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ປະເດັນປະເດັນປະເດັນປະເດັນທ່ີທ່ີທ່ີທ່ີສາໍຄນັສາໍຄນັສາໍຄນັສາໍຄນັ    
    

ສະສະສະສະພາບພາບພາບພາບໃນທົ່ວໂລກຂອງພືດໃນທົ່ວໂລກຂອງພືດໃນທົ່ວໂລກຂອງພືດໃນທົ່ວໂລກຂອງພືດເເເເທັກໂນໂທັກໂນໂທັກໂນໂທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບ    ((((BiotechBiotechBiotechBiotech))))////ຈເີອມ ຈເີອມ ຈເີອມ ຈເີອມ ((((GMGMGMGM))))    ເປັນສນິຄາ້ເປັນສນິຄາ້ເປັນສນິຄາ້ເປັນສນິຄາ້: : : : 2012201220122012 
 

ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ ໂດຍ Clive James, Clive James, Clive James, Clive James, ຜູສ້າ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະທານຂອງ ຜູສ້າ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະທານຂອງ ຜູສ້າ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະທານຂອງ ຜູສ້າ້ງຕ ັງ້ ແລະ ປະທານຂອງ ISAAAISAAAISAAAISAAA    
    

ລາຍລະອຽດ ໂດຍ ຜູຂ້ຽນ ເຖງິ ລາຍລະອຽດ ໂດຍ ຜູຂ້ຽນ ເຖງິ ລາຍລະອຽດ ໂດຍ ຜູຂ້ຽນ ເຖງິ ລາຍລະອຽດ ໂດຍ ຜູຂ້ຽນ ເຖງິ ປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກປະຊາຊນົຜູທ້ກຸຍາກ, , , , ອຶອຶອຶອຶດຫິວດຫິວດຫິວດຫິວ    ແລະ ຄວາມຢູລ່ອແລະ ຄວາມຢູລ່ອແລະ ຄວາມຢູລ່ອແລະ ຄວາມຢູລ່ອດດດດຂອງເຂົາເຈົາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້ຂອງເຂົາເຈົາ້    
 
 

ພືດພືດພືດພືດເເເເທັກໂນໂທັກໂນໂທັກໂນໂທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບລຢີຊວີະພາບໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍເຮັກໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍເຮັກໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍເຮັກໄດມ້ກີານເພ່ີມຂຶນ້ຫຼາຍເຮັກຕາ ໂດຍເພ່ີມຂຶນ້ ຕາ ໂດຍເພ່ີມຂຶນ້ ຕາ ໂດຍເພ່ີມຂຶນ້ ຕາ ໂດຍເພ່ີມຂຶນ້ 100 100 100 100 ເທ່ົາຕວົເທ່ົາຕວົເທ່ົາຕວົເທ່ົາຕວົ    
ຊຶ່ ງບ່ໍເຄຍີຄາດຄດິມາກອ່ນ ຈາກ ຊຶ່ ງບ່ໍເຄຍີຄາດຄດິມາກອ່ນ ຈາກ ຊຶ່ ງບ່ໍເຄຍີຄາດຄດິມາກອ່ນ ຈາກ ຊຶ່ ງບ່ໍເຄຍີຄາດຄດິມາກອ່ນ ຈາກ 1.71.71.71.7    ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ 1996199619961996    ເຖງິເຖງິເຖງິເຖງິ    170170170170    ລາ້ນລາ້ນລາ້ນລາ້ນ

ເຮັກຕາ ໃນປີ ເຮັກຕາ ໃນປີ ເຮັກຕາ ໃນປີ ເຮັກຕາ ໃນປີ 2012201220122012    
 
 

ສະຖຕິິໃນປີ 2012 ໄດຊ້ີແ້ຈງໃຫເ້ຫັນວາ່ພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ໄດຂ້ະຫຍາຍປກູກນັໃນທ ົ່ວໂລກ
ເຖງິ 170.3 ລາ້ນເຮັກຕາ, ມອີດັຕາການເພ່ີມຂຶນ້ປະຈາໍປີ 6% ຕ່ໍປີ, ສງູເຖງິ 10.3 ລາ້ນ ຈາກ 160 
ລາ້ນເຮັກຕາໃນປີ 2011.  
 
ປີ 2012 ເປັນເຄື່ ອງໝາຍທ່ີມກີານເພ່ີມຂຶນ້ 100 ເທ່ົາຕວົ ໃນການປກູພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບທ່ີບ່ໍ
ເຄຍີມມີາກອ່ນ ຊຶ່ ງເລ່ີມຈາກ 1.7 ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ 1996 ເຖງິ 170 ລາ້ນເຮັກຕາ ໃນປີ2012 – 
ອນັນີເ້ຮັດໃຫພື້ດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ເຕັກໂນໂລຊກີານປກູ ໄດຮ້ບັຮອງເອົາໄວທ່ີສດຸໃນປະຫວດັ 
ສາດທ່ີຜາ່ນ – ດວ້ຍເຫດຜນົທ່ີວາ່ – ມນັໃຫຜ້ນົປະໂຫຍດອນັລ ໍາ້ຄາ່. 
 
ໃນຊວ່ງປີ 1996 ຫາ 2012, ຊາວກະສກິອນຫຼາຍລາ້ນຄນົໃນ 30 ປະເທດທົ່ວໂລກ ໄດມ້ກີານ
ຕດັສນິໃຈແບບອດິສະຫຼະ ຫຼາຍກວາ່ 100 ລາ້ນຄນົ ທ່ີຈະປກູໃນພ້ືນທ່ີປກູທ່ີສະສມົໄວ ້ຫຼາຍກວາ່ 1.5 
ພນັລາ້ນເຮັກຕາ – 50% ຫຼາຍກວາ່ແຜນ່ດນິຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາ ຫືຼ ຈນີ; ນີສ້ະແດງໃຫເ້ຫັນ
ເຖງິຄວາມໄວວ້າງໃຈ ແລະ ຄວາມເຊື່ ອໝ ັນ້ຂອງຊາວກະສກິອນ ທ່ີບ່ໍມກັຄວາມສຽ່ງໃນການປກູພືດ
ເທັກໂນໂລຢີຊີວະພາບ ທ່ີໃຫຄ້ວາມຍນືຍງົ ແລະ ມຄີວາມສາໍຄນັທາງດາ້ນເສດຖະກດິສງັຄມົ ແລະ 
ເປັນປະໂຫຍດຕ່ໍສິ່ ງແວດລອ້ມ. 
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ທງັສອງປະເທດໃໝ,່ ຊູດານ (ຝາ້ຍບີທີ) ແລະ ຄວິບາ (ສາລີບີທີ) ປກູເປັນຄ ັງ້ທາໍອດິໃນປີ 2012. 
ປະເທດເຢຍລະມນັ ແລະ ສະວເິດັນ ບ່ໍສາມາດປກູມນັຝງັ “Amflora” ເພາະວາ່ຈະຢດຸອອກວາງ
ຕະຫຼາດ, ໂປແລນດບ່ໍ໌ໄດສ້ບືຕ່ໍປກູສາລີບີທີ ເພາະວາ່ມຂໍີ້ຈາໍກດັທາງດາ້ນລະບຽບການ. 
 
ຈາກ 28 ປະເທດທ່ີປກູພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບໃນປີ 2012, 20 ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ 8 
ປະເທດອດຸສາຫະກາໍ; ນີປ້ຽບທຽບກບັ 19 ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ ແລະ 10 ປະເທດອດຸຫາຫະກາໍ
ໃນປີ 2011. 
 

ໃນປີ 2012, ສະຖຕິິຊາວກະສິກອນມເີຖງິ 17.3 ລາ້ນຄນົ, ເພ່ີມຂືນ້ 0.6 ລາ້ນຄນົ ຈາກປີ 2011 
ປກູພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ – ຫຼາຍກວາ່ 90% ຢາ່ງປະຫຼາດ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ 15 ລາ້ນຄນົ ເປັນ
ຊາວກະສກິອນທ່ີທກຸຍາກໃນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ. ຊາວກະສກິອນໄດຮ້ຽນຮູເ້ຖງິຄວາມສຽ່ງ ແລະ 
ໃນປີ 2012 ເປັນປະຫວດັການຊາວກະສກິອນລາຍຍອ່ຍ 7.2 ລາ້ນ ໃນປະເທດຈນີ ແລະ ອກີ 7.2 
ລາ້ນຄນົໃນອນິເດຍ ໄດຮ້ບັການເລືອກຕ ັງ້ທ່ີຈະປກູເກອືບ 15 ລາ້ນໄລຝ່າ້ຍບີທີ ເພາະມນັເປັນ
ປະໂຫຍດທ່ີສາໍຄນັຫຼາຍ. 
 
ເປັນຄ ັງ້ທາໍອິດທ່ີປະເທດກາໍລງັພດັທະນາເຕບີໂຕຂຶນ້, 52% ຈາກພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບທົ່ວໂລກ 
ໃນປີ 2012 ຫຼາຍກວາ່ປະເທດອດຸສາຫະກາໍ 48%. ໃນປີ 2012, ອດັຕາການຈະເລີນເຕີບໂຕຂອງ
ພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ຈະເລີນເຕີບໂຕຢາ່ງວອ່ງໄວສາມເທ່ົາຕວົເປັນຢ່າງໜອ້ຍ ແລະ ຫາ້ເທ່ົາຕວົ
ໃນປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ 11% ຫືຼ 8.7 ລາ້ນເຮັກຕາ ເມ ື່ອທຽບກບັ 3% ຫືຼ 1.6 ລາ້ນເຮັກຕາໃນ
ປະເທດອດຸສາຫະກາໍ. 
 
ລກັສະນະການເພ່ີມຂຶນ້ເປັນຈດຸເດ່ັນທ່ີສາໍຄນັ – 13 ປະເທດໄດປ້ກູພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ທ່ີມ ີ
ສອງ ຫືຼ ຫຼາຍລກັສະນະໃນປີ 2012 ແລະ ໂດຍການສະໜບັສະໜນູ, 10 ປະເທດ ຈາກ 13 
ປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ – 43.7 ລາ້ນເຮັກຕາ ຫືຼ ຫຼາຍກວາ່ໜ່ຶງສວ່ນສີ່ ຂອງ 170 ລາ້ນເຮັກຕາເພ່ີມ
ຂືນ້ໃນປີ 2012.     
 
ບຣາຊນິຕິດຕ່ໍກບັເປັນປີທີສີ່  ຊຶ່ ງເປັນເຄື່ອງມຂືອງການຈະເລີນເຕບີໂຕທົ່ວໂລກ ໃນການເພ່ີມຂຶນ້ຂອງ
ພ້ືນທ່ີປກູພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບຫຼາຍກວາ່ປະເທດອື່ ນໆ – ສະຖຕິິເພ່ີມຂຶນ້ທ່ີໜາ້ປະທບັໃຈ ຊຶ່ ງມ ີ
ຈາໍນວນ 6.3 ລາ້ນເຮັກຕາ, ເພ່ີມຂຶນ້ 21% ຈາກ ປີ 2011 ເຖງິ 36.6 ເຮັກຕາ.  
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ສະຫະລດັອາເມລິກາຍງັຄງົເປັນປະເທດທ່ີນາໍໜາ້ ຊຶ່ ງມເີຖງິ 69.5 ລາ້ນເຮັກຕາ ທ່ີມກີານນາໍໃຊ ້90% 
ສະເລຍ່ທ ົ່ວພືດທງັໝດົ. ຜນົກະທບົຈາກໄພແຫງ້ແລງ້ຂອງສະຫະລດັອາເມລິກາໃນປີ 2012, ສາລີໄດ້
ຮບັຄວາມເສຍຫາຍເຖງິ 21% ແລະ ຖ ົ່ວເຫືຼອງ 12%. ປະເທດການາດາໄດມ້ສີະຖຕິເິຖງິ 8.4 ລາ້ນ
ເຮັກຕາຂອງຄາໂນລາ ທ່ີມກີານຍອມຮບັເຖງິ 97.5%.      
 
ອນິເດຍໄດມ້ກີານເຕບີໂຕເປັນປະຫວດັການ 10.8 ລາ້ນເຮັກຕາ ຂອງສາລີບີທີ ຊຶ່ ງມອີດັຕາການ 
ຍອມຮບັ 93% ໃນຂະນະທ່ີຊາວກະສກິອນທ່ີທກຸຍາກ 7.2 ລາ້ນຄນົໃນປະເທດຈນີໄດປ້ກູສາລີບີທີ 
ຈາໍນວນ 4.0 ລາ້ນເຮັກຕາ ດວ້ຍອດັຕາການຍອມຮບັ 80%. ການປກູໂດຍສະເລຍ່ 0.5 ເຮັດຕາ ຕ່ໍ 
ຊາວກະສກິອນນຶ່ງຄນົ. ໃນປະເທດອນິເດຍລາຍໄດຂ້ອງຊາວກະສກິອນທ່ີເພ່ີມຈາກຝາ້ຍບີທີ ຈາໍນວນ 
12.6 ພນັລາ້ນດອນລາສະຫະລດັອາເມລິກາ ໃນຊວ່ງປີ 2002 ຫາ 2011 ແລະ 3.2 ພນັລາ້ນດອນ
ລາສະຫະລດັອາເມລິກາ ໃນປີ 2011 ເທ່ົານ ັນ້.    
 
ອບັຝຣກິາຍງັຄງົໃຫຄ້ວາມຄືບໜາ້ກບັອບັຝຣກິາໃຕ ້ ໃນການເພ່ີມພ້ືນທ່ີ ຂອງເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ 
ໂດຍສະແດງໃຫເ້ຫັນທາງດາ້ນສະຖຕິ ິມຈີາໍນວນ 0.6 ລາ້ນເຮັກຕາ ເພ່ີມຂຶນ້ເຖງິ 2.9 ລາ້ນເຮັກຕາ; 
ປະເທດຊູດານເຂ້ົາຮວ່ມອບັຝຣກິາໃຕ,້ ບກູນິາ ຟາໂສ ແລະ ອຢິີບ ທ່ີຈະນາໍຈາໍນວນທງັໝດົຂອງ
ບນັດາປະເທດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບຊາວອບັຝຣກິາທງັສີ່ . 
 
ຫາ້ປະເທດໃນສະຫະພາບຢໂູຣບ ໄດສ້າ້ງສະຖຕິິໃນການປກູສາລີບີທີ ຈາໍນວນ 129,071 ເຮັກຕາ, 
ເພ່ີມຂຶນ້ 13% ຈາກ ປີ 2011. ປະເທດສະເປນນາໍໜາ້ສະຫະພາບຢໂູຣບ ຈາໍນວນສາລີບີທີ ມເີຖງິ 
116,307 ເຮັກຕາ, ເພ່ີມຂືນ້ 20% ຈາກປີ 2011. 
 
ຕ ັງ້ແຕປີ່ 1996 ເຖງິ ປີ 2011 ພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ໄດປ້ະກອບສວ່ນເຂ້ົາໃນການຄ ໍາ້ປະກນັ
ດາ້ນສະບຽງອາຫານ ແລະ ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດນິຟ້າອາກາດ ໂດຍການເພ່ີມມນູຄາ່ພືດຂຶນ້
ເຖງິ 98.2 ພນັລາ້ນສະຫະລດັອາເມລິກາ; ເຮັດໃຫສ້ະພາບແວດລອ້ມດຂີຶນ້ ໂດຍການເກບັຮກັສາ
ຈາໍນວນຢາຂາ້ສດັຕພືູດໄວໄ້ດເ້ຖງິ 473 ລາ້ນກໂິລກຼາມ; ສະເພາະຢູໃ່ນປີ 2011 ພຽງປີດຽວ ສາມາດ
ຫຸຼດຜອ່ນການປດົປອ່ຍຂອງທາດອາຍກາກໂນນກິ (CO2) ໄດຈ້າໍນວນ 23.1 ພນັລາ້ນກໂິລກຼາມ ຊຶ່ ງ
ເທ່ົາກນັກບັຈາໍນວນລດົເກງແລນ່ຕາມຖະໜນົ 10.2 ລາ້ນຄນັ; ອະນລຸກັຊວີະນາໆພນັ ໂດຍການ
ຮກັສາທ່ີດນິໄດຈ້າໍນວນ 108.7 ລາ້ນເຮັກຕາ; ແລະ ຊວ່ຍຫຸຼດຜອ່ນຄວາມທກຸຍາກດວ້ຍການຊວ່ຍເຫືຼອ
ຊາວກະສກິອນຫຼາຍກວາ່ 15.0 ລາ້ນຄນົ ແລະ ຈາໍນວນຄອບຄວົທງັໝດົ ຫຼາຍກວາ່ 50 ລາ້ນຄນົ, 
ໃນນ ັນ້, ມບີາງບກຸຄນົທກຸຍາກທ່ີສດຸໃນໂລກ. ພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ມຄີວາມສາໍຄນັຫຼາຍ ແຕບ່ໍ່



4 

 

ແມນ່ຢາວເິສດ ແລະ ຢຶດໝັນ້ໃນການປະຕິບດັຟາມທີດເີຊ່ັນ: ການໝນູວຽນ ແລະ ການຈດັການຄວາມ
ຕາ້ນທານພະຍາດ ແມນ່ເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນສາໍລບັພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ ທ່ີມນັເປັນພືດທາໍມະດາ. 
 
ການຂາດຄວາມເໝາະສມົ, ພ້ືນຖານທາງດາ້ນວທິະຍາສາດ ແລະ ຄາ່ໃຊຈ້າ່ຍ/ປະສດິທິພາບເວລາ ຍງັ
ຄງົເປັນຂໍຈ້າໍກດັທ່ີສາໍຄນັໃນການນາໍມາໃຊ.້ ຄວາມຮບັຜິດຊອບຢາ່ງເຂັດງວດ ແຕບ່ໍ່ເປັນພາລະ, ລະ 
ບຽບຫຼກັການເປັນສິ່ ງຈາໍເປັນສາໍລບັປະເທດທ່ີທກຸຍາກ ແລະ ກາໍລງັພດັທະນາ. 
 

ຄາ່ເມດັພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບທົ່ວໂລກ ມມີນູຄາ່ 15 ພນັລາ້ນສະຫະລດັອາເມລິກາ ໃນປີ 2012. 
 
ຄວາມຄາດຫວງັໃນອານາຄດົ - ລະມດັລະວງັໃນການຄາດຄະເນຜນົກາໍໄລປະຈາໍປີໃຫມ້ຄີວາມເໝາະ 
ສມົ ເພາະວາ່ມອີດັຕາການຍອມຮບັສງູໃນບນັດາພືດຫຼກັໃນຕະຫຼາດ ທງັສອງປະເທດກາໍລງັພດັທະນາ 
ແລະ ອດຸສາຫະກາໍ.  
 
ISAAA ເປັນອງົການທ່ີບ່ໍຫວງັຜນົກາໍໄລ, ສະໜບັສະໜນູຈາກອງົການພາກລດັ ແລະ ເອກະຊນົ. 
ການຄາດຄະເນຈາໍນວນເຮັກຕາ ຂອງພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບທງັໝດົ ໄດລ້າຍງານໃນສິ່ ງພິມທງັ
ໝດົຂອງ ISAAA ຊຶ່ ງຈະນບັພຽງຄ ັງ້ດຽວ ໂດຍບ່ໍຄາໍນງືເຖງິຈາໍນວນລກັສະນະ ຊຶ່ ງເອົາລວມເຂ້ົາກນັ
ໃນບນັດາພືດຕາ່ງໆ. ຂໍມ້ນູລາຍລະອຽດຈດັໄວໃ້ນບດົສະຫຸຼບ ISAAA 44 “ສະພາບໃນທົ່ວໂລກຂອງ
ພືດເທັກໂນໂລຢີຊວີະພາບ (Biotech)/ຈເີອມ (GM) ເປັນສນິຄາ້: 2012” ຂຽນໂດຍ Clive 
James. ສາໍລບັຂໍມ້ນູເຕີມ, ກະລນຸເຂ້ົາເບິ່ ງເວບໄຊສ ໌ http://www.isaaa.org ຫືຼ ຕດິຕ່ໍ ISAAA 
SEAsia Center, ໂທຣ: +63 49 536 7216, ຫືຼ ອເີມວ: info@isaaa.org. 
 
 


