ຄົບຮອບ 20 ປີ ຂອງການປູກພືດໂດຍປັບປ່ຽນທາງດ້ານ ພັນທຸນກຳ
(Biotech/GM Crops) ໃນເຊີງເສດຖາກິດໂລກ: 1996 ຫາ 2015
ໂດຍທ່ານ ໄຄຼຟ ເຈມສ ທັງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ປະທານອົງກອນ, ISAAA
ອຸດທິດໃຫ້ແກ່ທ່ານ ນໍມານ ບໍເລົາ ເຈົ້າຂອງລາງວັນ ໂນເບວ
ສາຂາສັນຕິພາບຄົນລ່າສຸດເຊິ່ງເປັນຜູ້ກໍ່ຕັ້ງ ແລະ ອາດີດປະທານ ອົງກອນ
ISAAA
10 ອັນດັບຂໍ້ເທດຈິງກ່ຽວກັບ ການປູກພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກຳ ແລະ
ໄຊ້ເທກໂນໂລຊີວະພາບຂອງພວກເຂົາໃນຊ່ວງຄອບຮອບ 20 ປີທຳອິດໂດຍເລີ່ມຈາກ ປີ
1996 ຫາ 2015
ຂໍ້ເທດຈິງທີ1:
ປີ
2015
ເຮັດໃຫ້ຄວາມປະສົບຜນສຳເລັດທາງດ້ານເສດຖາກິດໃນໄລຍະ
20
ປີ
ໂດຍຈາກການປູກພືດໂດຍນຳໃຊ້ ການປູກພືດແບບໄຊ້ເທກໂນໂລຊີວະພາບ
ໃນຈຳນວນ
2
ຕື້ເຮັກຕາທີ່ເພີ່ມຂື້ນໂດຍທີ່ບໍ່ເຄີຍມີມາກ່ອນຂອງການປູກພືດທີ່ໃຊ
້ລແບບເທກໂນໂລຊີວະພາບ
ເກືອບເທົ່າກັບສອງເທື່ອຂອງຜືນແຜ່ນດິນຂອງອາເມລິກາ (ໃນເນື້ອທີ່ 397
ລ້ານ
ເຮັກຕາ),
ມີປະມານ
28
ປະເທດໃນທົ່ວໂລກທີ່ປູກປະສົບຜົນສຳເລັດມາແລ້ວຂອງທຸກປີ
ໃນໄລຍະ
20
ປີຜ່ານມາໂດຍເລີ່ມຈາກປີ
1996
ຫາ
2015;
ຜົນກຳໄລຂອງຊາວນາທີ່ໄດ້ຮັບສາມາດຍາດໄດ້ອີງຕາມຕົວເລກທີ່ຄາດຄະເນໃນລະດັບ
ຕ່ຳແມ່ນຫລາຍກ່ວາ
150
ຕື້ໂດຣາສະຫະລັດ
ໃນໄລຍະປີ
1996
ຫາ
2015.
ຊາວກະສິກອນທີ່ບໍ່ມີຄວາມສ່ຽງສາມາດສ້າງຜົນກຳໄລໃນທຸກປີຈົນເຖິງ
18
ລ້ານ
ເຊິ່ງເປັນຈຸດເດັ່ນທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່
ຊາວກະສິກອນຜູ້ທີ່ມີຄວາມຈຳກັດທາງດ້ານແຫລ່ງລາຍຮັບ
ຫລື
ຊາວນາຜູ້ທຸກຈົນໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນານັ້ນ.
ຂໍ້ເທດຈິງທີ2: ຄວາມຄືບຫນ້າກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນໄລຍະ 20 ປີທຳອິດ
ອີງຕາມໃນການດຳເນີນງານທີ່ພົ້ນເດັ່ນຂອງການຈະເລີນເຕີບໂຕໃນທຸກປີໃນໄລຍະ
19
ປີ,
ເລີ້ມແຕ່
1996
ຫາ
2014,
ເນື້ອທີ່ທີ່ປູກພືດປະຈຳປີທີ່ໄຊ້ເທກໂນໂລຊີວະພາບໃນທົ່ວໂລກມີໂຕເລກຂ
ື້ນສູງເຖິງ 181,5 ລ້ານເຮັກຕາ ອີງຕາມໂຕເລກໃນປີ 2014 ຖ້າທຽບໃສ່ປີ 2015
ແລ້ວ
ແມ່ນມີພຽງແຕ່
179.7
ລ້ານເຮັກຕາ;
ຄວາມແຕກຕ່າງລະຫວ່າງປີຕໍ່ປີພຽງແຕ່ 1 ເປີເຊັນຖ້າທຽບລະຫວ່າງປີ 2014
ແລະ ປີ 2015. ມີຫລາຍປະເທດໄດ້ເພີ່ມຈຳນວນເນື້ອທີ່ການປູກຂື້ນເພີ້ມ,
ແຕ່ໃນຂະດຽວກັນຫລາຍປະເທດກໍ່ໄດ້ຫຼຸດເນື້ອທີ່ການປູກຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນ
ສ່ວນໃຫຍ່ເຊັ່ນດຽວກັນ ເນື່ອງຈາກສາຍເຫດວ່າລາຄາຂອງຜົນຜະລິດມີລາຄາຕ່ຳ.
ການຫຼຸດລົງຂອງເນື້ອທີ່ການປູກດັ່ງກ່າວຈະຄືນສູ່ສະພາບປົກກະຕິກໍ່ຕໍ
່ເມື່ອເວລາຂອງສິນຄ້ານັ້ນຖືກແກ້ໄຂ ຫຼື ປັບປຸງໃຫ້ຄືນສູ່ສະພາບເດີມ.

ເນື້ອທີ່ການປູກໃນທົ່ວໂລກຂອງການປູກພືດທີ່ໄຊ້ເທກໂນໂລແບບຊີວະພາບເພ
ີ່ມຂື້ນເຖິງ 100 ເທົ່າໃນປີ 1996 ຫາ ປີ 2015, ເພີ່ມຈາກ 1,7 ລ້ານ ເຖິງ 179,7
ລ້ານເຮັກຕາ
ໄດ້ເປັນການເຮັດໃຫ້ການປູກພືດໂດຍໄຊ້ເທກໂນໂລຊີວະພາບນຳໄປຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໄ
ວສຸດໃນເວລາປະຈຸບັນ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ3:
ໄລຍະ
4
ປີຕິດຕໍ່ກັນໃນການເພີ່ມການປູກພືດໂດຍໄຊ້ເທກໂນໂລຊີວະພາບ
ຂອງປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ
ໃນສົກປີ 2015, ຄວາມຈະເລີນເຕິບໂຕຂອງຊາວນາທາງດ້ານ ການຜະລິດການນຳໃຊ້
ການປູກພືດແບບນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ ໃນທະວີບອາເມລິກາລາຕິນ, ເອຊຽນ ແລະ
ອາຝະລິກກາ ມີໂຕເລກຂື້ນສູງເຖິງ 97. 1 ລ້ານ ເຮັກຕາ ຫລື 54 ເປີເຊັນ;
ໂຕເລກໃນທົ່ວໂລກ 179.7 ລ້ານເຮັກຕາ ຫລື 46 ເປີເຊັນໃນ (ໂຕເລກໃນປີ 2014 ແມ່ນ 53
ເປີເຊັນ), ຖ້າທຽບໃສ່ກັບປະເທດອຸດສະຫະກຳແລ້ວໃນສົກປີ 2015 ແມ່ນ 82.6 ລ້ານ
ເຮັກຕາ
ຫຼື
46
ເປີເຊັນ
(ແຕ່ໃນປີ
2014
ແມ່ນ
47
ເປີເຊັນ).
ຈາກການເຫັນໄດ້ຊັດຂອງການເພີ່ມຂອງໂຕເລກເຫລົ່ານີ້
ມີແນວໂນ້ມຄືຈະມີການສືບຕໍ່ຂະຫຍາຍໂຕເພີ້ມໃນແຜນການປູກພືດແບບນຳໃຊ້ເ
ທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
ໃນບັນດາ
28
ປະເທດໃນປີ
2015,
ສວ່ນໃຫຍ່
ແມ່ນເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາເຊິ່ງປະກອບມີ
20
ປະເທດ
ແລະ
8
ປະເທດທີ່ເປັນປະເທດອຸດສາຫະກຳ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ4: ການປູກພືດທີ່ມີລັກສະນະລວມ (Stacked Traits) ກວາມເອົາປະມານ
33 % ໃນທົ່ວໂລກເຊິ່ງລວມເປັນເນືອທີ່ໃນຈຳນວນ 179.7 ລ້ານ ເຮັກຕາ
ການປູກພືດທີ່ມີລັກສະນະລວມ
(Stacked
Traits)
ແລະໄດ້ຮັບການສະຫນັບສະໜູນຈາກຊາວກະສິກອນສຳລັບໃນ
ຮູບແບບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

(Biotech

ເປັນການທີ່ນິຍົມ
3

crops).

ໃນປີ

2014

ການປູກພືດທີ່ມີລັກສະນະລວມ (Stacked Traits) ໄດ້ເພີ່ມຂື້ນຈາກ 51.4 ລ້ານ
ເຮັກຕາ
ເຖິງ
58.5
ລ້ານ
ເຮັກຕາ
ໂຕເລກໃນປີ
2015;
ເຊິ່ງມີຕົວເລກຄວາມແຕກຕ່າງການເພີ່ມຂື້ນລະຫວ່າງປີ 2014 ແລະ ປີ 2015
ເທົ່າກັບ

14

%

ໃນເນື້ອທີ່

7.1

ລ້ານເຮັກຕາ.

ໃນ

14

ປະເທດປູກພືດທີ່ໃຊ້ແບບເທກໂນໂລຢີຊີວະພາບ (Biotech crops) ເຊິ່ງມີຈຳນວນ 2
ລັກສະນະພືດ
ຫຼື
ຫຼາຍກ່ວາ
ໃນສົກປີ
2015
ໂດຍສະເພາະແມ່ນ
11
ປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ
ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນ
ປະເທດຫວຽດນາມເລີ້ມປູກພືດແບບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

(Biotech

crops)ຄັ້ງທຳອິດໃນປີ 2015 ເຊັ່ນ: ສາລີ (BT/HT).
ຂໍ້ເທດຈິງທີ5:
ກາານຄັດເລືອກສິ່ງທີ່ພົ້ນເດັ່ນ
ໃນປະເທດທີ່ກຳລັງພັດທະນາ ໃນປີ 2015.
ອາເມລິກາລາຕິນກຸ່ມປະເທດທີ່ມີຄວາມກ້ວາງຂອງເນື້ອທີ່ປູກພືດໃນຮູບແບ
ບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

(Biotech

crops)

ກວ້າງທີ່ສຸດ

ນຳຫນ້າໂດຍປະເທດບາຊິວ,

ຮອງລົງມາແມ່ນປະເທດ
ອາແຈງຈີນາ.
ໃນກຸ່ມປະເທດເອຊຽນ,
ຫວຽດນາມເປັນປະທດທຳອິດທີ່ປູກພືດດັ່ງກ່າວ.
ສ່ວນປະເທດບັງກາເລດມີນະໂຍບາຍທາງການເມືອງໃຫ້ຄວາມສົນໃຈຕໍ່ກັບການປູກພື
ດແບບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ

(Biotech

crops)

ການປູກຫມາກເຂືອ

ບີທີ

ແລະ

ເຂົ້າໂກເດັນ
(Golden
Rice),
ໝາກເດັ່ນ,
ຝ້າຍ
ພືດເຫຼົ່ານີ້ເປັນພືດທີ່ຕັ້ງເປົ້າໝາຍໄວ້ໃນອະນາຄົດຂອງເຂົາເຈົ້າ
ທີ່ຈະໄດ້ສືບຕໍ່ດຳເນີນການໃນຕໍ່ຫນ້າ.
ໃນໄລຍະ
13
ປີຜ່ານມາປະເທດຟີລິບປິນໄດ້ປະສົບຜົນສຳເລັດໃນການປູກສາລີ
ແລະ
ປັດຈຸບັນກຳລັງຂໍອຸທອນເຖິງສານຂັ້ນສູງເພື່ອຂໍອະນຸມັດໃນການໃຊ້ການປູກ
ພືດແບບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບ
(Biotech
crops)
ຢ່າງຖືກຕ້ອງຕາມກົດຫມາຍ,
ໃນເວລາດຽວກັນນີ້ປະເທດອິນໂດເນເຊຍແມ່ນກຳລັງໃກ້ທີ່ຂະໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃນກາ
ນປູກອ້ອຍພື້ນບ້ານທີ່ທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງ.
ຈີນໄດ້ຖືເອົາການປູກຝ້າຍເປັນພືດສຳຄັນທີ່ໄດ້ສືບຕໍ່ສ້າງລາຍຮັບໃຫ້ເຂົ
າເຈົ້າ ໃນໄລຍະປີ 1997 ຫາ ປີ 2004 ສາມີລາຍຮັບເຖິງ 18 ຕື້ ໂດຣາສະຫະລັດ.
ທີ່ຫນ້າສັງເກດ ສາມະຄົມເຄມີຈີນໄດ້ (ChemChina) ໄດ້ສະເໜີງົບປະມານ 43
ຕື້ສຳລັບໃຫ້ແກ່ກຸ່ມສາມະຊິກຂອງເຂົາເຈົ້າ.
ໃນປີ
2015,
ປະເທດອິນເດຍໄດ້ຕິດອັນດັບ1ໃນທົ່ວໂລກໃນການຜະລິດຝ້າຍ
ບີທີ(Bt), ເຊິ່ງເປັນສ່ວນປະກອບ ລາຍຮັບທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດໃນໃນຊ່ວງໄລຍະ
2002
ຫາ
2014
ຄາດຄະເນລາຍຮັບປະມານ
18
ຕື້
ໂດຣາສະຫະລັດ.
ທະວີບອາຟຣິກກາກໍ່ໄດ້ມີຄວາມກ້າວຫນ້າເຖິງແມ່ນວ່າຈະປະສົບກັບໄພແຫ້ງແ
ລ້ງໃນອາຟຣິກກາໃຕ້
ແຕ່ກໍ່ຍັງປະກົດໃຫ້ເຫັນໃນການຫຼຸດລົງໃນຄວາມຕັ້ງໃຈປູກໃນປີ
2015
ເກືອບປະມານ
700.000
ເຮັກຕາໃນປີ
2015
ຫຼຸດລົງ
23
ເປີເຊັນ.
ຈຸດທີ່ສຳຄັນທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນຄືດັ່ງ
ຊີວິດທີ່ຖືກຄຸກຄາມໂດຍຄວາມແຫ້ງແລ້ງໃນອາຟຣິກກາ
ສາລີທົນແລ້ງທີ່ໄດ້ຈາກ
WEMA
ເທກໂນໂລຢີ
ຊີວະພາບໄດ້ເປັນສິ່ງທີ່ຕາມເກັບຮອຍຕໍ່ບັນຫາເຫລົ່ານີ້
ແລະ
ຈະຖູກສູນຊີ້ນໃນປີ
2017.
ສຸດານໄດ້ເພີ່ມເນື້ອທີ່ການຜະລິດຝ້າຍຂື້ນປະມານ 30 ເປີເຊັນ, ໃນຈຳນວນ
120.000
ເຮັກຕາໃນປີ
2015,
ແຕ່ເນື່ອງຫຼາຍປັດໃຈເຮັດໃຫ້ຫມົດໂອກາດເນື້ອທີ່ປູກທີ່ສູງກ່ວາໃນ
ບູກີນາ
ຟາໂຊ.
ໃນປີ
2015,
8
ປະເທດໃນອາຟຣິກກາທີ່ມີລາຍຮັບຕ່ຳສຸດ
ໄດ້ເປັນປະເທດທີ່ກຳລັງທົດລອງໃນພາກສະໜາມ
ໂດຍຄັດເລືອກເອົາຊະນິດພືດອາຟຣິກກາທີ່ເຫມາະສົມສຸດໃນກ່ອນທີ່ຈະໄດ້ຮັບ
ການອະນຸມັດ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ6: ການພັດທະນາທີ່ສຳຄັນຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາໃນປີ 2015
ຄວາມຄືບຫນ້າໃນຫຼາຍດ້ານໄດແກ່:
ຫລາຍຢ່າງທີ່ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບໃນເຊີງດ້ານເສດຖາກິດຂອງພືດທີ່ປັບປຽ່ນພັ
ນທຸກຳໃໝ່

(ພືດຈີເອັມ)

ໝາກແອັບເປີ້ນ

ເຊັ່ນ:ມັນຝະລັ່ງ

ອິນເນັດ

ອາກຕິກ(Artic

(Innate

Potatoes),
Apple)

ເປັນສິນຄ້າໃນເຊີງເສດຖາກິດຂອງພືດທີ່ບ່ໄດ້ຮັບການປັບແປງທາງພັນທຸກຳ
ຫລື
ຫລັດແກ້,
ເອດຍູ
ຄາໂນລາ
(SU
Canola);
ຢ່າງທຳອິດທີ່ໄດໄດ້ຮັບການຍອມຮັບຈາກການປັບປ່ຽນທາງພັນທູກຳແມ່ນ
ຜະລິດຕະພັນອາຫານສັດ,
ປາຊາມອນ
ສຳລັບການບໍລິໂພກຂອງມະນຸດ,
ເພີ່ມທະວີຂອງການນຳໃຊ້

R&D

ຂອງການຫຼັດແກ້ໄຂຈີນອມ(genome)

ຢ່າງມີປະສິດທິຜົນ ທີ່ມີຊື່ວ່າ CRISPR (Clustered Regularly Interspersed Short
Palindromic
Repeats);
ສາລີທົນແລ້ງເປັນພືດຊີວະພາບເທກໂນໂລຊີທີ່ໄດ້ຮັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູ
ງ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ7:
ການຈັດຕັ້ງໃນລະດັບສູງຂອງການປູກສາລີທົນແລ້ງ
(ສາລີ
ໄບໂອເທກ)ໃນອາເມລິກາ
ສາລີທົນແລ້ງ ເປັນພືດ ໄບໂອເທກຖືກປູກໃນປະເທດ ອາເມລິກາຄັ້ງທຳອິດໃນປີ
2013, ເພີ່ມຂື້ນ 15 ເທົ່າໃນປີ 2015 ຈາກ 50,000 ເຮັກຕາ ໃນປີ 810,000 ເຮັກຕາ
ອັນນີ້ເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການຍອມຮັບສູງຂອງຊາວກະສິກອນ
ບໍ່ວ່າການສົ່ງເສີມປູກໃນທາງພາກລັດ
ແລະ
ເອກະຊົນ.
ການສະຫນອງສາລີທົນແລ້ງໄດ້ຈັດສົ່ງໄປຖືກເວລາໃຫ້ບັນດາໃນປະເທດອາຟລິກກາເ
ພື່ອແກ້ໄຂໄພແຫ້ງແລ້ງໃນປີ 2017.
ຂໍ້ເທດຈິງທີ8: ສະຖະນະພາບການປູກພືດແບບເທກໂນໂລຊີຊີວະພາບໃນບັນດາປະເທດ
ຢູ່ ຍູໂຣບ
ເຊັ່ນດຽວກັນ 5 ປະເທດໃນຢູໂລບໄດ້ສືບຕໍ່ປູກສາລີ ບີທີ ໃນເນື້ອທີ່ 116,870
ເຮັກຕາ,
ອີງຕາມໂຕເລກເຫັນວ່າຫຼຸດລົງ
18
ໃນປີ
2014.
ການຫລຸດລົງດັ່ງກ່າວເນື່ອງຈາກຫລາຍປັດໃຈເຊັ່ນ:
ເນື່ອງຈາກການປູກສາລີມີການຈັດຕັ້ງບັດໜ້ອຍເຮັດໃຫ້ຂາດແຮງຈູງໃຈແກ່ຊາວ
ນາ, ຍາກໃນການລາຍງານຂ້ມູນ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ9: ຜົນກຳໄລທີ່ໄດ້ຈາກການປູດໂດຍໃຊ້ ເທກໂນໂລຢີ ຊີວະພາບ
ຈາກຜົນການສຶກສາວວິເຄາະທີ່ລວມແລ້ວ
147
ຄັ້ງໃນໄລຍະ
20
ປີຜ່ານມາລາຍງານວ່າ
ການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດການປູກພືດ
ຈີເອັມ
(ພືດທີ່ພັບປ່ຽນທາງດ້ານພັນທຸກຳ)
ໄດ້ເຮັດໃຫ້ການນຳໃຊ້ສານຢາຂ້າແມງໄມ້ຫຼຸດລົງປະມານ
3ເປີເຊັນ,
ເພີ້ມສາມັດຕະພາບທາງຜົນຜະລິດໄດ້
22
ເປີເຊັນ
ແລະ
ເພີ້ມຜົນກຳໄລໃຫ້ແກ່ຊາວນາ

68%

(Qaim

et

ຂໍ້ມູນຜົນການລາຍງານປະຈຳປີຈາກການສຶກສາອື່ນໆໃນທົ່ວໂລກ

al,
(Brookes

2015).
et

al,

2015).
ການປູກພືດແບບນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຢີ
ຊີວະພາບສາມາດຊ່ວຍຄວາມຮັບປະກັນດ້ານສະບຽງອາຫານ,
ຄວາມຍືນຍົງ
ທາງສະພາບແວດລ້ອມ
ແລະ
ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບອາກາດໂດຍການເພີ່ມຂື້ນທາງດ້ນຜົນຜະລິດພືດ
ກວມເອົາ

US$150

ຕື້

(ໂດຣາ

ສະຫາລັດ),

ຊ່ວຍໃຫ້ສະພາບແວດລ້ອມດີຂື້ນ

ໂດຍສາາດຫຼຸດຜ່ອນການນຳໃຊ້ຢາປາບສັດຕູພືດ
ກິໂລ.ໃນສະເພາະປີ
2014;
ຫລຸດຜ່ອນການລະເຫີຍຂອງທາດກາກບອນ
27ຕື້
ກິໂລ
ເທົ່າກັບຢຸດການສັນຈອນລົດ 12 ລ້ານຄັນສຳລັບ 1 ປີ. ສາອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ
ເຊັ່ນ: ສາມາດຮັກສາດິນໄດ້ 152 ລ້ານເຮັກຕາ ຈາກປີ 1996 ຫາ 2014 ແລະ
ຊ່ວຍຫຼຸດລະຫລັບຄວມທຸກຈົນ
16.5
ລ້ານ
ຊາວນາຂະຫນາດນ້ອຍ
ແລະ
ຄອບຄົວຂອງພວກເຂົາທີ່ມີລາຍຮັບຕໍ່າສຸດໃນທົ່ວໂລກໃນຈຳນວນ 65 ລ້ານຄົນ.
ການປູກພືດແບບນຳໃຊ້ເທກໂນໂລຢີຊີວະພາບມີບົດບາດສຳຄັນຫລາຍ
ແຕ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍຄວາມວ່າຈະແມ່ນສາມາດແກ້ບັນຫາໃນທຸກທາງ
ພຽງແຕ່ຢຶດໝັ້ນການປະບັດຖືກວິທີເຊັ່ນ:
ການໝູນວຽນ,
ການຈັດການຄວາມຕ້ານທານຈ້ອງແມ່ນການປູກພືດແບບນຳໃຊ້ເທກນິກຊີວະພາບ
ຂໍ້ເທດຈິງທີ10: ມູມມອງໃນອະນາຄົດ -3 ຢ່າງທີ່ຄວນຖືກຜິດຈາລະນາ.
ຢ່າງທຳທີ1:
ອັດຕາການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດສູງ
(90
ຫາ
100ເປີເຊັນ)
ໃນຕະຫຼາດເທດໂນໂລຢີທີ່ສຳຄັນໃນປັດຈຸບັນ,ໄດ້ອອກຈາກວົງແຄບສູ່ການຂະຫຍາຍ
ຕົວໃນວົງກ້ວາງ.
ແຕ່ວ່າເຖິງຢ່າງໃດກໍ່ຕາມກໍ່ມີກະຍະພາບທີ່ສຳຄັນໃຫ້ແກ່ປະເທດອື່ນທີ່
ຍັງບໍ່ຈັດຕັ້ງປະຕິບັດໃນການເລືອກຜົນຜະລິດເຊັ່ນ:
ການປູກສາລີ
ໄບໂອເທັກໂນໂລຢີີ ຢ່າງຫນ້ອຍ 100 ເຮັກຕາໃນທົ່ວໂລກ, 60 ລ້ານ ໃນເອເຊຍ
(ສະເພາະປະເທດຈີນມີ 35 ລ້ານ ເຮັກຕາ), ແລະ 35 ລ້ານໃນປະເທດ ອາຟຮິກກາ.
ຢ່າງທີ2:
ຍັງມີຫລາຍກ່ວາ
85
ຜະລິດຕະພັນໃໝ່ທີ່ເປັນໄປໄດ້ທີ່ກຳລັງທົດສອບໃນພາກສະໜາມທີ່ຢູ່ໃນຂັ້
ນຕອນສຸດທ້າຍທີ່ກຳລັງລໍການອະນຸມັດ,
ນອກນີ້ຍັງມີສາລີ
ທີ່ຜລິດໃນຮູບແບບໄບໂອເທກທີ່ສາມາດທົນທານຕໍ່ຄວາມແຫ້ງແລ້ງທຈະຖືກສົ
່ງໄປສົ່ງເສີມການປູກໃນບັນດາປະເທດ ໃນອາຟລິກກາ ໃນປີ 2017. ເຂົ້າໂກເດນ(
Golden
Rice)
ໃນທະວີບເອເຊຍ,
ກ້ວຍເສີມ,
ແລະຖົ່ວພຸ່ມທີ່ທົນຕໍ່ສັດຕູພືດມີແນວໂນ້ມທີ່ຈະປູກໄດ້ໃນທະວີບອາຟ
ຣິກກາ
ແລະ
ທຸໜ່ວຍງານບໍ່ວ່າທາງພາກລັດກໍ່ຄືເອກະຊົນ
ແມ້ນຈະໄດ້ຮັບຄວາມສຳເລັດ
ແລະ
ການອະນຸຍາດໃນການພັດທະນາ
ແລະຂັບເຄື່ອນຜະລິດຕະພັນສູ່ຊາວນາ
ຢ່າງທີ3:
ພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກຳທີ່ຜ່ານການຄັດເລືອກໂດຍສາພາວິທະຍາສາດ
(ຄະນະສາມະຄົມວິທາຍາສາດ)ໃນຍຸກປະຈຸບັນມີບົດບາດສຳຄັນຫລາຍຕໍ່ການພັດທະນາ
.
ຄວາມພະຍາທີ່ເຕັມໄປດ້ວຍຄວາມຫວັງໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຜ່ານມາແມ່ນເປັນເ
ທກໂນໂລຢີທີ່ມີປະສິດທິພາບ
ທີ່ຂືນຊື່ວ່າ
(CRISPR).
ມີຫລາຍຢ່າງທີ່ດີໂດຍແຈ້ງໃຫ້ຮູ້ໂດຍຜູ້ສັງເກດການ
ແລະ
ມີຄວາມເຫັນກົງກັນຕໍ່ການປັບປ່ຽນພັນທຸກຳພືດທີ່ມີແນວໂນ້ມການຜະລິດ
ແນວໃຫມ່
ທີ່ມີຊຸດທີ່ບໍ່ຊ້ຳກັນ,
ເໝາະສົມກັບເວລາ
ແລະ
ມີປະສິດທິພາບຂອງຂໍ້ໄດ້ປຽບຖ້າຫາກປຽບທຽບໃສ່ພືດທຳມະດາ.
ພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກຳ ຫຼື ພືດຈີເອັມທີ່ (GM crops) ມີ 4 ກອບຫລັກຄື::
ຄວາມແມ້ນຢຳ,
ຄວາມໄວ,
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ,
ລະບຽບການຄຸ້ມຄອງ.
ເຊິ່ງແຕກຕ່າງລະກັບລະບຽບການທີ່ນຳໄຊ້ກັບພືດຕັດແຕ່ງພັນທຸກຳໃນປັດຈຸບ

ັນທີ່ເປັນໄປເຫດຜົນໃນຮູບແບບນັກເຊື່ອໝັ້ນໃນຕົວພວກເຂົາເອງ,
ຢຶດຖືເອົາວິທະຍາສາດເປັນຫລັກ, ສອດຕ່ອງກັບວັດຖຸປະສົງອັນສົມຄວນ, ແລະ
ເປັນກົດລະບຽບທີ່ບໍ່ມີພະລະການ.
ກົນລະຍຸດທີ່ມອງເຫັນໄປທາງຂ້າງໜ້າໄດ້ຖືກນຳສະເໜີການສະແດງລິຂະສິດຂອງພ
ືດປັບແຕ່ງທາງດ້ານພິນທຸກຳພືດ,
ປັບປ່ຽນຢີນ,
ຈຸລິນຊີ...ເພື່ອເພີ່ມສະມັດຕະພາບທາງຜົນຜະລິດພືດມີຜົນຜະລິດຕ່ຳໃຫ້ມ
ີທ່າສູງຂື້ນຢ່າງຍີືນນານ,
ໃນທາງກັບກັນສາມາດນຳໄປສູ່ເປົ້າຫມາຍອັນສູງສົ່ງ
ແລະ
ສຳຄັນຂອງການຮັບປະກັນທາງດ້າສະບຽງອາຫານ, ໄພອຶດຫິວ ແລະ ຄວາມທຸກຈົນ.
ອົງການ
ISAAA
ແມ່ນອົງການທີ່ບໍ່ຫາຜົນກຳໄລ
ໂດຍໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກພາກລັດ
ແລະ
ເອກຊົນ
ທຸກການປະເມີນເນື້ອທີ່ປູກພືດປັບປ່ຽນທາງດ້ານພັນທຸກຳແມ່ນໄດ້ລາຍງານ
ໃນທຸກສື່ສິ່ງພີມຂອງອົງກອນ
ໂດຍການນັບລວມກັນບໍ່ແຍກລັກສະນະສະເພາະ
ທີ່ມີການຈົດທະບຫຽນໃນພືດ.
ລາຍງານລະອຽດຂອງຂໍ້ມູນທີ່ໃຫ້ໄວ້ໃນບົດສະຫຼຸບທີ 51 ຂອງຄົບຮອບ 20 ປີ
(1996
ຫາ
2015)
ຂອງສະພາບການປູກພືດທີ່ປັບປ່ຽນທາງດ້ານພັນທຸກຳເປັນສິນຄ້າໃນທົ່ວໂລກຂ
ອງປີ
2015,
ຂຽນໂດຍທ່ານ
ໄຄຼຟ
ເຈມສ.
ສຳລັບຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກະລຸນາເຂົ້າເບິ່ງໃນເວບໄຊ
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