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จากใจผู้จดัทํา 
เมืFอวนัทีF 4 กุมภาพนัธ์ 2558 ศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภยัทางชีวภาพ (BBIC) 

ร่วมกบั องคก์ารไอซ่า (ISAAA) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์ (BAA) และ CropLife Thailand ไดจ้ดั
ให้มีการบรรยายพิเศษ โดย Dr. Clive James ซึF งเป็นผูก่้อตัaงและประธานกิตติคุณของ ISAAA ในหัวขอ้ 
Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013 ณ ห้อง Sapphire I-II, Century Park Hotel, 
Bangkok โดยมีเนืaอหาทีFเกีFยวกบั (1) สถานภาพของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทางการค้าปี 2557 (2) 
ประโยชน์ทีFไดรั้บ และ (3) อนาคตของพืชเทคโนชีวภาพ  

เพืFอเป็นการเผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าว ให้กบัสมาชิกทีFไม่มีโอกาสไดเ้ขา้ฟังการบรรยายในวนันัaนได้
รับทราบ ขอ้มูลขา่วสาร ความกา้วหนา้ของการใชป้ระโยชน์จากพืชเทคโนชีวภาพดงักล่าว จึงขอนาํเรืFองราว
ในเอกสารเผยแพร่ทีFแปลและเรียบเรียงโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพนัธ์มาบอกกล่าวในทีFนีa อีกครัa ง
หนึFง เป็นการนาํเสนอในรูปของความจริง 10 ประการ ซึF งครอบคลุมเนืaอหาทัaงหมดทีFบรรยาย 

ถา้ตอ้งการทราบขอ้มูลเพิFมเติม สามารถติดต่อไดที้F องคก์รหลกัทัaง 4 องคก์ร ดงักล่าวขา้งตน้  
 

ดร.นิพนธ์ เอีFยมสุภาษิต 
ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

 

 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
ข่าวแรกคือ สรุปผลการประชุมโต๊ะกลม เพืFอระดมความคิดเรืFอง วิกฤตการณ์ขาดแคลนเมล็ดพนัธ์ุ 

วกิฤติการเกษตรไทย ใครจะแก?้ ทีFจดัโดย สาขาพืชร่วมกบัสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย เมืFอวนัศุกร์ทีF 
6 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 13.30 – 17.00 น ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร 
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ นัaน ทางผูจ้ดัทาํจะนาํเสนอในขา่วสารเมล็ดพนัธ์ุพืชในฉบบัถดัไป 

 

ข่าวทีFสอง ขอย ํaาอีกครัa งหนึF งวา่ สมาคมร่วมกบัมหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการ
ประชุมทางวชิาการเมลด็พนัธ์ุพชืแห่งชาติ ครัAงที� 12 ระหว่างวนัที� 9 – 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลมิพระ

เกยีรต ิ80 พรรษา มทร.ล้านนา ลาํปาง ขอใหส้มาชิกทุกทา่น ไดเ้ตรียมตวั เตรียมใจ ไปพบปะกนัอีกครัa ง และ
ขอใหติ้ดตามรายละเอียด ความคืบหนา้ของการประชุม ไดท้าง ข่าวสารเมล็ดพนัธ์ุพืช และ เวบ็ไซทส์มาคม 
www.seed.or.th หรือสอบถามมาทีFสมาคมโดยตรง 
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สถานภาพการปลกูพชืเทคโนชีวภาพ/พชืจีเอม็ของโลก ปี 2557 

โดย Dr. Clive James ผู้ก่อตัAงและประธานกติติคุณ ISAAA 
 

 

อุทิศใหก้บั Dr. Norman Borlaug ผูที้Fไดรั้บรางวลัโนเบล 
และ ผูอุ้ปถมัภ ์ISAAA เนืFองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของวนัเกิด เมืFอวนัทีF 25 มีนาคม 2557 

 

 

ความจริงข้อที� 1: ปี 2557 นับเป็นปีที� 19 แห่งความสําเร็จของการปลูกพืชเทคโนชีวภาพทางการค้า ตัaงแต่ปี 
2539 ซึF งเป็นปีแรกของการปลูก จนมีพืaนทีFปลูกสะสมมากกวา่ 11.2 พนัลา้นไร่ และเป็นครัa งแรกทีFมีพืaนทีF
ปลูกสะสมมากกวา่ 10 พนัลา้นไร่ เท่ากบัร้อยละ 80 ของพืaนทีFดินทัaงหมดของประเทศจีนหรือสหรัฐอเมริกา
โดยประมาณ พืaนทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2557 มีอยูใ่น 28 ประเทศ ซึF งเพิFมขึaนมากกวา่ 100 เท่า จาก
พืaนทีFทีFมีปลูก 10.6 ลา้นไร่ในปี 2539 เป็น 1,134.4 ลา้นไร่ในปี 2557 โดยเพิFมขึaน 39.4 ลา้นไร่จากปี 2556 ซึF ง
ในปีนัaนเพิFมขึaนเพียง 31.2 ลา้นไร่ และมีอตัราการเติบโตอยูที่Fร้อยละ 3-4 ต่อปี พืaนทีFปลูกทีFเพิFมขึaนถึง 100 เท่า 
ทาํให้พืชเทคโนชีวภาพกลายเป็นเทคโนโลยีทีFมีการยอมรับได้เร็วทีFสุดในช่วงปัจจุบนั ด้วยเหตุผลคือ
ประโยชน์ทีFไดรั้บ จาํนวนประเทศทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพมีมากกวา่ 4 เท่า ซึF งเริFมจาก 6 ประเทศในปี 2539 
เป็น 28 ประเทศในปี 2557 และเพิFมมา 1 ประเทศจากปี 2556 ทีFมี 27 ประเทศ 
 

ความจริงข้อที� 2: จํานวนเกษตรกรที�ปลูกพืชเทคโนชีวภาพ ในปี 2557 มีเกษตรกร 18 ลา้นคน ซึF งร้อยละ 90 
เป็นเกษตรกรรายยอ่ยทีFยากจน ทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพืaนทีFทัaงหมด 1,134.4 ลา้นไร่ ใน 28 ประเทศ 
เกษตรกรจะเป็นผูห้ลีกเลีFยงความเสีFยงและพฒันาประสิทธิภาพการผลิตดว้ยความเขม้ขน้อยา่งย ัFงยืน โดยการ
จาํกดัพืaนทีFปลูกพืชอยูที่F 9.4 พนัลา้นไร่ ซึF งจะช่วยรักษาพืaนทีFป่าและความหลากหลายทางชีวภาพ ดงันัaน 
เกษตรกรรายยอ่ย 7.1 ลา้นคนในจีน และ 7.7 ลา้นคนในอินเดีย จึงเลือกทีFจะปลูกฝ้ายบีทีในพืaนทีFมากกวา่ 
93.4 ลา้นไร่ในปี 2557 เพราะไดรั้บประโยชน์อยา่งมีนยัสําคญั เช่นเดียวกนั ในปี 2557 เกษตรกรรายยอ่ย
จาํนวน 415,000 คนในฟิลิปปินส์ ทีFไดรั้บประโยชน์จากขา้วโพดเทคโนชีวภาพ 
 

ความจริงข้อที� 3: เจตจํานงทางการเมืองที�เข้มแข็งทําให้บังกลาเทศอนุญาตให้ปลูกมะเขือม่วงบีทีเชิงการค้า

เป็นครัAงแรก บงักลาเทศเป็นประเทศยากจนขนาดเล็ก มีประชากรทัaงหมด 150 ลา้นคน อนุมติัให้ปลูกมะเขือ
ม่วงบีทีเชิงการคา้เมืFอวนัทีF 30 ตุลาคม 2556 ซึF งจะตอ้งบนัทึกไวว้า่ เกษตรกรรายยอ่ยไดป้ลูกมะเขือม่วงบีที
เมืFอวนัทีF 22 มกราคม 2558 ซึF งมีช่วงเวลาตัaงแต่อนุมติัถึงเริFมปลูกนอ้ยกวา่ 100 วนั ช่วงเวลาสัaนๆ เช่นนีa จะไม่
สามารถเกิดไดถ้า้ไมมี่การสนบัสนุนจากรัฐบาลและไม่มีเจตจาํนงทางการเมืองทีFเขม้แข็ง โดยเฉพาะอยา่งยิFง
จาก Matia Chowdhury ซึF งเป็นรัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตร ประสบการณ์นีa จดัเป็นตวัอย่างทีFดีของ
ประเทศเล็กๆ ทีFยากจน บงักลาเทศยงัไดท้าํการทดสอบภาคสนามมนัฝรัFงเทคโนชีวภาพและกาํลงัพิจารณา
ฝ้ายและขา้วเทคโนชีวภาพ 
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ความจริงข้อที� 4: มีพชืเทคโนชีวภาพชนิดใหม่ที�อนุมัติให้ปลกูได้ไม่นานนีA รวมถึงมันฝรั�งซึ�งเป็นอาหารหลัก

ในสหรัฐอเมริกาและมะเขือม่วงในบังกลาเทศ ในปี 2557 สหรัฐอเมริกาไดอ้นุมติัพืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม ่
2 ชนิด คือ มนัฝรัFง InnateTM ทีFมีสาร acrylamide ในระดบัตํFา ซึF งเป็นสารทีFอาจก่อให้เกิดมะเร็ง และ ลดการ
สูญเสียเนืFองจากแผลฟกชํaา และ อลัฟัลฟา KK179 (HarvXtra TM) ทีFมีลิกนินตํFา ซึF งสามารถยอ่ยไดดี้ขึaน และมี
ผลผลิตสูงขึaน (อลัฟัลฟา เป็นพืชอาหารสัตวอ์นัดบั 1 ของโลก) อินโดนีเซียอนุมติัออ้ยทนแลง้ บราซิลอนุมติั 
CultivanceTM ซึF งเป็นถัFวเหลืองทนทานสารกาํจดัวชัพืช และถัFวตา้นทานไวรัสทีFใชป้ลูกในประเทศ ซึF งพร้อม
ทีFจะปลูกในปี 2559 เวียดนามอนุมติัขา้วโพดเทคโนชีวภาพ (ทนทานสารกาํจดัวชัพืชและตา้นทานแมลง
ศตัรู) เป็นครัa งแรกในปี 2557 นอกเหนือจากพืชเทคโนชีวภาพทีFใช้เป็นอาหารซึF งมีประโยชน์โดยตรงต่อ
ผูบ้ริโภค (ขา้วโพดสีขาวในแอฟริกาใต ้ชูการ์บีทและขา้วโพดหวานในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา และ
มะละกอและสควอ๊ส (squash) ในสหรัฐอเมริกา) พืชเทคโนชีวภาพทีFใชเ้ป็นอาหารชนิดใหม่ รวมถึง ราชินี
แห่งผกั (มะเขือมว่ง) ในบงักลาเทศ และมนัฝรัFงในสหรัฐอเมริกา มนัฝรัFงเป็นพืชอาหารหลกัทีFสําคญัอนัดบั 4 
ของโลก และสามารถช่วยในเรืFองของความมัFนคงทางอาหารในหลายประเทศ เช่น จีน (ปลูกในพืaนทีF 37.5 
ลา้นไร่) อินเดีย (12.5 ลา้นไร่) และสหภาพยโุรป (ประมาณ 12.5 ลา้นไร่) 
 

ความจริงข้อที� 5: 5 อนัดับประเทศที�ปลกูพชืเทคโนชีวภาพมากที�สุด สหรัฐอเมริกายงัเป็นผูน้าํดว้ยพืaนทีFปลูก 
456.9 ลา้นไร่ (ร้อยละ 40 ของพืaนทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพทัFวโลก) และมีการยอมรับมากกวา่ร้อยละ 90 
สาํหรับพืชหลกัๆ เช่น ขา้วโพด (ร้อยละ 93) ถัFวเหลือง (ร้อยละ 94) และฝ้าย (ร้อยละ 96) ในขณะทีFบราซิลทีF
เคยเป็นอนัดบั 1 ในการเพิFมพืaนทีFปลูกปีต่อปีสาํหรับ 5 ปีทีFผา่นมาก ซึF งในปี 2557 สหรัฐอเมริกามาเป็นอนัดบั 
1 ดว้ยพืaนทีFทีFเพิFมขึaน 18.7 ลา้นไร่ เมืFอเทียบกบั 11.9 ลา้นไร่ในบราซิล ขอ้เด่นคือบราซิลปลูกถัFวเหลืองทีFมี
ลกัษณะรวม คือมีทัaงลกัษณะทีFทนทานสารกาํจดัวชัพืชและตา้นทานต่อแมลงศตัรูในตน้เดียวกนั ในพืaนทีF 
32.5 ลา้นไร่ เป็นปีทีF 2 อาร์เจนตินายงัคงเป็นผูน้าํอนัดบั 3 ดว้ยพืaนทีFปลูกทีFลดลงเล็กนอ้ย คือ 151.9 ลา้นไร่ 
เทียบกบั 152.5 ลา้นไร่ในปี 2556 อินเดียเป็นผูน้าํอนัดบั 4 ดว้ยพืaนทีFปลูกฝ้ายบีที 72.5 ลา้นไร่ (68.7 ลา้นไร่
ในปี 2556) และมีอตัราการยอมรับ ร้อยละ 95 แคนาดามาเป็นทีF 5 ทีFปลูกมากกว่า 62.5 ลา้นไร่ ซึF งเป็น
พืaนฐานของการเติบโตทีFย ัFงยนืในอนาคต 
 

ความจริงข้อที� 6: เป็นครัAงแรกที�สหรัฐอเมริกาได้ปลูกข้าวโพดทนแล้งในปี 2556 และเพิ�มพืAนที�ปลูกมากกว่า 

5 เท่าในปี ขา้วโพดเทคโนชีวภาพทีFทนแลง้ DroughtGardTM ไดป้ลูกครัa งแรกในสหรัฐอเมริกาในปี 2556 ดว้ย
พืaนทีFปลูก 312,500 ไร่ และเพิFมขึaน 5.5 เท่า หรือเพิFมเป็น 1,718,750 ไร่ในปี 2557 สะทอ้นให้เห็นถึงการ
ยอมรับของเกษตรกร และขา้วโพดพนัธ์ุนีa ไดอุ้ทิศให้กบัความเป็นหุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน 
ขา้วโพดทีFใชน้ํaาอยา่งมีประสิทธิภาพสาํหรับแอฟริกา มีเป้าประสงคที์Fจะส่งผา่นขา้วโพดเทคโนชีวภาพทีFทน
แลง้ใหก้บัหลายประเทศเป้าหมายในแอฟริกาภายในปี 2560 
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ความจริงข้อที� 7: สถานภาพของพืชเทคโนชีวภาพในแอฟริกา ยงัคงมีความกา้วหน้าอยา่งต่อเนืFอง เริFมจาก
แอฟริกาใต ้ทีFมีพืaนทีFปลูก 16.9 ลา้นไร่ ซึF งตํFากวา่เดิมเล็กนอ้ย เนืFองจากประสบภาวะแห้งแลง้ ซูดานเพิFมพืaนทีF
ปลูกฝ้ายบีทีเกือบร้อยละ 50 ในขณะทีFความแห้งแลง้ทาํให้พืaนทีFปลูกของ เบอร์คินา-ฟาโซอยูที่F 3.1 ลา้นไร่ 
อีก 7 ประเทศ ไดแ้ก่ คาเมรูน อียิปต ์กานา เคนยา มาลาวี ไนจีเรียและอูกานดา ทาํการทดสอบภาคสนามใน
หลายพืชทีFช่วยลดความยากจน ซึF งเป็นขัaนตอนสุดทา้ยก่อนการอนุมติั ทีFสําคญัคือโครงการขา้วโพดทีFใชน้ํa า
อยา่งมีประสิทธิภาพสําหรับแอฟริกา มีแผนทีFจะส่งผา่นขา้วโพดเทคโนชีวภาพทีFมีลกัษณะรวม คือทนแลง้
กบัตา้นทานแมลงศตัรู ให้กบัแอฟริกาใตใ้นปี 2560 การขาดพืaนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ ระบบการกาํกบั
ดูแลทีFมีประสิทธิภาพทัaงเวลาและค่าใชจ่้าย เป็นสิFงทีFมีความตอ้งการเร่งด่วนเพืFอให้เหมาะกบัความตอ้งการ
ของเกษตรกรรายยอ่ยและประเทศกาํลงัพฒันาทีFยากจน 
 

ความจริงข้อที� 8: สถานภาพของพชืเทคโนชีวภาพในสหภาพยุโรป 5 ประเทศในสหภาพยุโรปยงัคงปลูกพืช
เทคโนชีวภาพในพืaนทีF 893,850 ไร่ ลดลงมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 จากปี 2556 สเปนยงัเป็นผูน้าํดว้ย
พืaนทีFปลูกขา้วโพดบีที 822,112 ไร่ ลดลงมาร้อยละ 3 จากปี 2556 แต่มีการยอมรับร้อยละ 31.6 โดยสรุป มี
การเพิFมขึaนในพืaนทีFปลูกของ 3 ประเทศในสหภาพยโุรป และลดลงเล็กนอ้ยใน 2 ประเทศ เนืFองจากส่วนใหญ่
ปลูกขา้วโพดนอ้ยลงและระบบบริหารทีFมีพิธีรีตองมาก 
 
ความจริงข้อที� 9: ประโยชน์ที�ได้จากพืชเทคโนชีวภาพ การวิเคราะห์ในปี 2557 ยืนยนัให้เห็นถึงประโยชน์
หลายอยา่งทีFมีนยัสําคญั ระหวา่ง 20 ปีทีFผา่นมา ซึF งจากการศึกษาทีFมากถึง 147 เรืFอง ยืนยนัให้เห็นวา่ การ
ยอมรับเทคโนโลยกีารดดัแปลงพนัธุกรรมจะช่วยลดการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืช ร้อยละ 37 เพิFมผลผลิต 
ร้อยละ 22 และเพิFมกาํไรใหก้บัเกษตรกรร้อยละ 68 การคน้พบนีa  ยนืยนัผลการศึกษาทีFสอดคลอ้งกนัก่อนหนา้
นีa  จากการศึกษาอืFนๆ ขอ้มูลล่าสุดจากปี 2539 – 2556 แสดงให้เห็นวา่ พืชเทคโนชีวภาพ มีส่วนช่วยในดา้น
ความมัFนคงทางอาหาร ความย ัFงยืนและสิFงแวดลอ้ม/การเปลีFยนแปลงภูมิอากาศ โดย เพิFมผลผลิตพืชคิดเป็น
มูลคา่ 4,389 พนัลา้นบาท ช่วยให้สิFงแวดลอ้มดีขึaน โดยลดการใชส้ารป้องกนักาํจดัศตัรูพืชระหวา่งปี 2539 – 
2556 ไดม้ากถึง 500 ลา้นกิโลกรัมของเนืaอสารออกฤทธิy  และในปี 2556 เพียงปีเดียว ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด ์ได ้28 พนัลา้นกิโลกรัม เทา่กบัการนาํรถออกจากถนนไดม้ากถึง 12.4 ลา้นคนัเป็นเวลา 
1 ปี อนุรักษค์วามหลากหลายทางชีวภาพ โดยลดการบุกรุกพืaนทีFป่าไมล้งได ้825 ลา้นไร่จากปี 2539 – 2556 
และช่วยบรรเทาความยากจนให้กบัเกษตรกรรายย่อยได้มากกว่า 16.5 ล้านคน รวมทัaงครอบครัวของ
เกษตรกรรวมมากกวา่ 65 ลา้นคน ซึF งเป็นประชากรทีFยากจนทีFสุดของโลก พืชเทคโนชีวภาพ เป็นสิFงจาํเป็น
แต่ไมใ่ช่ยารักษาสารพดัโรค จะตอ้งมีการปฏิบติัทางการเกษตรทีFดี เช่นการปลูกพืชหมุนเวียนและการจดัการ
ความตา้นทาน ซึF งเป็นสิFงจาํเป็นของพืชเทคโนชีวภาพ เหมือนๆ กบัพืชปกติ 
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ความจริงข้อที� 10: การคาดการณ์ในอนาคต คาดวา่จะมีความกา้วหนา้เพิFมขึaนไม่มากนกัเนืFองจากอตัราการ
ยอมรับค่อนขา้งสูงอยูแ่ลว้ (ร้อยละ 90 – 100) ในพืชเทคโนชีวภาพหลกัๆ ในปัจจุบนั ซึF งจะมีช่องวา่งเพียง
เล็กน้อยในการขยายตลาดทัaงในประเทศกาํลงัพฒันาและประเทศอุตสาหกรรม แต่ก็ยงัมีพืชเทคโนชีวภาพ
ชนิดใหม่ๆ  ทีFสามารถนาํมาใชไ้ดใ้นอนาคตในอีก 5 ปีขา้งหนา้หรือมากกวา่ รายชืFอของพืชเทคโนชีวภาพอีก 
70 ชนิดทีFมีศกัยภาพแสดงอยูใ่นเอกสารฉบบัเต็ม ซึF งรวมทัaง พืชและลกัษณะใหม่ๆ เช่นเดียวกบัลกัษณะรวม
ทีFมีความตา้นทานต่อโรค/แมลงศตัรูและทนทานสารกาํจดัวชัพืช ขา้วสีทองมีความกา้วหน้าในการทดสอบ
ภาคสนาม และมัFนฝรัFงทีFตา้นทานโรคไหมก้็กาํลงัทดสอบภาคสนามในบงักลาเทศ อินโดนีเซียและอินเดีย 
ในสหรัฐอเมริกา Simplot ไดย้ืFนขออนุมติั สําหรับ มนัฝรัFง InnateTM ทีFเพิFมเติมลกัษณะตา้นทานต่อโรคไหม ้
รวมทัaงลดนํaาตาล พืชสําหรับคนจนในแอฟริกา เช่นกลว้ยและถัFวพุม่ทีFตา้นทานแมลงศตัรูพืช ก็มีแนวโนม้ทีF
เป็นไปได ้ความเป็นหุ้นส่วนระหวา่งภาครัฐและภาคเอกชน ค่อนขา้งจะประสบผลสําเร็จในประเทศกาํลงั
พฒันาและการส่งผา่นพืชเทคโนชีวภาพทีFไดรั้บการอนุมติั ซึF งมีการกล่าวถึงในเอกสารฉบบัเตม็ 
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องค์การไอซ่า เป็นองคก์ารทีFไมไ่ดห้วงัผลกาํไร ไดรั้บการสนบัสนุนจากหลายองคก์รในภาคส่วนเอกชนและ
ภาครัฐ การประเมินพืaนทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพทีFรายงานในเอกสารเผยแพร่ทุกชนิดของไอซ่าไดม้าจากการ
นบัเพียงครัa งเดียว โดยไม่ไดค้าํนึงถึงจะมีกีFลกัษณะในพืช รายละเอียดของข่าวสารมีอยูใ่น ISAAA Brief 49 
“Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014” เขียนโดย Dr. Clive James สําหรับข่าวสาร
เพิFมเติมดูไดจ้าก htto://www.isaaa.org หรือติดต่อ ISAAA SEAsia Center at +63 49 536 7216 หรือ email: 
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