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จากผลดีอยางสม่ําเสมอและประโยชนทางดานเศรษฐกิจ สภาพ แวดลอม
(http://www.isaaa.org)
และความเปนอยูข องประชาชน
ทําใหเกษตรกรรายยอยและยากจน
13.3
ลานคน
ยังคงปลูกพืชเทคโนชีวภาพอยางตอเนือ่ งบนพื้นที่มากกวาปที่ผานมา
มีความกาวหนาในหลาย
ๆ
ดาน
เชน
จํานวนประเทศที่ปลูกเพิ่มมากขึ้นทั่วโลก
โดยเฉพาะในอาฟริกาซึ่งเปนที่ทาทายมากที่สุด
การยอมรับลักษณะผสมที่เพิ่มมากขึ้น
ตลอดจนการนําพันธุพืชเทคโนชีวภาพใหม
ๆ
มาใช
สิ่งเหลานี้เปนพัฒนาการสําคัญที่พืชเทคโนชีวภาพมีสวนชวยแกปญหาที่ทาทายตอสังคมโลก เชน ความมั่นคงดานอาหาร อาหารสัตว
และเสนใย
ราคาอาหารที่ลดลง
ความยั่งยืนของระบบการผลิต
การลดความยากจนและหิวโหย
และการบรรเทาปญหาที่เกี่ยวของกับการเปลีย่ นแปลงสภาพภูมิอากาศ
25
ประเทศ
เหตุการณที่สําคัญคือ
จํานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้นเปน
จัดเปนคลื่นลูกใหมของการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพเพื่อการพัฒนาที่ขยายตัวอยางกวางขวางไปทั่วโลก
ความกาวหนาในอาฟริกา เริ่มจากประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพียงประเทศเดียวในป 2550 คือ อาฟริกาใต มาเปน 3
ประเทศในป 2551 โดย 2 ประเทศคือ เบอรคินา-ฟาโซ (ฝายเทคโนชีวภาพ) และอียปิ ต(ขาวโพดเทคโนชีวภาพ) เริ่มปลูกเปนครั้งแรก
โบลิเวีย จัดเปนประเทศที่ 9 ในลาตินอเมริกา ทีป่ ลูกถั่วเหลือง (RR®) ในเชิงการคา
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพไดเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในป 2551 นับเปนปที่ 13 ติดตอกัน โดยเพิ่มขึน้ 9.4% หรือ 10.7
ลานเฮกตาร รวมเปน 125 ลานเฮกตาร หากคิดเปนพื้นที่ปลูกบวกลักษณะทีเ่ ปนประโยชน (trait hectares) จะเปนพื้นที่ 166 ลาน
“trait hectares” เทียบเทากับการเพิ่ม 15% หรือ 22 ลาน “trait hectares” การเพิ่มพื้นที่ปลูกที่สูงจากเดิม (พ.ศ. 2539) ถึง 74
เทา ทําใหพืชเทคโนชีวภาพเปนเทคโนโลยีดานพืชทีไ่ ดรับการยอมรับอยางรวดเร็วที่สุด
นับวาเปนครั้งแรกที่พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพโดยรวมตั้งแต พ.ศ. 2539 – 2551 มากกวา 2 พันลานเอเคอร (800
ลานเฮกตาร) พื้นที่ปลูก 1 พันลานเอเคอรแรกนั้น ใชระยะเวลา 10 ป (พ.ศ. 2539 - 2548) แตการเพิ่มพื้นที่ปลูกอีก 1
พันลานเอเคอรหลังนี้ ใชเวลาเพียง 3 ป (พ.ศ. 2549 - 2551) เปนที่นาสังเกตวา จากจํานวน 25 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
เปนประเทศกําลังพัฒนา 15 ประเทศ และประเทศอุตสาหกรรมเพียง 10 ประเทศเทานั้น
เปนพืชเทคโนชีวภาพพันธุใหมที่เริ่มปลูกในเชิงการคาเปนครั้งแรกใน สหรัฐอเมริกา
ซูการบีทเทคโนชีวภาพ (RR®)
และคานาดาในป 2551
อียิปต
เบอรคินา-ฟาโซ
โบลิเวีย
บราซิล
และออสเตรเลีย รวม 5 ประเทศ
ที่เริ่มปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคาเปนครั้งแรก โดยที่พืชเหลานัน้ มีการปลูกในประเทศอื่นมากอนแลว
ในป
พ.ศ.
2551
มี
10
ลักษณะผสมจัดเปนรูปลักษณใหมของพืชเทคโนชีวภาพ
ประเทศปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มีลักษณะผสมรวมเปนพื้นที่
27
ลานเฮกตาร
เพิ่มขึ้น
23%
นับวาเปนการขยายตัวที่เร็วกวาพืชเทคโนชีวภาพที่มีลักษณะเดี่ยว
จํานวนเกษตรกรที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเพิ่มขึ้น 1.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2551 รวมเปน 13.3 ลานคน จาก 25 ประเทศ
เปนที่นาสังเกตวา
90%
หรือ
12.3
ลานคน
เปนเกษตรกรรายยอยและยากจนในประเทศกําลังพัฒนา
พืชเทคโนชีวภาพมีสวนชวยใหรายไดและคุณภาพชีวิตของตัวเกษตรกรและครอบครัวดีขึ้น
ชวยแกปญหาความยากจน
ดังกรณีศึกษาในประเทศอินเดีย จีน อาฟริกาใต และฟลิปปนส ในรายงาน ISAAA Brief 39
ประเทศกําลังพัฒนา 5 ประเทศหลัก ประกอบดวย จีน อินเดีย อารเจนตินา บราซิล และอาฟริกาใตซึ่งมีประชากรรวม 2.6
พันลานคน
เปนประเทศทีน่ ําหนาประเทศอืน่ ๆ ดวยพืชเทคโนชีวภาพ
และขับเคลื่อนใหมีการยอมรับในประชาคมโลก
ประโยชนที่ไดรับจากพืชเทคโนชีวภาพไดรับการขานรับและสนับสนุนจากฝายการเมือง
ตลอดจนมีการลงทุนใหม
ๆ
ดานพืชเทคโนชีวภาพในกลุมประเทศนี้หลายประเทศ

เปนที่นาสังเกตวา ทั้ง 7 ประเทศในสหภาพยุโรป ปลูกขาวโพดบีทีเพิ่มมากขึ้นในป พ.ศ. 2551 คิดเปนพืน้ ที่ปลูกเพิ่มขึ้น 21%
รวมเปนพื้นที่ปลูกกวา 107,000 เฮกตาร
สิ่งที่นาชื่นชมจากผลของพืชเทคโนชีวภาพตอระบบเกษตรยั่งยืนประกอบดวย
1. ความมั่นคงดานอาหาร อาหารสัตว
และเสนใย รวมถึงราคาอาหารที่ไมแพงเกินไป 2. การอนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพ 3. การลดภาวะความยากจนและหิวโหย 4.
การลดความเสื่อมโทรมของสภาพแวดลอมทางการเกษตร 5. การบรรเทาผลจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและลดกาซเรือนกระจก
6. การลดตนทุนการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ และ 7. การชวยใหเกิดมูลคาดานเศรษฐกิจระหวางป พ.ศ. 2539 – 2550 รวม 44
พันลานดอลลารสหรัฐ โดยสรุปแลวประโยชนทไี่ ดรับจากพืชเทคโนชีวภาพใน 7 ประเด็นหลักนีน้ ําไปสูความยั่งยืนของการพัฒนา
และมีศักยภาพอยางมากมายในอนาคต
จากมูลคาเพิ่มดานเศรษฐกิจ 44 พันลานดอลลารสหรัฐที่ไดจากชวง พ.ศ. 2539 – 2551 44% มาจากผลผลิตที่เพิม่ ขึ้น
ไป 359,000 ตัน)
56% มาจากการลดตนทุนการผลิต (รวมถึงการประหยัดการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชลง
หากไมมีการนําพืชเทคโนชีวภาพมาใช ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น 141 ลานตัน หมายถึง การใชพื้นที่ปลูกเพิ่มขึ้น 43 ลานเฮกตาร
จึงนับไดวาการใชพืชเทคโนชีวภาพเปนเทคโนโลยีการประหยัดพื้นที่ปลูกไปดวย
ในประเทศเกษตรกรรมและกําลังพัฒนา
พืชเทคโนชีวภาพเปนกลไกสําคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจในชนบท
สงผลใหประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจอยางยั่งยืน
25
ในป
พ.ศ.
2551
กวาครึ่งหนึ่ง
(55%)
ของประชากรโลกอาศัยอยูใ น
ประเทศที่มีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพื้นที่รวมกันถึง 125 ลานเฮกตาร คิดเปน 8% ของพื้นที่ปลูกพืชทั่วโลก 1.5 พันลานเฮกตาร
ในป พ.ศ. 2550 พืชเทคโนชีวภาพชวยลดการปลอยกาซ CO2 14.2 พันลานกิโลกรัม หรือเทากับการลดปริมาณรถยนตบนทองถนนลงไป
6.3 ลานคัน
มีความจําเปนเรงดวนในการจัดระบบการควบคุมพืชเทคโนชีวภาพที่เหมาะสม ประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบ
แตตองไมยุงยากและประเทศกําลังพัฒนาสามารถดําเนินการได
จํานวนประเทศที่อนุญาตใหมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา
25
ประเทศ
และอีก
30
ประเทศที่อนุญาตใหมีการนําเขาผลิตภัณฑเทคโนชีวภาพเพื่อใชเปนอาหารและอาหารสัตว
รวมทั้งหมดเปน 55
ประเทศที่มีการอนุญาตใหมีการนําเขาและใชพืชเทคโนชีวภาพ
มูลคาตลาดของพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกในป พ.ศ. 2551 คิดเปน 7.5 พันลานเหรียญสหรัฐ หากนับมูลคารวมตั้งแต พ.ศ.
2539 – 2551 จะมีมูลคาสูงถึง 50 พันลานเหรียญสหรัฐ
ความคาดหวังในอนาคต เปนที่คาดหวังวาในชวงเวลา 7 ปของทศวรรษที่สองของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพในเชิงการคา
(พ.ศ. 2549 - 2558) จะคงมีอนาคตที่สดใส
ในป พ.ศ. 2548 องคกรไอซาคาดการณวา จํานวนประเทศที่ปลูก พื้นที่ปลูก
และเกษตรกรผูไดรับประโยชนจากพืชเทคโนชีวภาพจะเพิ่มเปนเทาตัว ซึ่งก็เปนจริงตามนั้น พืชเชนขาว ลักษณะที่ตอ งการคือ ทนแลง
จะเปนหลักสําคัญของการพัฒนาในอนาคต
ในรายงานของไอซา (Brief 39) ไดรวมขอมูลเกีย่ วกับขาวโพดทนแลง
ซึ่งคาดวาจะปลูกในเชิงการคาในสหรัฐอเมริกาประมาณป พ.ศ. 2555 หรือเร็วกวานั้น และในอาฟริกาภายในป พ.ศ. 2560
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