
1 
 

 
 

ISAAA Brief 55-2019: บทสรุปผู้บริหาร 
พืชเทคโนชีวภาพจะขับเคล่ือนการพฒันาเศรษฐกจิ สังคมและส่ิงแวดล้อมอย่างยั่งยืนในแนวทางใหม่ 

 

 

บทน า 
การปกป้องความมัน่คงดา้นอาหารและโภชนาการเป็นส่ิงส าคญั เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเอาชนะ

ปัญหาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ ซ่ึงองคก์ารสหประชาชาติคาดการณ์วา่ ความทา้ทายต่าง ๆ ท่ีมีอยูใ่น
ปัจจุบนั ในเร่ืองอตัราประชากรท่ีสูง ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การ
บงัคบัยา้ยถ่ิน (จากไร่นาสู่ชุมชนเมือง) และการระบาดของโควิด 19 ท่ีก าลงัด าเนินอยู่ จะส่งผลกระทบอย่างมี
นยัส าคญัต่อความมัน่คงดา้นอาหาร รวมทั้งการยกระดบัปัญหาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการทัว่โลก จึง
ควรมีการด าเนินการท่ีชดัเจนและเขม้แข็งมากขึ้น ดว้ยความร่วมมือระหว่างภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเกษตร 
อาหาร สุขภาพ น ้ าและการสุขาภิบาล พร้อมด้วยขอบเขตนโยบายเก่ียวกับการคุ ้มครองทางสังคม การวาง
แผนพฒันาและนโยบายเศรษฐกิจ 

ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของพืชเทคโนชีวภาพ/พืชดัดแปลงพนัธุกรรม ได้มีการบนัทึกไว้
ในช่วง 23 ปีท่ีผา่นมา (พ.ศ. 2539 - 2561) ท่ีแสดงใหเ้ห็นวา่พืชเทคโนชีวภาพมีส่วนในการ 

• เพิ่มผลผลิต ท่ีท าใหเ้กิดความมัน่คงทางอาหาร อาหารสัตวแ์ละเส้นใยทัว่โลก 
• สนบัสนุนความพอเพียงบนท่ีดินท ากินของชาติ 
• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ไม่ตดัไมท้ าลายป่าและปกป้องพื้นท่ีความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 
• บรรเทาความทา้ทายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ 
• พฒันาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม 
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพฒันาสุขภาพและประโยชน์ทางสังคม ท่ีไดรั้บจากการยอมรับพืชเทคโน

ชีวภาพเหล่าน้ี จะตอ้งไดรั้บการเปิดเผย ต่อประชาคมโลก เพื่อให้เกษตรกรและผูบ้ริโภคสามารถตดัสินใจได้
อย่างชาญฉลาดว่า จะปลูกและบริโภคพืชชนิดใดตามล าดบั ต่อผูก้  าหนดนโยบายและหน่วยงานก ากบัดูแล เพื่อ
จดัท าแนวปฏิบติัดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพส าหรับการคา้และการน าพืชเทคโนชีวภาพมาใช้ และ  ต่อนัก
ส่ือสารวิทยาศาสตร์และส่ือมวลชน เพื่ออ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ประโยชน์และศักยภาพของ
เทคโนโลยอียา่งถูกตอ้งและมีประสิทธิผล 

International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) ขอสนบัสนุนความจริง
ท่ีอยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ดว้ยการตีพิมพ ์ISAAA review of biotech / GM crop commercialization, Brief 
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55 ส่ิงพิมพน้ี์น าเสนอขอ้มูลล่าสุดเก่ียวกบัการน าไปใช ้และการจ าหน่ายพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก ตั้งแต่ปีแรก
ของการคา้ในปี 2539 สถานการณ์ของประเทศ และแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยี เรียกว่าบทสรุปของ 
ISAAA ซ่ึงเป็นรายงานประจ าปีตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2558 ได้รับการเขียนโดย Dr. Clive James และรายงานในปี 
2539 ไดรั้บการเขียนร่วมกบั Dr. Anatole Krattiger 

ISAAA ขออุทิศบทสรุปน้ีให้กบั Dr. Clive James ผูก่้อตั้งและประธานกิตติคุณของ ISAAA ซ่ึงไดเ้ขียน
รายงานประจ าปีเป็นจ านวน 20 ฉบบัอยา่งตั้งใจ ท าใหเ้ป็นแหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือท่ีสุดเก่ียวกบัพืชเทคโนชีวภาพ
ในช่วงสองทศวรรษท่ีผ่านมา นอกจากน้ียงัอุทิศบทสรุปน้ีให้กบั Dr. Randy A. Hautea อดีตผูป้ระสานงานระดบั
โลกและผูอ้  านวยการ SEAsiaCenter มานานกว่าสองทศวรรษ ทั้ง 2 ท่านเป็นผูส้นบัสนุนเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภณัฑจ์ากเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมาก และเช่ือว่า ISAAA สามารถสร้างความแตกต่าง ในการเพิ่มพูนความรู้
และขีดความสามารถของประชาคมโลก เพื่อให้ไดรั้บประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนยากจนและคนท่ี
อยูช่ายขอบของโลก 

จุดเด่นของการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 

• การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพลดลงเลก็น้อยในปี 2562 อยู่ท่ี 1,190 ล้านไร่ ทั่วโลก 
ในปีท่ี 24 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ / พืชดดัแปลงพนัธุกรรมเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 มี 29 ประเทศท่ี

ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ บนพื้นท่ี 1,190 ลา้นไร่ ซ่ึงลดลงเล็กนอ้ย 8.12 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 0.7 จาก 1,198.12 ลา้น
ไร่ในปี 2561 

• อตัราการยอมรับของประเทศ 5 อนัดับแรกท่ีปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพใกล้ถึงจุดอิม่ตัว 
อัตราการยอมรับโดยเฉล่ียของพืชเทคโนชีวภาพในประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 5 อันดับแรก 

เพิ่มขึ้นอีกคร้ังในปี 2562 ซ่ึงเขา้ใกลถึ้งจุดอ่ิมตวั โดยสหรัฐอเมริกาอยู่ท่ีร้อยละ 95 (เฉล่ียจากการใช้ถัว่เหลือง 
ขา้วโพดและคาโนลา) บราซิล (ร้อยละ 94) อาร์เจนตินา (ประมาณร้อยละ 100) แคนาดา (ร้อยละ 90) และอินเดีย 
(ร้อยละ 94) การขยายพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพในประเทศเหล่าน้ี เป็นผลมาจากการอนุญาต ให้ปลูกพืช
เทคโนชีวภาพชนิดและลกัษณะใหม่ ๆ ในเชิงพาณิชย ์เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ บรรเทา
ปัญหาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกบัการเกิดศตัรูพืชและโรคพืชใหม่ ๆ 
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• พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพได้เพิ่มขึ้นประมาณ 112 เท่าจากปี 2539 โดยมีพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
สะสม 16.87 พนัล้านไร่ ท าให้พืชเทคโนชีวภาพเป็นเทคโนโลยีพนัธ์ุพืชท่ีมีการยอมรับเร็วท่ีสุดในโลก 
พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลกเพิ่มขึ้นประมาณ 112 เท่า จาก 10.62 ลา้นไร่ ในปี 2539 เป็น 1,190 

ลา้นไร่ในปี 2562 ท าให้พืชเทคโนชีวภาพเป็นเทคโนโลยีพนัธุ์พืช ท่ีมีการยอมรับเร็วท่ีสุดในช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่านมา 
พื้นท่ีปลูกสะสมอยู่ท่ี 16.87 พนัลา้นไร่ ท าได้ใน 24 ปี (พ.ศ. 2539-2562) ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิง
พาณิชย ์

• มี 71 ประเทศท่ียอมรับพืชเทคโนชีวภาพ - 29 ประเทศปลูก และ 42 ประเทศน าเข้า 
พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 1,190 ลา้นไร่ รวมมาจาก 29 ประเทศ แบ่งเป็นประเทศก าลงัพฒันา 24 

ประเทศ และ ประเทศอุตสาหกรรม 5 ประเทศ โดยในประเทศก าลงัพฒันามีพื้นท่ีปลูกคิดเป็นร้อยละ 56 ของ
พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก เทียบกบัร้อยละ 44 ในประเทศอุตสาหกรรม และอีก 42 ประเทศ (16 บวก 26 
ประเทศในสหภาพยโุรป) น าเขา้พืชเทคโนชีวภาพ เพื่อใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตวแ์ละการแปรรูป ดงันั้น รวมแลว้
จึงมี 71 ประเทศท่ีไดน้ าพืชเทคโนชีวภาพมาใชป้ระโยชน์ 

• พื้นท่ีปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพคิดเป็นร้อยละ 48 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ัวโลก 
พืชเทคโนชีวภาพท่ีมีการยอมรับมากท่ีสุดใน 29 ประเทศ ไดแ้ก่ ถัว่เหลือง ขา้วโพด ฝ้ายและคาโนลา โดย

ถัว่เหลืองเป็นพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีพื้นท่ีปลูก 574.37 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 48 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ทัว่โลก โดยลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561 ตามดว้ยขา้วโพด (380.62 ลา้นไร่) ฝ้าย (160.62 ลา้นไร่) และคาโนลา 
(63.12 ลา้นไร่) เม่ือคิดตามพื้นท่ีปลูกของพืชแต่ละชนิดทัว่โลก จะพบวา่ ร้อยละ 79 ของพื้นท่ีปลูกฝ้าย ร้อยละ 74 
ของพิ้นท่ีปลูกถัว่เหลือง ร้อยละ 31 ของพื้นท่ีปลูกขา้วโพด และร้อยละ 27 ของพื้นท่ีปลูกคาโนลา เป็นพืชเทคโน
ชีวภาพท่ีปลูกในปี 2562 

• พืชเทคโนชีวภาพได้ให้ประโยชน์ท่ีหลากหลายมากขึน้กบัผู้บริโภคในปี 2562 
พืชเทคโนชีวภาพไดข้ยายไปสู่พืชชนิดอ่ืนนอกเหนือจากพืชหลกัท่ีส าคญั 4 ชนิด (ขา้วโพด ถัว่เหลือง 

ฝ้ายและคาโนลา) เพื่อให้มีทางเลือกมากขึ้นส าหรับผูบ้ริโภค และผูผ้ลิตอาหารในโลกจ านวนมาก พืชเทคโน
ชีวภาพอ่ืน ๆ ไดแ้ก่ อลัฟัลฟา (8.12 ลา้นไร่) ชูการ์บีท (2.96 ลา้นไร่) ออ้ย (125,000 ไร่) มะละกอ (75,000 ไร่) 
ดอกค าฝอย (21,875 ไร่) มนัฝร่ัง (14,156 ไร่) มะเขือม่วง (12,068 ไร่) และท่ีน้อยกว่า 6,250 ไร่ ไดแ้ก่ สควอช 
แอปเป้ิลและสับปะรด นอกจากน้ียงัมีงานวิจยัดา้นพืชเทคโนชีวภาพท่ีด าเนินการโดยสถาบนัวิจยัภาครัฐ ไดแ้ก่ 
ขา้ว กลว้ย มนัฝร่ัง ขา้วสาลี ถัว่ลูกไก่ (chickpea) ถัว่มะแฮะ (pigeon pea) และมสัตาร์ด ท่ีมีลกัษณะส าคญัทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพทางโภชนาการ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อผูผ้ลิตอาหารและผูบ้ริโภคในประเทศก าลงัพฒันา 

• พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะร่วม IR / HT หรือ Stacked Traits เพิม่ขึน้ร้อยละ 6 หรือมีพื้นท่ี
ปลูกคิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ัวโลก และมากกว่าพื้นท่ีท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ในลกัษณะท่ีทนทานสารก าจัดวัชพืช 
พืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะร่วม นัน่คือ มีความตา้นทานแมลงศตัรูและทนทานสารก าจดัวชัพืช มีพื้นท่ี

ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมีพื้นท่ีปลูก 531.87 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 45 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก 
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ซ่ึงเป็นหลกัฐานยืนยนัถึงความช่ืนชอบของเกษตรกรในการท าการเพาะปลูกแบบอจัฉริยะ โดยไม่ตอ้งไถพรวน
และลดการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรู ความทนทานสารก าจดัวชัพืชใน ถัว่เหลือง คาโนลา ขา้วโพด อลัฟัลฟ่า
และฝ้าย เป็นลกัษณะเด่นอย่างต่อเน่ืองจนถึงปี 2561 ในปี 2562 พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ีทนทานสารก าจดั
วชัพืชลดลงเหลือ 509.37 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 43 และ ประมาณร้อยละ 12 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่
โลก เป็นพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะตา้นทานแมลงศตัรู ในบราซิล มีการอนุญาตพืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะ
ใหม่ ๆ ในปี 2562 เพื่อการน าเขา้และ / หรือการเพาะปลูก ได้แก่ ฝ้ายท่ีมีลกัษณะร่วม IR / HT / HT ท่ีทนทาน
ไกลโฟเสตและไอโซฟลกัซ์โทล (isofluxatole), ขา้วโพดท่ีมีลกัษณะร่วม IR / pyramided HT (ไกลโฟเสต, กลูโฟ
ซิ เนต , ไดคัมบา , 2 ,4-D) ข้าวโพดท่ีมีลักษณะร่วม IR pyramided (ส าหรับ coleopteran, hemipteran และ 
lepidopteran) / HT (glyphosate, glufosinate) ถัว่เหลืองทนเค็มและสารก าจดัวชัพืช และออ้ยตา้นทานแมลง และ
ในสหรัฐอเมริกา ไดอ้นุญาตคาโนลาท่ีมีลกัษณะ HT และน ้ามนัดดัแปลง และฝ้ายท่ีมี gossypol (สารในเมล็ดฝ้าย
ท่ีเป็นพิษต่อสัตว)์ ต ่า  

 
• ประเทศ 5 อันดับแรก (สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์เจนตินา แคนาดาและอินเดีย) ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ

คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพท่ัวโลกท้ังหมด 1,190 ล้านไร่ 
สหรัฐอเมริกาเป็นผูน้ าในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ โดยในปี 2562 มีพื้นท่ีปลูก 446.87 ลา้นไร่ ตามดว้ย

บราซิล (330 ลา้นไร่) อาร์เจนตินา (150 ลา้นไร่) แคนาดา (78.12 ลา้นไร่) และอินเดีย (74.37 ลา้นไร่) (ตารางท่ี 1 
และภาพท่ี 1) ซ่ึงรวมพื้นท่ีทั้งหมดเท่ากบั 1,079.37 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 91 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่
โลก ดงันั้นพืชเทคโนชีวภาพจึงเป็นประโยชน์ต่อผูค้นมากกว่า 1.95 พนัลา้นคนใน 5 ประเทศ หรือร้อยละ 26 
ของประชากรโลกปัจจุบนั ท่ีมีอยูป่ระมาณ 7.6 พนัลา้นคน 
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ตารางท่ี 1. พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 จ าแนกรายประเทศ (ล้านไร่) 
ล าดับ ประเทศ พ้ืนที่ปลูก (ล้านไร่) ชนิดพืชเทคโนชีวภาพ 

1 สหรัฐอเมริกา* 446.87 ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้าย อัลฟัลฟา คาโนลา ซูการ์บีท มันฝร่ัง 
มะละกอ สควอ๊ซ และแอบเปิล  2 บราซิล* 330.00 ถัว่เหลือง ขา้วโพด ฝ้าย และออ้ย 

3 อาร์เจนตินา* 150.00 ถัว่เหลือง ขา้วโพด ฝ้าย และอลัฟัลฟา 
4 แคนาดา* 78.12 คาโนลา ถัว่เหลือง ขา้วโพด ชูการ์บีท อลัฟัลฟา และมนัฝร่ัง  
5 อินเดีย* 74.37 ฝ้าย 
6 ปารากวยั* 25.62 ถัว่เหลือง ขา้วโพด และฝ้าย 
7 จีน* 20.00 ฝ้ายและมะละกอ 
8 แอฟริกาใต*้ 16.87 ขา้วโพด ถัว่เหลืองและฝ้าย 
9 ปากีสถาน* 15.62 ฝ้าย 

10 โบริเวีย* 8.75 ถัว่เหลือง 
11 อุรูกวยั* 7.50 ถัว่เหลืองและขา้วโพด 
12 ฟิลิปปินส์* 5.62 ขา้วโพด 
13 ออสเตรเลีย* 3.75 ฝ้าย คาโนลา และค าฝอย 
14 เมียนมาร์* 1.87 ฝ้าย 
15 ซูดาน* 1.25 ฝ้าย 
16 เม็กซิโก* 1.25 ฝ้าย 
17 สเปน* 0.62 ขา้วโพด 
18 โคลอมเบีย* 0.62 ขา้วโพดและฝ้าย 
19 เวียดนาม* 0.62 ขา้วโพด 
20 ฮอนดูรัส <0.62 ขา้วโพด 
21 ชิล ี <0.62 ขา้วโพดและคาโนลา 
22 มาลาวี <0.62 ฝ้าย 
23 โปรตุเกตุ <0.62 ขา้วโพด 
24 อินโดนีเซีย <0.62 ออ้ย 
25 บงักลาเทศ <0.62 มะเขือม่วง 
26 ไนจีเรีย <0.62 ฝ้าย 
27 อิสวาตินี <0.62 ฝ้าย 
28 เอธิโอเปีย <0.62 ฝ้าย 
29 คอสตาริกา <0.62 ฝ้ายและสับปะรด  

รวม 1,190   

* 19 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพื้นท่ี 312,500 ไร่ หรือมากกวา่ 
ท่ีมา: ISAAA, 2019 



6 
 

 
ภาพท่ี 1. แผนท่ีโลกของประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ปี 2562 

สหรัฐอเมริกามีอตัราการยอมรับโดยเฉลี่ยร้อยละ 95 ส าหรับการปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพด เลีย้งสัตว์และฝ้ายเทคโน
ชีวภาพ 

ในปี 2562 สหรัฐอเมริกามีพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 446.87 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 38 ของพื้นท่ีปลูก
พืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก โดยมีอตัราการยอมรับเฉล่ียร้อยละ 94 ซ่ึงใกลเ้คียงกบัปี 2561 พืชเทคโนชีวภาพท่ีปลูก 
คือ ถัว่เหลือง (190.19 ลา้นไร่ ลดลง 22.50 ลา้นไร่จากปี 2561) ขา้วโพด (207.31 ลา้นไร่) ฝ้าย (33.19 ลา้นไร่) คา
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โนลา (5.00 ลา้นไร่) ชูการ์บีท (2.84 ลา้นไร่) อลัฟัลฟา (8.00 ลา้นไร่) มนัฝร่ัง (11,125 ไร่) มะละกอและสคว๊อช
อยา่งละประมาณ 6,250 ไร่และแอปเป้ิล 1,656.25 ไร่ 

การอนุญาตใหม่ ๆ ส าหรับพืชเทคโนชีวภาพและลกัษณะต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา รวมถึงการอนุญาตเพื่อ
การคา้โดย USDA (กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา)ไดแ้ก่ ถัว่เหลืองทนแลง้ HB4 ของอาร์เจนตินา ตามดว้ยการ
อนุญาตในอาร์เจนตินาในปี 2561 และบราซิลในปี 2562 ฝ้ายเทคโนชีวภาพท่ีมีปริมาณ gossypol ต ่า กรณี (event) 
TAM66274 ได้รับการยกเลิกการควบคุมจาก USDA APHIS และ ได้รับการอนุญาตจาก FDA ในปี 2562 เพื่อ
การคา้และเพื่อใชเ้ป็นอาหารและอาหารสัตวใ์นสหรัฐอเมริกา แอปเปิล Arctic®Gala ท่ีมีลกัษณะไม่เปล่ียนเป็นสี
น ้ าตาล เป็นอีกชนิดหน่ึงท่ีได้รับการอนุมติัให้ท าการคา้ได ้ลกัษณะท่ีไม่เปล่ียนเป็นสีน ้ าตาลยงัไดน้ าไปใช้กับ
ผกักาดหอมยีห่อ้ GreenVenus ™ Romaine โดย Intrexon 

บราซิลมีพื้นท่ีเพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากถึง 330 ล้านไร่ 
บราซิลยงัคงเป็นประเทศท่ี 2 รองจากสหรัฐอเมริกา ท่ีมีพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากเป็นอนัดบั 2 ใน

ปี 2562 โดยมีพื้นท่ีปลูก 330 ลา้นไร่ ประกอบดว้ยถัว่เหลือง 219.37 ลา้นไร่ (สูงกว่าพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองเทคโน
ชีวภาพของสหรัฐเป็นคร้ังแรก) ขา้วโพด 101.87 ลา้นไร่ ฝ้าย 8.75 ลา้นไร่ และออ้ยตา้นทานแมลงศตัรูประมาณ 
112,500 ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด 330 ลา้นไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 10 ลา้นไร่ หรือร้อยละ 
3 ในปี 2562 มีอตัราการยอมรับร้อยละ 94 (สูงกว่าปี 2561 ร้อยละ 1) บราซิลมีระบบท่ีเป็นกระบวนการส าหรับ
การอนุญาตพืชเทคโนชีวภาพ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุงให้ทนัสมยั และเพิ่มก าหนดเวลาในการ
ตดัสินใจโดย CNTBio วิธีน้ีจะช่วยใหผู้ย้ืน่ค  าร้องสามารถส่งขอ้มูลเพิ่มเติมเก่ียวกบัขอ้มูลใหม่ เพื่อใหแ้น่ใจวา่การ
ยืน่ค าร้องเป็นไปตามเง่ือนไขใหม่ 

อาร์เจนตินายังคงมีอตัราการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพร้อยละ 100 
อาร์เจนตินาติดอนัดบั 3 ใน 10 อนัดบัแรกของประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 โดยมีพื้นท่ี

ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นเพียงจากปี 2561 จ านวน 687,500 ไร่ รวมเป็นพื้นท่ีปลูกทั้งหมด 149.37 ลา้นไร่ 
เทียบกบั 148.75 ลา้นไร่ในปี 2561 และคิดเป็นร้อยละ 13 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมทัว่โลก 1,190 ลา้น
ไร่ พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพประกอบดว้ย ถัว่เหลือง 109.37 ลา้นไร่ ขา้วโพด 36.87 ลา้นไร่ ฝ้าย 3.03 ลา้นไร่ 
และอลัฟัลฟ่ามากกว่า 6,250 ไร่ (ปลูกเป็นคร้ังแรกในอาร์เจนตินา) โดยมีอตัราการยอมรับโดยเฉล่ียใกลเ้คียงกบั
ร้อยละ 100 รัฐบาลอาร์เจนตินาโดยผ่านคณะกรรมการท่ีปรึกษาแห่งชาติของอาร์ เจนตินาเก่ียวกับ
เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร (Argentine National Advisory Committee on Agricultural Biotechnology - 
CONABIA) ไดอ้นุญาตการยื่นค าร้องของพืชเทคโนชีวภาพจ านวน 9 รายการในปี 2562 ประกอบดว้ยขา้วโพด 6 
กรณี (events) ฝ้าย 2 กรณี และถัว่เหลือง 1 กรณี กรณีขา้วสาลีท่ีมียนี HB4 ท่ีช่วยใหท้นแลง้ไดรั้บการอนุญาตทาง
เทคนิคเต็มรูปแบบ แต่ก าลังรอการอนุญาตเพื่อการค้าโดย National Direction of Agricultural Food Markets 
(DNMA) ภายใตก้ระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร 
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แคนาดามีพื้นท่ีปลูกชูการ์บีทเทคโนชีวภาพเพิม่ขึน้ร้อยละ 23 
พื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในแคนาดาโดยรวมลดลงเล็กน้อยในปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 2 จาก 

79.69 ลา้นไร่ในปี 2561 เหลือ 77.87 ลา้นไร่ ซ่ึงเป็นผลมาจากการลดลงของพื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพ 
พื้นท่ีปลูกถัว่เหลืองท่ีลดลงเป็นผลมาจากสภาพอากาศท่ีไม่แน่นอนในช่วงฤดูเพาะปลูก พื้นท่ีปลูกขา้วโพด คาโน
ลาและอลัฟัลฟ่าเทคโนชีวภาพ มีการเพิ่มขึ้นเลก็นอ้ย ในขณะท่ีชูการ์บีทเพิ่มขึ้นสูงสุดถึงร้อยละ 23 มนัฝร่ัง Innate 
(R) มีปลูกในพื้นท่ีเพียง 250 ไร่ในปี 2562 อตัราการยอมรับโดยเฉล่ียร้อยละ 90 ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 2 จากปี 
2561 พืชเทคโนชีวภาพและกรณี (events) ใหม่ ๆ และท่ีก าลงัจะเกิดขึ้นในแคนาดา ไดแ้ก่ (1) คาโนลา Roundup 
Ready Truflec มีปลูกในพื้นท่ี 2.52 ลา้นไร่ และ (2) การอนุญาตถัว่เหลืองท่ีมีกรดโอเลอิกสูง 2 พนัธุ์ ขา้วสีทองท่ี
มีวิตามิน A กรณี GR2E ไดรั้บการอนุญาตจากสาธารณสุขแคนาดา (Health Canada) ในปี 2562 การอนุญาตน้ี
เกิดขึ้นสอดคลอ้งกับการอนุญาตจาก Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ในปี 2560 หน่วยงาน
ตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency - CFIA) และ Health Canada (HC) อนุญาต 
การใชฝ้้ายของ Bayer CropScience เพื่อเป็นวตัถุดิบของผลิตภณัฑ ์

อนิเดียมีอตัราการยอมรับฝ้าย IR (Bt) สูงถึงร้อยละ 94 
อตัราการยอมรับฝ้าย IR (Bt) (ฝ้ายเทคโนชีวภาพท่ีตา้นทานแมลงศตัรู) ในอินเดีย เกือบจะคงท่ีในช่วง 5 

ปีท่ีผ่านมา โดยมีอตัราการยอมรับร้อยละ 94 ในปี 2562 ซ่ึงมาจากเกษตรกรมากกว่า 6 ลา้นคนท่ีปลูกฝ้ายเทคโน
ชีวภาพ 74.37 ลา้นไร่ สะทอ้นให้เห็นถึงความเช่ือมัน่อย่างต่อเน่ืองของเกษตรกร และประโยชน์ท่ีได้รับจาก
เทคโนโลยีน้ี ดงันั้นจึงมีความตอ้งการพืชเทคโนชีวภาพอ่ืน ๆ ท่ีจะให้ประโยชน์และช่วยพฒันาสถานะความ
เป็นอยู่ให้ดีขึ้น ดว้ยเหตุน้ีจึงท าให้เกษตรกรบางกลุ่มปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะร่วม IR (Bt) / HT โดย
ไม่ได้รับอนุญาตในพื้นท่ีปลูกฝ้ายท่ีส าคัญในเขตภาคกลางและภาคใต้ในฤดูฝน (Kharif) ปี 2560 และมีการ
ประทว้งหลายคร้ัง เพื่อผลกัดนัใหมี้การอนุญาตฝ้ายเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะร่วม นอกจากน้ีจากการแพร่ระบาด
ของหนอนกระทูล้ายจุดข้าวโพด (fall armyworm) ท่ีเพิ่มขึ้น ท าให้รัฐบาลต้องวางกลยุทธ์ในการควบคุม ซ่ึง
สามารถแกไ้ขไดโ้ดยใชพ้ืชเทคโนชีวภาพท่ีมีลกัษณะตา้นทานแมลงศตัรูแบบปิรามิด 

10 ประเทศในละตินอเมริกาปลูกพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นท่ี 524.37 ล้านไร่ 
10 ประเทศในละตินอเมริกาท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 ไดแ้ก่ บราซิล (330 ลา้นไร่) อาร์เจนตินา 

(150 ล้านร่) ปารากวยั (25.62 ล้านไร่) โบลิเวีย (8.75 ล้านไร่) อุรุกวยั (7.50 ล้านไร่) เม็กซิโก (1.39 ล้านไร่) 
โคลอมเบีย (632,425 ไร่) ชิลี (256,831 ไร่) ฮอนดูรัส (233,662 ไร่) และคอสตาริกา (1,856 ไร่) รวม 524.37 ลา้น
ไร่ ครอบคลุมร้อยละ 44 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก 1,190 ลา้นไร่ การเพิ่มขึ้นของพื้นท่ีปลูกพืชเทค
โนชีวภาพในประเทศละตินอเมริกาส่วนใหญ่ เป็นการชดเชยความสูญเสียจากอุบติัการณ์ภยัแลง้ในปี 2560 และ 
2561 นอกจากน้ีการใชก้ฎระเบียบต่าง ๆ ความสามารถในการท าก าไร ราคาสูงและความตอ้งการของตลาดสูง ทั้ง
ตลาดในและต่างประเทศ ความพร้อมของเมล็ดพนัธุ์ใหม่ ๆ ส าหรับขา้วโพด ถัว่เหลืองและฝ้าย สินเช่ือท่ีได้รับ
การอุดหนุนส าหรับเกษตรกรและการลงทุนจากต่างประเทศจากภาคอุตสาหกรรม อากาศท่ีดี และการพฒันา
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แนวทางปฏิบัติด้านพืชไร่ ด้วยการใช้ปุ๋ ยท่ีมีประสิทธิภาพ ทั้ งหมดน้ีสนับสนุนให้เกษตรกรในบราซิล 
อาร์เจนตินา ปารากวยั เมก็ซิโก โคลอมเบียและฮอนดูรัส ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ในโบลิเวีย การเพิ่มขึ้นของพื้นท่ี
ปลูกถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพ เป็นผลมาจากสภาวะท่ีเอ้ืออ านวยในปี 2562 หลงัจากภยัแลง้รุนแรงถึง 2 ปี ยิ่งไป
กว่านั้นรัฐบาลโบลิเวียให้การสนับสนุนผูผ้ลิตถัว่เหลือง โดยการอนุญาตให้ปลูกถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพกรณี
ใหม่ 2 กรณี (events) เพื่อเพิ่มการผลิตเช้ือเพลิงชีวภาพ ในอนาคตการน าถัว่เหลืองทนแลง้มาใช ้จะเป็นประโยชน์
ในการเอาชนะสถานการณ์ภยัแลง้ในประเทศแถบละตินอเมริกา 

9 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกปลูกพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นท่ี 121.87 ล้านไร่ 
ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก น าโดยอินเดียซ่ึงมีพื้นท่ีปลูกฝ้ายเทคโน

ชีวภาพมากท่ีสุด คือ 74.37 ลา้นไร่ ตามดว้ยจีน (ฝ้ายและมะละกอ 20 ลา้นไร่) ปากีสถาน (ฝ้าย 15.62 ลา้นไร่) 
ฟิลิปปินส์ (ขา้วโพด 5.47 ลา้นไร่) ออสเตรเลีย (ฝ้าย คาโนลาและดอกค าฝอย 3.84 ลา้นไร่) เมียนมาร์ (ฝ้าย 1.87 
ลา้นไร่) เวียดนาม (ขา้วโพด 575,000 ไร่) อินโดนีเซีย (ออ้ยทนแลง้ 12,500 ไร่) และบงักลาเทศ (มะเขือม่วง 
12,069 ไร่) ภูมิภาคน้ีมีพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมทั้งหมด 121.87 ลา้นไร่ในปี 2562 ซ่ึงช้ีให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 จาก 119.37 ลา้นไร่ในปี 2561 พื้นท่ีน้ีคิดเป็นร้อยละ 10.2 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่โลก 1,190 
ลา้นไร่ ราคาฝ้ายทัว่โลกท่ีอยู่ในเกณฑดี์ ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับฝ้ายเทคโนชีวภาพในอินเดียและจีน 
ในขณะท่ีการยอมรับจากสาธารณชนในการผลิตมะเขือม่วงเทคโนชีวภาพท่ีสะอาดและปลอดอนัตราย เป็นส่ิง
กระตุน้เกษตรกรในบงักลาเทศให้ปลูกมากขึ้น ในเวียดนามราคาขา้วโพดน าเขา้ท่ีสูง และอุบติัการณ์ของหนอน
กระทู้ข้าวโพดลายจุดท่ีเพิ่มขึ้ น ท าให้พื้นท่ีปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้ น การปลูกอ้อยทนแล้งใน
อินโดนีเซียนั้น จ ากดัเฉพาะในพื้นท่ีของรัฐบาลเท่านั้น ดงันั้นจึงจ ากดัศกัยภาพในการมีส่วนร่วมในอุตสาหกรรม
น ้ าตาลของประเทศ ความแห้งแลง้ท่ีรุนแรงของออสเตรเลียในช่วงฤดูปลูกในปี 2562 ส่งผลกระทบต่อพื้นท่ีปลูก
คาโนลาและฝ้ายเทคโนชีวภาพและพื้นท่ีปลูกทั้งหมด พื้นท่ีปลูกฝ้ายของออสเตรเลียมีจ านวนน้อยท่ีสุดเป็น
ประวติัการณ์ แต่อตัราการใช้คาโนลาเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้น เน่ืองจากการควบคุมวชัพืชท่ีดีขึ้นและผลก าไรท่ี
สูงขึ้น พื้นท่ีปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพในเมียนมาร์ลดลงเพียงเล็กน้อย ฝ้ายเทคโนชีวภาพพนัธุ์ใหม่ ๆ และการ
อนุญาตกรอบความปลอดภยัทางชีวภาพกรอบใหม่ สามารถเพิ่มพื้นท่ีปลูกไดใ้นอนาคต 

แอฟริกามีจ านวนประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิม่ขึน้ร้อยละ 100 
ทวีปแอฟริกายงัคงเป็นภูมิภาคท่ีมีศกัยภาพสูงสุด ท่ีจะไดรั้บประโยชน์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยีชีวภาพ

ทางการเกษตรสมยัใหม่ มีการรับรู้และเห็นคุณค่าของพืชเทคโนชีวภาพในหมู่เกษตรกรชาวแอฟริกนัมากขึ้นในปี 
2562 ดงันั้นทวีปแอฟริกาจึงเพิ่มจ านวนประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็น 2 เท่าจาก 3 ประเทศในปี 2561 เป็น 
6 ประเทศในปี 2562 ประเทศท่ีมีพื้นท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพจากมากไปหาน้อย คือ แอฟริกาใต ้(16.87 ลา้นไร่ 
ส าหรับขา้วโพด ถัว่เหลือง และฝ้าย) ซูดาน (1.48 ลา้นไร่ ส าหรับฝ้าย IR / Bt) มาลาวี (37,500 ไร่) ไนจีเรีย (4,375 
ไร่) เอสวาตินี (2,506 ไร่) และเอธิโอเปีย (1,944 ไร่) รวม 18.12 ลา้นไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.54 ของพื้นท่ีปลูกพืชเทค
โนชีวภาพทัว่โลก 1,190 ลา้นไร่ นอกจากน้ีเคนยายงัอนุญาตใหมี้การผลิตฝ้ายเทคโนชีวภาพเชิงพาณิชยใ์นปี 2562 
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เพื่อการเพาะปลูกในปี 2563 ประเทศในแอฟริกาอ่ืน ๆ ยงัอยู่ในช่วงเปล่ียนถ่ายจากการทดลองภาคสนามท่ีจ ากดั 
ไปสู่ขั้นตอนการปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดล้อม เช่น โมซัมบิก ส าหรับขา้วโพดท่ีทนแลง้ และ เคนยาและรวนัดา
ส าหรับมนัส าปะหลงัท่ีตา้นทานไวรัสท่ีท าให้เกิดโรคแผลขีดสีน ้ าตาล (cassava brown streak resistant) ประเทศ
ท่ีก าลงัพฒันากฎระเบียบดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ เพื่ออ านวยความสะดวกในการพฒันาพืชเทคโนชีวภาพ
และการยอมรับ ไดแ้ก่ กานาและไนเจอร์ หลายประเทศในแอฟริกาให้การยอมรับการคา้พืชเทคโนชีวภาพและ
รับรองความปลอดภยัของอาหาร รวมถึงประเทศแซมเบียดว้ย 

2 ประเทศในสหภาพยุโรปยังคงปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพบนพื้นท่ี 699,268.75 ไร่ 
การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพเพื่อการเพาะปลูกในสหภาพยุโรปไม่ดีขึ้นในช่วง 24 ปีท่ีผ่านมา มีเพียง 2 

ประเทศท่ีปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพ เน่ืองจากการระบาดของหนอนเจาะล าตน้ขา้วโพด (European corn borer) 
ในยุโรป ตั้งแต่ปี 2559 ไดแ้ก่สเปนและโปรตุเกส ในปี 2562 สเปนและโปรตุเกสปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพบน
พื้นท่ี 669,562.5 ไร่ และ 29,706.25 ไร่ ตามล าดบั รวมทั้งหมด 699,268.75 ไร่ นอ้ยกวา่พื้นท่ีปลูกขา้วโพดเทคโน
ชีวภาพในปี 2561 จ านวน 756,125 ไร่ หรือร้อยละ 7.5 มีแรงจูงใจในการปลูกขา้วโพดเทคโนชีวภาพน้อยลง 
เน่ืองจากตลาดเรียกร้องส าหรับวตัถุดิบท่ีไม่ใช่ขา้วโพดเทคโนชีวภาพ การน าเขา้วตัถุดิบจากอาร์เจนตินา บราซิล
และสหรัฐอเมริกาส่วนใหญ่มาจากพืชเทคโนชีวภาพ มีการน าเขา้ถัว่เหลืองและผลิตภณัฑถ์ัว่เหลืองมากกว่า 30 
ลา้นตนั (เป็นถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพร้อยละ 90 - 95) ผลิตภณัฑข์า้วโพด 10 ถึง 20 ลา้นตนั (เป็นขา้วโพดเทคโน
ชีวภาพร้อยละ 20 - 25) และผลิตภณัฑ์เรพซีด (rapeseed) หรือคาโนลา 2.5 ถึง 5 ลา้นตนั (เป็นคาโนลาเทคโน
ชีวภาพร้อยละ 25) ต่อปี ส่วนใหญ่น าเขา้เพื่อใชเ้ป็นอาหารสัตว ์สถานการณ์น้ีคาดว่าจะด าเนินต่อไป เน่ืองจากไม่
มีการเปล่ียนแปลงในกฎระเบียบของสหภาพยโุรป ไม่มีการอนุญาตให้เพาะปลูก และการเคล่ือนไหวต่อตา้นพืช
เทคโนชีวภาพยงัคงแข็งแกร่ง ในช่วงตน้ปี 2561 พืชเทคโนชีวภาพ 6 ชนิดไดรั้บอนุญาตให้น าเขา้สู่สหภาพยโุรป 
เพื่อใชเ้ป็นอาหารและอาหารสัตว ์รวมถึงถัว่เหลืองเทคโนชีวภาพ 4 กรณี (events) คาโนลาเทคโนชีวภาพ 1 กรณี 
และการต่ออายขุา้วโพดเทคโนชีวภาพอีก 1 กรณี ก่อนส้ินปี 2562 ขา้วโพดเทคโนชีวภาพ 2 พนัธุ์ใหม่ และการต่อ
อายกุารอนุญาตท่ีมีอยู ่3 ฉบบัส าหรับขา้วโพดและชูการ์บีท ไดรั้บการอนุญาตเพื่อใชเ้ป็นอาหารและอาหารสัตว ์

สถานะภาพของ events (กรณี) ท่ีได้รับการอนุญาตส าหรับพืชเทคโนชีวภาพ ท่ีใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ การแปร
รูปและการเพาะปลูก 

มีทั้งหมด 71 ประเทศ (29 ประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ และ 41 ประเทศท่ีไม่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 
+ EU 26 นับเป็นหน่ึงประเทศ) ท่ีได้อนุญาตตามกฎข้อบังคับส าหรับพืชเทคโนชีวภาพ หรือพืชดัดแปลง
พนัธุกรรมเพื่อการบริโภค ไม่ว่าจะใช้เป็นอาหาร อาหารสัตวแ์ละเพื่อการเพาะปลูกในเชิงพาณิชย ์นับตั้งแต่ปี 
2535 เป็นตน้มา หน่วยงานก ากับดูแลจ านวนมาก ได้ให้การอนุญาตจ านวน 4,485 รายการ ส าหรับพืชเทคโน
ชีวภาพจ านวน 403 กรณี (events) จากพืชเทคโนชีวภาพ 29 ชนิด ซ่ึงไม่รวมคาร์เนชัน่ กุหลาบและพิทูเนีย 

จากจ านวนการอนุญาตน้ี เป็นการอนุญาตเพื่อใช้เป็นอาหาร ไม่ว่าจะใช้โดยตรงหรือเพื่อการแปรรูป 
จ านวน 2,115 รายการ เพื่อใชเ้ป็นอาหารสัตว ์ไม่ว่าจะใชโ้ดยตรงหรือเพื่อการแปรรูปจ านวน 1,514 รายการ และ
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เพื่อการเพาะปลูกหรือปลดปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้มจ านวน 856 รายการ สหรัฐอเมริกามีจ านวนกรณี (events) ของพืช
เทคโนชีวภาพท่ีได้รับการอนุญาตสูงสุด (ลักษณะเดียว หรือ single traits เท่านั้ น) ตามด้วยญ่ีปุ่ น (ไม่รวม 
intermediate events จากการอนุญาตกรณีท่ีเป็นลกัษณะรวม หรือ stacked events และกรณีท่ีเป็นปิรามิด หรือ 
pyramided events ท่ีไดรั้บอนุญาตแลว้) แคนาดา บราซิลและเกาหลีใต ้

ขา้วโพด ยงัคงไดรั้บการอนุญาตมากท่ีสุด (จ านวน 146 กรณี ใน 35 ประเทศ) รองลงมาคือฝ้าย (จ านวน 
66 กรณี ใน 27 ประเทศ) มนัฝร่ัง (จ านวน 49 กรณี ใน 13 ประเทศ) ถัว่เหลือง (จ านวน 38 กรณี ใน 31 ประเทศ) 
และคาโนลา (จ านวน 38 กรณี ใน 15 ประเทศ) 

10 อนัดบัแรกของกรณี (events) ท่ีมีจ านวนการอนุญาตสูงสุดในประเทศต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขา้วโพดทนทาน
สารก าจดัวชัพืช NK603 (อนุญาต 61 คร้ังใน 28 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ตามดว้ยถัว่เหลืองทนทานสาร
ก าจดัวชัพืช GTS 40-3-2 (อนุญาต 57 คร้ัง ใน 28 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู 
MON810 (อนุญาต 55 คร้ัง ใน 27 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ขา้วโพดทนทานสารก าจดัวชัพืชและแมลง
ศตัรู TC1507 (อนุญาต 55 คร้ัง ใน 27 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ขา้วโพดทนทานสารก าจดัวชัพืชและ
ทนต่อแมลงศตัรู Bt11 (อนุญาต 54 คร้ัง ใน 26 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ขา้วโพดตา้นทานแมลงศตัรู 
MON89034 (อนุญาต 51 คร้ัง ใน 25 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ขา้วโพดทนทานสารก าจดัวชัพืช GA21 
(อนุญาต 50 คร้ังใน 24 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดทนทานสารก าจัดวชัพืชและแมลงศตัรู 
MON88017 (อนุญาต 45 คร้ัง ใน 24 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) และถัว่เหลืองทนทานสารก าจดัวชัพืช 
A2704-12 (อนุญาต 45 คร้ัง ใน 25 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) 

ตารางท่ี 2. 10 ประเทศอันดับต้น ๆ ท่ีอนุญาตเพ่ือใช้เป็นอาหาร อาหารสัตว์ และเพ่ือการเพาะปลูก/ปลดปล่อยสู่
ส่ิงแวดล้อม 

ล าดับ ประเทศ อาหาร อาหารสัตว์ เพาะปลูก รวม 
1 สหรัฐอเมริกา 183 178 178 539 
2 ญี่ปุ่ น* 186 177 130 493 
3 แคนาดา 147 138 144 429 
4 บราซิล 111 111 106 328 
5 เกาหลีใต ้ 157 148 0 305 
6 ฟิลิปปินส์ 116 114 14 244 
7 เม็กซิโก 188 29 14 231 
8 อาร์เจนตินา 77 69 75 221 
9 สหภาพยุโรป 100 101 4 205 

10 ออสเตรเลีย 118 18 39 175 
 อ่ืน ๆ 732 431 152 1315 
 รวม 2115 1514 856 4485 

*ส าหรับญ่ีปุ่ น ขอ้มูลรวบรวมจาก Japan Biosafety Clearing House (JBCH, English and Japanese) และ เวป็ไซต์
ของ Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) อย่างไรก็ตาม intermediate events ท่ีมาจากการอนุญาต 
pyramided event ท่ีถูกบันทึกใน JBCH ไม่ได้รวมอยู่ในฐานข้อมูลของ ISAAA ถ้าไม่มีปรากฎใน MHLW 
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เช่นเดียวกนั การอนุญาตท่ีหมดอายแุลว้ไดถู้กรวมในฐานขอ้มูลของ ISAAA จากปี 2535 ขณะท่ีบญัทึกของ JBCH 
เร่ิมในปี 2547 
**สหรัฐอเมริกา อนุญาตเฉพาะแต่ละกรณี (events) 
***ในขณะท่ีมีการอนุญาตใหเ้พาะปลูกไดใ้นญ่ีปุ่ นแต่ก็ไม่มีการปลูกในปัจจุบนั   

การมีส่วนร่วมของพืชเทคโนชีวภาพ เพ่ือความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนและการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ 

พืชเทคโนชีวภาพถูกน าไปใชท้ัว่โลก เน่ืองจากมีประโยชน์มหาศาลต่อส่ิงแวดลอ้ม สุขภาพของมนุษย์
และสัตว ์และการมีส่วนร่วมในการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและประชาชนทัว่ไป ผลท่ีไดรั้บทาง
เศรษฐกิจทัว่โลกท่ีมาจากพืชเทคโนชีวภาพในช่วง 23 ปีท่ีผ่านมา (พ.ศ. 2539 - 2561) มีมูลค่า 224.9 พนัลา้น
เหรียญสหรัฐ ผูท่ี้ไดรั้บคือ เกษตรกรมากกวา่ 16 ถึง 17 ลา้นคน โดยร้อยละ 95 มาจากประเทศก าลงัพฒันา 

พืชเทคโนชีวภาพมีส่วนช่วยในการแกปั้ญหาความมัน่คงทางอาหาร ความยัง่ยืนและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดย: 

• เพิ่มผลผลิตพืช 822 ลา้นตนั มูลค่า 224.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐในปี 2539 - 2561 และ ในปี 2561 
เพียงปีเดียวเพิ่มผลผลิต 86.9 ลา้นตนั คิดเป็นมูลค่า 18.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ 

• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2539 - 2561 โดยอนุรักษ์พื้นท่ีได ้1,443.75 ลา้นไร่ และ 
ในปี 2561 เพียงปีเดียวอนุรักษพ์ื้นท่ีได ้151.87 ลา้นไร่ 

• สร้างสภาพแวดลอ้มท่ีปลอดภยัยิง่ขึ้น 
-  ประหยดัสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืชได ้776 ลา้น กก. ของสารออกฤทธ์ิ ในปี 2539 - 2561 และใน

ปี 2561 เพียงปีเดียว ประหยดัได ้51.7 ลา้น กก. จากการปล่อยสู่ส่ิงแวดลอ้ม 
- ประหยดัการใชส้ารป้องกนัก าจดัแมลงศตัรูไดร้้อยละ 8.3 ในปี 2539 - 2561 และปี 2561 เพียงปี

เดียวประหยดัไดร้้อยละ 8.6 
- โดยการลด EIQ (Environmental Impact Quotient) ลงร้อยละ 18.3 ในปี 2539 - 2561 และร้อย

ละ 19 ในปี 2561 เพียงปีเดียว 
• ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี 2561 ลงได ้23 พนัลา้นกิโลกรัม เทียบเท่ากบัการน ารถยนต ์15.3 ลา้น

คนัออกจากถนนเป็นเวลาหน่ึงปี และ 
• ช่วยบรรเทาความยากจน ดว้ยการยกระดบัสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรายยอ่ยจ านวน 16 

- 17 ลา้นคน และครอบครัวของพวกเขารวมกว่า 65 ลา้นคน ซ่ึงเป็นกลุ่มคนท่ียากจนท่ีสุดในโลก 
(Brookes and Barfoot, 2020) 

ดงันั้น พืชเทคโนชีวภาพจึงมีส่วนในการน าไปสู่กลยุทธ์ "การเพิ่มความเขม้ขน้อยา่งย ัง่ยืน" ซ่ึงไดรั้บการ
สนับสนุนจากสถาบนัวิทยาศาสตร์หลายแห่งทัว่โลก ซ่ึงช่วยให้เพิ่มผลผลิตและการผลิตในปัจจุบนัไดใ้นพื้นท่ี 
9.37 พนัลา้นไร่ ของพื้นท่ีเพาะปลูกทัว่โลก ซ่ึงจะช่วยรักษาป่าไมแ้ละความหลากหลายทางชีวภาพ พืชเทคโน
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ชีวภาพมีความส าคญั แต่ไม่ใช่ยาครอบจกัรวาลและการยึดมัน่ในการท าการเกษตรท่ีดี เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน
และการจดัการความตา้นทาน เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับพืชเทคโนชีวภาพ เช่นเดียวกบัพืชทัว่ไป 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิจากพืชเทคโนชีวภาพสูงถึง 225 พนัล้านเหรียญสหรัฐในช่วงปี 2539 - 2561 
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 224.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ท่ีไดรั้บจากประเทศท่ีปลูกพืชเทคโนชีวภาพ

ตั้ งแต่ปี 2539 ถึงปี 2561 สหรัฐอเมริกาได้รับผลประโยชน์สูงสุด (95.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ) ตามด้วย
อาร์เจนตินา (28.1 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) บราซิล (26.6 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) อินเดีย (24.3 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ) จีน (23.2 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) แคนาดา (9.7 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) และอ่ืน ๆ (23.2 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ) รวม 224.9 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ ส าหรับปี 2561 เพียงปีเดียว 6 ประเทศท่ีไดรั้บประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากพืชเทคโนชีวภาพมากท่ีสุด ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา (7.8 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) บราซิล (3.8 พนัลา้นเหรียญ
สหรัฐ) อาร์เจนตินา (2.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) อินเดีย (1.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) จีน (1.5 พนัลา้นเหรียญสหรัฐ) 
แคนาดา (0.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) และอ่ืน ๆ (1 พนัล้านเหรียญสหรัฐ) รวม 18.9 พนัล้านเหรียญสหรัฐ 
(Brookes and Barfoot, 2020) 

 

บทสรุป 
รายงานความไม่มั่นคงด้านอาหารของโลกประจ าปี 2562 ได้เปิดเผยว่า เป้าหมายการพัฒนาแห่ง

สหัสวรรษ (Millennium Development Goals - MDG) ขององค์การสหประชาชาติ (United Nations - UN) ท่ี
ส้ินสุดในปี 2558 ยงัไม่บรรลุผล และมีผูค้นมากกวา่ 820 ลา้นคนในโลกท่ียงัคงหิวโหยในปี 2561 ซ่ึงท าใหย้ากท่ี
จะบรรลุเป้าหมาย Zero Hunger (หมดส้ินความอดอยากหิวโหย) ภายในปี 2573 สถานะความมัน่คงดา้นอาหาร
และโภชนาการในโลกปี 2562 ยงัแสดงให้เห็นวา่ การลดลงของความหิวโหย ท่ีโลกประสบมานานกว่าทศวรรษ
ก าลงัส้ินสุดลง และความหิวโหยไดเ้พิ่มขึ้นอีกคร้ัง ในระดบัโลกจ านวนผูข้าดสารอาหารยงัอยู่ในระดบัท่ีคงท่ี 
และน่าเสียดายท่ีจ านวนผูท่ี้ขาดสารอาหารยงัคงเพิ่มขึ้นอยา่งชา้ ๆ 
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รายละเอียดในระดบัภูมิภาคแสดงให้เห็นว่า ระดบัภูมิภาคย่อยในแอฟริกาเกือบทั้งหมด มีจ านวนผูข้าด
สารอาหารสูงสุด โดยอยูท่ี่เกือบร้อยละ 20 ตามมาดว้ยเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวนัตก ซ่ึงแสดงใหเ้ห็น
วา่มีการเพิ่มขึ้นอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ปี 2553 ซ่ึงมากกวา่ร้อยละ 12 ของประชากร ความหิวโหยยงัเพิ่มขึ้นอยา่งชา้ ๆ 
ในละตินอเมริกาและแคริบเบียนใกลเ้คียงกบัร้อยละ 7 เป็นเร่ืองท่ีน่าทอ้ใจเม่ือทราบวา่ผูค้นกว่า 2 พนัลา้นคน ไม่
สามารถเขา้ถึงอาหารท่ีปลอดภยั มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอไดอ้ย่างสม ่าเสมอ รวมถึงร้อยละ 8 ของ
ประชากรในอเมริกาเหนือและยุโรป การชะลอตวัของเศรษฐกิจและภาวะตกต ่าไดส่้งผลกระทบอย่างมากต่อ
ความไม่มัน่คงทางอาหาร และการขาดสารอาหารอย่างรุนแรง และผลกระทบน้ีจะสูงขึ้นร้อยละ 20 ส าหรับ
ประเทศท่ีมีรายไดต้ ่า ยิง่ไปกวา่นั้นการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยงัส่งผลกระทบอยา่งมากต่อการผลิตอาหาร
ทัว่โลก โดยรวมแลว้การเปล่ียนแปลงของปัจจยัสภาพภูมิอากาศปีต่อปี ในช่วงฤดูปลูกขา้วโพด ขา้ว ถัว่เหลือง
และขา้วสาลีในฤดูใบไมผ้ลิ อาจสร้างความผนัผวนของผลผลิตคิดเป็นร้อยละ 20 -49 

ดงันั้น ในปีท่ี 24 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิงการคา้ (การเพาะปลูกและการน าเขา้อาหาร อาหาร
สัตว์และการแปรรูป) บนพื้นท่ีปลูก 1,190 ลา้นไร่ สามารถช่วยบรรเทาปัญหาเหล่าน้ีได้ พื้นท่ีปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพสะสมตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2562 จ านวน 16.87 พนัลา้นไร่ ยงัคงใชเ้ป็นอาหาร อาหารสัตวแ์ละท่ีพกัพิงแก่
ประชากรทัว่โลก 7.7 พนัลา้นคน นอกจากน้ียงัมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสะสม (พ.ศ. 2539 - 2561) จ านวน 
229.4 พนัลา้นเหรียญสหรัฐต่อเกษตรกร 18 ลา้นคนรวมทั้งครอบครัว ซ่ึงร้อยละ 95 เป็นเกษตรกรรายยอ่ย พืชเทค
โนชีวภาพและลกัษณะใหม่ ๆ ได้ถูกพฒันาขึ้นส าหรับผูบ้ริโภคในการรักษาอาหารท่ีเพียงพอและมีคุณค่าทาง
โภชนาการ และส าหรับเกษตรกรท่ีมีลกัษณะทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
และท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัญหาท่ีเกิดจากส่ิงมีชีวิต (biotic) และไม่มีชีวิต (abiotic)  

การยอมรับของประชาชนและการก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล เป็นกุญแจส าคญัส าหรับประโยชน์
ทางการเกษตร เศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้มของพืชเทคโนชีวภาพ เพื่อเขา้ถึงคนยากจนและผูหิ้วโหย ท่ีส าคญั
กว่านั้น ความสอดคลอ้งกนัตามกฎขอ้บงัคบัในภูมิภาคท่ีอ านวยความสะดวกในการส่งผ่านขอ้มูล จะช่วยเร่งการ
ตดัสินใจดา้นความปลอดภยัทางชีวภาพ การสร้างความมัน่ใจว่าประโยชน์เหล่าน้ี จะด าเนินต่อไปทั้งในปัจจุบนั
และอนาคต ขึ้นอยู่กับความขยนัหมั่นเพียรและขั้นตอนการก ากับดูแลท่ีคาดการณ์ล่วงหน้าบนพื้นฐานของ
วิทยาศาสตร์ โดยมองถึงประโยชน์แทนความเส่ียง ผลผลิตทางการเกษตรท่ีค านึงถึงการอนุรักษส่ิ์งแวดลอ้มและ
ยัง่ยนื โดยค านึงถึงประชากรหลายลา้นคนท่ีหิวโหยและยากจนท่ีตอ้งการทรัพยากร 

หากต้องการซ้ือส าเนาอเิลก็ทรอนิกส์รายงานฉบับสมบูรณ์ Brief 55 ให้ส่งอเีมลไปที่ publications@isaaa.org ซ่ึง
สามารถขอตัวอย่างรายงานได้ด้วย 
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