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CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหลง่รวบรวมขอ้มูล ความรูแ้ละขา่วสาร
ที่เกี่ยวข้องกบัเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลงังานชีวภาพจากท ัว่โลกที่ต ีพ ิมพ์เป็น
ภาษาองักฤษมาลงในเว็บไซดh์ttp://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสปัดาห ์เพือ่เผยแพร่ขอ้มูลทีท่นัสมยัศูนยข์อ้มูลเทคโนโลยชีวีภาพและความปลอดภยัทาง
ชวีภาพ ไดค้ดัเลอืกขอ้มูลขา่วสาร ดงักลา่วมาแปลและเรยีบเรยีงเป็นภาษาไทยโดยทา่นสามารถ
ตดิตามขอ้มูลขา่วสารดงักลา่วไดท้ีเ่ว็บไซด ์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทกุ 2 สปัดาห ์โดยฉบบัปฐมฤกษเ์ร ิม่ตน้จากขา่วของเดอืนมนีาคม พ.ศ.2551  
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พบโรคใหมข่องกลว้ยในโมซมับคิ 

อาฟรกิาตะวนัออกพยายามตอ่สูก้บัโรคขา้วโพดตาย 

ประธานาธบิดเีมยีนมา่รเ์ขา้ชม IRRI เพือ่รว่มงานวจิยัใหแ้ข็งแกรง่ข ึน้ 

วทิยาลยัเศรษฐศาสตรแ์หง่ลอนดอนใหใ้ชพ้ชืเทคโนชวีภาพชว่ยเหลอืผูค้นทีห่วิโหยท ัว่โลก 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อาฟรกิาใตป้ระหยดัแรงงานเมือ่ปลกูขา้วโพดทนสารปราบวชัพชื 

การศกึษาเกีย่วกับการประหยัดแรงงานในการปลกูขา้วโพดทนสารปราบวัชพชื (HT) ในอาฟรกิาใตด้ าเนนิการโดย
นักวจัิยจากมหาวทิยาลัยรัฐแคนซัส โดยเก็บขอ้มูลในฤดูกาลผลติขา้วโพดช่วงปี 2009-2010 จาก 184 ครัวเรือน 
พื้นทีป่ลูกขา้วโพดทัง้หมด 212 แปลงในสองภูมภิาคของอาฟริกาใต ้นักวจัิยใชว้ธิีคดิจากการปลูกแบบไม่จ ากัด
ตน้ทุนเพื่อทีจ่ะประเมนิความแตกต่างของค่าใชจ้่ายระหวา่งสายพันธุข์า้วโพด โดยทีส่ันนษิฐานวา่แตล่ะครัวเรอืนใช ้

ปัจจัยการผลติทีต่่างกันเพื่อลดคา้ใชจ้่ายในขณะทีไ่ดรั้บผลผลติเทา่เดมิ รูปแบบการทดลองทีค่วบคมุมใิหเ้กดิความ
ล าเอยีงในการเลอืกตัวอย่างแสดงใหเ้ห็นวา่ ความไดเ้ปรยีบดา้นตน้ทนุการผลติโดยภาพรวม เป็นผลจากเทคโนโลยี
การทนสารปราบวัชพืช รูปแบบการทดลองแสดงใหเ้ห็นว่าผูผ้ลติขา้วโพด HT สามารถลดค่าใชจ้่ายต่อแปลงลง 
102.44 ดอลล่าหส์หรัฐหรือประมาณ 30% ดังนัน้ความไดเ้ปรียบดา้นตน้ทุนการผลติทัง้หมดและอืน่ๆ ถอืว่าเป็น
คณุสมบัตขิองขา้วโพด HT หลังจากทีแ่ยกผลกระทบของขา้วโพด HT ตอ่ตน้ทนุทัง้หมด คา่ใชจ้่ายทีล่ดลงจงึเกดิ
จากการใชข้า้วโพด HT เพยีงอยา่งเดยีวไมเ่กีย่วขอ้งกบัลักษณะของฟารม์และเกษตรกร 

 

อา่นงานวจิัยที ่
http://ageconsearch.umn.edu/bitstream/160521/2/Gregory%20K.%20Regier,%20Timothy%20J.%20D
alton.pdf 
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ศูนย์ปรับปรุงขา้วโพดและขา้วสาลนีานาชาต ิ(CIMMYT) เป็นผูน้ าในการวจิัยในการควบคุมโรคแหง้ตายของ
ขา้วโพด (Maize lethal necrosis-MLN) ซึง่สรา้งความเสยีหายอย่างรุนแรงในเคนย่า รวันดา ทานซาเนีย และยู
กานดา ในปี 2011 มกีารพบโรคเป็นครัง้แรกที ่แปลงปลกูของเกษตรกรในอาฟรกิาตะวันออก โรคนี้เกดิจากการเขา้
ท าลายร่วมกนัของไวรัสพชื 2 ชนดิและสรา้งความเสยีหายถงึ 100%  

 

CIMMYT เป็นผูน้ าในการคน้หาแหลง่ของความตา้นทานโรคและพัฒนาวธิกีารควบคมุโรคโดยศกึษารายละเอยีด
ของโรคและแมลงศัตรูทีช่ว่ยในการแพร่กระจายโรค สถาบันวจัิยร่วมระหวา่ง CIMMYT และสถาบันวจิัยทางการ
เกษตรของเคนยา หน่วยคัดเลอืกพันธุต์า้นทานและ double haploid ถูกจัดตัง้ขึน้เพื่อเร่งรัดการพัฒนาสายพันธุ์
ขา้วโพดทีต่า้นทานโรคแหง้ตายของขา้วโพด 

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิที ่http://blog.cimmyt.org/?p=11610 
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กรมวิชาการเกษตรของโมซัมบิค บริษัทการเกษตร Matanuska สถาบันเกษตรเขตรอ้นนานาชาติ (IITA)  
มหาวทิยาลัย Stellenbosch ในอาฟรกิาใต ้และความหลากหลายทางชวีภาพนานาชาตริ่วมกันแถลงเปิดเผยขอ้มูล
ของเชือ้โรคกอ่ใหเ้กดิโรคเหีย่วของกลว้ยซึง่ถกูคน้พบในกลว้ย Cavendish ในโมซมับคิ โรคนีเ้ป็นทีรู่จ้ักกวา้งขวางใน
ชือ่ Foc TR4 ซึง่เป็นรูปแบบการเหีย่วกลว้ยหรอืโรค Panama ทีม่สีาเหตมุาจากเชือ้รา Fusarium oxysporum f. sp. 
cubense Tropical Race 4 เชือ้ราชนดินี้เขา้ท าลายการเพาะปลกูกลว้ยแถบเอเชยีมากวา่สองทศวรรษทีผ่่านมา การ
แพร่ระบาดของโรคนี้ในอาฟรกิาพบในแปลงปลกูเชงิการคา้ในตอนเหนือของโมซัมบคิเมือ่ตน้ปี 2013 จากการเฝ้า
ตดิตามซึง่สนับสนุนโดย Universidade Eduardo Mondlane ใน Maputo เชือ้ราสาเหตขุองโรคนี้ไดถู้กจ าแนกโดย
มหาวทิยาลยั Stellenbosch ในเวลาตอ่มา 

 

อา่นขา่วของ IITA ที ่http://www.iita.org/2013-press-releases/-/asset_publisher/CxA7/content/new-
banana-disease-to-africa-found-in-mozambique?redirect=%2F2013-press-
releases&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter#.Upv_QdJQKSo 
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ยู เตยีน เส็น ประธานาธบิดขีองสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมยีนม่าร ์ไดเ้ยีย่มชมสถาบันวจิัยขา้วนานาชาติในลอส บา
ยอส ฟิลปิปินส ์เพื่อแสดงความตอ้งการทีจ่ะด าเนินการใหป้ระเทศร่วมมอืกับสถาบันวจัิยขา้วนานาชาต ิ(IRRI) ใน
ระยะยาว  

 

ประธานาธบิดยีู เตียน เส็น มองเห็นคุณค่าของ IRRI เกีย่วกับสิง่ที่ก าลังทา้ทายและความปรารถนาของภาค
การเกษตรของเมยีนม่าร ์นอกจากนี้เขายังขอให ้IRRI เพือ่ชว่ยงานวจัิยทีพั่ฒนาและปรับปรุงสายพันธุข์า้วทีส่ามารถ
เพาะปลกูไดใ้นสภาพแวดลอ้มทีไ่ม่เหมาะสมในพืน้ทีเ่นนิเขาและพืน้ทีแ่หง้แลง้ทางตอนเหนือของประเทศ ตลอดจน
พืน้ทีลุ่ม่ทีม่ักเกดิน ้าทว่มทางตอนใตอ้กีดว้ย 

 

อา่นขา่วของ IRRI ที ่http://irri.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=12705:myanmar-
president-at-irri-to-push-for-stronger-research-ties&lang=en 
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วทิยาลัยเศรษฐศาสตรแ์ห่งลอนดอน (London School of Economics) เปิดเผยรายงาน “การผลติอาหารใหค้นทั่ว
โลกในสภาวะโลกรอ้น” ซึง่อธบิายถงึเหตุผลการใชน้วัตกรรมการเกษตรขัน้สูงประกอบดว้ย การพัฒนาและการ
ขับเคลือ่นพชืเทคโนชวีภาพในรุ่นตอ่ไป วา่เป็นสิง่จ าเป็นในการตอบสนองความทา้ทายในการเพาะปลกูพชือาหารที่
ยั่งยนืในสภาวะการเปลีย่นแปลงสภาพอากาศของโลก ผูเ้ขยีนยังอธบิายนโยบายทีค่วรจะด าเนินการทั่วโลกและใน
ประเทศเพือ่ทีจ่ะสรา้งสงัคมนวตักรรมการเกษตรทีแ่ข็งแรงกวา่เดมิและมคีวามสามารถในการสรา้งเทคโนโยลเีกีย่วกับ
พชือนาคต ซึง่มคีวามจ าเป็นในการผลติอาหารใหก้ับประชากรโลกทีเ่พิม่ขึน้อย่างรวดเร็วในสภาวะโลกรอ้น นโยบาย
เหลา่นีป้ระกอบดว้ย 

• เพิม่การลงทนุภาครัฐทัว่โลกในดา้นนวตักรรมการเกษตรขัน้สงู 

• การปฏริูปกฎระเบยีบจเีอ็มโอโดยรัฐบาลตา่งๆ ทัว่โลก 

• สรา้งหรอืเสรมิสรา้งสถาบนัเพือ่ท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยค์วามเป็นเลศิดา้นนวตักรรม 

 

ดาวนโ์หลดรายงานไดท้ี ่http://www2.itif.org/2013-feeding-planet-warming-world.pdf 
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