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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                         วันท่ี 11 มกราคม 2566 

บทสรุปนโยบายน าเสนอการประเมินผลกระทบส่ิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
ส าหรับส่ิงมีชีวิตท่ีขับเคล่ือนด้วยยีน 

 

ISAAA Inc. ร่วมมือกับ Outreach Network for 
Gene Drive Research เปิดตวับทสรุปนโยบาย 
(policy brief) ท่ีก ล่ า วถึ งก ารประเ มินผ ล
กระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจสังคม และ
สุขภาพ (environmental, socio-economic, and 
health impact assessment -  ESHIA) ส าหรั บ
ส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคลื่อนด้วยยีน 
บทสรุปนโยบายนี้  เป็นบทสรุปชุด ท่ี 2 ท่ีมี

เป้าหมายเพื่อน าเสนอตัวเลือกนโยบาย และผลกระทบในประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับส่ิงมีชีวิตท่ีขับเคลื่อนยีน (gene 
drive organisms) การสรุปนโยบายนี้  เป็นการตอบค าถามต่อไปนี้  

• การประเมินผลกระทบด้านส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ (ESHIA) คืออะไร? 
• ESHIA แตกต่างจากการประเมินความเส่ียงด้านส่ิงแวดลอ้ม (ERA) อย่างไร 
• ESHIA มีขั้นตอนการด าเนินงานอย่างไร? 

เนื้อหาในบทสรุปนโยบาย ESHIA นั้นมีประโยชน์ เพราะน าเสนอการวิเคราะห์ท่ีช่วยประเมินขอ้ดีและข้อ เสีย
ของการกระท าและการไม่ท า ซ่ึงเป็นส่ิงส าคญัในการแจ้งการตดัสินใจ ESHIA และ ERA จะเสริมซึ่ งกันและกัน 
และควรพิจารณาขอ้ค้นพบเหล่านี้ เพื่อการตดัสินใจ บทสรุปยังแนะน าการมีส่วนร่วมของสาธารณะ และการ
แบ่งปันขอ้มูลกับกลุ่มผูมี้ส่วนได้เสียจ านวนมากในหัวขอ้ท่ีเกี่ยวขอ้งมากมาย 
(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจในการก ากับดูแลส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคลื่อนด้วยยีน) 
หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ ESHIA ส าหรับส่ิงมีชีวิตท่ีขบัเคลื่อนด้วยยีน ให้ดาวน์โหลดและอ่านบทสรุป
น โ ย บ า ย จ า ก เ ว็ บ ไ ซ ต์  ISAAA Inc. 
(https://www.isaaa.org/resources/publications/policybriefs/gdn2022/02/default.asp) 
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ประเทศต่าง ๆ ยอมรับข้อตกลงและเป้าหมายในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพภายในปี 2573 
 

หลังจากการเจรจาอย่างยาวนานระหว่างการ
ประชุ มความหล ากหล ายทางชี ว ภา พ แห่ ง
สหประชาชาติ  (UN Biodiversity Conference - 
COP15) กรอบความหลากหลายทางชีวภาพทั่ว
โลกคุนหมิง-มอนทรีออล  (Kunming-Montreal 
Global Biodiversity Framework) ได้รับการอนุมตัิ
เม่ือวนัท่ี 19 ธันวาคม 2565 

กรอบส าคัญท่ีสนับสนุนความหลากหลาย
ทางชีวภาพทัว่โลก มีจุดมุ่งหมาย (goals) 4 ขอ้ และ 23 เป้าหมาย (targets) ภายในปี 2573 นอกจากนี้ยงัรวมถึงการ
ให้ค ามั่นว่าจะปกป้องร้อยละ 30 ของผืนดิน มหาสมุทร พื้นท่ีชายฝั่งทะเล และน่านน ้ าของโลก การน าเงิน 
500,000 ลา้นดอลลาร์สหรัฐไปใช้เพื่อการอุดหนุนประจ าปีของรัฐบาลท่ีสงวนไว้เป็นส่ิงจูงใจแทนการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างอื่นท่ีอาจไม่ตอบสนองต่อเป้าหมายความหลากหลายทางชีวภาพ และจัดตั้งกองทุนทรัสต์พิ เศษ 
(Special Trust Fund หรือ การลงทุนพิเศษบนพื้นฐานความเชื่อใจ) ท่ีเรียกว่า Global Environment Facility ซึ่งจะ
ใช้เพื่อสนับสนุนการด าเนินการตามกรอบ 

Maria Helena Semedo ผู ้อ  านวยการ FAO ซึ่ งเป็นหัวหน้าคณะผูแ้ทนองค์การอาหารและการเกษตรแห่ง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO) กล่าวในการประชุมสุดยอดว่า 
“การประชุมสุดยอด COP15 ประสบความส าเร็จ เนื่องจากกรอบการท างานส าหรับอนาคตได้รับการตกลง” และ 
“ตอนนี้ เรามีเป้าหมายท่ีสามารถวดัผลได้และมีกลไกทางการเงินโดยเฉพาะ ซึ่ งเป็นก้าวย่างท่ีส าคญั” 

ข้อตกลงประกอบด้วยการสนับสนุนท่ีส าคญัจาก FAO ซ่ึงมุ่งมั่นท่ีจะท าให้แน่ใจว่า ความต้องการและ
ผลกระทบของระบบเกษตรอาหารได้รับการพิจารณาอย่างเหมาะสม 

(ครับ เป็นท่ีน่ายินดีท่ีสามารถบรรลุขอ้ตกลง ส่ิงส าคญัท่ีจะต้องติดตามต่อคือการปฎิบตัิเพื่อให้เป็นไปตาม
จุดมุ่งหมายและเป้าหมายท่ีวางไว)้ 

อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022 
 

ฟิลิปปินส์เก็บเก่ียวข้าวสีทองได้มากกว่า 100 ตัน 
 

สถาบันวิจัยขา้วฟิลิปปินส์ (PhilRice) กระทรวงเกษตร ประกาศว่าได้เก็บเกี่ยวข้าว Malusog ท่ีอุดมด้วย
เบต้าแคโรทีน (ขา้วสีทอง) จากแหล่งผลิตเร่ิมต้น 17 แห่งทัว่ประเทศ ได้ผลผลิตขา้วเปลือกมากกว่า 100 ตนั 

การเก็บเกี่ยวครั้ งแรกนี้ จะถูกสีเป็นขา้วสาร เพื่อแจกจ่ายให้กับครัวเรือนเป้าหมายในจังหวดั ท่ีได้รับการ
คดัเลือก ท่ีมีเด็กก่อนวยัเรียนท่ีเส่ียงต่อการขาดวิตามินเอ (vitamin A deficiency - VAD) และภาวะโภชนาการต ่า 
รวมถึงแม่ท่ีตั้งครรภ์และให้นมบุตร VAD ท าให้สายตาไม่ดีและระบบภูมิคุม้กันอ่อนแอ ท าให้เด็กมีแนวโน้มท่ีจะ

https://www.cbd.int/article/cop15-cbd-press-release-final-19dec2022
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ติดเชื้อไวรัสและโรคอื่น  ๆ  และท าให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการล่าช้า เทศบาล เมือง Viga และ Virac ใน
จังหวัด Catanduanes จะได้รับข้าว Malusog ซึ่ ง เป็นหนึ่ งในพื้น ท่ีเป้าหมายของการแจกจ่ายครั้ งแรกนี้  
Catanduanes เป็นหนึ่งใน 7 จังหวดัน าร่องท่ีจะได้รับขา้วท่ีอุดมด้วยเบต้าแคโรทีน เนื่องจากเป็นหนึ่งในจังหวัดท่ี
มีภาวะทุพโภชนาการสูงท่ีสุดในประเทศ ตามการส ารวจโภชนาการแห่งชาติ ท่ีจัดท าโดย สถาบนัวิจัยโภชนาการ
และอาหาร (Food and Nutrition Research) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Department of Science and 
Technology) 
 

Rhodora Caudio ผู ้ว่าราชการจังหวัด 
Antique กล่าวว่า ข้าว Malusog อาจ
เป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขปัญหา VAD ของ
จังหวัด ในกลุ่มเด็กก่อนวัยเรียนและ
เด็กนัก เรียน ชาวนาพร้อมให้การ
สนับสนุนและยินดีท่ีเป็นผู ้ปลูกและ
เก็บเกี่ยวขา้ว Malusog ในจังหวดัของ
ตน Leo Franco Ebardo ผู ้ผผลิตเมล็ด

พันธ์ุในเมือง Bayugan ในจังหวัด Agusan del Sur กล่าวว่า “เท่าท่ีสังเกต ข้าวสีทองมีเมล็ดคุณภาพดี และยังมี
ลกัษณะท่ีดีในด้านล าต้นท่ียืดยาว รวมทั้งได้รับการสนับสนุนให้เป็นผูร่้วมโครงการขา้วสีทอง เพื่อช่วยรัฐบาลใน
การลดปัญหาการขาดสารอาหาร” 

Malusog Rice (ข้าวสีทอง) ได้รับการจดทะเบียนตราสินคา้ หลังจากได้รับการจดทะเบียนใน National 
Seed Industry Council ในชื่อ Malusog 1 หรือ NSIC 2022 Rc 682GR2E 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและติดตามผลว่าจะสามารถแก้ปัญหาการขาดวิตามินเอได้หรือเปล่า) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://www.philrice.gov.ph/malusog-rice-harvested/ 
 

บทบาทของแลคโตเฟอริน (Lactoferrin) ในการป้องกันพืช 
 

ผูเ้ชี่ยวชาญจาก National Academy of 
Sciences ของยู เค รน  ได้ทบทวน
หลักการทั่วไปของการป้องกันพืช
จากเชื้ อโรคและบทบาทของธาตุ
เหล็กและการเผาผลาญ (กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงสารอาหารท่ีกินหรือดื่ม
เข้า สู่ ร่างกายให้ เป็นพลังงาน เพื่อ
น าไปใช้ในการท ากิจกรรมต่าง ๆ) 

https://www.philrice.gov.ph/malusog-rice-harvested/
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เปปไทด์ต้านจุลชีพในภูมิคุม้กัน (antimicrobial peptide metabolism) ของพืช เอกสารทบทวนนี้ได้รับการเผยแพร่
ในวารสาร Transgenic Research 

พืชผลมีแนวโน้มท่ีจะเกิดโรคต่าง ๆ  มากมาย ท่ีเกิดจาก ไวรัส แบคทีเรีย และเชื้อรา ในบทความการ
ทบทวนได้แสดงหลกัการต้านแบคทีเรีย การก าจัดเชื้อรา และการต้านไวรัสของแลคโตเฟอร์ริน ซึ่ งเป็นไกลโค
โปรตีน (glycoprotein) ท่ีหลัง่จากสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม และเปปไทด์แลคโตเฟอร์ริน และบทบาทในการปกป้อง
พืชจากเชื้อท่ีท าให้เกิดโรค (phytopathogens) นอกจากนี้ยงัมีการวิเคราะห์ท่ีครอบคลุมและแนวโน้มท่ีเป็นไปได้
ของการใช้ยีนแลคโตเฟอร์ริน เพื่อปรับปรุงความต้านทานของพืชต่อเชื้อท่ีท าให้เกิดโรคชนิดต่าง ๆ ตลอดจน
ผลกระทบของเทคโนโลยีชีวภาพนี้ต่อเทคนิคปัจจุบนัท่ีใช้ในการปกป้องพืชจากโรคต่าง ๆ 

(ครับ เป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจปรับใช้ในการพฒันาพนัธ์ุพืช) 
อ่านเพิ่มเติมได้ท่ี https://link.springer.com/article/10.1007/s11248-022-00331-9 

 

 

แปลและเรียบเรียงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp  January 11, 2023 
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 805 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 

จตุจักร กทม 10900 โทรศพัท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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