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Kick off HortEx Vietnam 2019
จัดโดย บริษัท โกลบอล เอ็กซิบิชั่น แอนด์ คอนเวนชั่น เซอร์ วสิ
เมื่อวันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ ห้ องประชุ ม Boardroom 2
ศูนย์ การประชุ มแห่ งชาติสิริกิต์ิ

มีอะไรบ้ างในฉบับนี้
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The contribution of glyphosate to agriculture and potential
impact of restrictions on use at the global level
โครงสร้ างพืน้ ฐานและระบบโลจีสติกส์ เพือ่ อนาคตประเทศไทย
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จากใจผู้จดั ทา
ฉบับนี้ ขอประชาสัมพันธ์ งาน HortEx Vietnam 2019 งานแสดงสิ นค้าด้านธุ รกิ จพืชพรรณ ผัก ผลไม้
และ ดอกไม้ รวมถึงเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง ประจาประเทศเวียดนาม เพื่อเป็ นเวทีกลางด้านการเจรจาการค้าให้กบั
กลุ่มผู ้ ประกอบการธุ รกิจที่เกี่ยวข้อง และเป็ นโอกาสอันดี ในการขยายตลาดของผูป้ ระกอบการไทย จะจัดขึ้นใน
วันที่ 13 - 15 มีนาคม 2562 ณ Saigon Exhibition and Convention Center ประเทศเวียดนาม
และนาเสนอบทคัดย่อผลการศึกษาของ Dr Graham Brookes และคณะ ในเรื่ อง The contribution of
glyphosate to agriculture and potential impact of restrictions on use at the global level. เพือประกอบการ
พิจารณา
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
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The contribution of glyphosate to agriculture and
potential impact of restrictions on use at the global level
การมีส่วนร่ วมของ glyphosate ต่อการเกษตรและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
จากข้อจากัดในการใช้ในระดับโลก
Graham Brookesa, Farzad Taheripourb, and Wallace E. Tynerc
a PG
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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.

การศึกษาครั้งนี้ เป็ นการประเมินผลกระทบทางเศรษฐกิ จและสิ่ งแวดล้อมที่ อาจเกิ ดขึ้น หากมี ขอ้ จากัดในการใช้
glyphosate ทาให้โลกไม่ปลูกพืชดัดแปลงพันธุ กรรมที่ทนทานต่อสารกาจัดวัชพืช (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 (EIQ1) 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" คือการสู ญเสี ยในระดับฟาร์ ม และผลกระทบโดยรวมที่เกี่ยวข้องกับการใช้พืชดัดแปลง
พันธุกรรมที่ทนทานต่อ glyphosate รายได้ของเกษตรกรทัว่ โลกจะลดลง 6.76 พันล้านดอลลาร์ ต่อปี และระดับการ
ผลิตถัว่ เหลือง ข้าวโพด และคาโนลาทัว่ โลกจะลดลงเป็ น 18.6 ล้านตัน 3.1 ล้านตันและ 1.44 ล้านตันตามลาดับ จะ
มีการสู ญเสี ยด้านสิ่ งแวดล้อมเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งเกี่ ยวข้องกับการเพิ่มขึ้นสุ ทธิ ในการใช้สารเคมีกาจัดวัชพืช 8.2
ล้า นกิ โลกรั ม ของสารออกฤทธิ์ (+ 1.7%) และผลกระทบที่ มี นัยส าคัญทางด้านลบสุ ทธิ ที่ วดั โดยใช้ตวั บ่ ง ชี้
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อม (EIQ1) ที่ 12.4% นอกจากนี้ จะมีการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มเติม ที่เกิดจาก
การใช้เชื้อเพลิงที่เพิ่มขึ้น และลดการสะสมคาร์ บอนไดออกไซด์ในดินเท่ากับการเพิ่ม 11.77 ล้านคันให้กบั ถนน
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).

ผลกระทบด้า นสวัส ดิ ก ารทัว่ โลกขึ้ นอยู่ก ับ ผลกระทบของระดับ ฟาร์ ม (ระบุ โดยใช้ Computable General
Equilibrium (CGE) แบบจาลอง GTAP-BIO) ชี้ ให้เห็นถึงการผลิตถัว่ เหลืองและเมล็ด rapeseed ของโลกที่ลดลง
3.7% และ 0.7% ตามลาดับ ซึ่งได้รับการชดเชยบางส่ วนจากการเพิ่มขึ้นของเมล็ดพืชน้ ามันอื่น ๆ (โดยเฉพาะน้ ามัน
ปาล์ม)
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.

ราคาเมล็ดธัญพืช เมล็ดพืชน้ ามันและน้ าตาลในโลกคาดว่าจะเพิม่ ขึ้น โดยเฉพาะถัว่ เหลือง (+ 5.4%) และเมล็ดพันธุ์
(+2%) ผลกระทบด้านสวัสดิ การเป็ นส่ วนใหญ่เป็ นลบ โดยเฉพาะสวัสดิ การทัว่ โลกลดลงประมาณ 7,408 ล้าน
ดอลลาร์ ต่อปี การเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินจะเกิ ดขึ้นโดยมีพ้ืนที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น 762,000 เฮคแตร์ ซึ่ ง
53% ที่เพิ่มขึ้นมาจากที่ดินใหม่ที่นามาใช้ปลูกพืช รวมถึงการตัดไม้ทาลายป่ า 167,000 เฮคแตร์ การเปลี่ยนแปลง
การใช้ประโยชน์ที่ดินเหล่านี้ มีแนวโน้มที่จะทาให้เกิดการปล่อยก๊าซคาร์ บอนไดออกไซด์เพิ่มเติมจานวน 234,000
ล้านกิโลกรัม
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