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ผู้เช่ียวชาญสนบัสนนุให้ใช้ข้าวสีทองเพือ่ช่วยชีวิต 
 

ผูเ้ช่ียวชาญจากหลาย ๆ ประเทศ ให้การสนับสนุนขา้วที่
อุดมด้วยวิตามินเอ หรือที่เรียกว่าขา้วสีทอง (Golden Rice) 
เพื่อป้องกันการขาดวิตามินเอ (vitamin A deficiency - 
VAD) ที่คร่าชีวิตเด็กหลายล้านคนในประเทศด้อยพฒันา 
ความคิดเห็นของผูเ้ช่ียวชาญดังกล่าวได้รับการตีพิมพ์ใน 
Proceedings of the National Academy of Sciences of the 
United States of America (PNAS) 

ข้าวสีทอง เป็นแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหา VAD ที่มีประสิทธิภาพและคุม้ค่า จนถึงปัจจุบนั มีเพียง
ประเทศฟิลิปปินส์เท่านั้นท่ีอนุญาตให้ปลูกขา้วสีทอง การศึกษาจ านวนมากแสดงให้เห็นว่า การบริโภคขา้วสีทอง
จะไดร้ับวิตามินเอร้อยละ 89 – 113 และ ร้อยละ 57 - 99 ของความตอ้งการวิตามินเอที่แนะน าส าหรับเด็กก่อนวยั
เรียนในบงัคลาเทศและฟิลิปปินส์ตามล าดบั นอกจากน้ี ยงัคาดว่าขา้วสีทองจะสามารถสร้างผลก าไร และไม่ตอ้ง
เสียค่าใชจ้่ายเพ่ิมเติมแก่รัฐบาล ผูป้ลูก หรือผูบ้ริโภค เม่ือเทียบกบัขา้วขาวปกติ 

ผูเ้ช่ียวชาญหลายคนกล่าวว่า การชะลอการใช้ขา้วสีทองท่ีมีประโยชน์ต่อสุขภาพและป้องกนัการเสียชีวิต
ของเด็ก ๆ จ านวนมาก ที่ขาดวิตามินเอ จะสร้างความเปราะบางของประชากรในประเทศ ดงันั้นผูก้  าหนดนโยบาย
จึงตอ้งหาทางแกไ้ขการต่อตา้นขา้วสีทองและเร่งการยอมรับและการน าไปใชป้ระโยชน์ 

(ครับ ขา้วสีทองมีประโยชน์อย่างมากต่อชีวิต โดยเฉพาะชีวิตเด็ก ๆ  ก็ขอเป็นอีกหน่ึงเสียงในการสนบัสนุน
การประโยชน์ของขา้วสีทอง) 

อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.pnas.org/content/118/51/e2120901118 
 

ความโดดเด่นของการพัฒนาอุตสาหกรรมถั่วเหลืองและข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมในจีน 
 

เจา้หนา้ท่ีกระทรวงเกษตรของจีนรายงานผลลพัธ์ที่โดดเดน่ในการทดสอบท่ีน าร่องดว้ยถัว่เหลืองและ
ขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม ซ่ึงเป็นกา้วส าคญัทางประวตัศิาสตร์ในอุตสาหกรรมอาหารดดัแปลงพนัธุกรรม
เหล่าน้ีในประเทศจีน 

https://www.pnas.org/content/118/51/e2120901118
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Liu Peilei ผู ้อ  านวยการ กองการจัดการความ
ปลอดภัยของส่ิงมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมทางการ
เ ก ษ ต ร  ( Agricultural GMO Safety Management 
Division)  ภายใต้ กรมการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
เ ท ค โ น โ ล ยี  ( Science and Technology Education 
Department)  กระทรวงเกษตรและกิจการชนบท 
(Ministry of Agriculture and Rural Affairs)  ก ล่ า ว

สรุปว่า ทั้งถัว่เหลืองและขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรมให้ผลผลิตสูงและตา้นทานแมลงศตัรู รวมทั้งทนทานสาร
ก าจดัวชัพืชได้ดีเยี่ยม และได้ยกตวัอย่างให้เห็นว่าการพฒันารูปแบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูง เป็นมิตรต่อ
ส่ิงแวดล้อม และคล่องตัว โดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้สารก าจัดว ัชพืชพ่นในแปลงปลูกถั่วเหลืองดัดแปลง
พนัธุกรรมเพียงครั้ งเดียวก็สามารถควบคุมวชัพืชไดม้ากกว่า ร้อยละ 95 ซ่ึงช่วยลดตน้ทุนไดร้้อยละ 50 และเพ่ิม
ผลผลิตร้อยละ 12 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและน ามาปรับใชใ้นประเทศไทย เพ่ือความยัง่ยืนทางการเกษตร) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ (ภาษาจีน) https://www.yicai.com/news/101276016.html 
 

ข้าวสาลีที่มธีาตุเหล็กสูงรอการอนญุาตเพือ่ทดสอบภาคสนามในสหราชอาณาจักร 
 

John Innes Center ประกาศว่าได้ยื่นค าขออนุญาต  เพื่อ
ด าเนินการทดสอบภาคสนามสายพันธ์ุข้าวสาลีที่มีธาตุ
เหล็กสูง หลงัจากประสบความส าเร็จจากการทดสอบใน
โรงเรือน ในปี 2562 และ 2564 

ค าขออนุญาตเพื่อท าการทดสอบภาคสนามภายใต้
การควบคุม  ( confined field trial)  ได้ ถูก ส่งไปยังกรม
ส่ิงแวดล้อม อาหารและกิจการชนบท (Department of 

Environment, Food and Rural Affairs) โดยการทดสอบน้ีจะด าเนินการในแปลงสถานีของศูนย์ ในต าบล 
Bawburgh ระหว่างเดือนมีนาคมถึงสิงหาคม ตั้งแต่ปี 2565 ถึง 2567 

นกัวิจยัที่น าโดยศาสตราจารย ์Cristobal Uauy จะปลูกพืชขา้วสาลีที่มีธาตุเหล็กสูงรุ่นที่สองในสภาพแปลง
เปิดที่มีการควบคุม โดยขา้วสาลีสายพนัธ์ุน้ีจะมียีน TaVIT2 ทีค่วบคุมการขนส่งธาตุเหล็กในขา้วสาลีไปยงัเอนโด
สเปิร์ม ซ่ึงจะท าให้เอนโดสเปอร์มมีธาตุเหล็กมากขึ้น เอนโดสเปอร์มเป็นส่วนหน่ึงของเมล็ดพืชที่ถูกน ามาผลิต
เป็นแป้งขา้วสาลี ในระหว่างการทดสอบในโรงเรือน นกัวิจยัไดพ้บความจริงที่ว่า มีโมเลกุลขนาดเล็กช่วยในการ
ขนส่งธาตุเหล็กและสังกะสีในตน้พืชไดใ้นระยะไกล จากนั้นจึงไดพ้ฒันาสายพนัธ์ุขา้วสาลีรุ่นที่สองท่ีมีธาตุเหล็ก
และสังกะสีมากขึ้นในเมล็ดพืช เพื่อน าไปใช้ในการประเมินภาคสนาม และหวงัว่าจะน าไปสู่ผลิตภณัฑ์เสริม
ชีวภาพท่ีปลอดภยัส าหรับการบริโภคของมนุษย ์

https://www.yicai.com/news/101276016.html
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(ครับ ขา้วสีทองที่มีเบตา้แคโรทีนสูงก็ออกมาใช้ในทางการคา้แลว้ อีกไม่นานคงมีขา้วสาลีที่มีธาตุเหล็ก
สูง) 

อ่ า น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.jic.ac.uk/news/application-for-field-trial-of-genetically-modified-
organisms-high-iron-wheat/ 

 

CRISPR ยังคงขับเคลือ่นการเติบโตของตลาดการแก้ไขยีน 
 

ตลาดการแก้ไขยีน หรือกล่าวอีกนัยหน่ึงคือ 
การลงทุนทางด้านการแก้ไขยีน  ย ังคง
ขยายตวัอย่างต่อเน่ืองในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา 
และคาดว่าจะเกิน 19.45 พันล้านดอลลาร์
สหรัฐภายในปี 2571 ซ่ึงมาจากการรายงาน
ตลาดการแกไ้ขยีนและการคาดการณ์ทัว่โลก 
ที่เผยแพร่โดย Adroit Market Research 

ตามรายงาน การแกไ้ขยีนดว้ย CRISPR เป็นตวัขบัเคล่ือนหลกัของการเติบโตที่น่าประทบัใจของตลาดการ
แก้ไขยีน เน่ืองจากความแม่นย  าในการแก้ไขและการดัดแปลงเฉพาะจุด การจดัตั้งศูนยก์ารผลิตเซลล์และยีน
บ าบดัแห่งใหม่ และความร่วมมือระหว่างบริษทัเทคโนโลยีชีวภาพ ที่ได้รับการลงทุนสูง ได้กระตุน้การพฒันา
ตลาดการแกไ้ขยีนทัว่โลกในช่วงไม่กี่ปีท่ีผ่านมา และแนวโนม้น้ีคาดว่าจะด าเนินต่อไปในอีกไม่กี่ปีขา้งหนา้ 

(ครับ เป็นตวัช้ีให้เห็นว่า การแกไ้ขยีนจะถูกใชเ้ป็นหลกัในการพฒันาพนัธ์ุพืชในอนาคต) 
อ่านเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://www.adroitmarketresearch.com/industry-reports/gene-editing-market 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp January 5, 2022 
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