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จากใจผู้จดัท า 
 

ฉบบัน้ีขอประชาสัมพนัธ์งาน HortEx Vietnam 2019 งานแสดงสินคา้ดา้นธุรกิจพืชพรรณ ผกั ผลไม ้
และ ดอกไม ้รวมถึงเทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้ง ประจ าประเทศเวียดนาม เพื่อเป็นเวทีกลางด้านการเจรจาการคา้ให้กบั
กลุ่มผู ้ประกอบการธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้ง และเป็นโอกาสอนัดี ในการขยายตลาดของผูป้ระกอบการไทย จะจดัข้ึนใน
วนัท่ี 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ Saigon Exhibition and Convention Center ประเทศเวยีดนาม  

และน าเสนอบทคดัย่อผลการศึกษาของ Dr Graham Brookes และคณะ ในเร่ือง The contribution of 
glyphosate to agriculture and potential impact of restrictions on use at the global level. เพือประกอบการ
พิจารณา 

ดร.นิพนธ์ เอ่ียมสุภาษิต 
ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 
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The contribution of glyphosate to agriculture and 

potential impact of restrictions on use at the global level 

การมีส่วนร่วมของ glyphosate ต่อการเกษตรและผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน 

จากขอ้จ ากดัในการใชใ้นระดบัโลก 

Graham Brookesa, Farzad Taheripourb, and Wallace E. Tynerc 

a PG Economics, PG Economics, Dorchester, Dorset, United Kingdom 

b Dept of Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette, IN, USA 

c Agricultural Economics, Purdue University, West Lafayette, IN, USA 

ABSTRACT. 

This study assesses the potential economic and environmental impacts that would arise if 

restrictions on glyphosate use resulted in the world no longer planting genetically modified 

herbicide tolerant (GM HT) crops. 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิจและส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจเกิดข้ึน หากมีขอ้จ ากดัในการใช ้
glyphosate ท าใหโ้ลกไม่ปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมท่ีทนทานต่อสารก าจดัวชัพืช (GM HT) 

‘First round’ impacts are the loss of farm level and aggregate impacts associated with the 
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widespread use of GM HT crops (tolerant to glyphosate). There would be an annual loss of global 

farm income gains of $6.76 billion and lower levels of global soybean, corn and canola production 

equal to 18.6 million tonnes, 3.1 million tonnes and 1.44 million tonnes respectively. There would 

be an annual environmental loss associated with a net increase in the use of herbicides of 8.2 

million kg of herbicide active ingredient (+1.7%), and a larger net negative environmental impact, 

as measured by the environmental impact quotient (EIQ
1
) indicator of a 12.4%. Also, there would 

be additional carbon emissions arising from increased fuel usage and decreased soil carbon 

sequestration, equal to the equivalent of adding 11.77 million cars to the roads. 

ผลกระทบจาก "รอบแรก" คือการสูญเสียในระดบัฟาร์ม และผลกระทบโดยรวมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้ืชดดัแปลง
พนัธุกรรมท่ีทนทานต่อ glyphosate รายไดข้องเกษตรกรทัว่โลกจะลดลง 6.76 พนัลา้นดอลลาร์ต่อปี และระดบัการ
ผลิตถัว่เหลือง ขา้วโพด และคาโนลาทัว่โลกจะลดลงเป็น 18.6 ลา้นตนั 3.1 ลา้นตนัและ 1.44 ลา้นตนัตามล าดบั จะ
มีการสูญเสียดา้นส่ิงแวดลอ้มเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัการเพิ่มข้ึนสุทธิในการใช้สารเคมีก าจดัวชัพืช 8.2 
ล้านกิโลกรัมของสารออกฤทธ์ิ (+ 1.7%) และผลกระทบท่ีมีนัยส าคญัทางด้านลบสุทธิ ท่ีวดัโดยใช้ตวับ่งช้ี
ผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้ม (EIQ1) ท่ี 12.4% นอกจากน้ีจะมีการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม ท่ีเกิดจาก
การใชเ้ช้ือเพลิงท่ีเพิ่มข้ึน และลดการสะสมคาร์บอนไดออกไซดใ์นดินเท่ากบัการเพิ่ม 11.77 ลา้นคนัใหก้บัถนน 

Global welfare impacts based on these farm level impacts (identified through use of the 

Computable General Equilibrium (CGE) model GTAP-BIO) point to global production of 

soybeans and rapeseed falling by 3.7% and 0.7% respectively, partially offset by increases in other 

oilseeds (notably palm oil). 

ผลกระทบด้านสวสัดิการทัว่โลกข้ึนอยู่กับผลกระทบของระดับฟาร์ม (ระบุโดยใช้ Computable General 
Equilibrium (CGE) แบบจ าลอง GTAP-BIO) ช้ีให้เห็นถึงการผลิตถัว่เหลืองและเมล็ด rapeseed ของโลกท่ีลดลง 
3.7% และ 0.7% ตามล าดบั ซ่ึงไดรั้บการชดเชยบางส่วนจากการเพิ่มข้ึนของเมล็ดพืชน ้ามนัอ่ืน ๆ (โดยเฉพาะน ้ ามนั
ปาลม์) 

World prices of all grains, oilseeds and sugar are expected to rise, especially soybeans (+5.4%) 

and seed (+2%). The welfare impacts are mostly negative, with global welfare falling by $7,408 

million per year. Land use changes will arise, with an additional cropping area of 762,000 ha, of 

which 53% derives from new land brought into cropping agriculture, including 167,000 of 

deforestation. These land use changes are likely to induce the generation of an additional 234,000 

million kg of carbon dioxide emissions. 

ราคาเมล็ดธญัพืช เมล็ดพืชน ้ามนัและน ้าตาลในโลกคาดวา่จะเพิ่มข้ึน โดยเฉพาะถัว่เหลือง (+ 5.4%) และเมล็ดพนัธ์ุ 
(+2%) ผลกระทบดา้นสวสัดิการเป็นส่วนใหญ่เป็นลบ โดยเฉพาะสวสัดิการทัว่โลกลดลงประมาณ 7,408 ลา้น
ดอลลาร์ต่อปี การเปล่ียนแปลงการใช้ประโยชน์ท่ีดินจะเกิดข้ึนโดยมีพื้นท่ีเพาะปลูกเพิ่มข้ึน 762,000 เฮคแตร์ ซ่ึง 
53% ท่ีเพิ่มข้ึนมาจากท่ีดินใหม่ท่ีน ามาใชป้ลูกพืช รวมถึงการตดัไมท้  าลายป่า 167,000 เฮคแตร์ การเปล่ียนแปลง
การใชป้ระโยชน์ท่ีดินเหล่าน้ีมีแนวโนม้ท่ีจะท าให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมจ านวน 234,000 
ลา้นกิโลกรัม 

เร่ืองเตม็หาอ่านไดท่ี้ https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/21645698.2017.1390637?needAccess=true 
 


