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ມັນຝຼັ່ງທີ່ບໍ່ໄດ້ເໜົ່າເປື່ອຍຫຼັງຈາກການເກັບກູ້…ເຂົ້າຝ້າງ, ຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະສາລີ ທີ່ສາມາດ 
ຕ້ານທານຕໍ່ຢາຂ້າແມງໄມ້ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ…ແກ່ນ/ເມັດພືດທີ່ສາມາດ ຂ້າແມງໄມ້ 
ແລະ ສັດໃນດິນ. ສິ່ງຕ່າງໆທີ່ກ່າວມານີ້ແມ່ນບໍ່ເປັນທຳມະຊາດ ແລະ ມັນຍັງຄົງຢູ່.
 ພືດພັນຊະນິດໃໝ່ໆເຫຼົ່ານີ້ແມ່ນເອີ້ນວ່າ: ພືດທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນ 
ທຸກຳ (GE) ຫຼື ພືດທີ່ຖືກດັດແປງໃໝ່ (GM). ບໍ່ແມ່ນວ່າທຸກຄົນທີ່ຈະເຫັນດີວ່າພືດເຫຼົ່ານີ ້
ແມ່ນດີຕໍ່ສຸຂະພາບ. ບໍລິສັດ ຫຼື ອົງກອນທີ່ຜະລິດພືດເຫຼົ່ານີ້ກ່າວວ່າ ພວກມັນຈະສາມາດປັບ 
ປຸງການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ. ຊ່ວຍລ້ຽງຄົນຢູ່ໃນໂລກນີ້ ແລະ ສາມາດເຮັດເປັນພະລັງ 
ງານທຳມະຊາດອີກດ້ວຍ (ເບິ່ງໜ້າ 649), ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາບໍ່ຕ້ອງອາໄສ 
ແຕ່ນ້ຳມັນ. ຍັງມີຫຼາຍຄົນໄດ້ກ່າວວ່າພວກມັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນເຮົາ ແລະ ສະພາບແວດ 
ລ້ອມ. ບໍ່ວ່າພວກທ່ານຈະເຊື່ອແນວໃດກໍ່ຕາມ, ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອະນາຄົດຂອງການເຮັດ 
ຟາມ ແລະ ການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານສຳລັບພວກເຮົາທັງໝົດແມ່ນກຳລັງມີການປ່ຽນ 
ແປງຍ້ອນພືດພັນຊະນິດໃໝ່ໆນີ້.
   ພືດພັນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ 
ກວ່າ, ທາດບຳລຸງຫຼາຍກວ່າ, ຫຼື ມີຜົນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບຕາມທີ່ຜູ້ຜະລິດໄດ້ກ່າວອ້າງ 
ເລີຍ. ຍິ່ງໄປກ່າວນັ້ນ, GE ຍັງບໍ່ໄດ້ຊ່ວຍຄົນທຸກຍາກ ຫຼື ຊ່ວຍແກ້ໄຂບັນຫາຂອງຄວາມອຶດ 
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ຍາກແຕ່ຢ່າງໃດ. GE ຖືກສ້າງຂຶ້ນເພື່ອການທີ່ຈະໄດ້ຂາຍຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍທີ່ເຮັດ
ຂຶ້ນໂດຍບໍລິສັດທີ່ຜະລິດ ແລະ ຂາຍແກ່ນພຶືດພັນຂອງ GE.
   ພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ແມ່ນເປັນທາງ 
ອອກທີ່ໃຊ້ເງິນທຶນຫຼາຍ, ຄົນຜະລິດແກ່ນພືດເອງ-ສຳລັບບັນຫາທາງສັງຄົມ: ຄວາມອຶດຫີວ. 
ແຕ່ວ່ານີ້ມັນໄດ້ເຮັດໃຫ້ຊາວນາຕ້ອງຂຶ້ນກັບການຊື້ແກ່ນພືດ ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດ ແລະ ປຸຍ 
ເຄມີທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ເຂົ້າໃນການຜະລິດພືດພັນທັນຍາຫານ, ຄວາມອຶດຫີວແມ່ນເພີ່ມຂຶ້ນ, 
ບໍ່ໄດ້ຫຼຸດລົງ ແລະ ສິດທິເລື່ອງອາຫານແມ່ນມີໜ້ອຍລົງ.

ຊາວນາຕໍ່ຕ້ານຝ້າຍທີ່ສ້າງຂຶ້ນໃໝ່ໂດຍການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາ (GE)

ບາແສນນາແມ່ນຊາວສວນປູກຝ້າຍໃນລັດຄານາຕາກາ ໃນປະເທດອິນເດຍ.  
ຫຼາຍປີຜ່ານມາທີ່ພືດພັນ ຂອງ GE ແມ່ນຫາກໍ່ມີໃໝ່ໆ, ມີຊາຍຄົນໜຶ່ງທີ່ມາ 
ຈາກຫ້າງຫຸ້ນສ່ວນມອນແສນໂຕ ເຂົ້າມາຫາລາວ ແລະ ສະເໜີແນວພັນ 
ໃໝ່ໆໃຫ້ບາແສນນາ.  ທຳອິດແມ່ນພວກເຂົາໃຫ້ແນວພັນຝ້າຍ ແລະ ປຸຍ 
ເຄມີໂດຍບໍ່ຄິດຄ່າຫຍັງກັບບາແສນນາປູກ. ພວກເຂົາບອກລາວວ່າພວກ 
ເຮົາຈະມາກວດເບິ່ງທຸກໆ 1-2 ອາທິດ ແລະ ສີດພົ່ນຢາໃສ່ພ້ອມ.  ສຳ 
ລັບບາແສນນາແລ້ວ ມັນກໍ່ເປັນການດີສຳລັບລາວ ເພາະວ່າລາວສາ 
ມາດເກັບຜົນຜະລິດໂດຍບໍ່ໄດ້ເສຍຄ່າຫຍັງເລີຍ ແລະ ບໍລິສັດກໍ່ເຮັດວຽກແທນເກືອບທັງໝົດ.
ບາແສນນາບໍ່ໄດ້ຮູ້ເລີຍວ່ານີ້ແມ່ນສ່ວນໜຶ່ງຂອງການທົດລອງຂອງການສ້າງພືດພັນຂອງບໍລິສັດ 
ມອນແສນໂຕ. ມີຄົນຈາກບໍລິສັດມອນແສນໂຕມາສີດຢາຂ້າແມງໄມ້ເປັນປະຈຳ, ແຕ່ວ່າພືດພັນ
ທັນຍາຫານຍັງຕ້ອງປະເຊີນກັບແມງທີ່ກິນຕົ້ນຝ້າຍຄ້າຍມອດ ແລະ ແມງໄມ້ຊະນິດຕ່າງໆ. ບາ 
ແສນນາປະຫຼາດໃຈວ່າ ມັນເປັນຝ້າຍຊະນິດໃດຈະຕ້ອງການຢາຂ້າສັດຕູພືດຫຼາຍຂະໜາດນີ້ ແລະ 
ຕົ້ນຝ້າຍຍັງບໍ່ເຕີບໃຫຍ່.
   ຫຼັງຈາກນັ້ນບໍ່ເທົ່າໃດບາແສນນາຮຽນຮູ້ໄດ້ວ່າ ຊາວນາຜູ້ອື່ນກໍ່ກຳລັງປູກຝ້າຍຊະນິດໃໝ ່
ເຊັ່ນດຽວກັບລາວ. ລາວຍັງຮຽນຮູ້ວ່າສະມາຄົມຊາວນາ ຂອງລັດການຕາກາບໍ່ມັກຝ້າຍຊະນິດນີ້, ຫຼື  
ບໍລິສັດສົ່ງເສີມມັນ.  ບາແສນນາໄດ້ເຂົ້າຮ່ວມປະຊຸມທີ່ຈັດຂຶ້ນໂດຍຊາວນາ ເພື່ອຮຽນຮູ້ໃຫ້ຫຼາຍຂຶ້ນ. 
 ບາແສນນາ ໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າຝ້າຍຊະນິດໃໝ່ນີ້ຕ້ອງການສານເຄມີສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼຸດ 
ຜ່ອນທາດບຳລຸງໃນດິນຂອງລາວ. ລາວຍັງຮຽນຮູ້ວ່າຝ້າຍຊະນິດໃໝ່ນີ້ບໍ່ສາມາດໃຫ້ຜົນຜະລິດໄດ້
ຫຼາຍກວ່າຕົ້ນຝ້າຍທີ່ລາວເຄີຍປູກ. ບາແສນນາໄດ້ຍິນວ່າລາວຈະບໍ່ໄດ້ຮັບອະນຸຍາດໃຫ້ປູກແກ່ນ 
ພືດຄືນໃໝ່. ເພາະວ່າບໍລິສັດມີສິດທິໃນການປູກຝັງ. ສິ່ງຮ້າຍແຮງກວ່ານັ້ນແມ່ນລາວໄດ້ຮຽນຮູ້ວ່າ 
ລະອອງເກສອນດອກໄມ້ຈາກຕົ້ນພືດສາມາດໄປກັບລົມ ແລະ ສົ່ງຜົນກະທົບໃຫ້ພືດພັນທັນຍາ 
ຫານຂອງເພື່ອນບ້ານ. ຖ້າວ່າພືດພັນຂອງເພື່ອນບ້ານປະສົບກັບເກສອນຝ້າຍຊະນິດໃໝ່, ພວກເຂົາ 
ບໍ່ໄດ້ອະນຸຍາດໃຫ້ປູກແກ່ນພືດໃໝ່ໃນປີຕໍ່ໄປ. 
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 ເມື່ອບາແສນນາຮູ້ໄດ້ວ່າຝ້າຍທີ່ປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ຄຸກຄາມນາສວນຂອງລາວ ແລະ 
ຊຸມຊົນຂອງລາວທັງໝົດ, ສະນັ້ນ ລາວຮ່ວມກັບສະມາຄົມຊາວນາຂອງລັດການຕາກາ. ຊາວນາ 
ເປັນຫຼາຍພັນຄົນຮວມກັນເຮັດແຜນການທີ່ຈະໃຫ້ໂລກໄດ້ຮູ້ວ່າພວກເຂົາມີຄວາມຄິດແນວໃດ 
ກັບຝ້າຍທີ່ປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ   (GE). ພວກເຂົາ ໄດ້ວາງແຜນເຮັດກິດຈະກຳ ແລະ ຫຼັງຈາກນັ້ນ, ມື ້
ກ່ອນພວກເຂົາໄດ້ຮວມຕົວກັນ, ພວກເຂົາໄດ້ສົ່ງຈົດໝາຍຫາໜັງສືພິມໃນປະເທດທີ່ມີຂໍ້ຄວາມວ່າ:
ທົ່ງນາສາມທົ່ງໃນການຕາກາ ຈະຖືກເຜົາເປັນເທົ່າຖ່ານໃນມືວັນເສົາ. ເພາະວ່າເຈົ້າຂອງທົ່ງນາ 
ເຫຼົ່ານັ້ນ ໄດ້ຖືກຕິດຕໍ່ວ່າຈະມີການດໍາເນີນການຄືແນວໃດ ເພື່ອອະທິບາຍໃຫ້ກັບພວກເຂົາໃຫ້ຮູ້ວ່າ 
ເຫດການເກີດຂຶ້ນແມ່ນຫຍັງ ແລະ ເພື່ອເຫດຜົນຫຍັງ, ແລະ  ເພື່ອໃຫ້ພວກເຂົາຮູ້ວ່າພວກເຮົາຈະຮັບ 
ໃຊ້ສິ່ງທີ່ພວກເຂົາສູນເສຍ. ໃນຕອນທ່ຽງຂອງວັນເສົາ, ຊາວນາເປັນພັນໆຄົນຈະໄປທີ່ນັ້ນ ແລະ ດໍາ 
ເນີນການເຜົາທົ່ງນາທັງ 3 ທົ່ງນັ້ນຕໍ່ໜ້າກ້ອງໂທລະພາບ ເພື່ອສະແດງໃຫ້ຮູ້ວ່າປະຊາຊົນບໍ່ໄດ້ເຊື່ອ
ຟັງລັດຖະບານຕະຫຼອດໄປ. 
 ມ້ືຕ່ໍມາພວກເຂົາໄດ້ເຮັດສ່ິງທ່ີພວກເຂົາໄດ້ສັນຍາໄວ້. ທ່ົງນາແຫ່ງທຳອິດທ່ີຖືກເຜົາແມ່ນເປັນ
ຂອງບາແສນນາ. ລາວສະໜັບສະໜູນການເຜົາທົ່ງນີ້ ຍ້ອນວ່າລາວໃຈຮ້າຍທີ່ທາງບໍລິສັດມອນ 
ແສນໂຕ ບໍ່ຊື່ສັດຕໍ່ລາວ ແລະ ຝ້າຍທີ່ປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ(GE) ໄດ້ເຮັດອັນຕະລາຍໃຫ້ແກ່ດິນຂອງ 
ລາວ ແລະ ເພື່ອນລາວອີກດ້ວຍ. ຕາມທີ່ລາວໄດ້ເງິນຈາກສະມາຄົມຊາວນາທີ່ຈ່າຍທົດແທນຄ່າ
ຝ້າຍແບບດັ້ງເດີມທີ່ລາວເຄີຍປູກ ແລະ ກັບມາປູກເຊັ່ນທີ່ລາວເຄີຍປູກ ແລະ ໃຫ້ຜົນຜະລິດດີຄ ື
ໃນອະດີດ. 

ຄຳຖາມທີ່ໃຊ້ໃນການປຶກສາຫາລືກັນ  

• ທ່ານເຄີຍຮູ້ຈັກຊາວນາຜູ້ໃດທ່ີເຄີຍທຳລາຍພືດພັນທັນຍາຫານຂອງ 
ຕົນເອງບໍ?  ແມ່ນຫຍັງທີ່ເຮັດໃຫ້ຊາວນາເຫຼົ່ານີ້, ຫຼື ທ່ານເອງເຮັດແນວ 
ນັ້ນ?
• ທ່ານສາມາດຄິດຫາວິທີທາງອື່ນອີກບໍ່ ທີ່ຊາວນາໃນຄານາຕາອັດສາ 
ມາດເຮັດເພື່ອສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພວກເຂົາຕ້ອງການຕໍ່ຕ້ານພືດທີ່ປ່ຽນ
ແປງພັນທຸກຳ (GE) ຫຼາຍຂະໜາດໃດ?
• ຜົນປະໂຫຍດຂອງການປູກທ່ີພືດປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ(GE) ມີຄືແນວໃດ? 
• ມັນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍແນວໃດທີ່ເຊື່ອງຊອ້ນໄວ້ ຫຼື ບໍ່ໃນການໃຊ້ແກ່ນພືດທີ່
ປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ?
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ໂດຍການເລືອກແກ່ນພືດຈາກຕົ້ນທີ່ມີສຸຂະ
ພາບດີ, ທ່ານສາມາດຊ່ວຍໃຫ້ພືດພັນໃນ 

ລະດູຕໍ່ໄປແຂງແຮງຂຶ້ນກວ່າເກົ່າ.

ການຂະຫຍາຍພັນພືດຕາມວິທີແບບດັ້ງເດີມ
ສິ່ງທີ່ມີຊີວິດປະກອບມີສ່ວນໜ້ອຍໆທີ່ເອີ້ນວ່າ ພັນທຸກຳ “Genes”. ພັນທຸກຳແມ່ນເປັນສິ່ງ 
ທີ່ສາມາດຕັດສິນວ່າ ພືດແຕ່ລະຊະນິດ, ສັດ ຫຼື ຄົນມີການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວ 
ຄືແນວໃດ ເຊ່ັນຈາກແກ່ນພືດກາຍເປັນຕ້ົນໄມ້ ,ຈາກໄຂ່ເປັນໄກ່, ຈາກເດັກເປັນ 
ຜູ້ໃຫຍ່.
 ເມື່ອພວກມັນໄປພົບກັບສະພາບຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຄວາມຮອ້ນ,  
ໜາວ, ລົມ, ຄຸນນະພາບຂອງດິນ ແລະ ອ່ືນໆອີກ, ພັນທຸກຳໃນພືດ 
ສາມາດຕັດສິນວ່າ ພືດຈະສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຄືແນວໃດ. ຄຸນນະພາບ  
ຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ສີ, ຮູບຮ່າງ ແລະ ຂະໜາດຂອງພືດພັນ. ຖ້າວ່າພວກ  
ມັນມີພັດທະນາການໃນການເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຊ້າ ຫືຼ ໄວ, ເມ່ືອ 
ພວກມັນອອກດອກ ແລະ ໃຫ້ຜົນ,  ຫືຼ ໃຫ້ທາດບຳລຸງຫຍັງແມ່ນພວກ 
ມັນຂຶ້ນກັບພັນທຸກຳຂອງພືດແຕ່ລະຊະນິດ.
 ເມື່ອຊາວນາເລືອກແກ່ນພືດ ແລະ ຮັກສາແກ່ນພືດທີ່ໃຫຍ່
ໄວ້ຫຼັງຈາກການເກັບກ່ຽວແຕ່ລະລະດູການສໍາລັບປູກໃນປີ
ຕໍ່ໄປ, ພັນທຸກຳທີ່ຢູ່ນຳແກ່ນພືດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ ້
ຖ່າຍທອດຈາກພືດໃນປີນ້ີໄປໃນຫຼາຍໆປີໃນຕໍ່ໍ່ 
ໜ້າ ແລະ ພັນທະກຳຂອງແກ່ນພືດຂະໜາດໃຫຍ່ 
ແມ່ນຈະໝົດໄປ. ນີ້ແມ່ນວິທີການຂະຫຍາຍພັນ 
ພືດ. ເຖິງແມ່ນຂ້ັນຕອນໃນການເລືອກ ແລະ ການ 
ເຮັດຄືແນວນີ້ແມ່ນຕ້ອງຜ່ານການພັດທະນາການ
ຂອງຄຸນລັກສະນະຕ່າງໆໃນພືດທີ່ຊາວນາຕ້ອງການ.

ພືດພັນທີ່ປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE)ແຕກຕ່າງ
ຈາກພືດພັນທີ່ມີມາແຕ່ດັ້ງເດີມຄືແນວໃດ? 

ພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE)  ແມ່ນມີຄວາມແຕກ
ຕ່າງຈາກພືດທີ່ມີການແຜ່ພັນໂດຍນັກວິທະຍາສາດໃນການດຳເນີນການປ່ຽນພັນທຸກຳຂອງ 
ພືດ ຫຼື ສັດໃນຫ້ອງທົດລອງໃນວິທີທີ່ເກີນຂອບເຂດຫຼາຍກວ່າພືດພັນດັ້ງເດີມສາມາດແຜ ່
ພັນໄດ້. ເພື່ອໄດ້ມາເຊິ່ງພືດພັນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການ, ພວກເຂົາສາມາດນຳເອົາພັນທຸກຳ 
ຂອງພືດສອງຊະນິດທີ່ແຕກຕ່າງກັນມາຮວມເຂົ້າກັນເຊັ່ນ: ເຂົ້າປະສົມກັບສາລີ. ພວກເຂົາ
ສາມາດປະສົມພັນທຸກໍາຂອງພືດໃສ່ກັບສັດ. ດ້ວຍເຫດຜົນນີ້ມັນຈິ່ງເອີ້ນວ່າ ພືດພັນທັນຍາ 
ຫານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE). ມັນຄືກັນກັບທີ່ນັກວິສະວະກອນ, 
ນັກວິທະຍາສາດກ່ຽວກັບພັນພືດ “ສ້າງ” ພືດພັນຊະນິດໃໝ່ ແລະ ສັດຊະນິດໃໝ່ທີ່ຈະບໍ່ສາ 
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ຖ້າວ່າຜູ້ຄົນມັກພືດພັນ 
ແນວເກົ່າຢູ່, ເຂົາກໍ່ຈະຊື ້

ຜົນຜະລິດຂອງເຮົາ ຖ້າເຮົາ 
ປູກເຮົາຈະບໍ່ໄດ້ຂາຍໄດ້.

ພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ໄດ້ໃຫ້ຜົນຜະລິດຫຼາຍ
ເທົ່າກັບພືດທີ່ເຮົາເຄີຍປູກໃນເມື່ອ 
ກ່ອນ ແລະ ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໃຫ ້

ຜົນຜະລິດໜ້ອຍກວ່າຊ້ຳ.

ບໍລິສັດບໍ່ອະນຸຍາດໃຫ້
ໃຊ້ແກ່ນທີ່ເຮົາເກັບກູ ້
ໄດ້ມາປູກຄືນໃໝ່.  

ພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງ 
ການສານເຄມີເພື່ອໃຫ້

ຜົນລະປູກໄດ້ຮັບ
ຜົນດີ.

ມາດພັດທະນາການຕາມທໍາມະຊາດໄດ້. 
 ພືດພັນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ບໍ່ແມ່ນພືດພັນຊະນິດໃໝ ່
ທ່ີຫຼາກຫຼາຍ ແລະ ມີຄຸນນະພາບດີກວ່າສ່ິງທ່ີມີຢູ່ ພວກມັນແມ່ນພືດຊະນິດໃໝ່ທ່ີບ່ໍເຄີຍມີມາ 
ກອ່ນ. ບໍລິສັດຕ່າງໆທຸ້ມເງິນເປັນຈໍານວນຫຼາຍໆພັນລ້ານດອນລາໃນແຕ່ລະປີ ເພື່ອປະດິດ 
ສ້າງແນວພັນໃໝ່ໆຂຶ້ນມາ ເຊັ່ນ: ຕົ້ນໄມ້ຕ່າງໆທີ່ເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງໄວວາ ແລະ 
ຕົ້ນໄມ້ເນື້ອອ່ອນສໍາລັບເຮັດເຈ້ຍ, ໜາກເລັ່ນທີ່ສົດຢູ່ສະເໝີ ເພື່ອພວກມັນຖືກເກັບໄມ້ເປັນ 
ເວລາດົນ, ຖ່ົວເຫືຼອງ, ເຂ້ົາບາເລ ແລະ ຝ້າຍທ່ີສາມາດທົນກັບຢາຂ້າສັດຕູພືດເປັນຈຳນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ ແລະ ສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປາ  ແລະ ໝູ ທີ່ສາມາດເຕີບໃຫຍ່ກວ່າປົກກະຕິ.
 
ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ສູງໃນການປູກພືດພັນທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) 
ປູກພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ຖືກສ້າງຂຶ້ນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ແມ່ນຈະແພງຫຼາຍ 
ກວ່າປູກພືດທີ່ເຄີຍປູກໃນເມື່ອກ່ອນໂດຍແບບວິທີແບບຍືນຍົງ. ແທນທີ່ຊາວນາທີ່ເກັບແກ່ນ 
ພືດຂອງປີທີ່ຜ່ານມາໄວ້ ເພື່ອເປັນແນວໃນປີນີ້ ແລະ ປີຕໍ່ໆໄປ,  ຕ້ອງໄປຊື້ແກ່ນພືດຂອງ  
GE ແທນ. ນີ້ບໍ່ແມ່ນພວກເຂົາໄດ້ຊື້ພຽງແຕ່ແກ່ນພືດເທົ່ານັ້ນ ພວກເຂົາຍັງຕ້ອງຊື້ປຸຍເຄມີ 
ແລະ ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ມີລາຄາແພງອີກດ້ວຍ. ການປູກພືດພັນ GE, ແມ່ນມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ 
ທີ່ເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ນຳຫຼາຍຢ່າງ. ພືດເຫຼົ່ານີ້ມັນອາດຈະບໍ່ມີທາດບຳລຸງຫຍັງ ແລະ ຍັງສາມາດ 
ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມອີກດວ້ຍ (ເບິ່ງໜ້າ 289). ກອ່ນຈະປູກພືດ GE ຄວນຄໍານຶງ 
ເຖິງສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຊັ່ນ: ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທ່ີເຊື່ອງຊ້ອນຢູ່ນຳ.
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ບໍ່ມີທາງທີ່ຈະຮູ້ ເພາະວ່າທາງບໍລິສັດຈະບໍ່ບອກ 
ເຈົ້າໂດຍການຂຽນໝາຍໄວ້ໃນກ່ອງບັນຈຸດອກ 
ນາ. ແຕ່ນົມຝຸ່ນສ່ວນຫຼາຍແມ່ນໄດ້ຖືກເຮັດມາ 
ຈາກຖົ່ວເຫຼືອງ ແລະ ຖົ່ວເຫຼືອງແມ່ນພືດພັນຊະ 

ນິດໜຶ່ງຂອງພືດພັນ GE ທີ່ມີຢູ່ທົ່ວໄປ!

ມັນຈະເປັນການດີຫຼາຍຖ້າຈະລ້ຽງ 
ລູກດ້ວຍນ້ຳນົມແມ່. ເຈົ້າຢາກໃຫ້ 

ຂ້ອຍລົມນຳເມຍເຈົ້າໃຫ້ບໍ່?

ພວກເຂົາຈະເຮັດແນວ 
ຈິ່ງຈະຮູ້ວ່ານົມຝຸ່ນທີ່ 
ເຮົາເອົາໃຫ້ລູກພວກ

ເຮົາກິນບໍ່ໄດ້ປະກອບມີ
ພືດພັນ GE ບໍ?

ພືດພັນທ່ີຖືກສ້າງຂ້ຶນຈາກການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ(GE) ແລະ ສຸຂະພາບ
ຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບບາງຢ່າງຂອງພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາ (GE)  
ໄດ້ຖືກຮັບຮູ້ແມ່ນວ່າຍ້ອນວ່າຄົນເກີດເຈັບປ່ວຍຈາກການກິນຜັກເຫ່ົຼານ້ັນ.  ບັນຫາສຸຂະພາບ 
ຢ່າງອື່ນໆອີກແມ່ນພຽງແຕ່ຖືກສົງໄສວ່າຍ້ອນພືດພັນ GE ແຕ່ວ່າຍັງບໍ່ທັນໄດ້ພິສູດເທື່ອ. 
ຕົວແທນຂອງລັດຖະບານຂອງສະຫະລັດອາເມລິກາ ແລະ ປະເທດອຶ່ນໆທີ່ພັນທະນາພັນ  
ພືດທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັດທຸກໍາ (GE) ປະຕິເສດທີ່ຈະທົດສອບຜົນກະທົບຂອງພືດພັນ GE  
ຕໍ່ສຸຂະພາບ. ບໍລິສັດຕ່າງໆເຮັດທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ເປັນໄປໄດ້ເພື່ອໄດ້ພັນພືດ GE ແລະ ອາຫານ 
ຕ່າງໆທີ່ເຮັດດ້ວຍພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ສ່ວນຫຼາຍແມ່ນບໍ່ໄດ້ຖືກຕິດກາໝາຍ ແລະ ພວກມັນຖືກ 
ເອົາໄປປະປົນກັບພືດພັນ ແລະ ອາຫານຕາມທຳມະດາ. ນີ້ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກທີ່ຈະຮູ້ໄດ້ວ່າ 
ພືດພັນ GE ແມ່ນອັນຕະລາຍ ຫຼື ຖ້າມີຜູ້ໃດຜູ້ໜຶ່ງເກີດເຈັບປ່ວຍເນື່ອງຈາກກິນອາຫານທີ່ມ ີ
ພືດພັນທັນຍາຫານທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກໍາ (GE). 

ບັນຫາສຸຂະພາບຈາກພືດພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) 
ເມື່ອຢາກຮູ້ເຖິງຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບຂອງພືດພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ຢ່າງ 
ແນ່ນອນ ມີຫຍັງແດ່ທີ່ຈະຕ້ອງຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການການສຶກສາຄົ້ນຄວ້າຕັ້ງເປັນຫຼາຍໆປີ. ນັກ 
ວິທະຍາສາດໄດ້ເຮັດການສຶກສາບາງຢ່າງທີ່ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າ ພືດພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງ 
ພັນທຸກຳ (GE) ອາດຈະເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາສຸຂະພາບຕ່າງໆ. 

ພູມແພ້
ອາຫານທີ່ເຮັດຈາກພືດພັນ GE ປະກອບມີສິ່ງຕ່າງໆທີ່ບໍ່ເຄີຍກິນມາກອ່ນ. ມັນຈະເຮັດໃຫ ້
ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາມີປະຕິກິລິຍາໂຕ້ຕອບຕ່ໍອາຫານເຫ່ົຼານ້ີ. ເພາະວ່າພວກເຮົາບ່ໍສາມາດ
ຮູ້ມາກ່ອນວ່າມັນມີທາດຫຍັງຢູ່ນຳພືດພັນ GE ທີ່ຈະເປັນສາເຫດເຮັດໃຫ້ແພ້, ຜູ້ຄົນອາດ 
ຈະແພ້ອາຫານຫຼາຍຊະນິດທີ່ພວກເຂົາກິນເປັນປະຈຳ. 
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ຢາຂ້າສັດຕູພືດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ
ພືດພັນ GE ສ່ວນຫຼາຍສາມາດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ ເມື່ອໃສ່ສານເຄມີປະລິມານຫຼາຍ. 
ແກ່ນພືດພັນ GE ບາງຊະນິດແມ່ນຖືກສ້າງຂ້ຶນພ້ອມສ່ວນປະສົມຂອງຢາຂ້າສັດຕູພືດ. ການ 
ຈຳກັດການໃຊ້ສານເຄມີຂ້າສັດຕູພືດບາງຊະນິດອາດຈະມີຜົນປະໂຫຍດແກ່ຊາວນາເອງ. 
ແຕ່ວ່າການໃຊ້ສານເຄມີຫຼາຍເກີນໄປແມ່ນຈະນຳໄປສູ້ການເພີ່ມສານພິດເຄມີໃຫ້ແກ່ຄົນ 
ແລະ ສະພາບແວດລ້ອມ (ເບິ່ງພາກທີ 14). 

ມະເຮັງ ແລະ ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍ.
ສັດທີ່ຖືກໃຫ້ອາຫານດວ້ຍພືດພັນ GE ເຊັ່ນມັນຝຼັ່ງ ແລະ ໝາກເລັ່ນຕ່າງໆໄດ້ເຮັດໃຫ້ມີການ 
ປ່ຽນແປງໃນຫ້ອງທີ່ນຳພາໄປເຖິງການເປັນມະເຮັງ, ທຳລາຍໝາກໄຂ່ຫຼັງ ແລະ ພາກສ່ວນ 
ຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ແລະ ການພັດທະນາສະໝອງ . ແຕ່ວ່າເມື່ອພືດພັນ GE ບໍ່ໄດ້ຖືກ 
ກວດສອບ ແລະ ຕິດເຄື່ອງໝາຍການຄ້າ, ມັນເກືອບຈະເປັນໄປບໍ່ໄດ້ສຳລັບທ່ານໝໍທີ່ໄດ້ຮູ້
ວ່າຖ້າວ່າຜູ້ທີ່ເປັນມາເຮັງ ຫຼື ພາກສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍຖືກທຳລາຍແມ່ນຍ້ອນສາເຫດ
ມາຈາກອາຫານຈາກພືດພັນ GE.

ການດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອ
ພືດພັນ GE ບາງຊະນິດປະກອບດ້ວຍພັນທຸກຳທີ່ດື້ຕໍ່ຢາຕ້ານເຊື້ອນີ້ແມ່ນຜົນມາຈາກການ
ຜະລິດພືດພັນຊະນິດໃໝ່ຂຶ້ນ: ນັກວິທະຍາສາດບາງຄົນເຊື່ອວ່າ ເມື່ອຄົນເຮົາກິນອາຫານ
ທີ່ປະກອບມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ, ການດື້ຢາຕ້ານເຊື້ອໃນແບກທີເລຍທີ່ຈະສາມາດສ້າງ 
ໃນທ້ອງ. ຫຼັງຈາກນັ້ນຖ້າວ່າຄົນນັ້ນຕ້ອງການກິນຢາຂ້າເຊື້ອເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາສຸຂະພາບ 
ຢາອາດຈະໃຊ້ບໍ່ໄດ້ແລ້ວ.

ເລື່ອງ: ເຂົ້າທອງຄໍາໃນອາຊີ “Goldren Rice”

ຢູ່ໃນທ່ົວໂລກ, ຜູ້ຄົນເປັນຫຼາຍໆລ້ານຄົນຕ້ອງທົນທຸກຈາກໄພທ່ີເບ່ິງບ່ໍເຫັນ ເຊ່ິງສາເຫດແມ່ນມາຈາກ   
ການຂາດວິຕາມິນເອ ໃນອາຫານການກິນຂອງພວກເຂົາ. ເຊ່ິງວິທີແກ້ໄຂບັນຫານ້ີແມ່ນໄດ້ມີການພັດ 
ທະນາພືດພັນ GE ຊະນິດໃໝ່ທີ່ມີສ່ວນປະສົມຂອງວິຕາມິນເອຂຶ້ນ ແລະ ໃຫ້ຊື່ວ່າ: ເຂົ້າທອງຄຳ 
“Golden Rice”. ບໍລິສັດທີ່ຜະລິດເຂົ້າທອງຄຳ ເພື່ອປູກຂາຍເປັນແນວພັນໃຫ້ແກ່ຊາວນາຢູ່ທົ່ວທະ 
ວີບອາຊີ ບ່ອນທ່ີເຂ້ົາເປັນອາຫານຫັຼກ ແລະ ບ່ອນທ່ີມີຄົນຕາບອດ ຍ້ອນຂາດວິຕາມິນເອ ແມ່ນເປັນ 
ສາເຫດຮ້າຍແຮງ. ບໍລິສັດນ້ີຫວັງວ່າຊາວນາຈະປູກເຂ້ົາທອງຄໍາ“Golden Rice” ແທນໃຫ້ພືດຫຼາຍໆ 
ຊະນິດທີ່ເຄີຍປູກ.
 ແຕ່ວ່າຕາມຄວາມເປັນຈິງແລ້ວເຂົ້າ “Golden Rice” ຈະບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຜູ້ຄົນບໍ່ໃຫ້ຕາ 
ບອດໄດ້. ເຂົ້າຊະນິດນີ້ແມ່ນຄວາມພະຍາຍາມທີ່ຈະຮັກສາບໍ່ໃຫ້ຕາບອດ ທີ່ມີສາເຫດເກີດມາຈາກ 
ການຂາດວິຕາມິນເອ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງແມ່ນສາເຫດມາຈາກການຂາດສານອາຫານຕ່າງໆ ທີ່ມີຄຸນປະ 
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ອາຫານທີ່ມີຄຸນປະໂຫຍດຕໍ່ສຸຂະພາບແມ່ນລວມ
ທັງຜັກ ແລະ ໝາກໄມ້ເຊັ່ນກັນ.

ໂຫຍດຕ່ໍສຸຂະພາບທ່ີຕາມທຳມະຊາດແລ້ວ ມັນບັນຈຸວິຕາມິນເອ. ເຖິງແມ່ນວ່າຜູ້ໃດຜູ້ໜ່ຶງຈະກິນເຂ້ົາ  
“ Goldren Rice”, ຮ່າງກາຍຂອງເຂົາຈະບໍ່ສາມາດຮັບເອົາວິຕາມິນເອທີ່ມີໃນເຂົ້າໄດ້ຈົນເຂົາເຈົ້າ
ຈະໄດ້ຮັບທາດບຳລຸງພຽງພໍຈາກອາຫານຕ່າງໆທີ່ພວກເຂົ້າກິນໃນເວລາດຽວກັນ. 
 ແທນທີ່ຈະໃຊ້ການແກ້ບັນຫາທາງເທັກໂນໂລຍີ ເຊັ່ນ: ປ້ອງກັນຕາ  
ບອດໂດຍການໃຊ້ພືດພັນ GE ແລະ ບັນຫາຕ່າງໆທ່ີເກີດ 
ຂຶ້ນຍ້ອນການຂະຫຍາຍຕົວຂອງໄພອຶດຫົວ, ມັນຈະ
ເປັນການດີທີ່ຈະປັບປຸງການຮັບປະກັນເລ່ືອງອາ
ຫານເພາະຜູ້ປະດິດ “Golden Rice” ບໍ່ໄດ້
ມີໂອກາດທ່ີຈະພົບກັບບັນຫາໃນຕົວຈິງກ່ຽວ
ກັບຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ການຂາດອາຫານ, 
ສະນັ້ນພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສາມາດປ້ອງກັນຄົນຈາກ 
ການຈະເປັນຕາບອດໄດ້.

ວິທີທາງທີ່ດີທີ່ສາມາດເຮັດໃຫ້ບັນຫາເລື່ອງຂາດສານອາຫານຍຸຕິລົງ  

“Golren Rice” ແມນ່ຕົວຢ່າງໜຶງ່ຂອງຄວາມພະຍາຍາມທາງເທກັໂນໂລຍ ີທີຈ່ະແກໄ້ຂບັ້ນ 
ຫາ ເຊັ່ນ: ຕາບອດເນື່ອງຈາກຄວາມທຸກຍາກ ແລະ ຂາດສານອາຫານ, ການພັດທະນາ 
ພືດພັນ GE. ແຕ່ວ່າມັນຍັງມີວິທີແກ້ໄຂ້ບັນຫາຢ່າງອື່ນອີກເຊັ່ນກັນ. 
 ຢູ່ນຳໝາກໄມ້ສົດ, ຜັກທີ່ມີໃບສີຂຽວເຂັ້ມ ແລະ ອາຫານອື່ນໆ ແມ່ນປະກອບວິຕາ 
ມິນເອ ເປັນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ. (ສາມາດອ່ານຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບສຸຂະພາບໃນປຶ້ມ 
ຕ່າງໆເຊັ່ນ: ປຶ້ມຢູ່ໄກແພດໄດ້ເວົ້າກ່ຽວກັບຂໍ້ມູນເລື່ອງອາຫານທີ່ດີມີທາດບຳລຸງ). ຜັກຂຽວ 
ທ່ີເກີດຢູ່ຕາມທ່ົງໄຮ່ ທ່ົງນາ ເມ່ືອມີການໃຊ້ຢາຂ້າຫຍ້າ. ຢາຊະນິດນ້ີເຮັດໃຫ້ຜັກຕ່າງໆຕາຍ 
ໝົດ.
 ຢູ່ໃນປະເທດບັງກະລາເດັດ, ຄົນເຮົາໄດ້ຈັດຕັ້ງການປູກຜັກຢູ່ໃນສວນຂອງແຕ່ລະ 
ເຮືອນ ເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນວ່າ ເດັກນອ້ຍມີອາຫານທ່ີມີທາດບຳລຸງພຽງພໍ. ຍ້ອນໄດ້ຮັບ 
ການຊ່ວຍເຫືຼອຈາກອົງການຈັດຕ້ັງທ່ີມີຊ່ືວ່າ  “ Helen keller Incer national”, ສາມາດ 
ຊວ່ຍໃຫ້ຜູ້ຄົນມີສວນທ່ີເປັນຂອງຕົນເອງຈໍານວນ 600,0000 ຄອບຄົວນ້ີສາມາດຊ່ວຍປ້ອງ
ກັນຕາບອດໄດ້ ແລະ ເປັນບັນຫາທາງສຸຂະພາບເນື່ອງຈາກການຂາດສານອາຫານ. ການ 
ມີສວນຄົວແມ່ນວິທີທາງໜຶ່ງເພື່ອປັບປຸງສານອາຫານ ແລະ ການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ 
ໂດຍທ່ີບ່ໍຕ້ອງການຊອກຫາວິທີການແກ້ໄຂ້ບັນຫາທາງເຕັກໂນໂລຍີທ່ີສ້ິນເປ່ືອງ ເຊ່ັນ: ການ 
ພັດທະນາພືດພັນ GE ທີ່ເປັນວິທີທີ່ໃຊ້ການບໍ່ໄດ້
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ບັນຫາສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເກີດຈາກພືດພັນ
ທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE)
ເມື່ອບໍລິສັດໃຫຍ່ໆທີ່ເປັນຜູ້ພັດທະນາ ແລະ ຂາຍພຽງແຕ່ເມັດພັນບໍ່ເທົ່າໄດ້ຊະນິດ ແລະ 
ພວກເຂົາໄດ້ຊວນໃຫ້ຊາວນາໃນທົ່ວໂລກໃຫ້ໃຊ້ຜະລິດຕະພັນ/ເມັດພືດເຫຼົ່ານີ້, ສິ່ງນີ້ແມ່ນ 
ເຮັດໃຫ້ຕ້ອງສູນເສຍພືດພັນທີ່ເຄີຍມີມາຫຼາຍຊະນິດ ແລະ ມັນເປັນອັນຕະລາຍແກ່ການຮັບ 
ປະກັນເລື່ອງອາຫານເຊັ່ນກັນ. ແຕ່ວ່າຜົນກະທົບທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດຂອງພືດພັນ GE ຕໍ່ສະ 
ພາບແວດລອ້ມ ແມ່ນການສູນເສຍສົມດູນທາງຊີວະວິທະຍາ (ສາມາດຫາຂໍ້ມູນເພີ່ມ 
ເຕີມໜ້າຢູ່ໜ້າທີ 30) ສິ່ງນີ້ແມ່ນເປັນປັດໄຈສຳຄັນສຳລັບການທີ່ມີສະພາບແວດລ້ອມທີ່ດີ. 
 ສູນເສຍວົງຈອນການຄອບຄຸມສັດຕູພືດແບບທຳມະຊາດ: ພືດພັນ GE ບາງຊະນິດ
ແມ່ນມີຢາຂ້າສັດຕູພືດປົນຢູ່ນຳ. ເມ່ືອຢາຂ້າສັດຕູພືດຖືກໃຊ້ຢ່າງບ່ໍລະວັງຄືແນວນ້ີ ສັດຕູພືດ 
ທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການຈະທຳລາຍແມ່ນຈະດື້ຢາທີ່ພວກເຂົາໃຊ້ນັ້ນ (ເບິ່ງໜ້າ 326). 
 ເປັນຜົນຮ້າຍຕ່ໍສັດສາວາສ່ິງ ແລະ ດິນ.  ຢາໄດ້ຂ້າສັດຕູພືດທ່ີເປັນປະໂຫຍດ ແລະ 
ແບັດທີເລຍທີ່ອາໄສຢູ່ໃນດິນ. ພວກມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ນົກ, ເຈຍ ແລະ ສັດຊະນິດ 
ຕ່າງໆ ທ່ີຊ່ວຍນຳເກສອນເຮັດໃຫ້ດອກໄມ້ ແລະ ຕ້ົນໄມ້ເກີດດອກອອກຜົນ ແລະ ຍັງຊ່ວຍ 
ຄວບຄຸມປະລິມານຂອງສັດຊະນິດຕ່າງໆອີກດ້ວຍ. 
 ຜົນກະທົບຕໍ່ພືດພັນຕ່າງໆ. ເກສອນຈາກພືດພັນ GE ໄດ້ຖືກລົມພັດໄປ ແລະ ຂະ 
ຫຍາຍພືດພັນທີ່ມີຊະນິດຄ້າຍຄືກັນ ແຕ່ວ່າເພາະວ່າພືດພັນ GE ຍັງໃໝ່ ບໍ່ມີໃຜຮູ້ແນ່ວ່າຈະ 
ມີຜົນກະທົບອັນໃດຕາມມາພາຍຫຼັງ.

ພໍ່ນາຕ້ອງທົນທຸກທໍລະມານເມື່ອພືດພັນ GE ທຳລາຍສະພາບແວດລ້ອມ. 

ການສູນເສຍ

ພືດພັນທີ່ມີ

ມາແຕ່ດັ່ງເດີມ

ຢາຂ້າສັດຕູພືດທຳລາຍດິນ. ທຳລາຍສັດ

ສາວາສິ່ງຕ່າງໆ 

(ສັດປ່າ)
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ໃຊ້ແກ່ນພືດທີ່ພັດທະ
ນາໃໝ່ລອງເບິ່ງແມ້.

ມັນຈະມີຜົນກະທົບຕໍ່
ສຸຂະພາບໃນໄລຍະ

ຍາວຄືແນວໃດ?

ຂອ້ຍບໍ່ແນ່ໃຈວ່າມັນ
ແມ່ນທາງເລືອກທີ່
ດີທີ່ສຸດສຳລັບພວກ

ເຮົາແລ້ວບໍ. 

ມັນກິນໄດ້ບໍ່?

ປອດໄພໄວ້ກອນ
ດັ່ງຄຳສຸພາສິດຂອງອາເມລິກາທີ່ວ່າ “ຖ້າເຈົ້າຢາກທົດສອບຄວາມເລີກຂອງນ້ຳໃຫ້ປ່ອນຂາ 
ລົງໃນນ້ຳຂາໜຶ່ງກ່ອນ” ວິທີນີ້ແມ່ນວິທີທີ່ຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າຈົມນ້ຳ”. ເວົ້າອີກຢ່າງໜຶ່ງວ່າໃຫ້ 
ກັນໄວ້ກ່ອນຈະມີຫຍັງເກີດຂຶ້ນ ເຊິ່ງຢູ່ໃນປຶ້ມຫົວນີ້ແມ່ນໄດ້ກ່າວເຖິງຫຼັກການໃນຄວາມລະ 
ມັດລະວັງ (ອ່ານເພ່ີມເຕີມໜ້າ 38). ເມ່ືອຈະພິຈາລະນາເຖິງວ່າຈະໃຊ້ສ່ິງປະດິດ ແລະ ສ່ິງ 
ຕ່າງໆທີ່ໃໝ່ໆ, ມັນເປັນການດີທ່ີຈະຄິດເຖິງວ່າມັນປອດໄພ ຫຼືບໍ່ ດີກວ່າທີ່ຈະສ່ຽງກັບອັນ 
ຕະລາຍໂດຍບໍ່ຈຳເປັນ.
 ແຕ່ວ່າທາງບໍລິສັດໃຫຍ່ໆ ແລະ ລັດຖະບານແມ່ນກໍາລັງໃຊ້ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກ 
ພືດພັນ GE ທົດລອງໃຊ້ຄົນເຮົາໂດຍໃຫ້ເຮົາປູກ ແລະ ກິນໃນທຸກມື້ນີ້ໂດຍພວກເຮົາບໍ່ຮູ ້
ເລີຍວ່າພວກມັນຈະມີອັນຕະລາຍກັບພວກເຮົາຄືແນວໃດ. ພວກເຂົາກໍາລັງບັງຄັບພວກ 
ເຮົາ ໂດຍການໃຫ້ພວກເຮົາທົດສອບຄວາມເລິກຂອງແມ່ນໍ້າ ໂດຍການເອົາຂາທັງສອງຈຸ່ມ
ລົງໃນນໍ້າແທນທີ່ຈະເອົາຈຸ່ມລົງພຽງຂາດຽວເຊັ່ນກັບຄໍາສຸພາສິດຂອງອາເມລິກາ.

ທ່ານຈະຮູ້ໄດ້ແນວໃດວ່າແມ່ນແກ່ນພືດ ແລະ ອາຫານຊະນິດໃດ
ທີ່ແມ່ນພືດພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE)?  
ແກ່ນພືດ GE ສ່ວນຫຼາຍແລ້ວ ຕາມຄວາມຮູ້ສຶກແມ່ນບໍ່ໄດ້ມີຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານຮູບ 
ຮ່າງ, ກິ່ນ, ຫຼື ລົດຊາດຈາກພືດພັນທຳມະດາ, ສະນັ້ນຊາວນາຊາວສວນໄດ້ນຳເອົາພຶດ 
ພັນເຫຼົ່ານີ້ໄປປູກໂດຍບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ມັນແມ່ນພຶດພັນຊະນິດໃດ. ບໍລິສັດມອນແສນໂຕ ເປັນບ ໍ
ລິດສັດທີ່ຜະລິດພືດພັນ GE ສ່ວນຫຼາຍ ແຕ່ພວກເຂົາບໍ່ໄດ້ຕິດປ້າຍໃສ່ວ່າ ມັນແມ່ນພືດພັນ 
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ທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE) ສະນັ້ນຜູ້ບໍລິໂພກອາຫານທີ່ເກີດມາຈາກແກ່ນພືດພັນ 
GE ບໍ່ຮູ້ເລີຍວ່າ ພວກເຂົາກິນອາຫານທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ (GE). ວິທີທາງດຽວທີ່ຈະ 
ຊວ່ຍໃຫຮູ້ວ້າ່ແກນ່ພດື ແລະ ອາຫານແມນ່ມາຈາກພດືພນັ GE ບໍແ່ມນ່ມແີຕກ່ານກວດສອບ 
ໂຄງສ້າງທາງພັນທຸກຳເທົ່ານັ້ນ. ເຄື່ອງມືໃນການກວດສອບແມ່ນຫາໄດ້ຢູ່ໃນອາເມລິກາ 
ແລະ ຢູໂລບ ແຕ່ມັນມີລາຄາທີ່ແພງ.

ແກ່ນພັນທີ່ດື້ຕໍ່ຢາຕ່າງໆ
ຢູ່ໃນເຊຍປາດ ໃນປະເທດແມກຊີໂກ ແມ່ນມີບັນຫາທ່ີວ່າ ເກສອນຈາກພືດພັນ  GE ອາດຈະສ່ົງຜົນ 
ກະທົບຕໍ່ແກ່ນສາລີຂອງພວກເຂົາ. ເມື່ອໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫຼືອສະໜັບສະໜູນຈາກອົງການສາກົນ,  
ພວກເຂົາໄດ້ພົບວິທີທາງທີ່ຈະກວດສອບພືດພັນໃຫ້ຮູ້ວ່າມັນມີຜົນກະທົບຄືແນວໃດ. ໂຄງການນີ້ມີຊື ່
ວ່າ ແກ່ນພັນທີ່ດື້ຕໍ່ຢາຕ່າງໆ “mother seeds of Resistance.” 
 ແກ່ນພືດໄດ້ຖືກກວດສອບໂຄງອຸປະກອນການກວດທີ່ຊື້ມາຈາກບໍລິສັດໃນຢູ່ໂລບ ຫຼື ອາເມ 
ລິກາ. ດ້ວຍການກວດສອບເພື່ອຫາວ່າພືດພັນຕ່າງໆ ມີພືດພັນ GE ປະປົນຢູ່ນຳແກ່ນໝາກສາລີ  
ຫຼືບໍ, ພວກເຂົາສາມາດລາຍງານໃຫ້ກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຂົາກ່ຽວກັບບັນຫາ ແລະ ການດຳເນີນ 
ການປ້ອງກັນການແຜ່ພັນໃນຕໍ່ໄປ. ເພາະວ່າພວກເຂົາສາມາດກວດສອບແກ່ນພືດດ້ວຍຕົນເອງ,  
ຊາວນາມີອຳນາດໃນການຄວບຄຸມຂັ້ນຕອນຕ່າງໆ- ການຄວບຄຸມທີ່ສູນເສຍໄປໂດຍການທີ່ບໍ່ຮູ້ວ່າ 
ແມ່ນພືດພັນຊະນິດໃດທີ່ພວກເຂົາກຳລັງປູກຢູ່. 
 ໂດຍການທີ່ພວກເຂົາໄດ້ຄວບຄຸມພືດພັນຂອງພວກເຂົາເອງ, ຊາວນາໃນເຊຍປາດ ແມ່ນກຳ 
ລັງຮັບປະກັນສິດທິເລື່ອງອາຫານໃນໄລຍະຍາວ.                                                             

ອາຫານທີ່ໄດ້ມາຈາກພືດພັນທີ່ມີການປ່ຽນແປງພັນທຸກຳ 
(GE) ແມ່ນຖືກນຳໄປເປັນອາຫານໃນການຊ່ວຍເຫຼືອ
ຫາຼຍໆປະເທດບ່ໍໄດ້ອະນຍຸາດໃຫປ້ກູ ແລະ ເຮດັອາຫານຈາກພດືພນັ GE  
ເຂົ້າມາໃນປະເທດຂອງຕົນເອງ. ແຕ່ວ່າແນວໃດກໍ່ຕາມອາຫານທີ່ເຮັດ 
ຈາກພືດພັນ GE ອາດຈະຫາທາງເຂົ້າສູ່ລະບົບສະໝອງອາຫານຢູ່ໃນປະເທດເຫຼົ່ານີ້.  ຢູ່ໃນ 
ປະເທດທຸກຍາກຕ່າງໆ, ວິທີທາງໜຶ່ງທີ່ອາຫານຈາກພືດພັນ GE ເຂົ້າໄປໃນຕະຫຼາດ ແລະ 
ທົ່ງນາຕ່າງໆຜ່ານອາຫານຈາກການຊ່ວຍເຫຼືອ. 
 ເມື່ອປະເທດຕ່າງໆຕ້ອງປະເຊີນກັບບັນຫາຄວາມອຶດຢາກຢ່າງຮຸນແຮງ, ພວກເຂົາ 
ໄດ້ຮັບການຊ່ວຍເຫືຼອ ໃນຮູບແບບຂອງເມັດພືດພັນເຂ້ົາຈາກສະຫະປະຊາຊາດ ຫືຼ ຈາກປະ 
ເທດໃດໜ່ຶງ. ປະເທດທ່ີມີຜະລິດຕະພັນພືດ GE ໄດ້ເອົາຜະລິດຕະພັນເຫ່ົຼານ້ີເປັນເຄ່ືອງບໍລິ 
ຈາກເລ້ືອຍໆ. ສ່ິງນ້ີໄດ້ບີບບັງຄັບໃຫ້ຊາວນາ,  ຜູ້ອຶດຢາກ ແລະ ລັດຖະບານຂອງພວກເຂົາ 
ຕ້ອງເລືອກລະຫວ່າງ ອາຫານຈາກພືດພັນ GE ແລະ ຄວາມອຶດຢາກ. 
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 ແຕ່ບາງເທື່ອໃນຂະນະທີ່ປະເຊີນໜ້າກັບໄພພິບັດ, ລັດຖະບານມີຫຼັກໝັ້ນ.  ຕົວຢ່າງ,  
ປະເທດແຊມເບຍ ແລະ ຊິມບັກເວໄດ້ຖືກສະເໜີໃຫ້ມີການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເມັດສາລິີ ທີ່ເປັນ 
ພືດພັນ GE ໃນລະດູໝາວຂອງ ປີ 2002,
 ໃນເວລານີ້ຜູ້ຄົນແມ່ນຕົກຢູ່ໃນພາວະອຶດຢາກຢ່າງຮຸນແຮງ. ປະເທດແຊມເບຍ ປະ 
ຕິເສດການຊ່ວຍເຫຼືອໂດຍພືດພັນ GE. ຫຼັງຈາກການຕັດສິນໃຈຂອງພວກເຂົາ ຜູ້ບໍລິຈາກ  
ຕ່າງປະເທດ ຕ່າງໄດ້ໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອດ້ວຍເງິນສົດ ເພື່ອຊື້ອາຫານຈາກປະເທດຕ່າງໆ  
ໃນອາຟິກາ ທີ່ຜະລິດອາຫານເປັນພິເສດ. ໃນບາງປະເທດຢູໂລບ ອາຫານທີ່ຜະລິດຈາກ 
ພືດ ພັນ GE ຜິດກົດໝາຍ ແລະ ສະເໜີຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອອາຫານບໍ່ມີຜະລິດຕະພັນ GE.
 ລັດຖະບານຂອງຊິມບັກເວ ກໍ່ຮູ້ສຶກວ່າຖືກກົດດັນຈາກຜູ້ຄົນທີ່ອຶດຫິວເປັນຈຳນວນ 
ຫຼວງຫຼາຍ. ລັດຖະບານຂອງປະເທດນ້ີ ແຕ່ພຽງໄດ້ຮັບເອົາການຊ່ວຍເຫືຼອເລ່ືອງອາຫານທ່ີມີ 
ຜະລິດຕະພັນ GE, ແຕ່ຫຼັງຈາກການເຫັນດີໃນການທີ່ຈະຮັບເອົາສາລີທີ່ໄດ້ຮັບການບົດ 
ແລ້ວເທົ່ານັ້ນ, ສະນັ້ນພືດພັນເຫ່ົຼານີ້ບໍ່ສາມາດນຳໄປປູກ ແລະ ເປັນສາເຫດຂອງບັນຫາໃນ 
ອະນາຄົດໄດ້. 

ການຈັດເກັບຮັກສາແກ່ນພືດພັນໃນຊຸມຊົນ
ເຂົ້າປະກອບດ້ວຍສ່ວນປະສົມຂອງ GE ຊຸມຊົນຕ່າງໆ 
ແມ່ນຕ້ອງໄດ້ຈັດການກັບການຮຸກຮານຈາກພືດພັນ GE  
ໃນທົ່ວໂລກນີ້. ບາງຄົນຮຽກຮອງໃຫ້ລັດຖະບານ ໃຫ ້
ຕິດປ້າຍໃສ່ວ່າ ອາຫານຊະນິດໃດມີພືດພັນ  GE  
ສະນັ້ນ ພວກເຂົາສາມາດຫຼີກເວ້ັນບໍ່ຊື້ ຫຼື ກິນຜະ 
ລິດຕະພັນເຫຼົ່ານີ້. ຜູ້ອື່ນໆອີກ ປະຕິເສດທີ່ຈະໃຫ ້
ອະນຸຍາດໃຫ້ປູກພືດພັນ GE ໃນຂົງເຂດຂອງ 
ພວກເຂົາ. ຫຼາຍໆຊຸມຊົນຫັນກັນໄປໃຊ້ວິທີການຈັດ 
ເກັບແກ່ນພືດແບບປະຖົມບູຮານ ແລະ ການຈັດເກັບແກ່ນພືດ ແມ່ນໜ້າທີ່ຮັບຜິດຊອບ 
ຂອງຊຸມຊົນ. ເຊິ່ງແມ່ນເກີດເມື່ອຊຸມຊົນຕ່າງໆສາມາດຄຸ້ມຄອງແກ່ນພືດທີ່ພວກເຂົາມີ, ຮັກ 
ສາແກ່ນພືດພັນຫຼາຍໆຊະນິດໄວ້ ເພື່ອອະນາຄົດ ແລະ ຮັກສາຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບພືດພັນເຫຼົ່າ 
ນີ້. ໃນວິທີນີ້, ຊຸມຊົນຕ່າງໆຮັກສາແຫຼ່ງຊັບພະຍາກອນທີ່ສຳຄັນ (ແກ່ນພືດໄດ້ສາມາດດຳ 
ລົງຢູ່ ແລະ ສາມາດປ້ອງກັນຊີວິດທີ່ຫຼາກຫຼາຍ. ອີກຢ່າງໜຶ່ງ ພວກເຂົາສາມາດປົກປັກຮັກ
ສາບໍ່ໃຫ້ຄົນພາຍນອກເຂົ້າມາກຸມອຳນາດ ພືດພັນຂອງພວກເຂົາທີ່ເຄຍມີມາກ່ອນແລ້ວ. 
 ລັດຖະບານສາມາດ ແລະ ຄວນຈະຮັກສາທະນາຄານ ແກ່ນພັນພືດລະດັບຊາດ
ເພ່ືອເປັນການຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະມີພືດພັນຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ ແລະ ເພ່ືອປ້ອງ 
ກັນຄວາມຫຼາກຫຼາຍຂອງພືດພັນແຕ່ລະຊະນິດຈາກການຂາດແຄນ ແລະ ສູນຫາຍໄປ ການ 
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ຮັກສາການຄວບຄຸມການຕອບສະໝອງພືດພັນແມ່ນສຳຄັນຕໍ່ການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານ 
ແລະ ສິດທິເລື່ອງອາຫານ.

ຊາວບ້ານຈັດຕັ້ງການແລກປ່ຽນແກ່ນພືດພັນ
ປະຊາຊົນໃນບ້ານແມກຊີແກນ ຂອງວິເຊັນເຕກູເລໂລ ໄດ້ມີຄວາມກັງວົນກ່ຽວກັບການສູນເສຍແກ່ນ 
ພືດທີ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກອນ. ຜູ້ເຖົ້າຜູ້ແກ່ຢູ່ໃນບ້ານແຫ່ງນີ້ຈື່ໄດ້ວ່າ ພວກເຂົາມີສາລີ ແລະ ໝາກຖົ່ວ  
ຫຼາຍຊະນິດແຕກຕ່າງກັນ. ປະຈຸບັນນີ້ມີພຽງແຕ່ສາລີ 2 ຊະນິດ ແລະ ໝາກຖົ່ວ 4 ຊະນິດເທົ່ານັ້ນ.  
ພວກເຂົາໄດ້ຮູ້ວ່າບໍລິສັດຕ່າງໆ ໄດ້ຜະລິດຕະພັນພືດທີ່ສາມາດປູກໄດ້ພຽງແຕ່ປີດຽວເທົ່ານັ້ນ ຫຼື  
ຄວາມຕ້ອງການສານເຄມີລາຄາແພງເພື່ອເຮັດໃຫ້ພືດເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ. ສະນັ້ນ ຊາວບ້ານຈິ່ງ 
ຕັດສິນໃຈເຮັດບາງສິ່ງບາງຢ່າງ. 
 ຊາວບ້ານໄດ້ເຊີນຜູ້ຄົນທີ່ຢູ່ໃນຂົງເຂດດຽວກັນເພື່ອຈັດງານລ້ຽງທີ່ໃຫຍ່ໂຕ ແລະ ໄດ້ຮຽກ 
ຮອງທຸກໆຄົນນຳເອົາອາຫານມາເຮັດຮ່ວມກັນ ແລະ ຍັງໃຫ້ນຳເອົາແກ່ນພືດພັນທີ່ເປັນທີ່ຮັກສຸດຂອງ 
ພວກເຂົາມາພ້ອມຜູ້ຄົນຈະແລກປ່ຽນແກ່ນພັນພືດ, ເຮັດອາຫານຈາກພືດພັນທີ່ພວກເຂົາມັກ ແລະ 
ບອກເລົ່າເລື່ອງລາວກ່ຽວກັບທີ່ມາຂອງມັນ ແລະ ຈະສາມາດປູກໄດ້ແນວໃດ. 
 ການທີ່ຊາວນາບາງຄົນໄດ້ມາເກັບພັນສາລີ ແລະ ແກ່ນຖົ່ວທີ່ຫຼາກຫຼາຍທີ່ບໍ່ໄດ້ພົບເຫັນເປັນ 
ເວລາຫຼາຍປີແລ້ວ. ພວກເຂົາໄດ້ເອົາພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ໃຫ້ຄົນອື່ນປູກ. ໃນປີນັ້ນເອງໄດ້ມີສາລີ 5 ຊະນິດ 
ແລະ ໝາກຖົ່ວ 8 ຊະນິດ ໃນການແລກປ່ຽນແກ່ນພືດພັນໄດ້ແຜ່ລາມອອກໄປທົ່ວຂົງເຂດ ແລະ 
ຊາວນາ, ໄດ້ນຳເອົາແກ່ນພືດພັນທີ່ຮຸ່ນພໍ່ຕູ້, ແມ່ຕູ້ ປູກຕັ້ງແຕ່ພວກເຂົາຍັງເປັນເດັກນ້ອຍ. 
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ຫຼັງຈາກສອງສາມປີ ຊາວບ້ານໄດ້ຮີບໂຮມເມັດສາລີໄດ້ຫຼາຍກວ່າ 20 ຊະນິດ ແລະ ໝາກຖົ່ວຫຼາຍ 
ກວ່າ 40 ຊະນິດ ການທີ່ມີພືດພັນຫຼາຍຊະນິດນີ້ ກໍ່ເພື່ອຮັບປະກັນວ່າພວກເຂົາຈະມີແກ່ນພືດປູກ  
ທຸກໆ ປີ, ເພາະວ່າພືດບາງຊະນິດແມ່ນປູກໄດ້ດີໃນຮ່ອມພູ ບ່ອນທ່ີປຽກຊຸ່ມ ແລະ ຊະນິດອ່ຶນໆ ອີກ 
ສາມາດປູກໄດ້ດີໃນພ້ືນທ່ີພຽງ ແລະ ອ່ືນໆອີກ ຄົນຫຼາຍຄົນໃນວິນເຊັນເກີເລໂລ ເລ່ີມຕ້ົນປູກພືດພັນ 
ເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ໃນປະຈຸບັນນີ້ ຊາວບ້ານບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວທີຈະສູນເສຍການຄຸ້ມຄອງແກ່ນພັນພືດ 
ອີກ. ໂດຍການທີ່ໄດ້ກິນພືດພັນເຫຼົ່ານີ້ ພວກເຂົາແມ່ນຍັງໄດ້ປັບປຸງອາຫານການກິນຂອງພວກເຂົາ. 
 ໃນປະຈຸບັນນີ້ຊາວບ້ານໃນຂົງເຂດນີ້ ໄດ້ມີການແລກປ່ຽນແກ່ນພືດພັນ ແລະ ພືດພັນເກົ່າ 
ຫຼາຍຊະນິດໄດ້ກັບມາຄືນ. ຊາວນາໃນວິນເຊັນເກີເລໂລໄດ້ກ່າວວ່າ ການປູກຝັງພືດເກົ່າຫຼາຍຊະນິດ 
ບໍ່ພຽງແຕ່ປັບປຸງເພື່ອການຮັບປະກັນເລື່ອງອາຫານເທົ່ານັ້ນ, ມັນຍັງໃຫ້ໂອກາດໃນການຈັດງານລ້ຽງ
ທີ່ໃຫຍ່ໂຕເຊັ່ນກັນ!


