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ความจริงจากประสบการณการปลูกพืชจีเอ็ม 13 ปของสหรัฐอเมริกา 

ผลผลิตไมเพิ่ม เพิ่มการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช 

 
         ขณะนี้พืชจีเอ็มปลูกอยูในประเทศตางๆ 
25 ประเทศ โดยประเทศสหรัฐอเมริกา บราซิล 
อารเจนตินา อินเดีย แคนาดา และจีน ปลูกพืช
จีเอ็มรวมกันคิดเปนพื้นที่ประมาณ 95% ของ
พื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มทั้งหมด เฉพาะสหรัฐอเมริกา
ประเทศเดียว ปลูกพืชจีเอ็มโอเกือบ 60% ของ
พืชจีเอ็มที่มีการปลูกทั้งหมดในโลก 
         ภายใตสถานการณที่หลายฝายคาด 
การณวาโลกกําลังเขาสูวิกฤตอาหาร กลุมผู 
สนับสนุนพืชจีเอ็ม ไดแกนักวิทยาศาสตรบาง
กลุมและบรรษัทขามชาติดานการเกษตรได
เสนอใหมีการสงเสริมการปลูกพืชจีเอ็มเพื่อเปน
ทางออกของประเทศ โดยอางวา การปลูกพืช
จีเอ็มสามารถเพิ่มผลผลิต เพื่อรองรับความ
ตองการอาหารที่เพิ่มขึ้นได  
          อยางไรก็ตาม จากการศึกษาและติดตาม
ประเมินผลของกลุมนักวิทยาศาสตรสหรัฐ
อเมริกันที่รวมตัวกันภายใตชื่อ "Union of 
Concerned Scientists" หรือ "ยูซีเอส" กลับ
พบวาการปลูกพืชจี เอ็มของสหรัฐอเมริกา
นับตั้งแตป ค.ศ. 1996-2008 รวม 13 ป ปรากฎ
วา การปลูกพืชจีเอ็มมิไดทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้น
แตประการใด เมื่อเปรียบเทียบกับการปลูกพืช
ทั่วไปที่ไมไดดัดแปลงพันธุกรรม  
          ในเอกสาร “ความลมเหลวของผลผลิตพืช
จีเอ็ม”1 ที่ตีพิมพและเผยแพรเมื่อป 2552 ยูซี
เอสพบวาพืชจีเอ็มโอไมไดเพิ่มศักยภาพการให
เพิ่มผลผลิตภายใน (Intrinsic yield) ซึ่งเกิดจาก
การปรับปรุงพันธุกรรมให เมล็ดพืชมีความ 
สามารถในการใหผลผลิตเพิ่มขึ้น หากแตการ
เพิ่มผลผลิตนั้น เกิดขึ้นจากการปรับปรุงพันธุ
แบบดั้งเดิมที่ไมตองอาศัยการดัดแปลงพันธุ-  

                                                 
1 Doug Gurian-Sherman (2009) Failure to Yield : 
Evaluating the Performance of Genetically Engineered 
Crops, Union of Concerned Scientists, Cambridge 
 

 
กรรม และเมื่อประเมินความสามารถในการ
ใหผลผลิตในพื้นที่ปลูกจริง (Operation yield) 
พบว า  ถั่ ว เ หลื อ ง  และข า ว โพดดั ดแปลง
พันธุกรรมตานทานสารเคมีปราบวัชพืชก็มิไดทํา
ใหผลผลิตตอเอเคอรหรือผลผลิตโดยรวม
ประเทศสหรัฐ เพิ่ มขึ้ นแตประการใด  เมื่ อ
เปรียบเทียบกับพืชทั่วไป  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กราฟแสดงผลผลิตขาวโพดเฉลี่ยตอเอเคอรของสหรัฐอเมริกา 

       
 
           มีบางกรณีเทานั้น ที่พืชจีเอ็มโอใหผล 
ผลิตเพิ่มขึ้นคือ กรณีขาวโพดดัดแปลงพันธุกรรม
บีที (Bt Corn) ซึ่งเปนขาวโพดที่สามารถผลิต
สารพิษจากยีนของเชื้อบีทีไดเอง ผลการศึกษา
พบวาพืชจีเอ็มชนิดนี้สามารถใหผลผลิตเพิ่มขึ้น 
ในสภาวะที่มีการระบาดของหนอนเจาะขาวโพด 
(European corn borer)ในระดับรุนแรง2 แต
อยางไรก็ตาม การเพิ่มผลผลิตดังกลาว เปนการ
เพิ่มผลผลิตที่นอยมากเพียง 0.2-0.3 % ตอป
เทานั้น ในขณะที่ในชวงหลายทศวรรษของการ
ปลูกขาวโพดของสหรัฐซึ่งมิไดมีการใชขาวโพด
จีเอ็มเลยนั้น กลับใหผลผลิตเพิ่มขึ้น เฉลี่ยสูงถึง 
1% ตอป 
   
        นอกเหนือจากไมทําใหผลผลิตเพิ่มขึ้นแลว 
จากการศึกษาของ ศ.ชารล เบ็นบรูค ซึ่งตีพิมพ
เผยแพรเมื่อ 2552 เร่ือง “ผลของพืชจีเอ็มตอการ
ใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช : ประสบการณ 13 ป
แรกในสหรัฐอเมริกา”3  ยังพบวา การปลูกพืช
จีเอ็มซึ่งคาดวาจะทําใหสามารถลดการใช 
 
 
 
                                                 
2 แตมีผลนอยมากหรือไมมีผลเลยเมื่อระดับการระบาดของ
หนอนเจาะขาวโพดอยูในระดับต่ํา 
3 Charles Benbrook (2009) Impacts  of Genetically 
Engineered Crops on Pesticide Use in the United 
States: The First Thirteen Years, The Organic Center 
P.O. Box 20513 Boulder, CO 80308 

 
สาร เคมี กํ าจั ดศั ต รูพื ชก็ ไม เป นความจริ ง 
กลาวคือ กลับพบวาทําใหมีการใชสารเคมีกําจัด 
ศัตรูพืชเพิ่มมากขึ้นกวา เดิมอีกดวย  โดยมี
ปริมาณการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพิ่มขึ้นถึง  
318.4 ลานปอนด (หรือ 145 ลานกิโลกรัม) โดย
ในชวง3 ปแรกของการปลูกพืชจีเอ็มในสหรัฐนั้น 
สถิติการใชสารเคมีลดลง 1.2, 2.3 และ 2.3 % 
ตามลําดับ แตกลับเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดเปน 
20% ในป 2007 และเพิ่มขึ้นเปน 27% ในป 
2008  
 

 



 
 
 

กราฟแสดงสถิติการใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืชเพ่ิมขึ้น 

 
 
       สาเหตุหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชคือ วัชพืชในพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็มโอ
สามารถพัฒนาตนเองในการตานทานสารเคมี
กําจัดวัชพืชโดยเฉพาะอยางยิ่งไกลโฟเสท(หรือ
ชื่อการคา ราวดอ๊ัพ)ไดอยางรวดเร็วนั่นเอง 
       กอนหนาป 1996 ไมปรากฎวามีวัชพืชใด
ตานทานไกลโฟเสท แตปจจุบันกลับปรากฏวามี
วัชพืชจํานวน 9 ชนิดเปนอยางนอยที่ตานทาน
ไกลโฟเสท ดังนั้นปริมาณการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืชในพื้นที่เกษตรกรรมของสหรัฐจึงเพิ่มขึ้น 
         อัตราและปริมาณการใชสารเคมีกําจัด
วัชพืชที่ เพิ่มขึ้นในสัดสวนที่มากกวา  ทําให
ปริมาณโดยรวมของสารเคมีกําจัดศัตรูพืช
เพิ่มขึ้น เพราะแมวาการปลูกพืชจีเอ็มบีที บาง
ชนิด เชน ขาวโพดบีที และฝายบีที สามารถลด
การใชสารเคมีกําจัดแมลงลงได 0.1 ปอนด/
เอเคอร และ 0.4 ปอนด/เอเคอร ก็ตาม แตไม
สามารถเปรียบเทียบกับปริมาณการใชสารเคมี
กําจัดวัชพืชที่เพิ่มขึ้น 0.55 ปอนด/เอเคอรได 
 
ใชสารเคมีเพิ่มขึ้น แตปลอดภัยกวา ? 
        จากหลักฐานการศึกษาและขอมูลเชิ้ง
ประจักษในสหรัฐอเมริกาทําใหบริษัทมอนซาน
โตและกลุมผูสนับสนุนพืชจีเอ็มยอมรับวา การ
ปลูกพืชจีเอ็มสงผลใหมีการเพิ่มขึ้นของปริมาณ
การใชสารเคมีกําจัดศัตรูพืช แตอางวา การที่ 
 

 
เกษตรกรเปลี่ยนจากการใชสารกําจัดวัชพืชอ่ืน 
เชน อตราซีน (atrazine) เมตริบูซิน 
(metribuzin) และอลาคลอร (alachlor) ไปใช
ราวดอ๊ัพแทนนั้น เปนการเปลี่ยนไปใชสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชชนิดที่ปลอดภัยกวา4 
       อยางไรก็ตามความเปนพิษของราวดอ๊ัพนั้น
ไมใชเฉพาะสารไกลโฟเสท แตรวมสวนผสมของ
สารอื่นดวย ดังที่มีรายการศึกษาพบวาสารเคมี
กําจัดศัตรูพืชราวดอ๊ัพ มีผลตอตอเซลลตัวออน 
รกและสายสะดือ ฮอรโมนเพศ รวมทั้งระบบ
ประสาท เปนตน5 
        เหตุผลที่มีการปลูกพืชจีเอ็มอยางกวาง 
ขวางในสหรัฐ  จึงมิใช เพราะวาพืชจี เอ็มให
ผลผลิตสูง หรือลดการใชสารเคมี แตเปนเพราะ
พืชจีเอ็มจะเปนผลประโยชนตอบรรษัทขามชาติ
สหรัฐ และทําใหประเทศสหรัฐสามารถรักษา
สถานภาพการเปนประเทศที่มีอิทธิพลสูงสุดตอ
ระบบเกษตรและอาหารของโลกไดตอไปนั่นเอง 
 

                                                 
4 สํานักงานปองกันส่ิงแวดลอมของสหรัฐ (EPA) จัดความเปน
พิษของไกลโฟเสทอยูที่ระดับ III ( ระดับ I อันตรายมากที่สุด
และระดับ IV มีอันตรายนอยที่สุด) เมื่อเขาสูรางกายทางปาก
และการสูดดม   
5 อานเพิ่มเติมไดจาก สาระนุกรมเสรีวิกิพีเดีย 
http://en.wikipedia.org/wiki/Glyphosate 




