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จากใจผู้จดั ทํา
เมืFอวันทีF 4 กุมภาพันธ์ 2558 ศูนย์ขอ้ มูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทางชีวภาพ (BBIC)
ร่ วมกับ องค์การไอซ่า (ISAAA) สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ (BAA) และ CropLife Thailand ได้จดั
ให้มีการบรรยายพิเศษ โดย Dr. Clive James ซึF งเป็ นผูก้ ่อตัaงและประธานกิตติคุณของ ISAAA ในหัวข้อ
Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2013 ณ ห้อง Sapphire I-II, Century Park Hotel,
Bangkok โดยมี เนืa อหาทีF เกีF ย วกับ (1) สถานภาพของการปลู ก พืช เทคโนชี วภาพทางการค้า ปี 2557 (2)
ประโยชน์ทีFได้รับ และ (3) อนาคตของพืชเทคโนชีวภาพ
เพืFอเป็ นการเผยแพร่ ขอ้ มูลดังกล่าว ให้กบั สมาชิ กทีFไม่มีโอกาสได้เข้าฟั งการบรรยายในวันนัaนได้
รับทราบ ข้อมูลข่าวสาร ความก้าวหน้าของการใช้ประโยชน์จากพืชเทคโนชีวภาพดังกล่าว จึงขอนําเรืF องราว
ในเอกสารเผยแพร่ ทีFแปลและเรี ยบเรี ยงโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์มาบอกกล่าวในทีFนa ี อีกครัaง
หนึFง เป็ นการนําเสนอในรู ปของความจริ ง 10 ประการ ซึFงครอบคลุมเนืaอหาทัaงหมดทีFบรรยาย
ถ้าต้องการทราบข้อมูลเพิมF เติม สามารถติดต่อได้ทีF องค์กรหลักทัaง 4 องค์กร ดังกล่าวข้างต้น
ดร.นิพนธ์ เอีFยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
ข่าวแรกคือ สรุ ปผลการประชุมโต๊ะกลม เพืFอระดมความคิดเรืF อง วิกฤตการณ์ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์
วิกฤติการเกษตรไทย ใครจะแก้? ทีFจดั โดย สาขาพืชร่ วมกับสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เมืFอวันศุกร์ ทีF
6 กุม ภาพัน ธ์ 2558 เวลา 13.30 – 17.00 น ณ ห้อ งรวงข้า ว อาคารวชิ ร านุ ส รณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุ งเทพฯ นัaน ทางผูจ้ ดั ทําจะนําเสนอในข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืชในฉบับถัดไป
ข่าวทีFสอง ขอยํaาอีกครัaงหนึF งว่า สมาคมร่ วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดการ
ประชุ มทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พชื แห่ งชาติ ครัAงที 12 ระหว่างวันที 9 – 11 มิถุนายน 2558 ณ อาคารเฉลิมพระ
เกียรติ 80 พรรษา มทร.ล้านนา ลําปาง ขอให้สมาชิกทุกท่าน ได้เตรี ยมตัว เตรี ยมใจ ไปพบปะกันอีกครัaง และ
ขอให้ติดตามรายละเอียด ความคืบหน้าของการประชุม ได้ทาง ข่าวสารเมล็ดพันธุ์พืช และ เว็บไซท์สมาคม
www.seed.or.th หรื อสอบถามมาทีFสมาคมโดยตรง
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สถานภาพการปลูกพืชเทคโนชีวภาพ/พืชจีเอ็มของโลก ปี 2557
โดย Dr. Clive James ผู้ก่อตัAงและประธานกิตติคุณ ISAAA
อุทิศให้กบั Dr. Norman Borlaug ผูท้ ีFได้รับรางวัลโนเบล
และ ผูอ้ ุปถัมภ์ ISAAA เนืFองในโอกาสครบรอบ 100 ปี ของวันเกิด เมืFอวันทีF 25 มีนาคม 2557
ความจริงข้ อที 1: ปี 2557 นับเป็ นปี ที 19 แห่ งความสํ าเร็จของการปลูกพืชเทคโนชี วภาพทางการค้ า ตัaงแต่ปี
2539 ซึF งเป็ นปี แรกของการปลูก จนมีพaืนทีFปลูกสะสมมากกว่า 11.2 พันล้านไร่ และเป็ นครัaงแรกทีFมีพaืนทีF
ปลูกสะสมมากกว่า 10 พันล้านไร่ เท่ากับร้อยละ 80 ของพืaนทีFดินทัaงหมดของประเทศจีนหรื อสหรัฐอเมริ กา
โดยประมาณ พืaนทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพในปี 2557 มีอยูใ่ น 28 ประเทศ ซึF งเพิFมขึaนมากกว่า 100 เท่า จาก
พืaนทีFทีFมีปลูก 10.6 ล้านไร่ ในปี 2539 เป็ น 1,134.4 ล้านไร่ ในปี 2557 โดยเพิFมขึaน 39.4 ล้านไร่ จากปี 2556 ซึF ง
ในปี นัaนเพิมF ขึaนเพียง 31.2 ล้านไร่ และมีอตั ราการเติบโตอยูท่ ีFร้อยละ 3-4 ต่อปี พืaนทีFปลูกทีFเพิFมขึaนถึง 100 เท่า
ทํา ให้พืช เทคโนชี ว ภาพกลายเป็ นเทคโนโลยีทีF มี ก ารยอมรั บ ได้เ ร็ วทีF สุ ดในช่ วงปั จจุ บ นั ด้วยเหตุ ผ ลคื อ
ประโยชน์ทีFได้รับ จํานวนประเทศทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพมีมากกว่า 4 เท่า ซึF งเริF มจาก 6 ประเทศในปี 2539
เป็ น 28 ประเทศในปี 2557 และเพิมF มา 1 ประเทศจากปี 2556 ทีFมี 27 ประเทศ
ความจริงข้ อที 2: จํานวนเกษตรกรทีปลูกพืชเทคโนชี วภาพ ในปี 2557 มีเกษตรกร 18 ล้านคน ซึF งร้อยละ 90
เป็ นเกษตรกรรายย่อยทีFยากจน ทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพในพืaนทีFทa งั หมด 1,134.4 ล้านไร่ ใน 28 ประเทศ
เกษตรกรจะเป็ นผูห้ ลีกเลีFยงความเสีF ยงและพัฒนาประสิ ทธิภาพการผลิตด้วยความเข้มข้นอย่างยังF ยืน โดยการ
จํากัดพืaนทีFปลูกพืชอยูท่ ีF 9.4 พันล้านไร่ ซึF งจะช่ วยรักษาพืaนทีFป่าและความหลากหลายทางชี วภาพ ดังนัaน
เกษตรกรรายย่อย 7.1 ล้านคนในจีน และ 7.7 ล้านคนในอินเดีย จึงเลือกทีFจะปลูกฝ้ ายบีทีในพืaนทีFมากกว่า
93.4 ล้านไร่ ในปี 2557 เพราะได้รับประโยชน์อย่างมีนยั สําคัญ เช่นเดียวกัน ในปี 2557 เกษตรกรรายย่อย
จํานวน 415,000 คนในฟิ ลิปปิ นส์ ทีFได้รับประโยชน์จากข้าวโพดเทคโนชีวภาพ
ความจริงข้ อที 3: เจตจํานงทางการเมืองทีเข้ มแข็งทําให้ บังกลาเทศอนุญาตให้ ปลูกมะเขือม่ วงบีทีเชิ งการค้ า
เป็ นครัAงแรก บังกลาเทศเป็ นประเทศยากจนขนาดเล็ก มีประชากรทัaงหมด 150 ล้านคน อนุมตั ิให้ปลูกมะเขือ
ม่วงบีทีเชิงการค้าเมืFอวันทีF 30 ตุลาคม 2556 ซึF งจะต้องบันทึกไว้วา่ เกษตรกรรายย่อยได้ปลูกมะเขือม่วงบีที
เมืFอวันทีF 22 มกราคม 2558 ซึFงมีช่วงเวลาตัaงแต่อนุมตั ิถึงเริF มปลูกน้อยกว่า 100 วัน ช่วงเวลาสัaนๆ เช่นนีaจะไม่
สามารถเกิดได้ถา้ ไม่มีการสนับสนุนจากรัฐบาลและไม่มีเจตจํานงทางการเมืองทีFเข้มแข็ง โดยเฉพาะอย่างยิงF
จาก Matia Chowdhury ซึF งเป็ นรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงเกษตร ประสบการณ์ นa ี จดั เป็ นตัวอย่างทีFดีของ
ประเทศเล็กๆ ทีFยากจน บังกลาเทศยังได้ทาํ การทดสอบภาคสนามมันฝรัFงเทคโนชีวภาพและกําลังพิจารณา
ฝ้ ายและข้าวเทคโนชีวภาพ
3

ความจริงข้ อที 4: มีพชื เทคโนชีวภาพชนิดใหม่ ทอี นุมัติให้ ปลูกได้ ไม่ นานนีA รวมถึงมันฝรังซึงเป็ นอาหารหลัก
ในสหรัฐอเมริกาและมะเขือม่ วงในบังกลาเทศ ในปี 2557 สหรัฐอเมริ กาได้อนุมตั ิพืชเทคโนชีวภาพชนิดใหม่
2 ชนิด คือ มันฝรัFง InnateTM ทีFมีสาร acrylamide ในระดับตํFา ซึF งเป็ นสารทีFอาจก่อให้เกิดมะเร็ ง และ ลดการ
สู ญเสี ยเนืFองจากแผลฟกชํaา และ อัลฟัลฟา KK179 (HarvXtra TM) ทีFมีลิกนินตํFา ซึF งสามารถย่อยได้ดีขa ึน และมี
ผลผลิตสู งขึaน (อัลฟัลฟา เป็ นพืชอาหารสัตว์อนั ดับ 1 ของโลก) อินโดนีเซี ยอนุมตั ิออ้ ยทนแล้ง บราซิ ลอนุมตั ิ
CultivanceTM ซึFงเป็ นถัวF เหลืองทนทานสารกําจัดวัชพืช และถัวF ต้านทานไวรัสทีFใช้ปลูกในประเทศ ซึF งพร้อม
ทีFจะปลูกในปี 2559 เวียดนามอนุ มตั ิขา้ วโพดเทคโนชี วภาพ (ทนทานสารกําจัดวัชพืชและต้านทานแมลง
ศัตรู ) เป็ นครัaงแรกในปี 2557 นอกเหนื อจากพืชเทคโนชี วภาพทีFใช้เป็ นอาหารซึF งมีประโยชน์โดยตรงต่อ
ผูบ้ ริ โภค (ข้าวโพดสี ขาวในแอฟริ กาใต้ ชู การ์ บีทและข้าวโพดหวานในสหรัฐอเมริ กาและแคนาดา และ
มะละกอและสคว๊อส (squash) ในสหรัฐอเมริ กา) พืชเทคโนชีวภาพทีFใช้เป็ นอาหารชนิดใหม่ รวมถึง ราชิ นี
แห่งผัก (มะเขือม่วง) ในบังกลาเทศ และมันฝรัFงในสหรัฐอเมริ กา มันฝรัFงเป็ นพืชอาหารหลักทีFสําคัญอันดับ 4
ของโลก และสามารถช่วยในเรืF องของความมันF คงทางอาหารในหลายประเทศ เช่น จีน (ปลูกในพืaนทีF 37.5
ล้านไร่ ) อินเดีย (12.5 ล้านไร่ ) และสหภาพยุโรป (ประมาณ 12.5 ล้านไร่ )
ความจริงข้ อที 5: 5 อันดับประเทศทีป ลูกพืชเทคโนชีวภาพมากทีส ุ ด สหรัฐอเมริ กายังเป็ นผูน้ าํ ด้วยพืaนทีFปลูก
456.9 ล้านไร่ (ร้อยละ 40 ของพืaนทีFปลูกพืชเทคโนชี วภาพทัวF โลก) และมีการยอมรับมากกว่าร้อยละ 90
สําหรับพืชหลักๆ เช่น ข้าวโพด (ร้อยละ 93) ถัวF เหลือง (ร้อยละ 94) และฝ้ าย (ร้อยละ 96) ในขณะทีFบราซิ ลทีF
เคยเป็ นอันดับ 1 ในการเพิมF พืaนทีFปลูกปี ต่อปี สําหรับ 5 ปี ทีFผา่ นมาก ซึFงในปี 2557 สหรัฐอเมริ กามาเป็ นอันดับ
1 ด้วยพืaนทีFทีFเพิFมขึaน 18.7 ล้านไร่ เมืFอเทียบกับ 11.9 ล้านไร่ ในบราซิ ล ข้อเด่นคือบราซิ ลปลูกถัวF เหลืองทีFมี
ลักษณะรวม คือมีทa งั ลักษณะทีFทนทานสารกําจัดวัชพืชและต้านทานต่อแมลงศัตรู ในต้นเดียวกัน ในพืaนทีF
32.5 ล้านไร่ เป็ นปี ทีF 2 อาร์ เจนตินายังคงเป็ นผูน้ าํ อันดับ 3 ด้วยพืaนทีFปลูกทีFลดลงเล็กน้อย คือ 151.9 ล้านไร่
เทียบกับ 152.5 ล้านไร่ ในปี 2556 อินเดียเป็ นผูน้ าํ อันดับ 4 ด้วยพืaนทีFปลูกฝ้ ายบีที 72.5 ล้านไร่ (68.7 ล้านไร่
ในปี 2556) และมีอตั ราการยอมรับ ร้ อยละ 95 แคนาดามาเป็ นทีF 5 ทีFปลูกมากกว่า 62.5 ล้านไร่ ซึF งเป็ น
พืaนฐานของการเติบโตทีFยงFั ยืนในอนาคต
ความจริงข้ อที 6: เป็ นครัAงแรกทีสหรัฐอเมริกาได้ ปลูกข้ าวโพดทนแล้ งในปี 2556 และเพิมพืนA ทีปลูกมากกว่ า
5 เท่าในปี ข้าวโพดเทคโนชีวภาพทีFทนแล้ง DroughtGardTM ได้ปลูกครัaงแรกในสหรัฐอเมริ กาในปี 2556 ด้วย
พืaนทีFปลูก 312,500 ไร่ และเพิFมขึaน 5.5 เท่า หรื อเพิFมเป็ น 1,718,750 ไร่ ในปี 2557 สะท้อนให้เห็นถึงการ
ยอมรับของเกษตรกร และข้าวโพดพันธุ์นa ี ได้อุทิศให้กบั ความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน
ข้าวโพดทีFใช้นa าํ อย่างมีประสิ ทธิภาพสําหรับแอฟริ กา มีเป้ าประสงค์ทีFจะส่ งผ่านข้าวโพดเทคโนชีวภาพทีFทน
แล้งให้กบั หลายประเทศเป้ าหมายในแอฟริ กาภายในปี 2560
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ความจริงข้ อที 7: สถานภาพของพืชเทคโนชี วภาพในแอฟริกา ยังคงมีความก้าวหน้าอย่างต่อเนืF อง เริF มจาก
แอฟริ กาใต้ ทีFมีพaนื ทีFปลูก 16.9 ล้านไร่ ซึFงตํFากว่าเดิมเล็กน้อย เนืFองจากประสบภาวะแห้งแล้ง ซูดานเพิFมพืaนทีF
ปลูกฝ้ ายบีทีเกือบร้อยละ 50 ในขณะทีFความแห้งแล้งทําให้พaืนทีFปลูกของ เบอร์ คินา-ฟาโซอยูท่ ีF 3.1 ล้านไร่
อีก 7 ประเทศ ได้แก่ คาเมรู น อียิปต์ กานา เคนยา มาลาวี ไนจีเรี ยและอูกานดา ทําการทดสอบภาคสนามใน
หลายพืชทีFช่วยลดความยากจน ซึF งเป็ นขัaนตอนสุ ดท้ายก่อนการอนุมตั ิ ทีFสําคัญคือโครงการข้าวโพดทีFใช้นa าํ
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพสําหรับแอฟริ กา มีแผนทีFจะส่ งผ่านข้าวโพดเทคโนชี วภาพทีFมีลกั ษณะรวม คือทนแล้ง
กับต้านทานแมลงศัตรู ให้กบั แอฟริ กาใต้ในปี 2560 การขาดพืaนฐานทางวิทยาศาสตร์ และ ระบบการกํากับ
ดูแลทีFมีประสิ ทธิ ภาพทัaงเวลาและค่าใช้จ่าย เป็ นสิF งทีFมีความต้องการเร่ งด่วนเพืFอให้เหมาะกับความต้องการ
ของเกษตรกรรายย่อยและประเทศกําลังพัฒนาทีFยากจน
ความจริงข้ อที 8: สถานภาพของพืชเทคโนชีวภาพในสหภาพยุโรป 5 ประเทศในสหภาพยุโรปยังคงปลูกพืช
เทคโนชีวภาพในพืaนทีF 893,850 ไร่ ลดลงมาเล็กน้อยประมาณร้อยละ 3 จากปี 2556 สเปนยังเป็ นผูน้ าํ ด้วย
พืaนทีFปลูกข้าวโพดบีที 822,112 ไร่ ลดลงมาร้อยละ 3 จากปี 2556 แต่มีการยอมรับร้อยละ 31.6 โดยสรุ ป มี
การเพิมF ขึaนในพืaนทีFปลูกของ 3 ประเทศในสหภาพยุโรป และลดลงเล็กน้อยใน 2 ประเทศ เนืFองจากส่ วนใหญ่
ปลูกข้าวโพดน้อยลงและระบบบริ หารทีFมีพิธีรีตองมาก
ความจริงข้ อที 9: ประโยชน์ ทีได้ จากพืชเทคโนชี วภาพ การวิเคราะห์ในปี 2557 ยืนยันให้เห็นถึงประโยชน์
หลายอย่างทีFมีนยั สําคัญ ระหว่าง 20 ปี ทีFผา่ นมา ซึF งจากการศึกษาทีFมากถึง 147 เรืF อง ยืนยันให้เห็นว่า การ
ยอมรับเทคโนโลยีการดัดแปลงพันธุ กรรมจะช่วยลดการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรู พืช ร้อยละ 37 เพิFมผลผลิต
ร้อยละ 22 และเพิมF กําไรให้กบั เกษตรกรร้อยละ 68 การค้นพบนีa ยืนยันผลการศึกษาทีFสอดคล้องกันก่อนหน้า
นีa จากการศึกษาอืFนๆ ข้อมูลล่าสุ ดจากปี 2539 – 2556 แสดงให้เห็นว่า พืชเทคโนชีวภาพ มีส่วนช่วยในด้าน
ความมันF คงทางอาหาร ความยังF ยืนและสิF งแวดล้อม/การเปลีFยนแปลงภูมิอากาศ โดย เพิFมผลผลิตพืชคิดเป็ น
มูลค่า 4,389 พันล้านบาท ช่วยให้สFิ งแวดล้อมดีขa ึน โดยลดการใช้สารป้ องกันกําจัดศัตรู พืชระหว่างปี 2539 –
2556 ได้มากถึง 500 ล้านกิโลกรัมของเนืaอสารออกฤทธิy และในปี 2556 เพียงปี เดียว ลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ ได้ 28 พันล้านกิโลกรัม เท่ากับการนํารถออกจากถนนได้มากถึง 12.4 ล้านคันเป็ นเวลา
1 ปี อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยลดการบุกรุ กพืaนทีFป่าไม้ลงได้ 825 ล้านไร่ จากปี 2539 – 2556
และช่ วยบรรเทาความยากจนให้ก บั เกษตรกรรายย่อยได้ม ากกว่า 16.5 ล้านคน รวมทัaง ครอบครั วของ
เกษตรกรรวมมากกว่า 65 ล้านคน ซึF งเป็ นประชากรทีFยากจนทีFสุดของโลก พืชเทคโนชีวภาพ เป็ นสิF งจําเป็ น
แต่ไม่ใช่ยารักษาสารพัดโรค จะต้องมีการปฏิบตั ิทางการเกษตรทีFดี เช่นการปลูกพืชหมุนเวียนและการจัดการ
ความต้านทาน ซึFงเป็ นสิF งจําเป็ นของพืชเทคโนชีวภาพ เหมือนๆ กับพืชปกติ
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ความจริงข้ อที 10: การคาดการณ์ ในอนาคต คาดว่าจะมีความก้าวหน้าเพิFมขึaนไม่มากนักเนืF องจากอัตราการ
ยอมรับค่อนข้างสู งอยูแ่ ล้ว (ร้อยละ 90 – 100) ในพืชเทคโนชี วภาพหลักๆ ในปั จจุบนั ซึF งจะมีช่องว่างเพียง
เล็กน้อยในการขยายตลาดทัaงในประเทศกําลังพัฒนาและประเทศอุตสาหกรรม แต่ก็ยงั มีพืชเทคโนชี วภาพ
ชนิดใหม่ๆ ทีFสามารถนํามาใช้ได้ในอนาคตในอีก 5 ปี ข้างหน้าหรื อมากกว่า รายชืFอของพืชเทคโนชีวภาพอีก
70 ชนิดทีFมีศกั ยภาพแสดงอยูใ่ นเอกสารฉบับเต็ม ซึF งรวมทัaง พืชและลักษณะใหม่ๆ เช่นเดียวกับลักษณะรวม
ทีFมีความต้านทานต่อโรค/แมลงศัตรู และทนทานสารกําจัดวัชพืช ข้าวสี ทองมีความก้าวหน้าในการทดสอบ
ภาคสนาม และมันF ฝรัFงทีFตา้ นทานโรคไหม้ก็กาํ ลังทดสอบภาคสนามในบังกลาเทศ อินโดนีเซี ยและอินเดีย
ในสหรัฐอเมริ กา Simplot ได้ยืFนขออนุมตั ิ สําหรับ มันฝรัFง InnateTM ทีFเพิFมเติมลักษณะต้านทานต่อโรคไหม้
รวมทัaงลดนํaาตาล พืชสําหรับคนจนในแอฟริ กา เช่นกล้วยและถัวF พุม่ ทีFตา้ นทานแมลงศัตรู พืช ก็มีแนวโน้มทีF
เป็ นไปได้ ความเป็ นหุ ้นส่ วนระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ค่อนข้างจะประสบผลสําเร็ จในประเทศกําลัง
พัฒนาและการส่ งผ่านพืชเทคโนชีวภาพทีFได้รับการอนุมตั ิ ซึFงมีการกล่าวถึงในเอกสารฉบับเต็ม
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องค์ การไอซ่ า เป็ นองค์การทีFไม่ได้หวังผลกําไร ได้รับการสนับสนุนจากหลายองค์กรในภาคส่ วนเอกชนและ
ภาครัฐ การประเมินพืaนทีFปลูกพืชเทคโนชีวภาพทีFรายงานในเอกสารเผยแพร่ ทุกชนิดของไอซ่าได้มาจากการ
นับเพียงครัaงเดียว โดยไม่ได้คาํ นึงถึงจะมีกีFลกั ษณะในพืช รายละเอียดของข่าวสารมีอยูใ่ น ISAAA Brief 49
“Global Status of Commercialized Biotech/GM Crops: 2014” เขียนโดย Dr. Clive James สําหรับข่าวสาร
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