
กันยายน พ.ศ. 2555

CropBiotech update และ biofuels supplement เป็นแหล่งรวบรวมข้อมูล ความรู้และข่าวสาร
ที่ เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืชและพลังงานชีวภาพจากทั่วโลกที่ตี พิมพ์เป็น
ภาษาอังกฤษมาลงในเว็บไซด์http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/เป็นประจ า
ทุกสัปดาห์ เพ่ือเผยแพร่ข้อมูลที่ทันสมัยศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีชีวภาพและความปลอดภัยทาง
ชีวภาพ ได้คัดเลือกข้อมูลข่าวสาร ดังกล่าวมาแปลและเรียบเรียงเป็นภาษาไทยโดยท่านสามารถ
ติดตามข้อมูลข่าวสารดังกล่าวได้ที่เว็บไซด์ http://www.safetybio.agri.kps.ku.ac.th/ เป็น
ประจ าทุก 2 สัปดาห์ โดยฉบับปฐมฤกษ์เริ่มต้นจากข่าวของเดือนมีนาคม พ.ศ.2551

ข่าวสารเทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

ข่าวสารท่ัวโลก

เทคโนโลยีชีวภาพด้านพืช

ข่าวสารทั่วโลก

ไต้หวันพัฒนาข้าวให้มีความนิ่มส าหรับผู้สูงอายุ

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพท่ีมียีน Agrisure Viptera 3220 และ E-Z Refuge ของบริษัทเมล็ดพันธุ์

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าพัฒนารูปแบบการผลิตวิตามินบีในพืช

เทคโนโลยีชีวภาพช่วยอนุรักษ์ต้นเกาลัดอเมริกัน (American chestnut)

แคนาดาปลูกคาโนลาเทคโนชีวภาพสูงถึง 95%

ความล่าช้าของการก าหนดนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยไอโอวาร่วมกับบริษัท โรเซตตา กรีน พัฒนาพืชต้านทานไส้เดือนฝอย

นักวิจัยพบแบคทีเรียเพิ่มภูมิต้านทานให้กับพืช

อาหารอินทรีย์ไม่ใช่อาหารเพื่อสุขภาพเสมอไป

ฟิลิปปินส์พร้อมในการส่งออกข้าวโพด

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพในปากีสถาน

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปสนับสนุนการใช้สิทธิของเกษตรกรในการปลูกพืชจีเอ็ม

เกษตรกรซิมบับเวเรียกร้องให้มีการผลิตจีเอ็มโอเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร

ไต้หวันพัฒนาข้าวให้มีความน่ิมส าหรับผู้สูงอายุ

นักวิจัยจากสถาบันวิจัยทางการเกษตรของไต้หวันพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีความนิ่มส าหรับผู้สูงอายุ ข้าวพันธุ์
ใหม่นี้ได้มีการพัฒนามานานกว่าหนึ่งทศวรรษ และคาดว่าจะปลูกเป็นการค้าในปี 2013 Chang Su-jeing นักวิจัย
จากสถาบันดังกล่าว กล่าวว่า “ เราได้พัฒนาข้าวให้มีความนุ่ม รสชาติหวานเล็กน้อยเหมาะส าหรับผู้สูงอายุ 
นอกจากนี้พันธุ์ข้าวใหม่ยังให้ผลผลิตท่ีดีและสามารถเก็บข้าวไว้ได้นานอีกด้วย”

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : 
http://phys.org/news/2012-08-taiwan-soft-rice-elderly.html.



ข้าวโพดเทคโนชีวภาพท่ีมียีน Agrisure Viptera 3220 และ E-Z Refuge ของบริษัทเมล็ดพันธุ์

ซินเจนต้า ได้รับการอนุมัติให้ปลูกในประเทศแคนาดา

บริษัทอีโวยีนของอิสราเอลลงนามท าข้อตกลงกับบริษัทเมล็ดพันธุ์ราซิของอินเดีย เพื่อพัฒนาข้าวให้มีผลผลิต
เพิ่มมากขึ้นและทนทานต่อสภาพแห้งแล้ง ตามข้อตกลงของความร่วมมือการค้นพบยีนโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์     
อีโวยีนนี้จะส่งต่อให้เข้าสู่บริษัทเมล็ดพันธุ์ราซิน าไปใช้พัฒนาพันธุ์และประเมินผลการทดลองภาคสนามในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสม  ข้อตกลงนี้ยังช่วยให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ราซิมีสิทธิ์ในการค้าข้าวลูกผสมท่ีมียีน
เหล่านี้ได้ในประเทศอินเดียและประเทศอ่ืนๆในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ดร.รามาซามิ กรรมการผู้จัดการของบริษัทเมล็ดพันธุ์ราซิ กล่าวว่า “เรามีความยินดีท่ีจะร่วมมือกับอีโวยีน ในการ
ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆและสร้างความเป็นเลิศในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวลูกผสมเนื่องจากราซิเป็นผู้น าใน
การผลิตพันธุ์ข้าวลูกผสมในอินเดีย  การท างานร่วมกันจึงตอบสนองเป้าหมายในการเพิ่มคุณภาพของพันธุ์พืช
ส าหรับภาคการเกษตรและอุตสาหกรรมโดยเริ่มจากอินเดีย”

อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ได้ท่ีเวปไซต์ของเอโวยีน : http://www.evogene.com/News-Events/Press-
Releases/2012/Rasi-Seeds-and-Evogene-to-Collaborate-on-Improving-Key-Traits-in-Rice.

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าพัฒนารูปแบบการผลิตวิตามินบีในพืช

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าก าลังพัฒนาฐานข้อมูลและแบบจ าลองคอมพิวเตอร์เพื่อแสดงการผลิตวิตามิน
บีในพืชว่าเกิดขึ้นอย่างไรและบริเวณส่วนไหนของพืช เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงพันธุ์พืชในการเพิ่ม
วิตามินบี รายละเอียดของงานวิจัยตีพิมพ์ในวารสาร Journal of Experimental Botany

Andrew Hanson หัวหน้าคณะนักวิจัยกล่าวว่า เมื่องานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์ นักวิจัยสามารถใช้แบบจ าลองเพื่อ
เพิ่มปริมาณวิตามินบีในระบบของพืชก่อนการทดลองในพืชจรงิ วิตามินบีเก่ียวข้องกับหลาย ส่ิงหลายอย่าง “เรา
ไม่สามารถผลิตชีวภาพหรือองค์ประกอบของโพลิเมอร์ได้ หากปราศจากปัจจัยท่ีมาจากวิตามินบี” Hanson 
กล่าว 

Dean Della Penna ศาสตราจารย์ทางชีวเคมีและอณูชีววิทยาจากมหาวิทยาลัยมิชิแกนกล่าวว่า ความเข้าใจ
เก่ียวกับวิธีการสังเคราะห์วิตามินบีในพืชจะช่วยให้นักวิจัยมีความรู้ในเรื่องทิศทางและสมดุลของวิตามินบีในพืช 
งานวิจัยนี้ส าคัญเป็นอย่างยิ่งโดยเฉพาะในประเทศที่ก าลังพัฒนาซึ่งคนส่วนใหญ่จะบริโภคพืชเพียงชนิดเดียว
ส าหรับเป็นแหล่งพลังงานในอาหาร

อ่านบทความจากมหาวิทยาลัยฟลอริด้าได้ที่ : http://news.ufl.edu/2012/08/22/vitamin-b/.

นักวิจัยจากสถาบันต่างๆ ร่วมกันศึกษาวิธีรักษาต้นเกาลัดอเมริกันจากการเข้าท าลายของเชื้อรามาเป็นระยะ
เวลานาน นักวิจัยด้านส่ิงแวดล้อมและป่าไม้จากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐนิวยอร์กได้พัฒนาต้นเกาลัดให้มีความ
ต้านทานโรคไหม้ (chestnut blight) โดยผสมข้ามระหว่างเกาลัดสายพันธุ์อเมริกันกับสายพันธุ์จีนโดยวิธีการ
ผสมพันธุ์แบบดั้งเดิม

อีกโครงการหนึ่งซึ่งด าเนินการโดยทีมนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดียวกันพบยีนในข้าวสาลีและหญ้าบางชนิดท่ี
สามารถช่วยขจัดสารพิษอ็อกซาเลตซึ่งสร้างโดยเชื้อราท่ีท าให้เกิดโรค ทีมนักวิจัยก าลังทดสอบยีนนี้ในการ
ต่อต้านเชื้อโรคในพืชตามวิธีการทางพันธุวิศวกรรม

หากงานวิจัยนี้ประสบความส าเร็จจะสามารถช่วยรักษาต้นไม้ท่ีใกล้สูญพันธุ์อ่ืนๆ ซึ่งได้รับผลกระทบจากโรคท่ี
รุนแรงนี้ได้

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : 
http://www.whybiotech.com/?p=3456 และ http://www.esf.edu/chestnut/genes.htm.

เทคโนโลยีชีวภาพช่วยอนุรักษ์ต้นเกาลัดอเมริกัน (American chestnut)



แคนาดาปลูกคาโนลาเทคโนชีวภาพสูงถึง 95%

รายงานของ USDA FAS GAIN กล่าวถึง เทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของแคนาดาในปัจจุบันว่า มี
ความก้าวหน้าเทียบเท่ากับประเทศเพื่อนบ้านอย่างสหรัฐอเมริกา จากสถิติขององค์กรไอซ่า (ISAAA) พบว่า ในปี 
2010 และ 2011 ประเทศแคนาดามีพื้นท่ีในการเพาะปลูกพืชเทคโนชีวภาพมากเป็นอันดับท่ี 5 ของโลก 

แคนาดาปลูกคาโนลาเทคโนชีวภาพ 80-95 % ของคาโนลาท้ังหมดซึ่งมีพื้นท่ี 10.5 ล้านเฮกแตร์  พืชเทคโน
ชีวภาพอ่ืนๆ ในแคนาดาได้แก่ ข้าวโพด และถั่วเหลือง มีการปลูกซูการ์บีทเทคโนชีวภาพในพื้นท่ีขนาดเล็ก 
นอกจากนี้แคนาดาเริ่มใช้ข้าวโพดเทคโน-ชีวภาพท่ีมี 3 ลักษณะ (stacked genes) คือ ต้านทานต่อสารก าจัด
วัชพืช หนอนเจาะข้าวโพด และหนอนเจาะรากข้าวโพด

อ่านเรื่องฉบับเต็มได้ท่ี : 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annual
_Ottawa_Canada_07-20-2012.pdf.

USDA FAS GAIN รายงานว่าประเทศไทยเป็นประเทศท่ีอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งมีการวิจัยและการ
ทดลองภาคสนามด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในช่วงปีแรกของศตวรรษท่ี 21  อย่างไรก็ตามเสียง
คัดค้านของกลุ่มต่อต้านและความไม่เข้าใจของประชาชนท าให้รัฐบาลออกกฎหมายห้ามให้มีการวิจัยและปลูก
พืชเทคโนชีวภาพภาคสนาม การยกเลิกข้อห้ามในปี 2007 (พ.ศ.2550) มีผลต่อการพิจารณาการควบคุมดูแล
พืชดัดแปลงพันธุกรรมท้ังหมด

รายงานกล่าวว่าการร่างกฎหมายความปลอดภัยทางชีวภาพอยู่ในการพิจารณาขั้นสุดท้ายของคณะกรรมการ
กฤษฎีกาและพร้อมท่ีจะส่งไปยังคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความเห็นชอบ คาดหวังว่า การผ่านร่างกฎหมายความ
ปลอดภัยทางชีวภาพจะลดความยุ่งยากต่างๆ เช่น การขออนุมัติให้มีการทดลองภาคสนามและการปลูกในเชิง
การค้าพืชดัดแปลงพันธุกรรมให้หมดไป ความล่าช้าในการก าหนดนโยบายและการรับรู้ของประชาชนส่วนใหญ่
เก่ียวกับพืชเทคโนชีวภาพส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : 
http://gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Agricultural%20Biotechnology%20Annu
al_Bangkok_Thailand_7-16-2012.pdf.

ความล่าช้าของการก าหนดนโยบายและพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรในประเทศไทย

มหาวิทยาลัยไอโอวา โดยมูลนิธิเพื่อการวิจัยแห่งมหาวิทยาลัยไอโอวา (ISURF) และบริษัท โรเซตตา กรีน 
จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรของอิสราเอล ร่วมกันพัฒนาปรับปรุงพันธุ์
พืชโดยใช้ยีน microRNA ได้ลงนามข้อตกลงในการใช้ยีน microRNA ท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาพืชให้ต้านทาน
ต่อไส้เดือนฝอย

นักวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยไอโอวา พบว่า ยีน microRNA สามารถน ามาใช้ในการผลิตพืชให้มีความ
ต้านทานต่อไส้เดือนฝอย โดยการเปลี่ยนยีน microRNA ในพืช ส่งผลให้จ านวนไส้เดือนฝอยในต้นพืชลดลง
ครึ่งหนึ่งโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆ บริษัท โรเซตตา กรีน จะขยายผลงานวิจัยนี้เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืชด้วยยีน
ในลักษณะเก่ียวกับให้ต้านทานไส้เดือนฝอย

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : http://www.rosettagreen.com/content.asp?p=news_and_events&id=19.

มหาวิทยาลัยไอโอวาร่วมกับบริษัท โรเซตตา กรีน พัฒนาพืชต้านทานไส้เดือนฝอย

นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยเดลลาแวร์ค้นพบประโยชน์จากแบคทีเรียในดินท่ีสามารถปกป้องพืชจากเชื้อสาเหตุโรค
พืช กลไกการป้องกันเชื้อแบคทีเรียในพืชท างานโดยส่งสัญญาณไปท่ีปากใบพืชให้ท าการปิดปากใบเมื่อมีเชื้อ
โรคก าลังจะเข้าท าลาย ผลงานวิจัยนี้มีความส าคัญต่อกระบวนการป้องกันเชื้อโรคในรากพืชและการเสริมภูมิ
ต้านทานตามธรรมชาติของพืชผ่านแบคทีเรียโปรไบโอติค
 
งานวิจัยนี้เป็นการศึกษาจากปฏิสัมพันธ์ระหว่าง Bacillus subtilis ซึ่งเป็นแบคทีเรียในดินกับ Arabidopsis 
thaliana ในห้องปฏิบัติการ ตีพิมพ์ใน The Plant Journal ฉบับเดือนสิงหาคม ปี 2012

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : http://www.udel.edu/udaily/2013/aug/beneficial-soil-bacteria-082712.html.

นักวิจัยพบแบคทีเรียเพ่ิมภูมิต้านทานให้กับพืช



การศึกษาวิจัยโดยคณะแพทยศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ด เปิดเผยว่า อาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปมี
คุณค่าทางโภชนาการไม่แตกต่างกันมากนัก งานวิจัยนี้นับว่าเป็นการวิเคราะห์อย่างละเอียดถี่ถ้วนในการ
เปรียบเทียบระหว่างอาหารอินทรีย์กับอาหารท่ัวไป ผลการศึกษาและวิจัยไม่พบหลักฐานท่ีแน่ชัดว่าอาหาร
อินทรีย์มีคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าหรือมีความเส่ียงต่อสุขภาพน้อยกว่าอาหารท่ัวไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลนักวิจัยพบความแตกต่างเพียงเล็กน้อยระหว่างอาหารอินทรีย์และอาหารท่ัวไปในแง่ของ
ประโยชน์ต่อสุขภาพ แต่ไม่พบความแตกต่างของปริมาณวิตามินในอาหารอินทรีย์ มีเพียงแต่ฟอสฟอรัสท่ีมี
ปริมาณสูงกว่าในอาหารอินทรีย์ เมื่อเทียบกับอาหารท่ีได้จากพืชท่ีปลูกโดยท่ัวไป นักวิจัยกล่าวเพิ่มเติมว่า 
จ านวนประชาชนท่ีขาดฟอสฟอรัสมีไม่มาก อาหารอินทรีย์ท่ีมีฟอสฟอรัสปริมาณสูงจึงไม่มีผลต่อสุขภาพของ
ประชากรส่วนใหญ่มากนัก

อ่านข่าวต้นฉบับได้ท่ี : http://med.stanford.edu/ism/2012/september/organic.html.

อาหารอินทรีย์ไม่ใช่อาหารเพ่ือสุขภาพเสมอไป

ผลผลิตข้าวโพดท่ีเพิ่มขึ้นในประเทศฟิลิปปินส์ท าให้พร้อมท่ีจะส่งออกไปยังพื้นท่ีประสบภัยแล้ง เช่น 
สหรัฐอเมริกา  Ediberto de Luna ผู้อ านวยการโครงการข้าวโพดแห่งชาติ กล่าวว่า ฟิลิปปินส์มีก าลังผลิตเพื่อ
ส่งออกข้าวโพดมากถึง 100 ตัน ตามเวลาท่ีก าหนด ขณะนี้สมาชิกของคณะกรรมการร่วมโครงการก าลังพิจารณา
ค าขอของสมาพันธ์ข้าวโพดฟิลิปปินส์ เพื่อการส่งออกข้าวโพด โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้ตัดสินใจเก่ียวกับ
ปริมาณการส่งออกข้าวโพดไปยังต่างประเทศ

มีการคาดการณ์ว่า การผลิตข้าวโพดของฟิลิปปินส์จะเพิ่มขึ้นเป็น 7,820,000 ตันในปีนี้ ในปีหน้าผลผลิต
ข้าวโพดจะสูงถึง 8.45 ล้านตัน ซึ่งคาดว่าจะมีข้าวโพดผลิตเกินความต้องการ 149,000 ตัน 

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ท่ี : http://www.exporter.com/exports-policy/exports/ph-prepares-to-
export-corn-malaya-3/ and http://www.malaya.com.ph/index.php/business/market/11831-ph-
prepares-to-export-corn.

ฟิลิปปินส์พร้อมในการส่งออกข้าวโพด

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพทนแล้ง 2 สายพันธุ์ได้รับการพัฒนาโดยบริษัทเมล็ดพันธุ์ไพโอเนียร์ (Dupont) และ
บริษัทเมล็ดพันธุ์ซินเจนต้าในปากีสถานซึ่งใช้วิธีการปรับปรุงพันธุ์โดยวิธีธรรมดา ขณะเดียวกันบริษัทมอน-ซาน
โต้เป็นอีกบริษัทท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ Drought Guard ซึ่งเป็นข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมให้ทนต่อสภาพแห้ง-แล้ง
และอาจจะปลูกได้ในปี 2013-2014

ข้าวโพดไม่ได้เป็นพืชหลักในปากีสถาน เมื่อเทียบกับข้าวสาลีหรือฝ้าย แต่ข้าวโพดเป็นพืชท่ีส าคัญในการใช้เป็น
อาหารสัตว์ปีกและอาหารของประชาชนบางพื้นที่ในปากีสถาน

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : 
http://www.pabic.com.pk/Drought%20tolerant%20Maize%20and%20Corn%20Technologies%20in
%20Pakistan.html

ข้าวโพดเทคโนชีวภาพในปากีสถาน

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปแถลงว่า ขั้นตอนเพิ่มเติมในการขออนุมัติการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม (GM) 
ของสหภาพยุโรปไม่ชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น การปลูกพืชร่วมกันระหว่างพืชดัดแปลงพันธุกรรมและพืชปรกติ 
(co-existence) จึงไม่ได้เป็นส่ิงท่ีถูกบังคับในการปลูกพืชดัดแปลงพันธุกรรม

การพิจารณาของศาลให้ความสนใจเก่ียวข้องกับการปลูกพืชจีเอ็มในสหภาพยุโรป ซึ่งแม้แต่ได้รับการอนุมัติให้
เพาะปลูกได้ แต่สิทธิของเกษตรกรในการปลูกพืชจีเอ็มนี้ถูกปฏิเสธเนื่องจากอุปสรรคบางอย่างของทางการ
อิตาลี ศาลยุติธรรมให้ข้อสังเกตว่า ปัญหาการปลูกพืชจีเอ็มเช่น ข้าวโพดพันธุ์ MON 810 ยังไม่ผ่านขั้นตอนการ
อนุมัติให้ปลูก ในขณะท่ีการใช้และการจ าหน่ายข้าวโพดดังกล่าวได้รับอนุญาตแล้ว

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี : http://www.europabio.org/agricultural/press/european-court-justice-confirms-
farmers-right-cultivate-gm-crops. 

ศาลยุติธรรมแห่งสหภาพยุโรปสนับสนุนการใช้สิทธิของเกษตรกรในการปลูกพืชจีเอ็ม
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เกษตรกรและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในซิมบับเวกระตุ้นให้รัฐบาลรับรองการน าพืชจีเอ็มมาใช้ในประเทศท่ี
ก าลังประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงเพื่อความมั่นคงด้านอาหาร สหพันธ์อุตสาหกรรมซิมบับเว (CZI) และสมาคม
เกษตรกรซิมบับเว (ZFU) กล่าวว่า ซิมบับเวควรอนุญาตให้ผลิตพืชจีเอ็ม เพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหาร

CZI กล่าวว่า “เรายังคงผลักดันให้มีการผลิตพืชจีเอ็ม โดยจุดเริ่มต้นจะใช้เทคโนโลยีนี้เพื่อการส่งออก เราจะจัด
งานสัมมนาเก่ียวกับอุตสาหกรรมการผลิตทางการเกษตรและมุ่งเน้นไปท่ีการเพิ่มปริมาณส ารองของธัญพืช เพื่อ
เป็นแนวทางพัฒนาการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น”

Tinashe Kairiza เจ้าหน้าท่ีของ ZFU กล่าวว่า ซิมบับเวจะได้ประโยชน์เป็นอย่างมากจากการผลิตพืชจีเอ็ม 
ในขณะนี้เราก าลังรณรงค์ให้มีงานวิจัยท่ีสนับสนุนการใช้พืชจีเอ็ม ประเทศอ่ืนๆ ก็มีการเพิ่มผลผลิตจากการใช้พืช
จีเอ็ม เช่น บูกินาฟาโซ ท่ีในขณะนี้มีการปลูกฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมซึ่งให้ผลผลิตเพิ่มสูงขึ้น
          
องค์กรด้านมนุษยธรรมเปิดเผยว่า หนึ่งในส่ีของประชากรในประเทศอย่างน้อยต้องการอาหารเป็นการเร่งด่วน ใน
ระหว่างนี้และต่อไปจนถึงฤดูการเก็บเก่ียวในเดือนเมษายน หากไม่เป็นเช่นนั้นประชากรจะต้องประสบกับภาวะอด
อยาก ชาวซิมบับเวมีชีวิตรอดภายหลังจากได้รับการช่วยเหลือด้านอาหารจากนานาชาติท่ีรัฐบาลท าให้ภาค
การเกษตรท่ีส าคัญหยุดชะงัก เนื่องจากผลของการปฏิรูปท่ีดินเมื่อ 6 ปีท่ีผ่านมา

อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ท่ี :  http://www.truthabouttrade.org/2012/09/07/farmers-call-for-gmo-
production-to-ensure-food-security/

เกษตรกรซิมบับเวเรียกร้องให้มีการผลิตจีเอ็มโอเพ่ือความมั่นคงด้านอาหาร


