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มีท้ งั หมด 29 ประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562
แอฟริ กาเพิ่มจานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพเป็ น 2 เท่า จาก 3 เป็ น 6 ประเทศในปี 2562
อัตราการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพที่สูงใน 5 ประเทศที่อยู่ในอันดับต้น ๆ ส่ งผลกระทบต่อประชากร
จานวน 1.95 พันล้านคนทัว่ โลก
อัตราการเติบโตด้วยเลข 2 หลักถูกบันทึกในเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์และโคลอมเบีย

30 พฤศจิกายน 2563 ที่ไนโรบี ประเทศเคนยา – แอฟริ กาเป็ นผูน้ าในด้านความก้าวหน้าเทียบกับภูมิภาคต่าง ๆ
ของโลก ในการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพ โดยมีจานวนประเทศที่ยอมรับพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 เพิ่มขึ้นเป็ น
สองเท่า ซึ่งเป็ นไปตามรายงานล่าสุดของ International Service for the Acquisition of Agri-biotech Applications
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(ISAAA) เกี่ยวกับสถานะภาพระดับโลกของพืชเทคโนชีวภาพเชิงพาณิ ชย์ / พืช ดัดแปลงพันธุ กรรมจีเอ็มในปี
2562 (ISAAA Brief 55) ที่ได้รายงานผ่านการสัมมนาทางเว็บที่ออกอากาศจากไนโรบี วันนี้
แอฟริ กาได้รับการยกย่องว่าเป็ นภูมิภาคที่มีศกั ยภาพสู งสุ ด ในการได้รับประโยชน์จากการยอมรับพืชเทคโน
ชีวภาพ เนื่องจากปัญหาใหญ่หลวงเกี่ยวกับความยากจนและการขาดสารอาหารในภูมิภาค จากรายชื่อประเทศที่
ยอมรับพืชเทคโนชี วภาพเบื้องต้นในปี 2561 ได้แก่ แอฟริ กาใต้ ซูดานและ เอสวาตีนี และอีก 3 ประเทศ ได้แก่
มาลาวี ไนจีเรี ยและเอธิ โอเปี ย ตัดสิ นใจใช้ประโยชน์จากพืชเทคโนชี วภาพในปี 2562 เคนยาประกาศที่จะทา
การค้าฝ้ายเทคโนชีวภาพเมื่อปลายปี 2562 โดยจะเริ่ มปลูกในปี 2563 นอกเหนือจากนี้ ความก้าวหน้าที่สาคัญใน
การวิจยั พืชเทคโนชี วภาพ กฎระเบียบและการยอมรับ ยังเห็นได้ชัดในโมซัมบิก ไนเจอร์ กานา รวันดาและ
แซมเบีย
ด้วยการเพิ่มประเทศในแอฟริ กาอีก 3 ประเทศ ทาให้จานวนประเทศที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2562 เพิ่มขึ้น
เป็ น 29 ประเทศจาก 26 ประเทศในปี 2561 ประเทศที่มีพ้ืนที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่
สหรัฐอเมริ กา บราซิล อาร์เจนตินา แคนาดาและอินเดีย ซึ่งมีอตั ราการยอมรับพืชเทคโนชีวภาพที่เป็ นพืชหลักใน
ประเทศเหล่ า นี้ ค่ อ นข้า งสู ง ประชากรประมาณ 1.95 พัน ล้า นคนหรื อ ร้ อ ยละ 26 ของประชากรโลก ได้รั บ
ประโยชน์จากเทคโนโลยีชีวภาพในปี 2562
โดยรวมแล้วมีการปลูกพืชเทคโนชีวภาพบนพื้นที่ 1,190 ล้านไร่ ใน 29 ประเทศในปี 2562 ซึ่งมีส่วนสาคัญอย่าง
ยิ่งต่อความมัน่ คงด้านอาหาร ความยัง่ ยืน การลดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการยกระดับชีวิตของ
เกษตรกรและครอบครัว ที่ปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากถึง 17 ล้านคนทัว่ โลก อัตราการเติบโตด้วยตัวเลข 2 หลัก
ของพื้นที่ ปลูกพืชเทคโนชี วภาพ ถูกบันทึกไว้ในประเทศกาลังพัฒนา โดยเฉพาะในเวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์และ
โคลอมเบีย
“ในช่วงการปฏิวตั ิเขียว มีการเพิ่มผลผลิตอย่างก้าวกระโดด โดยใช้เครื่ องจักรและสารเคมี ป้องกันกาจัดศัตรู พืช
และปุ๋ ย ในช่ วงของการปฏิ วตั ิ เขี ยวแบบทวีคู ณนี้ เทคโนโลยีชี วภาพก าลัง มี บทบาทเพิ่มขึ้ น ในการทาให้ ก าร
เพาะปลูกมีผลผลิตและผลกาไรมากขึ้น แม้ว่าแนวโน้มของธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่ ที่มีส่วนร่ วมกับเกษตรกร
รายย่อย จะทาให้เกิดความสงสัยและแม้กระทัง่ การวิพากษ์วิจารณ์ อย่างมาก แต่สิ่งที่ดีก็ยงั มีอยู่ คือ ผลผลิตใน
แปลงปลูก ของเกษตรกรรายย่อยมี ศ ัก ยภาพที่ จะเพิ่ ม ปริ มาณมากขึ้ น ” กล่าวโดย Dr. Paul S. Teng ประธาน
คณะกรรมการ ISAAA
เกษตรกรจานวนมากในแอฟริ กา ได้แสดงความตระหนักและชื่นชมเทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ผูน้ าเกษตรกรในเคนยาได้แสดงความหวังใหม่ ในการกลับมาทาการเพาะปลูกฝ้าย ที่จะทากาไรได้อีกครั้งด้วย
การเริ่ มปลูกฝ้ายบีทีในปี 2563 "ฝ้ายบีทีมอบโอกาสทองให้กบั ครอบครัว และสร้างความมัน่ คงให้กบั อนาคตของ
ลู ก ๆ" กล่ า วโดย Francis Apailo ชาวไร่ ฝ้ า ยทางตะวัน ตกของเคนยา ด้ว ยความตระหนัก รู ้ ม ากขึ้ น เกี่ ย วกับ
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เทคโนโลยีน้ ี เกษตรกรชาวแอฟริ กันจึงคาดหวังว่าจะนาพืชเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบต่อ
ครอบครัวและทวีปโดยรวม
ISAAA เป็ นองค์ กรระหว่ างประเทศที่ไม่ แสวงหาผลกาไร ที่แบ่ งปั นประโยชน์ ของพืชเทคโนชีวภาพแก่ ผ้ มู ีส่วนได้
ส่ วนเสี ยต่ าง ๆ โดยเฉพาะเกษตรกรที่ขาดแคลนทรั พยากรในประเทศกาลังพัฒนา ผ่ านการริ เริ่ มแบ่ งปั นความรู้
และการสนับสนุน ในการถ่ ายโอนการใช้ งานเทคโนโลยีชีวภาพ ด้ วยเครื อข่ ายการแบ่ งปั นความรู้ ทั่วโลกของ
ISAAA และความร่ วมมือในการวิจัยและพัฒนาต่ อเนื่อง ข่ าวสารบนพืน้ ฐานทางวิทยาศาสตร์ ช่ วยให้ สาธารณชน
สามารถตัดสิ นใจได้ อย่างชาญฉลาด เกี่ยวกับการยอมรั บและการใช้ เทคโนโลยีชีวภาพ
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก https://www.isaaa.org/resources/publications/briefs/55/default.asp
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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