตละประเทศ
จะไดรับแตกตางกันตามประเทศนั้นๆ   ดังนี้ 
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ตารางที่  1  :   พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก ป 2550:  แยกตามประเทศ (ลานเฮคตาร)  
 

อันดับที ่ ประเทศ 
พื้นที่ปลูก  

(ลานเฮคตาร) 
พืชเทคโนชีวภาพ 

1* สหรัฐอเมริกา* 57.7 ถ่ัวเหลือง ขาวโพด ฝาย คาโนลา สควอช มะละกอ อัลฟลฟา 
2* อารเจนตินา* 19.1 ถ่ัวเหลือง  ขาวโพด  ฝาย 
3* บราซิล* 15.0 ถ่ัวเหลือง  ฝาย 
4* คานาดา* 7.0 คาโนลา  ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง 
5* อินเดีย* 6.2 ฝาย 
6* จีน* 3.8 ฝาย  มะเขือเทศ  ปอปปลา  ทิทูเนีย  มะละกอ  พริกหวาน 
7* ปารุกวัย* 2.6 ถ่ัวเหลือง 
8* อัฟริกาใต* 1.8 ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  ฝาย 
9* อุรุกวัย* 0.5 ถ่ัวเหลือง  ขาวโพด 
10* ฟลิปปนส* 0.3 ขาวโพด 
11* ออสเตรเลีย* 0.1 ฝาย 
12* สเปน* 0.1 ขาวโพด 
13* เม็กซิโก* 0.1 ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง 
14 โคลัมเบีย <0.1 ฝาย คารเนชั่น 
15 ชิลี <0.1 ขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  คาโนลา 
16 ฝร่ังเศส <0.1 ขาวโพด 
17 ฮอนดูรัส <0.1 ขาวโพด 
18 สาธารณรัฐเชค <0.1 ขาวโพด 
19 โปรตุเกส <0.1 ขาวโพด 
20 เยอรมน ี <0.1 ขาวโพด 
21 สโลวาเกีย <0.1 ขาวโพด 
22 โรมาเนีย <0.1 ขาวโพด 
23 โปแลนด <0.1 ขาวโพด 

 
* 13   ประเทศที่ปลูกตั้งแต   50,000   เฮคตารหรือมากกวา 
ที่มา : ไคลฟ  เจมส, 2551 
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ในป  2550  สหรัฐอเมริกายังคงเปนประเทศหลักในการใชพืชเทคโนชีวภาพ  ตามดวยอารเจนตินา  

บราซิล  คานาดา  อินเดีย  และจีน  พื้นที่ปลูกในสหรัฐอเมริกามากเปนอันดับหนึ่งของโลก คือ 57.7  ลานเฮคตาร 
(50% ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก) สวนหนึ่งมีแรงกระตุนมาจากการขยายตัวของตลาดเอธานอล ซ่ึงผลิตจากขาวโพด
เทคโนชีวภาพที่ปลูกเพิ่มขึ้นถึง  40%  ในขณะที่พื้นที่การปลูกถ่ัวเหลืองและฝายลดลงเล็กนอย  เปนที่นาสังเกต
วา  63%  ของขาวโพดเทคโนชีวภาพ  78% ของฝายเทคโนชีวภาพ  และ 37% ของพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมดที่
ปลูกในสหรัฐอเมริกาในป  2550   เปนพืชที่มีการรวมลักษณะ 2  หรือ 3  ลักษณะเขาดวยกันเพื่อใหพืชนั้นเกิด
ประโยชนสูงสุด   ผลิตภัณฑที่มีลักษณะผสมนั้นเปนสิ่งที่มีความสําคัญและเปนรูปแบบของผลิตภัณฑในอนาคต  
เพื่อตอบสนองตอความตองการที่หลากหลายของเกษตรกรและผูบริโภค  ซ่ึงปจจุบันไดมีการนํามาใชมากขึ้นใน 
10  ประเทศ คือ  สหรัฐอเมริกา  คานาดา  ฟลิปปนส  ออสเตรเลีย  เม็กซิโก  อัฟริกาใต  ฮอนดูรัส ชิลี  โคลัมเบีย  
และอารเจนตินา  คาดหมายวาอีกหลายประเทศคงจะดําเนินการในลักษณะเดียวกัน 
 พืชเทคโนชีวภาพมีสวนสรางประวัติศาสตรที่สําคัญในป  2550   อันเนื่องมาจากการใชประโยชนดาน
มนุษยธรรม  เปนครั้งแรกที่เกษตรกรรายยอยและเกษตรกรที่ยากจนในประเทศกําลังพัฒนากวา  10  ลานคน  
ไดรับประโยชนจากพืชเทคโนชีวภาพ  เกษตรกรทั่วโลก  12  ลานคน ไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีในป  2550  
(เพิ่มจาก 10.3  ลานคนในป  2549)  ในจํานวนนี้กวา  90% หรือ 11 ลานคน (สูงกวาในป 2549  ซ่ึงมีจํานวน  9.3 
ลานคน) เปนเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรที่ยากจนจากประเทศกําลังพัฒนา   รวมทั้งเกษตรกรรายใหญ 1 ลาน
คน จากประเทศอุตสาหกรรม เชน คานาดา หรือประเทศกําลังพัฒนา เชน อารเจนตินา  เกษตรกร  11  ลานคน ที่
เปนเกษตรกรรายยอยสวนใหญปลูกฝายบีที 
 

อินเดีย 
 อินเดียเปนประเทศที่ปลูกฝายมากที่สุดในโลก  ประชากรประมาณ  60  ลานคน อาศัยการปลูกฝายเปน
อาชีพ  ในป  2545  มีรายงานวาเกษตรกร  54,000  ครอบครัวปลูกฝายบีที  50,000  เฮคตาร  5  ป ถัดมา (พ.ศ. 
2550) พื้นที่ปลูกฝายบีทีไดเพิ่มสูงขึ้นถึง  6.2 ลานเฮคตาร โดยเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรที่ยากจน  3.8  ลาน
ครอบครัว   เปนที่นาสังเกตวา  เกษตรกร  9  ใน  10  ราย  ที่ปลูกฝายบีทีในป  2548  จะกลับมาปลูกฝายบีทีอีก
คร้ังในป  2549  ซ่ึงเปนการยืนยันความเชื่อมั่นของเกษตรกรตอฝายบีที   หลังจากที่ประชากรไดสัมผัสและมี
ประสบการณเกี่ยวกับคุณภาพที่ดีของฝายบีทีในแปลงปลูกของเกษตรกร  นับเปนปที่  3  ติดตอกัน  อินเดีย
รายงานวาสัดสวนการเพิ่มของพืชเทคโนชีวภาพสูงกวาประเทศเทคโนชีวภาพอื่น ๆ  ในโลก  ซ่ึงคิดเปน  63%  
ในป  2550   เหตุผลสําคัญของการเพิ่มพื้นที่ปลูกฝายบีทีอยางโดดเดน  คือ  ผลประโยชนที่เกษตรกรและประเทศ
ไดรับ   ฝายบีทีใหผลผลิตเพิ่มขึ้น  50%  ลดการใชสารเคมีลงกวาครึ่ง  ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขอนามัยของประชาชน  รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น  250  เหรียญสหรัฐหรือมากกวาตอเฮคตาร    สงผลดีตอ
สภาพสังคมและนําไปสูการลดความยากจนในระดับประเทศ   รายไดรวมจากฝายบีทีในป  2550  ประมาณ  840  
ลานดอลลาร  ถึง  1.7  พันลานดอลลาร  ผลผลิตฝายเพิ่มขึ้นเกือบเทาตัว   ทําใหอินเดียซ่ึงเดิมมีผลผลิตฝายตอ
พื้นที่ปลูกต่ําที่สุดในโลกกลายมาเปนประเทศผูสงออกฝายแทนการนําเขา  รัฐมนตรีกระทรวงการคลังของ
อินเดียไดกลาวถึงผลสําเร็จของฝายบีทีและสนับสนุนดวยคํากลาวที่วา “มีความสําคัญท่ีตองใชเทคโนโลยีชีวภาพ 
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กับการเกษตร เทคโนโลยีท่ีใชกับฝายควรจะนํามาใชกับธัญพืช    ความสําเร็จในเรื่องฝายตองนํามาใชใหประเทศ
พึ่งพาตนเองได เชน ขาว  ขาวสาลี  พืชตระกูลถั่ว  และพืชน้ํามัน”   นางอัคคพาลี รามาเทวี  เกษตรกรรายยอย
จากเขตอันดราประเทศ  ผูทําไรบนพื้นที่  3  เอเคอร (1.3 เฮคตาร)  เปนตัวอยางของเกษตรกรรายยอยและยากจน
ของอินเดีย  และเปนผูหนึ่งที่ไดรับประโยชนจากฝายบีที  กอนทดลองปลูกฝายบีทีเธอกลาววา  “ผลผลิตของเธอ
ต่ํามาก  ทําใหขาดทุนอยางตอเนื่อง  โดยรวมฐานะเราคอนขางยากจนและไมสามารถหาซื้อของท่ีตองการได”  
ผลการศึกษาในป  2550  พบวา จากจํานวน  9,300  ครอบครัวที่ปลูกฝายธรรมดาและฝายบีทีใน  456  หมูบานใน
อินเดีย  สตรีและเด็กจากครอบครัวที่ปลูกฝายบีทีไดมีโอกาสเขาถึงผลประโยชนทางสังคมมากกวาครอบครัวที่
ปลูกฝายธรรมดา  สตรีจากครบครัวที่ปลูกฝายบีทีมีโอกาสไดรับการตรวจดูแลกอนคลอด และความชวยเหลือใน
การคลอดบุตรที่บานมากกวาสตรีที่มาจากครอบครัวที่ปลูกฝายธรรมดา  เด็กในครอบครัวปลูกฝายบีทีเขาเรียน
ในระดับมัธยมศึกษา  และไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคไดมากกวาเด็กที่มาจากครอบครัวปลูกฝายธรรมดา  
เร่ืองของฝายในอินเดียนับวาโดดเดนมาก  อาศัยแรงผลักดันทางการเมืองและการยอมรับของภาคเกษตรกร  คาด
วาการใชฝายบีทีจะคงเพิ่มขึ้นจาก  66% ในปจจุบันเปน  80% หรือมากกวา  ในขณะเดียวกันผลิตภัณฑเทคโน
ชีวภาพใหม ๆ  เชน  มะเขือบีที   ซ่ึงเปนพืชอาหารและพืชเศรษฐกิจที่สําคัญตอเกษตรกรรายยอยและยากจนกวา  
2  ลานครอบครัว  กําลังอยูในขั้นการทดลองในแปลงขนาดใหญ  คาดหมายวาจะไดรับอนุญาตใหใชไดภายใน
ไมชานี้ 
 

จีน 
 จีนเปนผูผลิตฝายรายใหญสุดของโลก  นําฝายบีทีมาใชเพาะปลูกในป  2539 /2540  กอนหนาอินเดีย  6 
ป   เรื่องราวของฝายบีทีในจีนถือวาเปนประสบการณที่นาสนใจยิ่งของการใชพืชเทคโนชีวภาพในปริมาณ
มหาศาลโดยเกษตรกรรายยอย  ซ่ึงสวนหนึ่งจัดวาเปนกลุมที่ยากจนที่สุดในโลก  เหตุการณนี้นักวิจารณดานพืช
เทคโนชีวภาพในระยะตนของป  2533  เคยคาดการณไววาไมนาจะเกิดขึ้นได  เร่ิมจากอินเดียมีพื้นที่ปลูกฝาย  
9.4  ลานเฮคตาร  ซ่ึงมากเกือบเทาตัวของพื้นที่ปลูกฝาย  5.5  ลานเฮคตารของจีน  อินเดียเร่ิมปลูกฝายบีทีในป 
2545  ในป  2549   อินเดียปลูกฝายบีทีมากกวาจีน  0.3  ลานเฮคตาร  และมากกวา  2.4  ลานเฮคตาร ในป 2550   
อยางไรก็ดีพื้นที่ปลูกฝายของเกษตรกรในจีน (เฉล่ีย 0.59  เฮคตาร) นอยกวาของอินเดีย (เฉล่ีย 1.63  เฮคตาร) 
มาก  ดังนั้น  จํานวนเกษตรกรรายยอยที่ไดรับประโยชนจากฝายบีทีในป 2550  ของจีนจึงมากเปน 2 เทา (7.1  
ลานครอบครัว)  ของอินเดีย (3.8  ลานครอบครัว)  ป  2550  ที่ผานมา  เกษตรกรรายยอยและยากจนของจีน  7.1  
ลานครอบครัว ปลูกฝายบีทีบนพื้นที่  3.8  ลานเฮคตาร (เพิ่มจาก 3.5  ลานเฮคตาร ในป 2549)  ซ่ึงเทากับ  69%   
ของพ้ืนที่ปลูกฝายทั้งหมด 5.5  ลานเฮคตาร ของจีน   ดัชนีที่สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อมั่นในเทคโนโลยีใหม
ของเกษตรกรจีน  คือ  การปลูกพืชเทคโนชีวภาพอยางตอเนื่อง ในป 2549 และ 2550  มีการสํารวจจากเกษตรกร
จาก  240  ครอบครัวที่ปลูกฝายใน  12 หมูบานของมณฑลฮิไน  อินาน และชานคง โดย  Center for Chinese 
Agriculture Poling (CCAP)  ของ  The Chinese Academy of Sciences  พบวา  ทุกครอบครัวที่เคยปลูกฝายบีที
ในป 2549  ไดเลือกปลูกฝายบีทีในป  2550  ดังนั้น  ดัชนีวัดการปลูกซ้ําฝายบีทีของ 3 มณฑลนี้ คือ 100% เปนที่ 
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นาสนใจวา จาก  240  ครอบครัวที่มีการสํารวจมีเกษตรกร  2 – 3  รายจากหมูบานหนึ่งปลูกฝายธรรมดาทั้งป 
2549 และ 2550  ควบคูกับฝายบีที  แสดงใหเห็นวา  เกษตรกรนั้นฉลาดและตองการเปรียบเทียบพืชพันธุใหมกับ
ชนิดเดิมตลอดเวลา  ภาวะการณเชนนี้เคยเกิดในสหรัฐอเมริกาเมื่อเริ่มนําขาวโพดลูกผสมมาปลูก โดยที่เกษตรกร
นําขาวโพดธรรมดาพันธุดีที่สุดมาปลูกเปรียบเทียบกับพันธุลูกผสมจนแนใจวาพันธุลูกผสมดีกวา ซ่ึงใชเวลา
หลายปกวาเกษตรกรเองจะพอใจและยอมรับการใชขาวโพดพันธุลูกผสมอยางแพรหลาย   การศึกษาของ  CCAP  
พบวาฝายบีทีใหผลผลิตเฉลี่ยเพิ่มขึ้น  9.6%  ลดการใชยาฆาแมลง  60%  ไมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมและ
สุขอนามัยของเกษตรกร  ชวยเพิ่มรายได  220  ดอลลารตอเฮคตาร  ซ่ึงนับวามีนัยสําคัญตอความเปนอยูของ
เกษตรกร  ซ่ึงสวนใหญมีรายไดวันละนอยกวา  1 ดอลลาร  นู  ควิงจัน  เปนตัวอยางของเกษตรกรผูปลูกฝายใน
จีน  นู  อายุ 42  ป  สมรสและมีบุตร  2  คน  รายได  80%  มาจากการปลูกฝายเพียงอยางเดียวบนพื้นที่  0.61  เฮค
ตาร   จากการปลูกฝายบีที  นู ไดกลาวถึงประสบการณการปลูกฝายวา  “เราไมสามารถปลูกฝายไดเลย หากไมมี
ฝายตานทานแมลง (ฝายบีที)  เราไมสามารถควบคุมหนอนเจาะสมอฝายกอนการใชฝายพันธุตานทาน  แมวาจะ
พนสารกําจัดแมลงถึง  40  คร้ัง เม่ือป  2540”    นู พนสารกําจัดแมลงเพียง  12  ครั้งในป  2550  หรือลดลงเกือบ
คร่ึงหนึ่งของการพนฝายพันธุธรรมดากอนการใชฝายบีที  เรื่องราวของฝายบีทีในจีนไดรับการบันทึกเปน
กรณีศึกษาของการใชพืชเทคโนชีวภาพโดยเกษตรกรรายยอยและยากจน  จีนไดปลูกตน  ปอปปลา (Poplar)  
ตานทานแมลงกวา  250,000  ตน  ในป 2550  จีนเริ่มผลิตมะละกอตานทานไวรัสในเชิงการคา (ผลไม / พืช
อาหาร)  ซ่ึงพัฒนาขึ้นโดยมหาวิทยาลัยของจีนบนพื้นที่  3,500  เฮคตาร  พริกหวานตานทานไวรัสและมะเขือเทศ
สุกช้ํา  ก็ไดรับอนุญาตใหผลิตในเชิงการคา  ยกเวนกรณีฝายบีที   พืชเทคโนชีวภาพทั้งหมดที่ใชในเชิงการคา
พัฒนาโดยสถาบันการศึกษาของจีนเองโดยการสนับสนุนดานเงินทุนจากภาครัฐ  ขาวเปนอีกพืชหนึ่งที่มี
ความสําคัญมากสุดของโลก  และที่สําคัญคือ เปนพืชอาหารที่สําคัญของคนจน  ในป 2550  จีนปลูกขาว  29.3  
ลานเฮคตาร  หรือคิดเปน  20%  ของการปลูกขาวทั่วโลก 150 ลานเฮคตาร คาดวามีเกษตรกร  250  ลาน
ครอบครัวปลูกขาวทั่วโลกซึ่งสวนใหญเปนเกษตรกรที่ยากจน   เกษตรกรจีน  110  ลานครอบครัวปลูกขาวบน
พื้นที่ เฉลี่ย  0.27 เฮคตารตอครอบครัว   เกษตรเหลานี้อยูในกลุมที่ยากจนที่สุดในโลก   จีนมีโครงการ
เทคโนโลยีชีวภาพขาวที่ใหญที่สุดของโลก  ขาวเทคโนชีวภาพของจีนตานทานตอหนอนเจาะลําตน และโรค
ไหมที่เกิดจากแบคทีเรียอยูในระหวางการขออนุญาตใหใชในเชิงพาณิชย หลังจากมีการทดสอบในแปลงอยาง
กวางขวาง  ดร. จีดุน ฮวง  จาก CCAP ประมาณวา ขาวเทคโนชีวภาพจะชวยใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 2 – 6%  ลดการ
ใชสารกําจัดแมลงลงได 80% หรือ 17 กิโลกรัมตอเฮคตาร  ในระดับชาติคาดหมายวา ขาวเทคโนชีวภาพจะสงผล
ใหจีนมีรายได 4  พันลานดอลลารตอป ควบคูกับการรักษาสภาพแวดลอม เกษตรกรรมยั่งยืน  และลดความ
ยากจนของเกษตรกรรายยอย  โดยรวมฝายบีทีและขาวเทคโนชีวภาพมีศักยภาพในการสรางรายไดใหกับจีน
ประมาณปละ 5 พันลานดอลลาร  นับจากป  2553  ซ่ึงจะเปนผลดีตอชาวนา 110  ลานครอบครัวมีการประเมินวา
จีนไดเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรปลูกฝายบีที  5.8  พันลานบาท ในชวงป 2539 – 2549 เฉพาะผลกําไรในป   
2549   เพียงปเดียวคิดเปนมูลคา   817   ลานดอลลาร 
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ผูบริหารของจีนมองเทคโนโลยีชีวภาพวาเปนกลยุทธสําคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สราง

ความมั่นคงดานอาหารและสงเสริมความสามารถในการแขงขันในตลาดโลก  แทบไมตองสงสัยเลยวาจีน
ตองการเปนผูนําในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ    เนื่องจากผูบริหารประเทศมีความเห็นวาประเทศมีภาวะความเสี่ยง
ตอการพึ่งพาเทคโนโลยีจากตางประเทศดานอาหาร  อาหารสัตว  และเสนใย   จีนมีจํานวนสถาบันวิจัยของรัฐ
มากมายและนักวิจัยนับพันคนที่ไดมุงอุทิศงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพพืช  มีพืชเทคโนชีวภาพจํานวนมากอยู
ระหวางการทดสอบภาคสนาม   ในจํานวนนั้นมีพืชอาหารหลัก  3  ชนิด คือ ขาว  ขาวโพด และขาวสาลี รวมทั้ง
พืชอ่ืน ๆ  อีก เชน  ฝาย  มันฝรั่ง  มะเขือเทศ  ถ่ัวเหลือง  กะหล่ําปลี  ถ่ัว  แตง  มะละกอ  พริกหวาน  พริก  เรฟซีด  
และยาสูบ 
 

อารเจนตินา 
 อารเจนตินานับเปนหนึ่งในหกของ   “ผูกอตั้งประเทศพืชเทคโนชีวภาพ”   โดยที่ประเทศนี้เร่ิมปลูกถ่ัว
เหลือง RR®  และฝายบีทีในป 2539  ซ่ึงเปนปแรกที่เร่ิมมีการผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา อารเจนตินา
ยังคงเปนประเทศที่มีพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากสุดเปนอันดับสองของโลก  คือ  19.1 ลานเฮคตาร ในป 
2550   คิดเปน  19%  ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก  พื้นที่ที่เพิ่มขึ้นจากป  2549 ถึง 2550  1.1 ลานเฮคตาร เทากับการเพิ่ม
ปละ  6%  จากพื้นที่ปลูก  19.1  ลานเฮคตาร ของปปลูก  2550 – 2551  ประมาณ  16.0  ลานเฮคตารเปนถ่ัวเหลือง
เทคโนชีวภาพ  2.8  ลานเฮคตาร เปนขาวโพดเทคโนชีวภาพ  อีกประมาณ  400,000  เฮคตารเปนฝายเทคโน
ชีวภาพ  ส่ิงที่ตางจากอินเดียและจีน คือ  แปลงปลูกในอารเจนตินามีขนาดใหญและเปนประเทศสงออกธัญพืช
และพืชน้ํามัน  จากการวิเคราะหลาสุดไดผลสรุปวา พืชเทคโนชีวภาพของอารเจนตินาโดยเฉพาะถั่วเหลือง RR®    
สามารถเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรมีมูลคาสูงถึง  20  พันลานดอลลาร ระหวางป 2539 – 2548  สรางงานใหมนับ
ลานตําแหนง ผลิตถ่ัวเหลืองในราคาที่ไมแพง  มีประโยชนตอสภาพแวดลอมโดยเฉพาะวิธีการปลูกที่ไมตองไถ
พรวนเพื่อการอนุรักษดินและเก็บความชื้น   ซ่ึงมีความสําคัญตอการปลูกถ่ัวเหลืองปละ  2  ครั้ง (Trigo and Cap, 
2006)1  การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพอยางรวดเร็วในอารเจนตินาสืบเนื่องจากสาเหตุหลายประการ  เชน  ความ
พรอมของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ  ระบบการควบคุมดูแลที่ชัดเจนดานระยะเวลา  และมีประสิทธิภาพในการ
อนุญาตใหใชผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพ  ตลอดจนเทคโนโลยีที่มีผลกระทบสูงตอการพัฒนา  ผลประโยชนที่
อารเจนตินาไดรับในชวง  10  ปแรก (พ.ศ. 2539 – 2548)  ประกอบดวย  ถ่ัวเหลืองตานสารกําจัดวัชพืช  19.7  
พันลานดอลลาร  ขาวโพดตานทานหนอนเจาะลําตน  482  ลานดอลลาร (พ.ศ. 2541 – 2548) รวมมูลคาจากพืช
เทคโนชีวภาพ  3  ชนิด  20.2  พันลานดอลลาร  นับวาพืชเทคโนชีวภาพไดสรางประโยชนที่มากและหลากหลาย
ใหกับอารเจนตินา   คือ  การดาํรงสถานะเปนผูผลิตพืชอันดับสองของโลกในทศวรรษที่ 2 นี้ (พ.ศ.2549 – 2558)   
เนื่องจากตองแขงขันกับหลายประเทศซึ่งไมไดมีการพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพอยางจริงจังในระยะแรก 
 

                                                           
1 Tri go, E.J.and E.J. Cap. 2006.”Ten Years of Genetically Modified Crops in Argentine Agriculture”, ArgenBio, Buenos 
Aires, Argentina. 
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บราซิล 
 บราซิลมีแปลงปลูกขนาดใหญและขนาดเล็กของเกษตรกรรายยอยและยากจน โดยเฉพาะในเขตยากจน
ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ   รัฐบาลปจจุบันใหความสําคัญสูงตอการแกไขปญหาความยากจนใน
ชนบท  ในป 2550  บราซิลยังคงรั้งตําแหนงที่  3  ของประเทศที่ผลิตพืชเทคโนชีวภาพ  มีพื้นที่ปลูกประมาณ  
15.0  ลานเฮคตาร  ในจํานวนนี้ปลูกถ่ัวเหลือง RR®   14.5  ลานเฮคตาร  อีก  500,000 เฮคตารปลูกฝายบีทีที่มียีน
เดียวและเปนการปลูกครั้งที่สองของป  2550   หากพิจารณาจากเปอรเซ็นตการเพิ่มพื้นที่ปลูกฝายบีทีตอปพบวา  
มีอัตราการเพิ่ม  30%  จาก  11.5  ลานเฮคตาร ในป  2549  เปน  15.0  ลานเฮคตารในป 2550  ซ่ึงเปนอัตราการ
เพิ่มสูงสุดเปนลําดับที่  2  รองจากอินเดีย  แตการเพิ่มพื้นที่ปลูกถึง 3.5  ลานเฮคตารในป  2550  นับไดวาเปนการ
เพิ่มที่สูงสุดในบรรดาประเทศเทคโนชีวภาพของโลก  ปจจุบันบราซิลเปนผูผลิตถ่ัวเหลืองเปนอันดับสองของ
โลกรองจากสหรัฐอเมริกา  และคาดหมายวาจะครองตําแหนงเปนผูนําในอนาคต  ในป 2550  บราซิลผลิตถ่ัว
เหลืองไดพอเพียงชดเชยกับการลดการปลูกในสหรัฐอเมริกา  บราซิลเปนประเทศที่ผลิตขาวโพดอันดับ  3  ของ
โลก  ขาวโพดเทคโนชีวภาพที่จะนํามาปลูกในบราซิลไดจึงผานการตรวจสอบขั้นแรก  และคาดหมายวาจะไดรับ
อนุญาตใหปลูกไดในป  2551/2552  บราซิลอยูในอันดับ  6  ของโลกที่ปลูกฝายและอันดับ 10 ของการปลูกขาว 
(3.7  ลานเฮคตาร)  ซ่ึงถือวาเปนประเทศเดียวที่ปลูกขาวในปริมาณมากนอกทวีปเอเชีย   นอกจากนั้นบราซิลเปน
ผูปลูกออยรายใหญสุดของโลกดวยพื้นที่ปลูก  6.2  ลานเฮคตาร  ซ่ึงครึ่งหนึ่งใชผลิตน้ําตาลสวนอีกครึ่งหนึ่งใช
ผลิตเอธานอลเพื่อเปนเชื้อเพลิงชีวภาพ   ในป  2550  บราซิลเปนประเทศที่ผลิตเอธานอลเปนอันดับสองรองจาก
สหรัฐอเมริกา   และจัดเปนหนึ่งในไมกี่ประเทศในโลกที่ชวยตัวเองในดานพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลและ
เชื้อเพลิงชีวภาพ ซ่ึงบราซิลเปนผูนําในดานนี้ ปจจุบันการนําพืชเทคโนชีวภาพมาใชในบราซิลตองประสบปญหา
และลาชาไปมาก  เนื่องจากขอกําหนดดานกฎหมายและระเบียบตาง ๆ  ที่ไมเอื้อตอการพิจารณาอนุญาต   ผล
การศึกษาในป 2550 ของ  ดร.แอนเดอซัน กาลวาโด โกเมซ  ไดประเมินความสูญเสียของเกษตรกรบราซิลซ่ึง
เกิดจากขั้นตอนการพิจารณาอนุญาตที่ลาชา โดยเฉพาะการฟองรองจากองคกรตาง ๆ  รวมถึงระหวางรัฐมนตรี
ในรัฐบาลเดียวกัน  หากนําอัตราการใชถ่ัวเหลือง RR®  ในประเทศเพื่อนบานอยางอารเจนตินาเปนการ
เปรียบเทียบ การศึกษานี้สรุปวา การชะลอการใชถ่ัวเหลือง RR®  ในบราซิลระหวาง  พ.ศ. 2541 – 2549 สราง
ความเสียหายใหแกเกษตรกร  3.10  พันลานดอลลาร  ผูพัฒนาเทคโนโลยี  1.41  พันลานดอลลาร  รวมเปนมูลคา
ที่สูญเสีย  4.51  พันลานดอลลาร ในขณะที่คาดหมายผลประโยชนที่จะไดรับตอเกษตรกรระหวางป พ.ศ.2541 – 
2549  มูลคา  6.6  พันลานดอลลารแตประโยชนเกิดข้ึนจริงเพียง 2.09 พันลานดอลลาร  หรือเพียง  31%  เทานั้น  
ผลประโยชนที่หายไป  4.51 พันลานเดอลลาร  ตองสูญเสียใหกับการชะลอการใชที่ถูกควบคุมตามกฎหมายซึ่ง
เปนผลเสียตอประเทศ   แตผูที่สูญเสียมากสุด  คือ เกษตรกร อยางไรก็ดีรัฐบาลปจจุบันไดกําหนดวงเงิน 10  
พันลานรีล (7 พันลานดอลลาร)  ประกอบดวยภาครัฐ (60%)  และภาคเอกชน (40%) จัดเปนงบดําเนินการปละ  
700  ลานดอลลาร ตลอดระยะเวลา  10  ป เพื่อยืนยันเจตนารมณดานการเมืองและสนับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพ
ของรัฐบาลบราซิล   ยิ่งไปกวานั้น สวนหน่ึงของงบประมาณ  7  พันลานดอลลาร จะถูกนําไปใชพัฒนาเชื้อเพลิง
ชีวภาพและการเกษตร   ในเดือนพฤศจิกายน  2550  ประธานาธิบดี หลุยส ฮินาซิโอ ลูลา คา ชิลวา  ของบราซิล   
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ประกาศ   “แผนปฏิบัติการสําหรับวิทยาศาสตร  เทคโนโลยี  และนวัตกรรม”  มีระยะเวลา 4  ป  ใชงบลงทุน  23  
พันลานเดอลลาร   หนึ่งในสี่ภาระงานของแผนปฏิบัติการนี้  คือ  การสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมใน
ยุทธศาสตรที่สําคัญ  โดยเฉพาะเทคโนโลยีชีวภาพ  เชื้อเพลิงชีวภาพ  และความหลากหลายทางชีวภาพ  เปนที่นา
สังเกตวาการสนับสนุนดานการเมืองตอเทคโนโลยีชีวภาพอยางจริงจังในบราซิล  ไดเกิดขึ้นเชนเดียวกับในจีน
และอินเดียการขับเคลื่อนของสามประเทศ คือ บราซิล อินเดีย และจีน  นับเปนสิ่งที่ทาทายตอเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตร ในการพัฒนาผลิตภัณฑตาง ๆ และสรางประโยชนตอมนุษยชาติ  การขับเคลื่อนดานการเมือง
ของ 3  ประเทศนี้  ควรจะผสมผสานกันเพื่อสรางนิวเครียสของการทํางานรวมกัน  และรับการสนับสนุนจาก
สังคมโลกเพื่อประสานพลังและเพิ่มประสิทธิภาพ  ในการใชพืชเทคโนชีวภาพแกไขปญหาความยากจนและ
ความหิวโหยของเกษตรกรที่ยากจนภายในป  2558   ตามวัตถุประสงคของโครงการ MDG  (Humanitarian 
Millennium Development Goals)   ซ่ึงคาดหมายวา พืชอาหารหลัก  3  ชนิด คือ ขาวโพด ขาว และขาวสาลี   
ตลอดจนพืชอาหารอีกบางชนิดที่ไมเคยไดรับการพัฒนา  จะไดรับประโยชนจากเทคโนโลยีชีวภาพ โดยสรุป
บราซิลไดเปนผูนําในการใชพืชเทคโนชีวภาพโดยการขยายตัวอยางตอเนื่องของพื้นที่การปลูกถ่ัวเหลือง RR®    
ฝายบีทีที่มีลักษณะความตานทานตอสารกําจัดวัชพืช  การปลูกขาวโพดประมาณ13   ลานเฮคตารจากป 2551 
เปนตนไป  ตลอดจนโอกาสใหมของการปลูกขาว  3.7  ลานเฮคตาร   รวมถึงศักยภาพมหาศาลของการใชออย
เทคโนชีวภาพ   ในฐานะผูนําที่อุบัติใหมและผูสงออกเชื้อเพลิงชีวภาพของโลก 
 

อัฟริกาใต 
 อัฟริกาใตเปนเพียงประเทศเดียวในทวีปอัฟริกาที่ผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิงพาณิชย  จัดอยูในลําดับที่ 
8  ของโลกดวยพื้นที่ปลูก 1.8  ลานเฮคตาร ในป 2550  เพิ่มขึ้น 30% จากป 2549 ซ่ึงปลูกในพื้นที่ 1.4 ลานเฮคตาร    
ขาวโพด ฝาย และถ่ัวเหลือง เปนพืชเทคโนชีวภาพที่ปลูกในประเทศนี้   โดยมีการขยายพื้นที่ปลูกทุกๆ ป   
นับตั้งแตเร่ิมปลูกในป 2541 พื้นที่ปลูกเพิ่มมากสุดในป 2550 คือ ขาวโพดเทคโนชีวภาพ ซ่ึงเปนขาวโพดขาวที่
นํามาใชเปนอาหาร  ปลูกในพื้นที่ประมาณ 2 ใน  3 ของพื้นที่ปลูกขาวโพดขาวทั้งหมด 1.7 ลานเฮคตาร  
เกษตรกรรายยอยยากจนและเกษตรกรรายใหญตางก็ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ  เนื่องจากเกิดความไววางใจและ
เชื่อมั่นในพืชเหลานี้  ฝายบีทีซ่ึงปลูกในเขต ควา ซู ลู นาทาล มักจะปลูกโดยชาวไรที่เปนสตรี ฟลิซรี เมดเลซี   
สตรีชาวไรฝายจาก มาคคาทินี แฟลต  ของเขต ควา ซู ลู นาทาล   สามารถเพิ่มผลผลิตฝายจาก  3 เบล (bale)  ตอ
เฮคตารเปน  8  เบลตอเฮคตารโดยใชฝายบีที   ทําใหเธอมีรายไดสุทธิ  5,730  ดอลลาร  สามารถลดการพนสาร
กําจัดแมลงจาก 10  คร้ังตอการปลูกฝายธรรมดาเหลือเพียงแค  2  คร้ังสําหรับฝายบีที  และชวยประหยัดการใช
น้ําไดถึง 1,000  ลิตร เธอยังคงปลูกฝายบีทีตอเนื่องมาตลอดระยะเวลา  5  ป   เอคโวเคท มูเชน  หัวหนาเผาอิกโซ
โป   พูดภาษาพื้นเมืองโซซาจากฝงตะวันออกของอัฟริกาใตกลาววาเกษตรยากจนในเขตของเขา   120  คน  
สามารถเพิ่มผลผลิตไดถึง  133%  จากการปลูกขาวโพดบีทีและพันธุธรรมดา  ผลผลิตเพิ่มขึ้นจาก 1.5 ตันตอเฮค
ตาร เปน  3.5  ตันตอเฮคตาร  โดยการกําจัดหนอนเจาะลําตนขาวโพดซึ่งทําความเสียหายแกขาวโพดถึง  60%  
พวกเขาเรียกขาวโพดบีทีวา “iyasihluthisa”  เปนภาษาพื้นเมืองหมายถึง “สิ่งท่ีเติมกระเพาะใหเต็ม” 
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มูเชน กลาววา   “เปนคร้ังแรกที่พวกเขาสามารถผลิตอาหารเพื่อการบริโภคไดเพียงพอ”   ริชารด  ชิโตล   
ประธานสหภาพเกษตรกรเขต ฮลาบิซา (KZN)   กลาววา  สมาชิกในกลุม  250  คน  เร่ิมปลูกขาวโพดบีทีใน
แปลงขนาดเล็กโดยเฉลี่ยคนละ 2.5  เฮคตาร  ในป 2545  ผลผลิตในแปลงของเขาเองเพิ่มขึ้น  25%  จากพันธุเดิม
ซ่ึงใหผลผลิต  80  กระสอบ เปน  100  กระสอบจากการปลูกขาวโพดบีที  ทําใหมีรายไดเพิ่มขึ้น 300  ดอลลาร  
สมาชิกในกลุมบางคนสามารถเพิ่มผลผลิตไดถึง  40% เขาชี้ใหเห็นวาหากคํานวณจากรายไดของเกษตรกรใน
กลุมเพียง  20  คน  ซ่ึงในความเปนจริงมีมากกวานั้น เฉลี่ยรายไดเพิ่มคนละ  300  ดอลลาร  จะเปนรายไดเพิ่มถึง  
6,000  ดอลลาร  สงผลดีตอชุมชนขนาดเล็ก   กระตุนเศรษฐกิจใหแกรานขายของชํา  ชางตัดเย็บเสื้อผา  และ
เกษตรกรผูปลูกพืชผัก  ชิโตล กลาววา  “ผมขอทาใหผูท่ีตอตานพืชเทคโนชีวภาพ ใหลุกขึ้นมาปฏิเสธในส่ิงท่ี
สมาชิกเกษตรกรและตัวผมไดรับประโยชนจากการมีรายไดเพิ่มขึ้นและมีอาหารเพียงพอตอการเลี้ยงครอบครัว” 
อัฟริกาใตมีบทบาทสําคัญในการแลกเปลี่ยนประสบการณนี้กับประเทศอื่น ๆ ในอัฟริกาที่สนใจในศักยภาพของ
พืชเทคโนชีวภาพ เปนที่นายินดีวา  อัฟริกาใตไดเขารวมโครงการถายทอดเทคโนโลยีกับประเทศอื่นๆ ในอัฟริกา  
โดยการสนับสนุนของไอซา (ISAAA)   และรวมในโครงการฝกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษยใหแกประเทศ
เพื่อนบาน  อาศัยความพรอมและประสบการณที่เปนเอกลักษณเฉพาะกับอัฟริกา  ประเทศอัฟริกาใตจะมีบทบาท
สําคัญในการเปนพันธมิตรหลักของภูมิภาคในการประสานความรวมมือกับประเทศเทคโนชีวภาพในภูมิภาคอื่น
ของโลก เชน  จีน และอินเดียในเอเชีย  อารเจนตินา  และบราซิลในลาตินอเมริกา  รัฐบาลของอินเดีย  บราซิล  
และอัฟริกาใต (IBSA) ไดกําหนดแนวทางความรวมมือซ่ึงรวมถึงงานวิจัยดานเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  ดวยการ
ริเริ่มดําเนินการในลักษณะนี้  IBSA อาจจะพัฒนาไปสูการสรางกลไกใหม ที่สงเสริมความรวมมือระหวาง
ประเทศกําลังพัฒนาดานการใชประโยชนของเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรในการเพิ่มผลผลิตอาหาร เพื่อชวยเหลือ
ประเทศในอัฟริกาที่ขาดแคลน  อัฟริกาใตสามารถเปนผูนําในการสรางเครือขายนานาชาติ ทั้งในสวนภาครัฐ
และเอกชนของประเทศอุตสาหกรรม  ในการนําไปสูการพัฒนาความรวมมือและการถายทอดเทคโนโลยีใหกับ
ประเทศอื่นๆ  ในอัฟริกาที่ตองการเทคโนโลยี  อัฟริกาใตมีบทบาทสําคัญในฐานะชาวอัฟริกาและศูนยรวมของ
โลกในการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณดานพืชเทคโนชีวภาพ  อัฟริกาใตประมาณวาสามารถเพิ่มรายได
ใหแกเกษตรกรจากขาวโพด  ถ่ัวเหลือง  และฝายเทคโนชีวภาพระหวางป  2541 – 2549 156 ลานเดอลลาร  
โดยเฉพาะในป 2549   มีรายไดประมาณ  67  ลานดอลลาร    

ในป  2550   จํานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นเปน  23  ประเทศ  โดยที่โปแลนดเร่ิมปลูก
ขาวโพดบีทีเปนครั้งแรก  ทําใหประเทศในสหภาพยุโรป (อียู)  ที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมเปน  8 ประเทศ จาก   
27  ประเทศ จากเดิมปลูกเพียง  6  ประเทศ ในป 2549  สเปนยังคงเปนผูนําในอียูโดยมีการปลูกมากกวา  70,000  
เฮคตารในป 2550 เทียบเทากับอัตราการยอมรับ 21% และอัตราการเพิ่ม 40% จากป 2549 ส่ิงสําคัญ คือ พื้นที่
ปลูกรวมของขาวโพดบีทีใน 7 ประเทศ (ฝร่ังเศส  สาธารณรัฐเชค  โปรตุเกส  เยอรมนี สโลวาเกีย โรมาเนีย  และ
โปแลนด) เพิ่มขึ้นเปน 4 เทา จาก  8,700  เฮคตาร ในป 2549 เปน  35,700  เฮคตาร  โดยภาพรวมพื้นที่ปลูก
ขาวโพดบีทีในอียูเกิน  100,000  เฮคตาร เปนครั้งแรก โดยมีอัตราเพิ่มในแตละปสูงถึง  77% เปนที่นายินดีวา
ประชากรโลกกวาครึ่งหนึ่ง (55% หรือ 3.6 พันลานคน)  ของจํานวนประชากรโลก  6.5  พันลานคนอาศัยอยู 
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ใน  23  ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2550  มีโอกาสสรางผลประโยชนตาง ๆ  คิดเปนมูลคาประมาณ   7  
พันลานดอลลารกวาครึ่งหนึ่งของพื้นที่ปลูก (52% หรือ776 ลานเฮกคตาร) จากพื้นที่เกษตรกรรม 1.5  พันลาน
เฮคตารของโลกอยูใน  23  ประเทศที่ไดรับอนุญาตใหปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2550 พื้นที่  114.3  ลานเฮค
ตารท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในป 2550   คิดเปน  8% ของพ้ืนที่  1.5  พันลานเฮคตารของพื้นที่เกษตรกรรมของ
โลก 
 ถ่ัวเหลืองเทคโนชีวภาพยังคงเปนพืชหลักสําหรับการปลูกในป 2550 โดยมีพื้นที่ปลูก 58.6 ลานเฮคตาร
(51%ของพื ้นท ี่ปล ูกพ ืชเทคโนช ีวภาพท ั่วโลก)  ถ ัดมาค ือ ข าวโพดเทคโนช ีวภาพ (35.2 ล านเฮคตาร หร ือ 31%) 
ฝายเทคโนชีวภาพ (15.0  ลานเฮคตาร หรือ  13%)   และคาโนลาเทคโนชีวภาพ (5.5  ลานเฮคตารหรือ  5%)   
 จากการเริ่มตนผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาในป 2539 จนถึง 2550 ลักษณะการตานทานตอสาร
กําจัดวัชพืชไดถูกนํามาใชมากสุด  ในป  2550  พืชเทคโนชีวภาพทนทานสารกําจัดวัชพืชประกอบดวย ถ่ัวเหลือง  
ขาวโพด  คาโนลา  ฝาย  และอัลฟลฟา  มีพื้นท่ีปลูกรวม  63% หรือ 72.2  ลานเฮคตารของพื้นที่ปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพทั่วโลก  114.3  ลานเฮคตาร  เปนครั้งแรกในป  2550   มีการปลูกพืชบีทีลักษณะผสม 2 – 3  ลักษณะมาก
ขึ้น (21.8  ลานเฮคตารหรือ  19%  ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก)  กวาลักษณะการตานทานแมลง (20.3 ลานเฮคตารหรือ  
18% )  ลักษณะรวมพันธุนี้ถือวามีการขยายตัวมากที่สุดในชวงป  2548  ในขณะที่ลักษณะการตานทานตอแมลง
มี  7%  และลักษณะการตานทานตอสารกําจัดวัชพืช  3% 
 ในชวง 12  ปแรก  พื้นที่รวมของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกในป พ.ศ. 2550  มากกวา 2  ใน 3  
ของพันลานเฮคตารหรือเทากับ  690.9  ลานเฮคตารหรือ 1.7 พันลานเอเคอรเทียบเทากับ  70%  ของเนื้อที่
สหรัฐอเมริกาหรือจีน   หรือใกลเคียงกับ   30  เทาของสหราชอาณาจักร   การยอมรับในอัตราที่สูงเชนนี้สะทอน
ใหเห็นถึงความพึงพอใจของเกษตรกร  ในผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพที่สามารถใหประโยชนหลากหลายจากความ
สะดวกสบายและความยืดหยุนในการบริหารจัดการระบบปลูกพืช ตนทุนการผลิตต่ํา ผลผลิตสูง และให
ผลตอบแทนตอเฮคตารสูง  เปนผลดีตอสุขอนามัยและสังคมชวยใหสภาพแวดลอมดีขึ้นจากการลดการใช
สารเคมีซ่ึงนําไปสูการเกษตรยั่งยืน     การยอมรับตอพืชเทคโนชีวภาพแสดงถึงความมั่นคงถาวรของประโยชนที่
เกิดขึ้นกับเกษตรกรไมวารายใหญหรือรายยอย ตอสังคมผูบริโภคไมวาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศ
กําลังพัฒนา 
 การสํารวจลาสุดถึงผลกระทบของพืชเทคโนชีวภาพระหวาง พ.ศ. 2539 – 2549  พบวาในป 2549  มูลคา
สุทธิของผลประโยชนที่เกษตรกรผูปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกไดรับประมาณ  7  พันลานดอลลาร  สวน
มูลคาสะสมของผลประโยชนระหวาง พ.ศ. 2539 – 2549  คิดเปน 34 พันลานดอลลาร (16.5 พันลานดอลลาร
สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 17.5 ลานดอลลารสําหรับประเทศอุตสาหกรรม) มูลคาประเมินนี้ไดรวมถึงรายไดที่
สําคัญจากการปลูกถ่ัวเหลืองเทคโนชีวภาพในอารเจนตินา (Brookes and Barfoot, 2008)2 ปริมาณสารเคมีที่ใช
ระหวางเวลาเดียวกันลดลงไปประมาณ  289,000   เมตริกตันของสารออกฤทธิ์เทียบเทากับการลดผลกระทบตอ 
                                                           
2 Brookes, G. and P. Barfoot. 2008. GM Crops : Global Socio-economic and Environmental Impacts 1996-2006, P.G. 
Economics 2008. In press 
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สภาพแวดลอมอันเนื่องมาจากการใชสารเคมีทางเกษตรลงไป 15.5% ตามวิธีการประเมินโดย The Environment 
Impact Quotient (EIQ) ซ่ึงประเมินจากปจจัยตางๆ   ที่มีผลตอสภาพแวดลอมอันเกิดจากสารออกฤทธิ์แตละชนิด 
 ส่ิงที่มีความสําคัญและควรไดรับการพิจารณาอยางเรงดวน คือ ผลของพืชเทคโนชีวภาพตอสภาพ 
แวดลอม   พืชเทคโนชีวภาพมีประสิทธิภาพในการลดกาซเรือนกระจกและบรรเทาสภาพการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศใน  3  ประเทศ   ประการแรกคือ การลดการปลอยคารบอนไดออกไซด (CO2) จากการลดการใช
เชื้อเพลิงฟอสซิลซ่ึงเกี่ยวโยงกับการลดปริมาณการใชสารกําจัดแมลงและสารกําจัดวัชพืช  ในป 2549 มีการ
ประเมินวาการลดคารบอนไดออกไซดลง  1.2   พันลานกิโลกรัม  เทากับการลดปริมาณรถบนถนน 0.5 ลานคัน  
ประการที่สองคือ  การลดการไถพรวนเนื่องมาจากการใชพืชเทคโนชีวภาพทนทานสารกําจัดวัชพืชสําหรับพืช
อาหาร  อาหารสัตว  และเสนใย  นําไปสูการตรึงคารบอนในดินสําหรับป 2549 ไดเทากับ  13.6  พันลาน
กิโลกรัมของคารบอนไดออกไซด   หรือเทากับการลดปริมาณรถยนตบนถนน 6 ลานคัน  ดังนั้นในป 2549  หาก
รวม  2  กรณีเขาดวยกันจะลดปริมาณกาซคารบอนไดออกไซดลงได  14.8  พันลานกิโลกรัม  หรือเทากับลด
ปริมาณรถยนตบนถนน 6.5 ลานคัน  ประการที่สาม  ในอนาคตการเพิ่มพื้นที่ปลูกพืชพลังงานเทคโนชีวภาพเพื่อ
ผลิตเอธานอลหรือไบโอดีเซลจะชวยทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิล ขณะเดียวกันจะชวยรีไซเคิลและตรึงคารบอน   
งานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ  นี้แสดงใหเห็นวาเชื้อเพลิงชีวภาพสามารถประหยัดการสูญเสียทรัพยากรดานพลังงานลงได
ถึง 65%  การปลูกพืชพลังงานมีแนวโนมจะเพิ่มมากขึ้นในอนาคตซึ่งอาจสงผลตอการบรรเทาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศอยางมีนัยสําคัญ 
 ขณะที่มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพใน  23  ประเทศในป  2550  อีก  29  ประเทศรวมเปน 52 ประเทศที่มี
การอนุญาตใหมีการนําเขาพืชเทคโนชีวภาพเพื่อใชเปนอาหารและอาหารสัตว  ตลอดจนการปลดปลอยสู
สภาพแวดลอมนับตั้งแตป  2539  เปนตนมา  รวมเปนการอนุญาต  615  คร้ังสําหรับ  124  กรณีของพืช  23  ชนิด 
จึงเห็นไดวาพืชเทคโนชีวภาพไดรับการยอมรับใน 29 ประเทศ   รวมถึงประเทศที่เปนผูนําเขาอาหารรายใหญ  
เชน  ญี่ปุน  ซ่ึงไมไดมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ใน  52  ประเทศที่มีการอนุญาตใหใชพืชเทคโนชีวภาพมี
จํานวนการใหอนุญาตจากมากไปนอยดังนี้  ญี่ปุน  สหรัฐอเมริกา  คานาดา  เกาหลีใต  ออสเตรเลีย  เม็กซิโก  
ฟลิปปนส  นิวซีแลนด  อียู  และจีน  พืชเทคโนชีวภาพที่ไดรับการอนุญาตมากสุดคือ  ขาวโพด (40) ฝาย (18)  
คาโนลา (15)   และถ่ัวเหลือง (8)   กรณี (event)   ที่รับอนุญาตในเกือบทุกประเทศ คือ  ถ่ัวเหลืองทนทานสาร
กําจัดวัชพืช (GTS – 40 – 3 – 2)  24  รายการ  (อียู  27  ประเทศนับเพียง  1  รายการ) ขาวโพดตานทานหนอน
เจาะลําตน (MON 810) และทนทานสารกําจัดวัชพืช (NK 603) 18  รายการ ฝายตานทานหนอนเจาะสมอฝาย
(MON 531/757/1076)  16  รายการทั่วโลก 
 ป  2550    ประมาณวาจากพื้นที่ปลูก  114.3  ลานเฮคตารของพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก 9% หรือ 11.2 
ลานเฮคตารเปนพืชที่ใชสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพ  โดยปลูกในสหรัฐอเมริกามากกวา  90%  โดยปลูกขาวโพดเทค
โนชีวภาพ  7  ลานเฮคตารสําหรับการผลิตเอธานอล    ถ่ัวเหลืองเทคโนชีวภาพ  3.4  ลานเฮคตาร  และอีก
ประมาณ  10,000  เฮคตารปลูกคาโนลาเทคโนชีวภาพสําหรับการผลิตไบโอดีเซล  รวมการปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพสําหรับเชื้อเพลิงชีวภาพในสหรัฐอเมริกา  10.4  ลานเฮคตาร   ปเดียวกันนั้นบราซิลปลูกถ่ัวเหลือง RR®     
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เพื่อผลิตไบโอดีเซล  750,000  เฮคตาร   คานาดาปลูกคาโนลาเทคโนชีวภาพ  45,000  เฮคตาร สําหรับไบโอดีเซล   
รวมพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกสําหรับการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  11.2  ลานเฮคตาร 
 เปนที่ประจักษวามีการพัฒนากาวหนาไปมากในระยะ  12  ปแรกของการผลิตพืชเทคโนชีวภาพในเชิง
การคา  แตความกาวหนาจนถึงปจจุบันเปนเสมือนจุดประกายเริ่มตนของศักยภาพในการพฒันาในชวงทศวรรษ
ที่สองระหวางป 2549 – 2558   ซ่ึงปสุดทายของทศวรรษที่สองหรือ พ.ศ. 2558 นั้น เปนปของโครงการ   The 
Millennium Development Goals (MDG)  ความสอดคลองกันนี้จะเปดโอกาสใหสังคมเทคโนโลยีชีวภาพทั่วโลก  
ไมวาจะมาจากประเทศอุตสาหกรรมหรือประเทศกําลังพัฒนา  ภาครัฐหรือภาคเอกชน  มารวมกันกําหนด
แนวทางสําหรับป 2551 ที่จะใชพืชเทคโนชีวภาพสนับสนุนโครงการ MDG บรรลุเปาหมายนําไปสูเกษตรยั่งยืน
ในอนาคต   โดยมีระยะเวลา  7  ปตอจากนี้จนถึงป 2558  ตามลําดับของโอกาสที่จะเปนไปไดดังตอปนี้ 
 

1.  เพิ่มผลผลิตพืชท่ัวโลกเพือ่สรางความมัง่คงดานอาหาร  อาหารสัตว  และเสนใยในระบบเกษตรยั่งยืน
และการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 

ในชวง 12 ปแรกของการใชพืชเทคโนชีวภาพที่ทนทานตอสภาวะแวดลอมที่ไมเหมาะสม  เชน 
ตานทานตอศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืชไดมีสวนชวยสําคัญตอเปาหมายนี้ การเพิ่มผลผลิตจากการปลูกบนพื้นที่
เดิมมีสวนชวยในการอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ  เนื่องจากการลดการบุกรุกทําลายปาและการทําไร
เล่ือนลอย  การเพิ่มผลผลิตของขาวโพดที่ใชเปนอาหารสัตว  ถ่ัวเหลืองและคาโนลาสําหรับน้ํามัน และฝาย
สําหรับเสนใยเพิ่มมูลคาสูงถึง  34  พันลานดอลลารในชวงป 2539 – 2549  ความกาวหนาในชวงแรกของพืช
อาหารเริ่มจากขาวโพดขาวในอัฟริกาใต  สวนผสมที่ไดจากขาวโพดเทคโนชีวภาพ  ถ่ัวเหลือง  คาโนลา ที่ใชใน
อุตสาหกรรมอาหาร   มะละกอและสควอชที่ใชบริโภคในสหรัฐอเมริกา  มะละกอในจีน  ในระยะ 5  ปขางหนา
จะเห็นการแกไขปญหาสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสมดวยการใชพืชทนแลง ตามดวยทนดินเค็ม  ผลิตภัณฑใหม
นอกจากจะเพิ่มผลผลิตแลวยังเพิ่มคุณคาอาหาร  เชน  น้ํามันที่มีโอเมกา 3 ขาวสีทองที่มีโปรไวตามินเอ ซ่ึง
คาดหมายวาจะไดรับการอนุญาตใหใชไดในป 2555 เหตุการณสําคัญที่คาดหวังใน  5  ปขางหนาคือ  การอนุญาต
ใหใชขาวเทคโนชีวภาพซึ่งจะเปนอาหารสําคัญที่สุดของโลก   และเคยไดรับอนุญาตใหปลูกเปนครั้งแรกในป 
2548 ที่อิหราน   การทดสอบภาคสนามไดดําเนินการเรียบรอยแลวในจีนและอยูระหวางการพิจารณาอนุญาตให
ใชในเชิงการคา   การทดลองภาคสนามยังคงดําเนินการในอินเดีย   และหลายประเทศในเอเชียมีโครงการพัฒนา
ขาว  ซ่ึงคาดวาจะเริ่มมีผลิตภัณฑขาวเทคโนโลยีชีวภาพออกสูตลาดหลังจากการอนุญาตใหใชไดในจีน ขาวเทค
โนชีวภาพมีศักยภาพสูงยิ่งตอความมั่นคงดานอาหารและลดความยากจน 
  

2. การลดความยากจนและความหิวโหย 
 50% ของประชากรโลกที่ยากจนที่สุด คือ เกษตรกรรายยอย    อีก 20% เปนชาวชนบทที่ไมมีที่ดินทํากิน
แตอาศัยการเกษตรเพื่อการอยูรอด   ดังนั้นการเพิ่มรายไดใหกับเกษตรกรรายยอยและเกษตรกรยากจน สงผล
โดยตรงตอการลดความยากจนของกลุมประชากรที่ยากจนสวนใหญของโลก   ฝายเทคโนชีวภาพมีสวนชวยเพิ่ม
รายไดใหแกเกษตรกรยากจนในทศวรรษแรก ระหวางป 2539 – 2548  และมีสวนชวยอีกมากในทศวรรษที่สอง    
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ขาวโพดเทคโนชีวภาพไดมีสวนชวยเพิ่มรายไดใหแกเกษตรกรรายยอยไดบางสวน   แตจะมองเห็นศักยภาพมาก
ขึ้นภายในป 2558  พืชเทคโนชีวภาพอื่นๆ  เชน  มะเขือ  ซ่ึงกําลังพัฒนาอยูในอินเดีย  ฟลิปปนส  และบังคลาเทศ  
และคาดหวังวาจะไดรับอนุญาตใหใชภายในเร็ววันนี้  จะเปนอาหารของเกษตรกรรายยอยกวา 2  ลานครอบครัว   
รวมถึงมันสําปะหลัง  ขาวฟาง  และพืชผักตางๆ  จะไดรับการพัฒนาโดยมีเปาหมายเพื่อลดความยากจนและ
ความหิวโหย 
  

3. ลดผลเสียตอสภาพแวดลอมทางการเกษตร 
 การเกษตรมีผลกระทบอยางมากตอสภาพแวดลอม  เทคโนโลยีชีวภาพสามารถลดผลกระทบนี้ได  
ความกาวหนาของเทคโนโลยีชีวภาพในทศวรรษแรกชวยลดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช  ประหยัดพลังงานฟอส
ซิล  และลดการปลดปลอยกาซคารบอนไดออกไซดโดยการเลิกหรือลดการไถพรวน  อนุรักษดินและความชื้น
ในดินโดยพัฒนาวิธีการปลูกโดยใชพืชทนทานสารกําจัดวัชพืช  การเพิ่มประสิทธิภาพของการใชน้ําในการปลูก
ขาวจะมีผลอยางมากตอการอนุรักษน้ําและการใชประโยชน  ปจจุบันนี้  70% ของน้ําจืดถูกนํามาใชในการเกษตร  
ซ่ึงเปนปริมาณที่อาจนําไปสูการขาดแคลนน้ําในอนาคต อันเนื่องมาจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกเกือบ  
50%  ในป  2593 หรือ  9.2  พันลานคน  และในประเทศกําลังพัฒนาที่มีอัตราการใชน้ําจืดสูงถึง  86%  พืชเทค
โนชีวภาพที่อาจมีการนํามาใชในตอนปลายของทศวรรษที่สอง (2549 – 2558)  คือ พืชที่เพิ่มประสิทธิภาพใน
การใชไนโตรเจน  ซ่ึงจะชวยบรรเทาสภาพโลกรอนและการปนเปอนน้ําบาดาลหรือบริเวณปากแมน้ํา  เชน  
แมน้ําโขง  อันเนื่องมาจากมลพิษที่เกี่ยวของกับไนโตรเจน   คาดวาขาวโพดเทคโนชีวภาพทนแลงจะเริ่มใชใน
เชิงพาณิชยในป 2554   และลักษณะทนแลงไดถูกฝากถายกับพืชอ่ืนๆ  อีกหลายชนิด  พืชทนแลงจึงอาจมีผลตอ
ระบบการปลูกพืชทั่วโลกโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา  ซ่ึงภาวะแหงแลงจะมีมากและรุนแรงกวาประเทศ
อุตสาหกรรม 
  

4. บรรเทาภาวการณเปล่ียนแปลงภูมิอากาศและลดกาซเรือนกระจก 
 ภาวะแหงแลง  น้ําทวม  อุณหภูมิเปล่ียนแปลง  ตางเปนที่คาดหมายวาจะเกิดขึ้นบอยครั้งและรุนแรงมาก
ยิ่งขึ้นบนโลก ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่ตองพัฒนาพันธุพืชที่สามารถปรับตัวเขากับสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน 
เทคนิคตาง ๆ ของเทคโนโลยีชีวภาพ  เชน การตรวจวินิจฉัย  จีโนมมิกส  การคัดเลือกโดยใชเครื่องหมายโมเลกลุ 
(MAS)  และพืชเทคโนชีวภาพสามารถชวยรนระยะเวลาของการปรับปรุงพันธุใหไดพันธุที่ปรับตัวไดดีจากการ
เปล่ียนแปลงของภูมิอากาศ  พืชเทคโนชีวภาพไดมีสวนชวยในการลดกาซคารบอนไดออกไซด ลดการไถพรวน 
อนุรักษดินและความชื้น ลดการใชสารเคมีปราบศัตรูพืชและตรึงคารบอนไดออกไซด 
  

5. ชวยประหยดัตนทุนในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 เทคโนโลยีชีวภาพมีสวนชวยในการเพิ่มผลผลิตของสารชีวมวลตอพื้นที่ในรุนแรกของการผลิตพืช
อาหาร  อาหารสัตว  และเสนใย  และรุนถัดมาคือ พืชพลังงาน  ซ่ึงเกี่ยวของกับการพัฒนาพันธุพืชที่ตานทานตอ
สภาพแวดลอมไมเหมาะสม (ทนแลง/ดินเค็ม)  และตานทานตอศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช รวมทั้งการเพิ่ม
ผลผลิตไดสูงโดยการเพิ่มศักยภาพการใหผลผลิตของพืชแตละชนิด โดยการเปลี่ยนแปลงเมตาโพลิซึมของพืช   
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นอกจากนี้เทคโนโลยีชีวภาพสามารถนําไปพัฒนาเอ็นไซมใหมีประสิทธิภาพสูง ในสวนตนน้ําของกระบวนการ
ผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ 
 

อนาคต 
 พืชเทคโนชีวภาพยังคงมีอนาคตที่ดี จํานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ชนิดพืช ลักษณะ  และ
พื้นที่ปลูก  คาดหมายวาจะเพิ่มขึ้นเปน 2  เทาระหวางป 2549 – 2558  ซ่ึงเปนทศวรรษที่สองของการปลูกในเชิง
พาณิชย  ประเทศกําลังพัฒนา  เชน  เบอรตินา  ฟาโซ  และอียิปต ตลอดจนเวียดนามมีแนวโนมที่จะใชพืชเทคโน
ชีวภาพภายในระยะเวลา 1- 2 ป  การยกเลิกการหามปลูกคาโนลาเปนระยะเวลา  4  ป  เมื่อปลายเดือนพฤศจกิายน  
2550  ของรัฐวิคตอเรียและนิวเซาทเวลส   มีความสําคัญตอการพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพของออสเตรเลีย  ซ่ึง
ขณะนี้อยูระหวางการทดสอบภาคสนามขาวสาลีทนแลง   ในป 2558  จํานวนเกษตรกรที่ใชพืชเทคโนชีวภาพ
อาจเพิ่มขึ้น  100  พันลานคนหรือมากกวาคิดเปน  10  เทาของปจจุบัน  โดยคิดจากการอนุญาตใหใชขาวเทคโน
ชีวภาพเพิ่มเพียงชนิดเดียวเทานั้น  ยีนควบคุมการทนแลงคาดวาจะเริ่มใชในป 2554  จะชวยใหเกิดประโยชน
อยางยิ่งตอประเทศที่ประสบภัยแหงแลง  ซ่ึงเพิ่มความรุนแรงและเปนขอจํากัดของการเพิ่มผลผลิตโดยรวม    
ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2549 – 2558) จะไดเห็นการขยายตัวของเทคโนโลยีในเอเชียมากกวาในทศวรรษแรกซึ่ง
เปนยุคของสหรัฐอเมริกา  แตจะมีการพัฒนาอยางตอเนื่องในอเมริกาเหนือจากการใชลักษณะผสมและการ
เติบโตอยางเขมแข็งในบราซิล   การผสมลักษณะตาง ๆ  เขาดวยกันโดยเฉพาะการเพิ่มคุณคาของอาหาร  จะมี
สวนชวยใหเกิดการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพในยุโรปมากขึ้น  ผลิตภัณฑบางชนิด  เชน ยาและเวชภัณฑ  วัคซีน
กินได  และผลิตภัณฑเฉพาะทางอื่น ๆ จะเริ่มมีการใชมากขึ้น  การใชเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของพืชอาหาร/อาหารสัตวในรุนแรกและรุนที่สอง ที่จะนําไปใชในการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ  จะกอใหเกิด
ประโยชนอยางมากและถือวาเปนโอกาสและทาทายในการพัฒนา  การใชพืชอาหาร/อาหารสัตว เชน  ออย  มัน
สําปะหลัง  และขาวโพดเพื่อการผลิตพลังงานชีวภาพโดยขาดความรอบคอบในประเทศกําลังพัฒนา  อาจจะ
สงผลเสียตอความมั่นคงดานอาหาร  ถาประสิทธิภาพของพืชเหลานั้นไมไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นโดยวิธีการ
เทคโนโลยีชีวภาพและวิธีอ่ืนๆ  เพื่อใหเกิดความแนใจวามีความสามารถผลิตพืชอาหาร  อาหารสัตว  และ
พลังงานไดตามเปาหมาย   บทบาทสําคัญอีกประการหนึ่งของพืชเทคโนชีวภาพ คือ  การลดตนทุนการผลิตของ
ชีวมวล / พลังงานชีวภาพตอพื้นที่ปลูก   ซ่ึงจะชวยใหมีการผลิตพลังงานไดในราคาที่ไมสูงมากนัก  อยางไรก็ดี  
ส่ิงสําคัญที่สุดที่คาดวาจะไดรับจากศักยภาพของพืชเทคโนชีวภาพ   คือ การลดความยากจนและความหิวโหยให
ได 50% ภายในป 2558 ตามโครงการ Humanitarian  Millennium  Development  Goals  (MDG)                       

ส่ิงที่ตองทําควบคูกันไปในระบบการจัดการฟารม  เชน  การปลูกพืชหมุนเวียนและการจัดการเพื่อลด
การสรางความตานทานของศัตรูพืชยังคงเปนสิ่งจะเปนเหมือนเชนในทศวรรษแรก  แตคงตองมีมาตรการเฝา
ระวังเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา   ซ่ึงจะเปนผูใชพืชเทคโนชีวภาพมากขึ้นในทศวรรษที่สองของ
การใชในเชิงพาณิชย (พ.ศ.2549 – 2558) 
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มีสาระสําคัญในรายงานป 2551 ของธนาคารโลกในสวนของ “การเกษตรเพื่อการพัฒนา” ระบุวา  

“การเกษตรเปนเคร่ืองมือท่ีจําเปนตอการสัมฤทธิผลของโครงการ  MDG  ท่ีตองการลดความยากจนและความ
หิวโหยของประชากรโลกลงไปครึ่งหนึ่งภายในป 2558”   (World Bank, 2008)3   รายงานนี้เปนสิ่งเตือนความ
ทรงจําวา ประชากร  3  คนในทุก ๆ  4  คนในประเทศกําลังพัฒนาอยูในชนบทและสวนใหญพึ่งพาการเกษตร  
ไมวาทางตรงหรือทางออมเพื่อการดํารงชีพ   เปนที่ยอมรับแลววาการเอาชนะความยากจนอยางสาหัสในอาฟ-
ริกาจะไมเกิดขึ้น  หากไมมีการปฏิรูปในการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรเพื่อชวยเหลือเกษตรกรผูยากไรนับลาน
คนและสวนใหญเปนสตรี   ขณะเดียวกันสิ่งที่ควรคํานึงถึง คือ  เอเชียซ่ึงกําลังเปนจุดที่เติบโตทางเศรษฐกิจอยาง
รวดเร็วและกําลังจะเปนโลกของความเจริญมั่งคั่ง  แตมีประชากรในชนบทอาศัยอยูถึง  600  ลานคน (170  ลาน
คนอยูในอัฟริกา)  ซ่ึงมีความเปนอยูอยางยากจนแรนแคน  ความยากจนในชนบทของเอเชียจึงเปนสิ่งที่ประชากร
นับลานคนตองเผชิญอยูตอไปอีกนานนับทศวรรษ  ส่ิงนาเศราที่เกิดขึ้น คือ ความยากจนเปนปรากฏการณของ
ชนบท  ซ่ึง 50% ของผูที่ยากจนที่สุดในโลกคือ เกษตรกรที่ยากจน 20%  เปนเกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของ
ตนเองแตตองอาศัยพึ่งพาการเกษตรเพื่อการยังชีพ  ดังนั้น 70% ของผูยากจนที่สุดในโลกจึงเปนเกษตรกรรายยอย
และยากจน  และแรงงานในชนบทซึ่งไมมีที่ทํากินแตอาศัยและทํางานอยูในทองถ่ินนั้น ส่ิงที่ทาทายคือ  การ
เปลี่ยนกลุมเกษตรกรผูยากไรไปสูสังคมที่มีโอกาสลดความยากจนลง  โดยการใหความรูและประสบการณจาก
ความสําเร็จของประเทศอุตสาหกรรมและประเทศกําลังพัฒนา  ในการนําพืชเทคโนชีวภาพมาใชในการเพิ่ม
ผลผลิตและเปาหมายคือ  รายได  รายงานของธนาคารโลกไดกลาวถึงการปฏิรูปดานเทคโนโลยีชีวภาพและ
ขอมูลขาวสารจะนําไปสูการใชการเกษตรเพื่อสงเสริมการพัฒนา แตรายงานไดเตือนวา ประเทศกําลังพัฒนาอาจ
มีความเสี่ยงตอการพลาดโอกาสของการใชเทคโนโลยีชีวภาพเกษตร  ซ่ึงพัฒนากาวหนาอยางรวดเร็วมาก หาก
ประเทศนั้นๆ  ขาดเจตจํานงทางการเมืองและการสนับสนุนจากนานาชาติ  ไมทันเวลาที่ควรโดยเฉพาะการใช
พืชเทคโนชีวภาพที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงขึ้น เปนสิ่งที่นาติดตาม “เจตจํานงทางการเมือง”  ที่เพิ่มขึ้นและการ
ตัดสินใจจากนักการเมืองที่มีวิสัยทัศนและผูนําเกษตรกรเกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพในประเทศผูนําหลายประเทศ
ตามรายงานฉบับนี้ ส่ิงทาทายสําหรับสังคมโลกและกลุมประเทศผูนําจากประเทศกําลังพัฒนา  เชน  อินเดีย จีน  
อารเจนตินา  บราซิล  และอัฟริกาใต  ซ่ึงเคยไดรับประโยชนจากพืชเทคโนชีวภาพ คือ  การแลกเปลี่ยนความรู
และประสบการณใหแกหนวยงานของประเทศกําลังพัฒนาที่จะไดเรียนรูเกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพ การ
ดําเนินงานในลักษณะนี้ตองการเงินทุนสนับสนุนคอนขางดวน    แตไมไดเปนเงินจํานวนมากจากมูลนธิิการกศุล  
ความรวมมือจากองคกรชวยเหลือสังคมตาง ๆ  และภาคธุรกิจเอกชนทุกมุมโลกที่ไดรับผลประโยชนจาก
อุตสาหกรรมพืชเทคโนชีวภาพ มูลคา 7 พันลานดอลลารในวันนี้  หากไมมีการสนับสนุนดังกลาว  ประเทศกําลัง
พัฒนาหลายประเทศจะเสี่ยงตอการพลาดโอกาสครั้งสําคัญ  กลับกลายเปนประเทศที่เสียเปรียบและไมสามารถ
แขงขันในการเพิ่มผลผลิตไดอีกตอไป   สงผลเสียหายอยางรุนแรงตอความ 

                                                           
3 World Bank. 2008. The World Development Report, Agriculture for Development. 365 pp, ISBN – 13 : 978-0-8213-807-7 
World Bank, Washington DC. USA. 
 



สถานภาพการผลิตพืชเทคโนชีวภาพ/พืชจีเอ็ม ในเชิงการคาทั่วโลก: พ.ศ. 2550 

 20 

 
พยายามในการแกไขปญหาความยากจนของประชาชน  การแลกเปลี่ยนขอมูลกับ “ชุดผูปฏิบัติระดับชาติ”   โดย
รวบรวมจากผูที่ประสบผลสําเร็จในโครงการพืชเทคโนชีวภาพของแตละประเทศ   เชน   ฝายบีทีจากอินเดียหรือ
จีน  ขาวโพดเทคโนชีวภาพจากอัฟริกาใตหรือฟลิปปนส   เปนสิ่งที่มีประโยชนยิ่ง  ชุดผูปฏิบัติการระดับชาติควร
ประกอบดวยบุคลากรหลักในแตละดาน เชน นักการเมือง  ผูกําหนดนโยบาย  นักวิชาการเกษตร  นักวิชาการ
เทคโนโลยีชีวภาพ  นักเศรษฐศาสตร   และเกษตรกรผูมีสวนรวมในการดําเนินงาน  กลุมผูสนับสนุนและคัดคาน
ควรมีโอกาสไดแสดงความคิดเห็นอยางตรงไปตรงมาเพื่อใหโครงการใหมเดินหนาตอไปไดโดยไมเสียเวลา
เร่ิมตนใหมทั้งหมด  คําถามสําคัญที่ควรจะถามชุดผูปฏิบัติการระดับชาติ  เชน  “คุณจะดําเนินโครงการใชพืชเทค
โนชีวภาพในครั้งใหมนี้ตางจากครั้งแรกอยางไร” เปนตัวอยางที่จะชวยใหผูจะใชเทคโนโลยีรุนใหมเรียนรูจาก
ประสบการณของผูที่เคยใชเทคโนโลยีในครั้งแรก 
 ขอจํากัดที่สําคัญยิ่งประการหนึ่งของการใชพืชเทคโนชีวภาพในประเทศกําลังพัฒนา คือ  การขาด
ระเบียบปฏิบัติที่เหมาะสม  มีประสิทธิภาพและวางใจได  ซ่ึงเกิดจากการรวบรวมประสบการณที่ผานมารวม
ทศวรรษ   ระบบการควบคุมดูแลของประเทศกําลังพัฒนาในทุกวันนี้  มักจะมีความยุงยากเกินความจําเปนและ
ในหลายกรณีจะไมสามารถนําไปสูการปฏิบัติเพื่ออนุญาตใหใชผลิตภัณฑ   และอาจตองใชเงินมากถึง 1 ลาน
เหรียญสหรัฐ  หรือมากกวาในกระบวนการยกเลิกการควบคุมและสามารถนําไปใชได   รูปแบบการควบคุมดูแล
ในปจจุบันไดถูกกําหนดขึ้นกวา 10 ปมาแลว   เพื่อตอบสนองตอความตองการของประเทศอุตสาหกรรมในการ
จัดการเกี่ยวกับเทคโนโลยีที่อุบัติใหม   และชวยใหมีการเขาถึงหนวยงานควบคุมตาง ๆ  ที่ไมมีในประเทศกําลัง
พัฒนา   ส่ิงทาทายของประเทศกําลังพัฒนา คือ  “จะทําหลายๆ ส่ิงดวยทรัพยากรนอย ๆ”   ไดอยางไร  จาก
ประสบการณที่ส่ังสมมาในระยะ 12 ปที่ผานมา  สามารถกําหนดระเบียบการควบคุมดูแลที่วางใจได เครงครัด  
แตไมยุงยากซับซอน  ตองการการจัดการดูแลที่ไมมากเกินกําลังที่ประเทศกําลังพัฒนาจะทําได  ส่ิงเหลานี้ควร
จัดลําดับความสําคัญสูง  ทุกวันนี้ ผลของกฎระเบียบที่ไมจําเปนและไมสมเหตุผลที่กําหนดขึ้นเพื่อประเทศ
อุตสาหกรรมที่มีความพรอม  กําลังเปนส่ิงขัดขวางไมใหประเทศกําลังพัฒนาไดเขาถึงผลิตภัณฑบางชนิดไดถึง
ความตองการ   เชน  ขาวสีทอง  ทําใหประชากรนับลานตองตายลงโดยไมจําเปน  ส่ิงเหลานี้นับเปนความยุงยาก
ในดานจริยธรรม  เนื่องจากความตองการการควบคุมดูแลกลายมาเปน “ทางตันแตไมใชทางผาน”  มองขาม
ความเปนจริง   เขาลักษณะที่วา  “การควบคุมการผาตัดประสบผลสําเร็จแตคนไขตาย” 
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มูลคาของพืชเทคโนชีวภาพในตลาดโลก 
 ในป 2550  มูลคาของพืชเทคโนชีวภาพซึ่งประเมินโดยบริษัท  Croprosis  อยูที่ 6.9 พันลานดอลลาร
หรือเทากับ 16%  ของมูลคาตลาดการปองกันกําจัดศัตรูพืชทั้งหมด  42.2  พันลานดอลลารและคิดเปน  20%  
ของมูลคาเมล็ดพันธุทั้งหมด 34 พันลานดอลลาร  มูลคาพืชเทคโนชีวภาพท 6.9 พันลานดอลลารนี้
ประกอบดวย  ขาวโพด  3.2  พันลานดอลลาร (เทากับ  47%  ของมูลคาพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มจาก  39%  ในป 
2549)   ถ่ัวเหลือง  2.6  พันลานดอลลาร (37%  ลดลงจาก  44% ในป 2549)  ฝาย 0.9  พันลานดอลลาร  (13%)  
และคาโนลา 0.2  พันลานดอลลาร (3%)  มูลคาพืชเทคโนชีวภาพ   6.9  พันลานดอลลารนี้  5.2  พันลานดอล
ลาร (76%)   เปนของประเทศอุตสาหกรรม 1.6  พันลานดอลลาร (24%) เปนของประเทศกําลังพัฒนา  มูลคา
ของพืชเทคโนชีวภาพในตลาดโลกคิดจากมูลคาพริกพันธุเทคโนชีวภาพรวมกับคาธรรมเนียมของเทคโนโลยี
ที่ใช   มูลคารวมในระยะเวลา   12   ป หลังจากเริ่มมีการใชพืชเทคโนโลยีชีวภาพในเชิงการคาเมื่อป 2539   
ประมาณไวที่ 42.4 พันลานดอลลาร   สวนมูลคาที่ประมาณการไวสําหรับป 2551  คือ  7.5  พันลานดอลลาร 
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