ISAAA Brief 55-2019: บทสรุปผู้บริหาร
พืชเทคโนชีวภาพจะขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนในแนวทางใหม่
บทนา
การปกป้ องความมัน่ คงด้านอาหารและโภชนาการเป็ นสิ่ งสาคัญ เพื่อให้ประเทศต่าง ๆ สามารถเอาชนะ
ปัญหาความหิวโหยและภาวะทุพโภชนาการ ซึ่งองค์การสหประชาชาติคาดการณ์วา่ ความท้าทายต่าง ๆ ที่มีอยูใ่ น
ปัจจุบนั ในเรื่ องอัตราประชากรที่สูง ความไม่แน่นอนทางการเมือง การเสื่ อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ การ
บังคับย้ายถิ่น (จากไร่ นาสู่ ชุมชนเมือง) และการระบาดของโควิด 19 ที่กาลังดาเนิ นอยู่ จะส่ งผลกระทบอย่างมี
นัยสาคัญต่อความมัน่ คงด้านอาหาร รวมทั้งการยกระดับปั ญหาความหิ วโหยและภาวะทุพโภชนาการทัว่ โลก จึง
ควรมีการดาเนิ นการที่ชดั เจนและเข้มแข็งมากขึ้น ด้วยความร่ วมมือระหว่างภาคส่ วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
อาหาร สุ ข ภาพ น้ า และการสุ ข าภิ บ าล พร้ อมด้วยขอบเขตนโยบายเกี่ ย วกับการคุ้มครองทางสังคม การวาง
แผนพัฒนาและนโยบายเศรษฐกิจ
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของพืชเทคโนชี วภาพ/พืชดัดแปลงพันธุ กรรม ได้มีการบันทึกไว้
ในช่วง 23 ปี ที่ผา่ นมา (พ.ศ. 2539 - 2561) ที่แสดงให้เห็นว่าพืชเทคโนชีวภาพมีส่วนในการ
• เพิ่มผลผลิต ที่ทาให้เกิดความมัน่ คงทางอาหาร อาหารสัตว์และเส้นใยทัว่ โลก
• สนับสนุนความพอเพียงบนที่ดินทากินของชาติ
• อนุ รักษ์ความหลากหลายทางชี วภาพ ไม่ตดั ไม้ทาลายป่ าและปกป้ องพื้นที่ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ
• บรรเทาความท้าทายที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และ
• พัฒนาประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สุขภาพและสังคม
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสุ ขภาพและประโยชน์ทางสังคม ที่ได้รับจากการยอมรับพืชเทคโน
ชี วภาพเหล่านี้ จะต้องได้รับการเปิ ดเผย ต่อประชาคมโลก เพื่อให้เกษตรกรและผูบ้ ริ โภคสามารถตัดสิ นใจได้
อย่างชาญฉลาดว่า จะปลูกและบริ โภคพืชชนิ ดใดตามลาดับ ต่อผูก้ าหนดนโยบายและหน่วยงานกากับดูแล เพื่อ
จัดทาแนวปฏิบตั ิดา้ นความปลอดภัยทางชี วภาพสาหรับการค้าและการนาพืชเทคโนชีวภาพมาใช้ และ ต่อนัก
สื่ อ สารวิ ท ยาศาสตร์ แ ละสื่ อ มวลชน เพื่ อ อ านวยความสะดวกในการเผยแพร่ ป ระโยชน์ แ ละศัก ยภาพของ
เทคโนโลยีอย่างถูกต้องและมีประสิ ทธิผล
International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications (ISAAA) ขอสนับสนุนความจริ ง
ที่อยู่บนพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ด้วยการตีพิมพ์ ISAAA review of biotech / GM crop commercialization, Brief
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55 สิ่ งพิมพ์น้ ี นาเสนอข้อมูลล่าสุ ดเกี่ยวกับการนาไปใช้ และการจาหน่ ายพืชเทคโนชี วภาพทัว่ โลก ตั้งแต่ปีแรก
ของการค้าในปี 2539 สถานการณ์ของประเทศ และแนวโน้มในอนาคตของเทคโนโลยี เรี ยกว่าบทสรุ ปของ
ISAAA ซึ่ งเป็ นรายงานประจาปี ตั้งแต่ปี 2540 ถึง 2558 ได้รับการเขียนโดย Dr. Clive James และรายงานในปี
2539 ได้รับการเขียนร่ วมกับ Dr. Anatole Krattiger
ISAAA ขออุทิศบทสรุ ปนี้ ให้กบั Dr. Clive James ผูก้ ่อตั้งและประธานกิตติคุณของ ISAAA ซึ่งได้เขียน
รายงานประจาปี เป็ นจานวน 20 ฉบับอย่างตั้งใจ ทาให้เป็ นแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือที่สุดเกี่ยวกับพืชเทคโนชีวภาพ
ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้ ยงั อุทิศบทสรุ ปนี้ ให้กบั Dr. Randy A. Hautea อดีตผูป้ ระสานงานระดับ
โลกและผูอ้ านวยการ SEAsiaCenter มานานกว่าสองทศวรรษ ทั้ง 2 ท่านเป็ นผูส้ นับสนุนเทคโนโลยีชีวภาพและ
ผลิตภัณฑ์จากเทคโนโลยีชีวภาพอย่างมาก และเชื่อว่า ISAAA สามารถสร้างความแตกต่าง ในการเพิ่มพูนความรู ้
และขีดความสามารถของประชาคมโลก เพื่อให้ได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี โดยเฉพาะคนยากจนและคนที่
อยูช่ ายขอบของโลก
จุดเด่ นของการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562
• การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพลดลงเล็กน้ อยในปี 2562 อยู่ที่ 1,190 ล้านไร่ ทั่วโลก
ในปี ที่ 24 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ / พืชดัดแปลงพันธุกรรมเชิงพาณิ ชย์ในปี 2562 มี 29 ประเทศที่
ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ บนพื้นที่ 1,190 ล้านไร่ ซึ่งลดลงเล็กน้อย 8.12 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 0.7 จาก 1,198.12 ล้าน
ไร่ ในปี 2561
• อัตราการยอมรับของประเทศ 5 อันดับแรกที่ปลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพใกล้ ถึงจุดอิม่ ตัว
อัตราการยอมรั บ โดยเฉลี่ ย ของพื ช เทคโนชี วภาพในประเทศที่ ปลูก พื ชเทคโนชี วภาพ 5 อันดับแรก
เพิ่มขึ้นอีกครั้งในปี 2562 ซึ่ งเข้าใกล้ถึงจุดอิ่มตัว โดยสหรัฐอเมริ กาอยู่ที่ ร้อยละ 95 (เฉลี่ยจากการใช้ถวั่ เหลื อง
ข้าวโพดและคาโนลา) บราซิล (ร้อยละ 94) อาร์เจนตินา (ประมาณร้อยละ 100) แคนาดา (ร้อยละ 90) และอินเดีย
(ร้อยละ 94) การขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพในประเทศเหล่านี้ เป็ นผลมาจากการอนุญาต ให้ปลูกพืช
เทคโนชีวภาพชนิดและลักษณะใหม่ ๆ ในเชิงพาณิ ชย์ เพื่อเพิ่มการผลิตอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ บรรเทา
ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมกับการเกิดศัตรู พืชและโรคพืชใหม่ ๆ
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• พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 112 เท่ าจากปี 2539 โดยมีพื้นที่ ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
สะสม 16.87 พันล้านไร่ ทาให้ พืชเทคโนชีวภาพเป็ นเทคโนโลยีพนั ธุ์พืชทีม่ ีการยอมรับเร็วที่สุดในโลก
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชี วภาพทัว่ โลกเพิ่มขึ้นประมาณ 112 เท่า จาก 10.62 ล้านไร่ ในปี 2539 เป็ น 1,190
ล้านไร่ ในปี 2562 ทาให้พืชเทคโนชีวภาพเป็ นเทคโนโลยี พนั ธุ์พืช ที่มีการยอมรับเร็ วที่สุดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา
พื้นที่ปลูกสะสมอยู่ที่ 16.87 พันล้านไร่ ทาได้ใน 24 ปี (พ.ศ. 2539-2562) ของการปลูกพืชเทคโนชี วภาพเชิ ง
พาณิชย์
• มี 71 ประเทศที่ยอมรับพืชเทคโนชีวภาพ - 29 ประเทศปลูก และ 42 ประเทศนาเข้า
พื้นที่ ปลูกพืชเทคโนชี วภาพ 1,190 ล้านไร่ รวมมาจาก 29 ประเทศ แบ่งเป็ นประเทศก าลังพัฒนา 24
ประเทศ และ ประเทศอุตสาหกรรม 5 ประเทศ โดยในประเทศกาลังพัฒนามีพ้ืนที่ปลูกคิดเป็ นร้อยละ 56 ของ
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลก เทียบกับร้อยละ 44 ในประเทศอุตสาหกรรม และอีก 42 ประเทศ (16 บวก 26
ประเทศในสหภาพยุโรป) นาเข้าพืชเทคโนชีวภาพ เพื่อใช้เป็ นอาหาร อาหารสัตว์และการแปรรู ป ดังนั้น รวมแล้ว
จึงมี 71 ประเทศที่ได้นาพืชเทคโนชีวภาพมาใช้ประโยชน์
• พื้นที่ปลูกถั่วเหลืองเทคโนชีวภาพคิดเป็ นร้ อยละ 48 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก
พืชเทคโนชีวภาพที่มีการยอมรับมากที่สุดใน 29 ประเทศ ได้แก่ ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ฝ้ายและคาโนลา โดย
ถัว่ เหลืองเป็ นพืชเทคโนชีวภาพที่มีพ้ืนที่ปลูก 574.37 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 48 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ทัว่ โลก โดยลดลงร้อยละ 4 จากปี 2561 ตามด้วยข้าวโพด (380.62 ล้านไร่ ) ฝ้าย (160.62 ล้านไร่ ) และคาโนลา
(63.12 ล้านไร่ ) เมื่อคิดตามพื้นที่ปลูกของพืชแต่ละชนิดทัว่ โลก จะพบว่า ร้อยละ 79 ของพื้นที่ปลูกฝ้าย ร้อยละ 74
ของพิ้นที่ปลูกถัว่ เหลือง ร้อยละ 31 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพด และร้อยละ 27 ของพื้นที่ปลูกคาโนลา เป็ นพืชเทคโน
ชีวภาพที่ปลูกในปี 2562
• พืชเทคโนชีวภาพได้ให้ ประโยชน์ ที่หลากหลายมากขึน้ กับผู้บริโภคในปี 2562
พืชเทคโนชีวภาพได้ขยายไปสู่ พืชชนิ ดอื่นนอกเหนื อจากพืชหลักที่สาคัญ 4 ชนิ ด (ข้าวโพด ถัว่ เหลือง
ฝ้ายและคาโนลา) เพื่อให้มีทางเลื อกมากขึ้นสาหรั บผูบ้ ริ โภค และผูผ้ ลิตอาหารในโลกจานวนมาก พืชเทคโน
ชีวภาพอื่น ๆ ได้แก่ อัลฟั ลฟา (8.12 ล้านไร่ ) ชูการ์ บีท (2.96 ล้านไร่ ) อ้อย (125,000 ไร่ ) มะละกอ (75,000 ไร่ )
ดอกคาฝอย (21,875 ไร่ ) มันฝรั่ง (14,156 ไร่ ) มะเขือม่วง (12,068 ไร่ ) และที่น้อยกว่า 6,250 ไร่ ได้แก่ สควอช
แอปเปิ้ ลและสับปะรด นอกจากนี้ ยงั มีงานวิจยั ด้านพืชเทคโนชีวภาพที่ดาเนิ นการโดยสถาบัน วิจยั ภาครัฐ ได้แก่
ข้าว กล้วย มันฝรั่ง ข้าวสาลี ถัว่ ลูกไก่ (chickpea) ถัว่ มะแฮะ (pigeon pea) และมัสตาร์ ด ที่มีลกั ษณะสาคัญทาง
เศรษฐกิจและคุณภาพทางโภชนาการ ที่เป็ นประโยชน์ต่อผูผ้ ลิตอาหารและผูบ้ ริ โภคในประเทศกาลังพัฒนา
• พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะร่ วม IR / HT หรื อ Stacked Traits เพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 6 หรื อมีพื้นที่
ปลูกคิดเป็ นร้ อยละ 45 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลก และมากกว่ าพื้นที่ที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ในลักษณะที่ทนทานสารกาจัดวัชพืช
พืชเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะร่ วม นัน่ คือ มีความต้านทานแมลงศัตรู และทนทานสารกาจัดวัชพืช มีพ้นื ที่
ปลูกเพิ่มขึ้นร้อยละ 6 โดยมีพ้ืนที่ปลูก 531.87 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 45 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลก
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ซึ่งเป็ นหลักฐานยืนยันถึงความชื่นชอบของเกษตรกรในการทาการเพาะปลูกแบบอัจฉริ ยะ โดยไม่ตอ้ งไถพรวน
และลดการใช้สารป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ความทนทานสารกาจัดวัชพืชใน ถัว่ เหลือง คาโนลา ข้าวโพด อัลฟัลฟ่ า
และฝ้าย เป็ นลักษณะเด่นอย่างต่อเนื่ องจนถึงปี 2561 ในปี 2562 พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพที่ทนทานสารกาจัด
วัชพืชลดลงเหลือ 509.37 ล้านไร่ หรื อร้อยละ 43 และ ประมาณร้อยละ 12 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่
โลก เป็ นพืชเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะต้านทานแมลงศัตรู ในบราซิล มีการอนุญาตพืชเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะ
ใหม่ ๆ ในปี 2562 เพื่อการนาเข้าและ / หรื อการเพาะปลูก ได้แก่ ฝ้ ายที่มีลกั ษณะร่ วม IR / HT / HT ที่ทนทาน
ไกลโฟเสตและไอโซฟลักซ์โทล (isofluxatole), ข้าวโพดที่มีลกั ษณะร่ วม IR / pyramided HT (ไกลโฟเสต, กลูโฟ
ซิ เ นต, ไดคั ม บา, 2,4-D) ข้ า วโพดที่ มี ล ั ก ษณะร่ วม IR pyramided (ส าหรั บ coleopteran, hemipteran และ
lepidopteran) / HT (glyphosate, glufosinate) ถัว่ เหลืองทนเค็มและสารกาจัดวัชพืช และอ้อยต้านทานแมลง และ
ในสหรัฐอเมริ กา ได้อนุญาตคาโนลาที่มีลกั ษณะ HT และน้ ามันดัดแปลง และฝ้ายที่มี gossypol (สารในเมล็ดฝ้าย
ที่เป็ นพิษต่อสัตว์) ต่า

• ประเทศ 5 อันดับแรก (สหรัฐอเมริกา บราซิล อาร์ เจนตินา แคนาดาและอินเดีย) ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
คิดเป็ นร้ อยละ 91 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั่วโลกทั้งหมด 1,190 ล้านไร่
สหรัฐอเมริ กาเป็ นผูน้ าในการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ โดยในปี 2562 มีพ้นื ที่ปลูก 446.87 ล้านไร่ ตามด้วย
บราซิล (330 ล้านไร่ ) อาร์เจนตินา (150 ล้านไร่ ) แคนาดา (78.12 ล้านไร่ ) และอินเดีย (74.37 ล้านไร่ ) (ตารางที่ 1
และภาพที่ 1) ซึ่งรวมพื้นที่ท้ งั หมดเท่ากับ 1,079.37 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 91 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่
โลก ดังนั้นพืชเทคโนชีวภาพจึงเป็ นประโยชน์ต่อผูค้ นมากกว่า 1.95 พันล้านคนใน 5 ประเทศ หรื อร้อยละ 26
ของประชากรโลกปัจจุบนั ที่มีอยูป่ ระมาณ 7.6 พันล้านคน
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ตารางที่ 1. พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 จาแนกรายประเทศ (ล้านไร่ )
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

ประเทศ
สหรั ฐอเมริ กา*
บราซิล*
อาร์เจนตินา*
แคนาดา*
อินเดีย*
ปารากวัย*
จีน*
แอฟริ กาใต้*
ปากีสถาน*
โบริ เวีย*
อุรูกวัย*
ฟิ ลิปปิ นส์*
ออสเตรเลีย*
เมียนมาร์*
ซูดาน*
เม็กซิโก*
สเปน*
โคลอมเบีย*
เวียดนาม*
ฮอนดูรัส
ชิลี
มาลาวี
โปรตุเกตุ
อินโดนีเซีย
บังกลาเทศ
ไนจีเรี ย
อิสวาตินี
เอธิโอเปี ย
คอสตาริ กา
รวม

พื้นที่ปลูก (ล้านไร่ )
446.87
330.00
150.00
78.12
74.37
25.62
20.00
16.87
15.62
8.75
7.50
5.62
3.75
1.87
1.25
1.25
0.62
0.62
0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
<0.62
1,190

ชนิดพืชเทคโนชีวภาพ
ข้าวโพด ถั่วเหลือง ฝ้ าย อัล ฟั ล ฟา คาโนลา ซู ก าร์ บีท มัน ฝรั่ ง
ถัมะละกอ
ว่ เหลืองสคว๊
ข้าวโพด
ฝ้าย และอ้ลอย
อซ และแอบเปิ
ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ฝ้าย และอัลฟัลฟา
คาโนลา ถัว่ เหลือง ข้าวโพด ชูการ์บีท อัลฟัลฟา และมันฝรั่ง
ฝ้าย
ถัว่ เหลือง ข้าวโพด และฝ้าย
ฝ้ายและมะละกอ
ข้าวโพด ถัว่ เหลืองและฝ้าย
ฝ้าย
ถัว่ เหลือง
ถัว่ เหลืองและข้าวโพด
ข้าวโพด
ฝ้าย คาโนลา และคาฝอย
ฝ้าย
ฝ้าย
ฝ้าย
ข้าวโพด
ข้าวโพดและฝ้าย
ข้าวโพด
ข้าวโพด
ข้าวโพดและคาโนลา
ฝ้าย
ข้าวโพด
อ้อย
มะเขือม่วง
ฝ้าย
ฝ้าย
ฝ้าย
ฝ้ายและสับปะรด

* 19 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพื้นที่ 312,500 ไร่ หรื อมากกว่า
ที่มา: ISAAA, 2019
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ภาพที่ 1. แผนที่โลกของประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ปี 2562
สหรัฐอเมริกามีอตั ราการยอมรับโดยเฉลี่ยร้ อยละ 95 สาหรับการปลูกถั่วเหลือง ข้าวโพด เลีย้ งสัตว์และฝ้ายเทคโน
ชีวภาพ
ในปี 2562 สหรัฐอเมริ กามีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ 446.87 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 38 ของพื้นที่ปลูก
พืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลก โดยมีอตั ราการยอมรับเฉลี่ยร้อยละ 94 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2561 พืชเทคโนชีวภาพที่ปลูก
คือ ถัว่ เหลือง (190.19 ล้านไร่ ลดลง 22.50 ล้านไร่ จากปี 2561) ข้าวโพด (207.31 ล้านไร่ ) ฝ้าย (33.19 ล้านไร่ ) คา
6

โนลา (5.00 ล้านไร่ ) ชูการ์ บีท (2.84 ล้านไร่ ) อัลฟัลฟา (8.00 ล้านไร่ ) มันฝรั่ง (11,125 ไร่ ) มะละกอและสคว๊อช
อย่างละประมาณ 6,250 ไร่ และแอปเปิ้ ล 1,656.25 ไร่
การอนุญาตใหม่ ๆ สาหรับพืชเทคโนชีวภาพและลักษณะต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริ กา รวมถึงการอนุญาตเพื่อ
การค้าโดย USDA (กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริ กา)ได้แก่ ถัว่ เหลืองทนแล้ง HB4 ของอาร์เจนตินา ตามด้วยการ
อนุญาตในอาร์เจนตินาในปี 2561 และบราซิลในปี 2562 ฝ้ายเทคโนชีวภาพที่มีปริ มาณ gossypol ต่า กรณี (event)
TAM66274 ได้รับ การยกเลิกการควบคุมจาก USDA APHIS และ ได้รับการอนุ ญาตจาก FDA ในปี 2562 เพื่อ
การค้าและเพื่อใช้เป็ นอาหารและอาหารสัตว์ในสหรัฐอเมริ กา แอปเปิ ล Arctic®Gala ที่มีลกั ษณะไม่เปลี่ยนเป็ นสี
น้ าตาล เป็ นอีกชนิ ดหนึ่ งที่ได้รับการอนุ มตั ิให้ทาการค้าได้ ลักษณะที่ไม่ เปลี่ยนเป็ นสี น้ าตาลยังได้นาไปใช้กับ
ผักกาดหอมยีห่ อ้ GreenVenus ™ Romaine โดย Intrexon
บราซิลมีพื้นที่เพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากถึง 330 ล้านไร่
บราซิลยังคงเป็ นประเทศที่ 2 รองจากสหรัฐอเมริ กา ที่มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากเป็ นอันดับ 2 ใน
ปี 2562 โดยมีพ้ืนที่ปลูก 330 ล้านไร่ ประกอบด้วยถัว่ เหลือง 219.37 ล้านไร่ (สู งกว่าพื้นที่ปลูกถัว่ เหลืองเทคโน
ชีวภาพของสหรัฐเป็ นครั้งแรก) ข้าวโพด 101.87 ล้านไร่ ฝ้าย 8.75 ล้านไร่ และอ้อยต้านทานแมลงศัตรู ประมาณ
112,500 ไร่ พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทั้งหมด 330 ล้านไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2561 ประมาณ 10 ล้านไร่ หรื อร้อยละ
3 ในปี 2562 มีอตั ราการยอมรับร้อยละ 94 (สู งกว่าปี 2561 ร้อยละ 1) บราซิลมีระบบที่เป็ นกระบวนการสาหรับ
การอนุ ญาตพืชเทคโนชี วภาพ โดยขั้นตอนต่าง ๆ ได้รับการปรับปรุ งให้ทนั สมัย และเพิ่มกาหนดเวลาในการ
ตัดสิ นใจโดย CNTBio วิธีน้ ีจะช่วยให้ผยู ้ นื่ คาร้องสามารถส่ งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลใหม่ เพื่อให้แน่ใจว่าการ
ยืน่ คาร้องเป็ นไปตามเงื่อนไขใหม่
อาร์ เจนตินายังคงมีอตั ราการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพร้ อยละ 100
อาร์ เจนตินาติดอันดับ 3 ใน 10 อันดับแรกของประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 โดยมีพ้ืนที่
ปลูกพืชเทคโนชี วภาพเพิ่มขึ้นเพียงจากปี 2561 จานวน 687,500 ไร่ รวมเป็ นพื้นที่ปลูกทั้งหมด 149.37 ล้านไร่
เทียบกับ 148.75 ล้านไร่ ในปี 2561 และคิดเป็ นร้อยละ 13 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพรวมทัว่ โลก 1,190 ล้าน
ไร่ พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพประกอบด้วย ถัว่ เหลือง 109.37 ล้านไร่ ข้าวโพด 36.87 ล้านไร่ ฝ้าย 3.03 ล้านไร่
และอัลฟัลฟ่ ามากกว่า 6,250 ไร่ (ปลูกเป็ นครั้งแรกในอาร์ เจนตินา) โดยมีอตั ราการยอมรับโดยเฉลี่ยใกล้เคียงกับ
ร้ อ ยละ 100 รั ฐ บาลอาร์ เ จนติ น าโดยผ่ า นคณะกรรมการที่ ป รึ กษาแห่ ง ชาติ ข องอาร์ เ จนติ น าเกี่ ย วกั บ
เทคโนโลยีชี ว ภาพทางการเกษตร (Argentine National Advisory Committee on Agricultural Biotechnology CONABIA) ได้อนุญาตการยื่นคาร้องของพืชเทคโนชีวภาพจานวน 9 รายการในปี 2562 ประกอบด้วยข้าวโพด 6
กรณี (events) ฝ้าย 2 กรณี และถัว่ เหลือง 1 กรณี กรณี ขา้ วสาลีที่มียนี HB4 ที่ช่วยให้ทนแล้งได้รับการอนุญาตทาง
เทคนิ ค เต็ม รู ป แบบ แต่ ก าลัง รอการอนุ ญ าตเพื่ อ การค้า โดย National Direction of Agricultural Food Markets
(DNMA) ภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมเกษตร
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แคนาดามีพื้นที่ปลูกชู การ์ บีทเทคโนชีวภาพเพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 23
พื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในแคนาดาโดยรวมลดลงเล็กน้อยในปี 2562 ลดลงประมาณร้อยละ 2 จาก
79.69 ล้านไร่ ในปี 2561 เหลือ 77.87 ล้านไร่ ซึ่ งเป็ นผลมาจากการลดลงของพื้นที่ปลูกถัว่ เหลืองเทคโนชีวภาพ
พื้นที่ปลูกถัว่ เหลืองที่ลดลงเป็ นผลมาจากสภาพอากาศที่ไม่แน่นอนในช่วงฤดูเพาะปลูก พื้นที่ปลูกข้าวโพด คาโน
ลาและอัลฟัลฟ่ าเทคโนชีวภาพ มีการเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในขณะที่ชูการ์บีทเพิ่มขึ้นสู งสุ ดถึงร้อยละ 23 มันฝรั่ง Innate
(R) มีปลูกในพื้นที่เพียง 250 ไร่ ในปี 2562 อัตราการยอมรับโดยเฉลี่ยร้อยละ 90 ในปี 2562 ลดลงร้อยละ 2 จากปี
2561 พืชเทคโนชีวภาพและกรณี (events) ใหม่ ๆ และที่กาลังจะเกิดขึ้นในแคนาดา ได้แก่ (1) คาโนลา Roundup
Ready Truflec มีปลูกในพื้นที่ 2.52 ล้านไร่ และ (2) การอนุญาตถัว่ เหลืองที่มีกรดโอเลอิกสู ง 2 พันธุ์ ข้าวสี ทองที่
มีวิตามิน A กรณี GR2E ได้รับการอนุ ญาตจากสาธารณสุ ขแคนาดา (Health Canada) ในปี 2562 การอนุ ญาตนี้
เกิ ดขึ้นสอดคล้องกับการอนุ ญาตจาก Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) ในปี 2560 หน่ วยงาน
ตรวจสอบอาหารของแคนาดา (Canadian Food Inspection Agency - CFIA) และ Health Canada (HC) อนุ ญาต
การใช้ฝ้ายของ Bayer CropScience เพื่อเป็ นวัตถุดิบของผลิตภัณฑ์
อินเดียมีอตั ราการยอมรับฝ้าย IR (Bt) สู งถึงร้ อยละ 94
อัตราการยอมรับฝ้าย IR (Bt) (ฝ้ายเทคโนชีวภาพที่ตา้ นทานแมลงศัตรู ) ในอินเดีย เกือบจะคงที่ในช่วง 5
ปี ที่ผ่านมา โดยมีอตั ราการยอมรับร้อยละ 94 ในปี 2562 ซึ่งมาจากเกษตรกรมากกว่า 6 ล้านคนที่ปลูกฝ้ายเทคโน
ชี วภาพ 74.37 ล้านไร่ สะท้อนให้เห็ นถึ งความเชื่ อมัน่ อย่างต่อเนื่ องของเกษตรกร และประโยชน์ที่ได้รับจาก
เทคโนโลยีน้ ี ดังนั้นจึงมีความต้องการพืชเทคโนชีวภาพอื่น ๆ ที่จะให้ ประโยชน์และช่วยพัฒนาสถานะความ
เป็ นอยู่ให้ดีข้ ึน ด้วยเหตุน้ ี จึงทาให้เกษตรกรบางกลุ่มปลูกฝ้ายเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะร่ วม IR (Bt) / HT โดย
ไม่ ไ ด้รับ อนุ ญาตในพื้ นที่ ป ลู ก ฝ้ า ยที่ ส าคัญในเขตภาคกลางและภาคใต้ใ นฤดู ฝ น (Kharif) ปี 2560 และมี ก าร
ประท้วงหลายครั้ง เพื่อผลักดันให้มีการอนุ ญาตฝ้ายเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะร่ วม นอกจากนี้จากการแพร่ ระบาด
ของหนอนกระทูล้ ายจุ ดข้าวโพด (fall armyworm) ที่ เพิ่มขึ้น ทาให้รัฐบาลต้องวางกลยุทธ์ในการควบคุม ซึ่ ง
สามารถแก้ไขได้โดยใช้พืชเทคโนชีวภาพที่มีลกั ษณะต้านทานแมลงศัตรู แบบปิ รามิด
10 ประเทศในละตินอเมริกาปลูกพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นที่ 524.37 ล้านไร่
10 ประเทศในละตินอเมริ กาที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 ได้แก่ บราซิล (330 ล้านไร่ ) อาร์เจนตินา
(150 ล้า นร่ ) ปารากวัย (25.62 ล้า นไร่ ) โบลิ เวีย (8.75 ล้านไร่ ) อุรุก วัย (7.50 ล้านไร่ ) เม็ก ซิ โก (1.39 ล้านไร่ )
โคลอมเบีย (632,425 ไร่ ) ชิลี (256,831 ไร่ ) ฮอนดูรัส (233,662 ไร่ ) และคอสตาริ กา (1,856 ไร่ ) รวม 524.37 ล้าน
ไร่ ครอบคลุมร้อยละ 44 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลก 1,190 ล้านไร่ การเพิ่มขึ้นของพื้นที่ปลูกพืชเทค
โนชีวภาพในประเทศละตินอเมริ กาส่ วนใหญ่ เป็ นการชดเชยความสู ญเสี ยจากอุบตั ิการณ์ภยั แล้งในปี 2560 และ
2561 นอกจากนี้การใช้กฎระเบียบต่าง ๆ ความสามารถในการทากาไร ราคาสูงและความต้องการของตลาดสูง ทั้ง
ตลาดในและต่างประเทศ ความพร้อมของเมล็ดพันธุ์ใหม่ ๆ สาหรับข้าวโพด ถัว่ เหลืองและฝ้าย สิ นเชื่อที่ได้รับ
การอุดหนุนสาหรับเกษตรกรและการลงทุนจากต่างประเทศจากภาคอุตสาหกรรม อากาศที่ดี และการพัฒนา
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แนวทางปฏิ บ ัติ ด้า นพื ช ไร่ ด้ว ยการใช้ปุ๋ ยที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั้ง หมดนี้ สนับ สนุ น ให้ เ กษตรกรในบราซิ ล
อาร์เจนตินา ปารากวัย เม็กซิโก โคลอมเบียและฮอนดูรัส ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ในโบลิเวีย การเพิ่มขึ้นของพื้นที่
ปลูกถัว่ เหลืองเทคโนชีวภาพ เป็ นผลมาจากสภาวะที่เอื้ออานวยในปี 2562 หลังจากภัยแล้งรุ นแรงถึง 2 ปี ยิ่งไป
กว่านั้นรัฐบาลโบลิเวียให้การสนับสนุ นผูผ้ ลิตถัว่ เหลือง โดยการอนุ ญาตให้ปลูกถัว่ เหลืองเทคโนชีวภาพกรณี
ใหม่ 2 กรณี (events) เพื่อเพิ่มการผลิตเชื้อเพลิงชีวภาพ ในอนาคตการนาถัว่ เหลืองทนแล้งมาใช้ จะเป็ นประโยชน์
ในการเอาชนะสถานการณ์ภยั แล้งในประเทศแถบละตินอเมริ กา
9 ประเทศในเอเชียและแปซิฟิกปลูกพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นที่ 121.87 ล้านไร่
ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก นาโดยอินเดียซึ่ งมีพ้ืนที่ปลูกฝ้ายเทคโน
ชีวภาพมากที่สุด คือ 74.37 ล้านไร่ ตามด้วยจีน (ฝ้ายและมะละกอ 20 ล้านไร่ ) ปากีสถาน (ฝ้าย 15.62 ล้านไร่ )
ฟิ ลิปปิ นส์ (ข้าวโพด 5.47 ล้านไร่ ) ออสเตรเลีย (ฝ้าย คาโนลาและดอกคาฝอย 3.84 ล้านไร่ ) เมียนมาร์ (ฝ้าย 1.87
ล้านไร่ ) เวียดนาม (ข้าวโพด 575,000 ไร่ ) อินโดนี เซี ย (อ้อยทนแล้ง 12,500 ไร่ ) และบังกลาเทศ (มะเขือ ม่วง
12,069 ไร่ ) ภูมิภาคนี้ มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชี วภาพรวมทั้งหมด 121.87 ล้านไร่ ในปี 2562 ซึ่ งชี้ให้เห็นว่าเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 2 จาก 119.37 ล้านไร่ ในปี 2561 พื้นที่น้ ีคิดเป็ นร้อยละ 10.2 ของพื้นที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัว่ โลก 1,190
ล้านไร่ ราคาฝ้ายทัว่ โลกที่อยู่ในเกณฑ์ดี ส่ งผลกระทบเชิงบวกต่อการยอมรับฝ้ายเทคโนชีวภาพในอินเดียและจีน
ในขณะที่การยอมรับจากสาธารณชนในการผลิตมะเขือ ม่วงเทคโนชีวภาพที่สะอาดและปลอดอันตราย เป็ นสิ่ ง
กระตุน้ เกษตรกรในบังกลาเทศให้ปลูกมากขึ้น ในเวียดนามราคาข้าวโพดนาเข้าที่สูง และอุบตั ิการณ์ของหนอน
กระทู ้ข ้า วโพดลายจุ ด ที่ เ พิ่ ม ขึ้ น ท าให้ พ้ื น ที่ ป ลู ก ข้า วโพดเทคโนชี ว ภาพเพิ่ ม ขึ้ น การปลู ก อ้อ ยทนแล้ง ใน
อินโดนีเซียนั้น จากัดเฉพาะในพื้นที่ของรัฐบาลเท่านั้น ดังนั้นจึงจากัดศักยภาพในการมีส่วนร่ วมในอุตสาหกรรม
น้ าตาลของประเทศ ความแห้งแล้งที่รุนแรงของออสเตรเลียในช่วงฤดูปลูกในปี 2562 ส่ งผลกระทบต่อพื้นที่ปลูก
คาโนลาและฝ้ายเทคโนชี วภาพและพื้นที่ ปลูกทั้ง หมด พื้นที่ ปลูกฝ้ ายของออสเตรเลี ยมี จานวนน้อยที่สุ ดเป็ น
ประวัติการณ์ แต่อตั ราการใช้คาโนลาเทคโนชี วภาพเพิ่มขึ้น เนื่ องจากการควบคุมวัชพืชที่ ดีข้ ึนและผลกาไรที่
สู งขึ้น พื้นที่ ปลูกฝ้ ายเทคโนชี วภาพในเมียนมาร์ ล ดลงเพียงเล็กน้อย ฝ้ายเทคโนชี วภาพพันธุ์ใหม่ ๆ และการ
อนุญาตกรอบความปลอดภัยทางชีวภาพกรอบใหม่ สามารถเพิ่มพื้นที่ปลูกได้ในอนาคต
แอฟริกามีจานวนประเทศทีป่ ลูกพืชเทคโนโลยีชีวภาพเพิม่ ขึน้ ร้ อยละ 100
ทวีปแอฟริ กายังคงเป็ นภูมิภาคที่มีศกั ยภาพสู งสุ ด ที่จะได้รับประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพ
ทางการเกษตรสมัยใหม่ มีการรับรู ้และเห็นคุณค่าของพืชเทคโนชีวภาพในหมู่เกษตรกรชาวแอฟริ กนั มากขึ้นในปี
2562 ดังนั้นทวีปแอฟริ กาจึงเพิ่มจานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็ น 2 เท่าจาก 3 ประเทศในปี 2561 เป็ น
6 ประเทศในปี 2562 ประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพจากมากไปหาน้อย คือ แอฟริ กาใต้ (16.87 ล้านไร่
สาหรับข้าวโพด ถัว่ เหลือง และฝ้าย) ซูดาน (1.48 ล้านไร่ สาหรับฝ้าย IR / Bt) มาลาวี (37,500 ไร่ ) ไนจีเรี ย (4,375
ไร่ ) เอสวาตินี (2,506 ไร่ ) และเอธิโอเปี ย (1,944 ไร่ ) รวม 18.12 ล้านไร่ คิดเป็ นร้อยละ 1.54 ของพื้นที่ปลูกพืชเทค
โนชีวภาพทัว่ โลก 1,190 ล้านไร่ นอกจากนี้เคนยายังอนุญาตให้มีการผลิตฝ้ายเทคโนชีวภาพเชิงพาณิชย์ในปี 2562
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เพื่อการเพาะปลูกในปี 2563 ประเทศในแอฟริ กาอื่น ๆ ยัง อยู่ในช่วงเปลี่ยนถ่ายจากการทดลองภาคสนามที่จากัด
ไปสู่ ข้ นั ตอนการปลดปล่อยสู่ สิ่ ง แวดล้อม เช่น โมซัมบิก สาหรับข้าวโพดที่ทนแล้ง และ เคนยาและรวัน ดา
สาหรับมันสาปะหลังที่ตา้ นทานไวรัสที่ทาให้เกิดโรคแผลขีดสี น้ าตาล (cassava brown streak resistant) ประเทศ
ที่กาลังพัฒนากฎระเบียบด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ เพื่ออานวยความสะดวกในการพัฒนาพืชเทคโนชีวภาพ
และการยอมรับ ได้แก่ กานาและไนเจอร์ หลายประเทศในแอฟริ กาให้การยอมรับการค้าพืชเทคโนชีวภาพและ
รับรองความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงประเทศแซมเบียด้วย
2 ประเทศในสหภาพยุโรปยังคงปลูกข้ าวโพดเทคโนชีวภาพบนพื้นที่ 699,268.75 ไร่
การยอมรับพืชเทคโนชีวภาพเพื่อการเพาะปลูกในสหภาพยุโรปไม่ดีข้ ึนในช่วง 24 ปี ที่ผ่านมา มีเพียง 2
ประเทศที่ปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพ เนื่องจากการระบาดของหนอนเจาะลาต้นข้าวโพด (European corn borer)
ในยุโรป ตั้งแต่ปี 2559 ได้แก่สเปนและโปรตุเกส ในปี 2562 สเปนและโปรตุเกสปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพบน
พื้นที่ 669,562.5 ไร่ และ 29,706.25 ไร่ ตามลาดับ รวมทั้งหมด 699,268.75 ไร่ น้อยกว่าพื้นที่ปลูกข้าวโพดเทคโน
ชี วภาพในปี 2561 จานวน 756,125 ไร่ หรื อร้อยละ 7.5 มีแรงจูงใจในการปลูกข้าวโพดเทคโนชีวภาพน้อยลง
เนื่องจากตลาดเรี ยกร้องสาหรับวัตถุดิบที่ไม่ใช่ ขา้ วโพดเทคโนชีวภาพ การนาเข้าวัตถุดิบจากอาร์เจนตินา บราซิล
และสหรัฐอเมริ กาส่ วนใหญ่มาจากพืชเทคโนชีวภาพ มีการนาเข้าถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์ถวั่ เหลืองมากกว่า 30
ล้านตัน (เป็ นถัว่ เหลืองเทคโนชีวภาพร้อยละ 90 - 95) ผลิตภัณฑ์ขา้ วโพด 10 ถึง 20 ล้านตัน (เป็ นข้าวโพดเทคโน
ชีวภาพร้อยละ 20 - 25) และผลิตภัณฑ์เรพซี ด (rapeseed) หรื อคาโนลา 2.5 ถึง 5 ล้านตัน (เป็ นคาโนลาเทคโน
ชีวภาพร้อยละ 25) ต่อปี ส่วนใหญ่นาเข้าเพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ สถานการณ์น้ ีคาดว่าจะดาเนิ นต่อไป เนื่องจากไม่
มีการเปลี่ยนแปลงในกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ไม่มีการอนุ ญาตให้เพาะปลูก และการเคลื่อนไหวต่อต้านพืช
เทคโนชีวภาพยังคงแข็งแกร่ ง ในช่วงต้นปี 2561 พืชเทคโนชีวภาพ 6 ชนิดได้รับอนุญาตให้นาเข้าสู่สหภาพยุโรป
เพื่อใช้เป็ นอาหารและอาหารสัตว์ รวมถึงถัว่ เหลืองเทคโนชีวภาพ 4 กรณี (events) คาโนลาเทคโนชีวภาพ 1 กรณี
และการต่ออายุขา้ วโพดเทคโนชีวภาพอีก 1 กรณี ก่อนสิ้ นปี 2562 ข้าวโพดเทคโนชีวภาพ 2 พันธุ์ใหม่ และการต่อ
อายุการอนุญาตที่มีอยู่ 3 ฉบับสาหรับข้าวโพดและชูการ์บีท ได้รับการอนุญาตเพื่อใช้เป็ นอาหารและอาหารสัตว์
สถานะภาพของ events (กรณี) ที่ได้ รับการอนุญาตสาหรับพืชเทคโนชีวภาพ ที่ใช้ เป็ นอาหาร อาหารสัตว์ การแปร
รู ปและการเพาะปลูก
มีท้ งั หมด 71 ประเทศ (29 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ และ 41 ประเทศที่ไม่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
+ EU 26 นับ เป็ นหนึ่ ง ประเทศ) ที่ ไ ด้อ นุ ญ าตตามกฎข้อ บัง คับ ส าหรั บ พื ช เทคโนชี ว ภาพ หรื อ พื ช ดัด แปลง
พันธุ กรรมเพื่อการบริ โภค ไม่ว่าจะใช้เป็ นอาหาร อาหารสัตว์และเพื่อการเพาะปลูกในเชิงพาณิ ชย์ นับตั้งแต่ปี
2535 เป็ นต้นมา หน่ วยงานกากับดูแลจานวนมาก ได้ให้ การอนุ ญาตจานวน 4,485 รายการ สาหรับพืชเทคโน
ชีวภาพจานวน 403 กรณี (events) จากพืชเทคโนชีวภาพ 29 ชนิด ซึ่งไม่รวมคาร์เนชัน่ กุหลาบและพิทูเนีย
จากจานวนการอนุ ญาตนี้ เป็ นการอนุ ญาตเพื่อใช้เป็ นอาหาร ไม่ว่าจะใช้โดยตรงหรื อเพื่อการแปรรู ป
จานวน 2,115 รายการ เพื่อใช้เป็ นอาหารสัตว์ ไม่ว่าจะใช้โดยตรงหรื อเพื่อการแปรรู ปจานวน 1,514 รายการ และ
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เพื่อการเพาะปลูกหรื อปลดปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อมจานวน 856 รายการ สหรัฐอเมริ กามีจานวนกรณี (events) ของพืช
เทคโนชี ว ภาพที่ ไ ด้รั บ การอนุ ญ าตสู ง สุ ด (ลัก ษณะเดี ย ว หรื อ single traits เท่ า นั้น ) ตามด้ว ยญี่ ปุ่ น (ไม่ ร วม
intermediate events จากการอนุ ญาตกรณี ที่ เป็ นลักษณะรวม หรื อ stacked events และกรณี ที่เป็ นปิ รามิ ด หรื อ
pyramided events ที่ได้รับอนุญาตแล้ว) แคนาดา บราซิลและเกาหลีใต้
ข้าวโพด ยังคงได้รับการอนุ ญาตมากที่สุด (จานวน 146 กรณี ใน 35 ประเทศ) รองลงมาคือฝ้าย (จานวน
66 กรณี ใน 27 ประเทศ) มันฝรั่ง (จานวน 49 กรณี ใน 13 ประเทศ) ถัว่ เหลือง (จานวน 38 กรณี ใน 31 ประเทศ)
และคาโนลา (จานวน 38 กรณี ใน 15 ประเทศ)
10 อันดับแรกของกรณี (events) ที่มีจานวนการอนุ ญาตสู งสุ ดในประเทศต่าง ๆ ได้แก่ ข้าวโพดทนทาน
สารกาจัดวัชพืช NK603 (อนุญาต 61 ครั้งใน 28 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ตามด้วยถัว่ เหลืองทนทานสาร
กาจัดวัชพืช GTS 40-3-2 (อนุญาต 57 ครั้ง ใน 28 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดต้านทานแมลงศัตรู
MON810 (อนุญาต 55 ครั้ง ใน 27 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดทนทานสารกาจัดวัชพืชและแมลง
ศัตรู TC1507 (อนุญาต 55 ครั้ง ใน 27 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดทนทานสารกาจัดวัชพืชและ
ทนต่อแมลงศัตรู Bt11 (อนุ ญาต 54 ครั้ง ใน 26 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดต้านทานแมลงศัตรู
MON89034 (อนุ ญาต 51 ครั้ง ใน 25 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดทนทานสารกาจัดวัชพืช GA21
(อนุ ญาต 50 ครั้ งใน 24 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) ข้าวโพดทนทานสารกาจัดวัชพืชและแมลงศัตรู
MON88017 (อนุญาต 45 ครั้ง ใน 24 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28) และถัว่ เหลืองทนทานสารกาจัดวัชพืช
A2704-12 (อนุญาต 45 ครั้ง ใน 25 ประเทศ และกลุ่มประเทศ EU 28)
ตารางที่ 2. 10 ประเทศอันดับต้ น ๆ ที่อนุญาตเพื่อใช้ เป็ นอาหาร อาหารสั ตว์ และเพื่อการเพาะปลูก/ปลดปล่ อยสู่
สิ่งแวดล้อม
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา
ญี่ปน*
ุ่
แคนาดา
บราซิล
เกาหลีใต้
ฟิ ลิปปิ นส์
เม็กซิโก
อาร์เจนตินา
สหภาพยุโรป
ออสเตรเลีย
อื่น ๆ
รวม

อาหาร
183
186
147
111
157
116
188
77
100
118
732
2115

อาหารสัตว์
178
177
138
111
148
114
29
69
101
18
431
1514

เพาะปลูก
178
130
144
106
0
14
14
75
4
39
152
856

รวม
539
493
429
328
305
244
231
221
205
175
1315
4485

*สาหรับญี่ปุ่น ข้อมูลรวบรวมจาก Japan Biosafety Clearing House (JBCH, English and Japanese) และ เว็ปไซต์
ของ Ministry of Health, Labor and Welfare (MHLW) อย่างไรก็ตาม intermediate events ที่มาจากการอนุ ญาต
pyramided event ที่ ถู ก บัน ทึ ก ใน JBCH ไม่ ไ ด้ร วมอยู่ ใ นฐานข้อ มู ล ของ ISAAA ถ้า ไม่ มี ป รากฎใน MHLW
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เช่นเดียวกัน การอนุญาตที่หมดอายุแล้วได้ถูกรวมในฐานข้อมูลของ ISAAA จากปี 2535 ขณะที่บญั ทึกของ JBCH
เริ่ มในปี 2547
**สหรัฐอเมริ กา อนุญาตเฉพาะแต่ละกรณี (events)
***ในขณะที่มีการอนุญาตให้เพาะปลูกได้ในญี่ปุ่นแต่ก็ไม่มีการปลูกในปัจจุบนั
การมีส่วนร่ วมของพืชเทคโนชีวภาพ เพื่อความมั่นคงทางอาหาร ความยั่งยืนและการแก้ ปัญหาการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
พืชเทคโนชีวภาพถูกนาไปใช้ทวั่ โลก เนื่ องจากมีประโยชน์มหาศาลต่อสิ่ งแวดล้อม สุ ขภาพของมนุษย์
และสัตว์ และการมีส่วนร่ วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของเกษตรกรและประชาชนทัว่ ไป ผลที่ได้รับทาง
เศรษฐกิจทัว่ โลกที่มาจากพืชเทคโนชีวภาพในช่วง 23 ปี ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2539 - 2561) มีมูลค่า 224.9 พันล้าน
เหรี ยญสหรัฐ ผูท้ ี่ได้รับคือ เกษตรกรมากกว่า 16 ถึง 17 ล้านคน โดยร้อยละ 95 มาจากประเทศกาลังพัฒนา
พืชเทคโนชีวภาพมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาความมัน่ คงทางอาหาร ความยัง่ ยืนและการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศโดย:
• เพิ่มผลผลิตพืช 822 ล้านตัน มูลค่า 224.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐในปี 2539 - 2561 และ ในปี 2561
เพียงปี เดียวเพิม่ ผลผลิต 86.9 ล้านตัน คิดเป็ นมูลค่า 18.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ
• อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพในปี 2539 - 2561 โดยอนุรักษ์พ้ืนที่ได้ 1,443.75 ล้านไร่ และ
ในปี 2561 เพียงปี เดียวอนุรักษ์พ้นื ที่ได้ 151.87 ล้านไร่
• สร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิง่ ขึ้น
- ประหยัดสารป้องกันกาจัดศัตรู พืชได้ 776 ล้าน กก. ของสารออกฤทธิ์ ในปี 2539 - 2561 และใน
ปี 2561 เพียงปี เดียว ประหยัดได้ 51.7 ล้าน กก. จากการปล่อยสู่ สิ่งแวดล้อม
- ประหยัดการใช้สารป้องกันกาจัดแมลงศัตรู ได้ร้อยละ 8.3 ในปี 2539 - 2561 และปี 2561 เพียงปี
เดียวประหยัดได้ร้อยละ 8.6
- โดยการลด EIQ (Environmental Impact Quotient) ลงร้อยละ 18.3 ในปี 2539 - 2561 และร้อย
ละ 19 ในปี 2561 เพียงปี เดียว
• ลดการปล่อยก๊าซ CO2 ในปี 2561 ลงได้ 23 พันล้านกิโลกรัม เทียบเท่ากับการนารถยนต์ 15.3 ล้าน
คันออกจากถนนเป็ นเวลาหนึ่งปี และ
• ช่วยบรรเทาความยากจน ด้วยการยกระดับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของเกษตรกรรายย่อยจานวน 16
- 17 ล้านคน และครอบครัวของพวกเขารวมกว่า 65 ล้านคน ซึ่ งเป็ นกลุ่มคนที่ยากจนที่สุดในโลก
(Brookes and Barfoot, 2020)
ดังนั้น พืชเทคโนชีวภาพจึงมีส่วนในการนาไปสู่ กลยุทธ์ "การเพิ่มความเข้มข้นอย่างยัง่ ยืน" ซึ่ งได้รับการ
สนับสนุ นจากสถาบันวิทยาศาสตร์ หลายแห่ งทัว่ โลก ซึ่ งช่วยให้เพิ่มผลผลิตและการผลิตในปัจจุบนั ได้ในพื้นที่
9.37 พันล้านไร่ ของพื้นที่เพาะปลูกทัว่ โลก ซึ่ งจะช่วยรักษาป่ าไม้และความหลากหลายทางชีวภาพ พืช เทคโน
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ชีวภาพมีความสาคัญ แต่ไม่ใช่ยาครอบจักรวาลและการยึดมัน่ ในการทาการเกษตรที่ดี เช่น การปลูกพืชหมุนเวียน
และการจัดการความต้านทาน เป็ นสิ่ งจาเป็ นสาหรับพืชเทคโนชีวภาพ เช่นเดียวกับพืชทัว่ ไป
ผลประโยชน์ ทางเศรษฐกิจจากพืชเทคโนชีวภาพสู งถึง 225 พันล้ านเหรียญสหรัฐในช่ วงปี 2539 - 2561
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจรวม 224.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ ที่ได้รับจากประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ
ตั้ง แต่ ปี 2539 ถึ ง ปี 2561 สหรั ฐ อเมริ ก าได้รั บ ผลประโยชน์ สู ง สุ ด (95.9 พัน ล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ ) ตามด้ว ย
อาร์ เจนตินา (28.1 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) บราซิ ล (26.6 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) อินเดีย (24.3 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) จีน (23.2 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) แคนาดา (9.7 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) และอื่น ๆ (23.2 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) รวม 224.9 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ สาหรับปี 2561 เพียงปี เดียว 6 ประเทศที่ได้รับประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
จากพืชเทคโนชี วภาพมากที่สุด ได้แก่ สหรัฐอเมริ กา (7.8 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) บราซิ ล (3.8 พันล้านเหรี ยญ
สหรัฐ) อาร์เจนตินา (2.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) อินเดีย (1.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ) จีน (1.5 พันล้านเหรี ยญสหรัฐ)
แคนาดา (0.9 พันล้า นเหรี ย ญสหรั ฐ) และอื่ น ๆ (1 พันล้านเหรี ย ญสหรั ฐ) รวม 18.9 พันล้านเหรี ย ญสหรั ฐ
(Brookes and Barfoot, 2020)

บทสรุป
รายงานความไม่ ม ั่น คงด้า นอาหารของโลกประจ าปี 2562 ได้เ ปิ ดเผยว่า เป้ า หมายการพัฒ นาแห่ ง
สหัส วรรษ (Millennium Development Goals - MDG) ขององค์ก ารสหประชาชาติ (United Nations - UN) ที่
สิ้ นสุ ดในปี 2558 ยังไม่บรรลุผล และมีผคู ้ นมากกว่า 820 ล้านคนในโลกที่ยงั คงหิ วโหยในปี 2561 ซึ่งทาให้ยากที่
จะบรรลุเป้ าหมาย Zero Hunger (หมดสิ้ นความอดอยากหิ วโหย) ภายในปี 2573 สถานะความมัน่ คงด้านอาหาร
และโภชนาการในโลกปี 2562 ยังแสดงให้เห็นว่า การลดลงของความหิ วโหย ที่โลกประสบมานานกว่าทศวรรษ
กาลังสิ้ นสุ ดลง และความหิ วโหยได้เพิ่มขึ้นอีกครั้ง ในระดับโลกจานวนผูข้ าดสารอาหารยังอยู่ในระดับที่คงที่
และน่าเสี ยดายที่จานวนผูท้ ี่ขาดสารอาหารยังคงเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
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รายละเอียดในระดับภูมิภาคแสดงให้เห็นว่า ระดับภูมิภาคย่อยในแอฟริ กาเกือบทั้งหมด มีจานวนผูข้ าด
สารอาหารสูงสุด โดยอยูท่ ี่เกือบร้อยละ 20 ตามมาด้วยเอเชีย โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันตก ซึ่งแสดงให้เห็น
ว่ามีการเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่ปี 2553 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 12 ของประชากร ความหิวโหยยังเพิ่มขึ้นอย่างช้า ๆ
ในละตินอเมริ กาและแคริ บเบียนใกล้เคียงกับร้อยละ 7 เป็ นเรื่ องที่น่าท้อใจเมื่อทราบว่าผูค้ นกว่า 2 พันล้านคน ไม่
สามารถเข้าถึงอาหารที่ปลอดภัย มีคุณค่าทางโภชนาการ และเพียงพอได้อย่างสม่าเสมอ รวมถึงร้อยละ 8 ของ
ประชากรในอเมริ กาเหนื อและยุโรป การชะลอตัวของเศรษฐกิจและภาวะตกต่าได้ส่งผลกระทบอย่างมากต่อ
ความไม่มนั่ คงทางอาหาร และการขาดสารอาหารอย่างรุ นแรง และผลกระทบนี้ จะสู งขึ้นร้อยละ 20 สาหรับ
ประเทศที่มีรายได้ต่า ยิง่ ไปกว่านั้นการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการผลิตอาหาร
ทัว่ โลก โดยรวมแล้วการเปลี่ยนแปลงของปั จจัยสภาพภูมิอากาศปี ต่อปี ในช่วงฤดูปลูกข้าวโพด ข้าว ถัว่ เหลือง
และข้าวสาลีในฤดูใบไม้ผลิ อาจสร้างความผันผวนของผลผลิตคิดเป็ นร้อยละ 20 -49
ดังนั้น ในปี ที่ 24 ของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพเชิงการค้า (การเพาะปลูกและการนาเข้าอาหาร อาหาร
สัตว์และการแปรรู ป) บนพื้นที่ ปลูก 1,190 ล้านไร่ สามารถช่วยบรรเทาปั ญหาเหล่านี้ ได้ พื้นที่ ปลูกพืชเทคโน
ชีวภาพสะสมตั้งแต่ปี 2539 ถึงปี 2562 จานวน 16.87 พันล้านไร่ ยังคงใช้เป็ นอาหาร อาหารสัตว์และที่พกั พิงแก่
ประชากรทัว่ โลก 7.7 พันล้านคน นอกจากนี้ ยงั มีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจสะสม (พ.ศ. 2539 - 2561) จานวน
229.4 พันล้านเหรี ยญสหรัฐต่อเกษตรกร 18 ล้านคนรวมทั้งครอบครัว ซึ่งร้อยละ 95 เป็ นเกษตรกรรายย่อย พืชเทค
โนชีวภาพและลักษณะใหม่ ๆ ได้ถูกพัฒนาขึ้นสาหรับผูบ้ ริ โภคในการรักษาอาหารที่เพียงพอและมีคุณค่า ทาง
โภชนาการ และสาหรับเกษตรกรที่มีลกั ษณะทางการเกษตรเพื่อบรรเทาปัญหาการเปลี่ย นแปลงสภาพภูมิอากาศ
และที่เกี่ยวข้องกับปัญหาที่เกิดจากสิ่ งมีชีวิต (biotic) และไม่มีชีวิต (abiotic)
การยอมรับของประชาชนและการกาหนดเป็ นนโยบายของรัฐบาล เป็ นกุญแจสาคัญสาหรับประโยชน์
ทางการเกษตร เศรษฐกิจสังคมและสิ่ งแวดล้อมของพืชเทคโนชีวภาพ เพื่อเข้าถึงคนยากจนและผูห้ ิ วโหย ที่สาคัญ
กว่านั้น ความสอดคล้องกันตามกฎข้อบังคับในภูมิภาคที่อานวยความสะดวกในการส่ งผ่านข้อมูล จะช่วยเร่ งการ
ตัดสิ นใจด้านความปลอดภัยทางชีวภาพ การสร้างความมัน่ ใจว่าประโยชน์เหล่านี้ จะดาเนิ นต่อไปทั้งในปั จจุบนั
และอนาคต ขึ้ นอยู่กับ ความขยันหมั่นเพี ย รและขั้นตอนการก ากับ ดู แลที่ ค าดการณ์ ล่ วงหน้า บนพื้ นฐานของ
วิทยาศาสตร์ โดยมองถึงประโยชน์แทนความเสี่ ยง ผลผลิตทางการเกษตรที่คานึ งถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ยัง่ ยืน โดยคานึงถึงประชากรหลายล้านคนที่หิวโหยและยากจนที่ตอ้ งการทรัพยากร
หากต้ องการซื้อสาเนาอิเล็กทรอนิกส์ รายงานฉบับสมบูรณ์ Brief 55 ให้ ส่งอีเมลไปที่ publications@isaaa.org ซึ่ง
สามารถขอตัวอย่างรายงานได้ด้วย
แปลและเรี ย บเรี ย งจาก https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/executivesummary/default.asp
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิ รานุ สรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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