สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์
วันที่ 18 สิงหาคม 2564
เกมเทคโนโลยีชีวภาพ: การจาลองการเจรจาต่อรองวิทยาศาสตร์ ในเชิงการฑูต
องค์ก าร ISAAA ร่ ว มกับ มหาวิ ท ยาลัย Murdoch เชิ ญ ชวนให้
ลงทะเบียนเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสมือนจริ งเกี่ยวกับ
การจ าลองการเจรจาที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ ในเชิ งการฑู ต
เกี่ยวกับกฎระเบียบของพืชดัดแปลงพันธุกรรมตามพิธีสารคาร์ตา
เฮนาว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพ และ เนื่องจากกฎระเบียบ
ของเทคโนโลยี ชี ว ภาพเกษตรค่ อ นข้า งซั บ ซ้ อ น ดั ง นั้ นจึ ง
จาเป็ นต้องมีการสื่ อสารทางวิทยาศาสตร์หลายแง่มุม การจาลอง
การเจรจาจึงเป็ นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการช่วยให้ผูเ้ ข้าร่ วมฯ จากสหวิทยาการ มีความเข้าใจในนโยบายที่มีความ
แตกต่างกันน้อยมาก
เกมเทคโนโลยีชีวภาพเป็ นการจาลองการเจรจาที่พฒั นาโดย Muhammad Adeel และศาสตราจารย์ Michael
Jones จาก Murdoch University เมืองเพิร์ท ประเทศออสเตรเลีย เป็ นการจาลองที่ใช้เวลานานประมาณสองชัว่ โมง
โดยที่ผเู ้ ข้าร่ วมจะได้รับมอบหมายตาแหน่งผูม้ ีส่วนได้เสียที่แตกต่างกัน พร้อมข้อความสั้น ๆ ล่วงหน้า จากนั้นจะ
อภิปรายและลงคะแนนในประเด็นเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับของเทคโนโลยีใหม่ในการปรับปรุ งพันธุ์พืช (New
Breeding Technologies)
การประชุมเชิงปฏิบตั ิการเสมือนจริ งนี้ เปิ ดกว้างสาหรับนัก วิจยั รุ่ น ใหม่ นัก ศึก ษา นัก วิทยาศาสตร์ ผู ้
กาหนดนโยบาย และผูม้ ีบทบาทในอุตสาหกรรม จะปิ ดรับการลงทะเบียนในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 เวลา 17:00
GMT+8. หลังจากลงทะเบียนแล้ว โปรดตรวจสอบกล่องจดหมายภายใน 24 ชั่ว โมงเพื่อดูคาแนะนาเพิ่มเติม
เกี่ยวกับกลไกของเกม
(ครับ น่าสนใจเข้าร่ วมเพื่อการเรี ยนรู ้ครับ)
ลงทะเบียนได้ที่ https://zoom.us/meeting/register/tJYucO2gqzkoHdY0BRk87bz-AbnrJYo49CT8
ยีนที่จะทาให้พืชทนความร้ อนในอุณหภูมิที่สูงขึน้ ได้รับการจดสิทธิบัตร
เมื่ออุณหภูมิทวั่ โลกสู งขึ้น การเกษตรได้รับผลกระทบอย่างรุ นแรง เนื่องจากพืชไม่สามารถทนต่อความ
ร้ อ นได้ ตอนนี้ กลุ่ ม นั ก วิ จ ัย จาก Kendal Hirschi Lab ที่ วิ ท ยาลัย แพทยศาสตร์ เ บย์เ ลอร์ (Baylor College of
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Medicine) และ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคนซัส (Kansas State University) ได้รับสิ ทธิบตั รที่อนุมตั ิสาหรับยีนทีท่ า
ให้พืชมีความทนทานต่ออุณหภูมิที่สูงขึ้น
Dr. Kendal Hirschi และ Dr. Ninghui Cheng ซึ่ งเป็ น
ผูช้ ่วยศาสตราจารย์ดา้ นกุมารเวชศาสตร์ -โภชนาการที่ Baylor
and Texas Children's Hospital ก ล่ า ว ว่ า “สิ ท ธิ บั ต ร นี้ มี
ผลกระทบต่อสิ่ งแวดล้อมที่สาคัญ เพราะในการทาการเกษตร
เชิ งพาณิ ชย์ เราต้องการผลผลิต สู งและอาหารที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ ในอุณ หภูมิที่ร้อนขึ้น ผลผลิต ที่ได้อาจจะต่า ซึ่ ง
กลายเป็ นปั ญหา และด้ว ยยีนใหม่น้ ี เราก าลังปกป้ องพืชเมื่อ
อุณหภูมิสูงขึ้นเพื่อให้สามารถเติบโตได้ดีข้ นึ "
Hirschi กล่าวว่า อุณหภูมิที่สูงขึ้นจะส่ งผลกระทบต่อพืช เพราะจะกระตุน้ การตอบสนองต่อการอักเสบ
คล้ายกับที่เราเห็นในมนุษย์ เมื่ออากาศร้อนพืชจะเติบโตน้อยลง อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 องศาอาจทาให้ผลผลิตพืชผล
ลดลงร้อยละ 50 และด้วยยีนที่จดสิทธิบตั รแล้ว การเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น 2 องศาจะไม่เสียผลกระทบต่อ
ผลผลิต ผลผลิตพืชจะยังคงอยู่ที่ 100 บุชเชล (หน่วยวัดปริ มาตร จะมีน้ าหนักประมาณ 49 กิโลกรัม) ในขณะที่
หากไม่มียีนดังกล่าว ผลผลิตจะลดลงเหลือ 50 บุชเชล Hirschi ยังชี้ให้เห็นว่าด้วยเทคโนโลยีน้ ี นักวิทยาศาสตร์
สามารถพัฒนาพืชให้มีผลผลิตที่ดีข้ นึ ได้ในช่วงเวลาไม่กี่ปี ซึ่งรวมทั้งข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี และถัว่ เหลือง
(ครับ อย่างน้อยก็มีความมัน่ ใจได้ว่า ยังมีอาหารเพียงพอแม้โลกจะมีอุณหภูมิที่สูงขึ้น 2 องศา)
ส าหรั บ รายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม ได้ที่ https://blogs.bcm.edu/2021/08/10/from-the-labs-new-gene-to-makeplants-heat-tolerant-in-rising-temperatures/
แ ล ะ
ห า ก ต้ อ ง ก า ร ดู สิ ท ธิ บั ต ร
ดู ไ ด้ ที่
https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?PageNum=0&docid=11066677&IDKey=B4411EE474DE%0D%0A&HomeUrl
=http%3A%2F%2Fpatft.uspto.gov%2Fnetacgi%2FnphParser%3FSect1%3DPTO1%2526Sect2%3DHITOFF%2526d%3DPALL%2526p%3D1%2526u%3D%25252
Fnetahtml%25252FPTO%25252Fsrchnum.htm%2526r%3D1%2526f%3DG%2526l%3D50%2526s1%3D110
66677.PN.%2526OS%3DPN%2F11066677%2526RS%3DPN%2F11066677
ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม กรณี (event) GHB811 มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับฝ้ายทั่วไป
คณะกรรมการทางวิทยาศาสตร์ว่าด้วยสิ่ งมีชีวิตดัดแปลงพันธุกรรมของ European Food Safety Authority
(GMO Panel) ได้เปิ ดเผยผลการประเมินฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม (GM) GHB811 สาหรับใช้เป็ นอาหารและอาหาร
สัตว์ ตามขอบเขตการประเมินที่ระบุใน EFSA-GMO -ES-2018-154 ภายใต้กฎระเบียบ (EC) เลขที่ 1829/2003
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ขอบเขตการประเมินที่ระบุใน EFSA-GMO-ES-2018154 จะครอบคลุมการใช้เป็ นอาหารและอาหารสัตว์ การนาเข้า
และการแปรรู ป ในสหภาพยุโรป (EU) สาหรับฝ้ายดัดแปลง
พัน ธุ ก รรม กรณี GHB811 ที่ทนต่ อสารก าจัด วัชพืช ผลการ
ประเมิ น ที่ เ ป็ นความคิ ด เห็ น ทางวิ ท ยาศาสตร์ ร ะบุ ว่ า ฝ้ า ย
GHB811 ได้ รั บ การพัฒ นาเพื่ อ ให้ ท นต่ อ สารก าจัด วัช พื ช
ไกลโฟเสตและ HPPD inhibitor herbicides (สารเคมี ก าจัด
วัชพืชที่ป้องกันการเจริ ญเติบโตในพืชโดยการปิ ดกั้น 4 Hydroxyphenylpyruvate dioxygenase – HPPD) จากการ
ประเมินข้อมูลลักษณะโมเลกุลและการวิเคราะห์ทางชีวสารสนเทศไม่ พบความจาเป็ นที่จะต้องมีการประเมิน
ความปลอดภัยของอาหาร/อาหารสัตว์ ไม่ พบความแตกต่างในลักษณะทางการเกษตร/ลัก ษณะที่แสดงออก
ภายนอก (phenotypes) และลักษณะทางองค์ประกอบอื่น ๆ ระหว่างฝ้าย GHB811 กับฝ้ายปกติ ทีจ่ ะต้องได้รับการ
ประเมินเพิ่มเติม ยกเว้นลักษณะ % lint (% ปุยฝ้าย) ความยาวปุยฝ้าย และ dihydrosterculic acid แต่ไม่ก่อให้เกิด
ข้อกังวลด้านโภชนาการและความปลอดภัย
คณะกรรมการฯ ไม่ได้ระบุถึงข้อกังวลด้านความปลอดภัยที่เกี่ยวกับความเป็ นพิษและการแพ้ของโปรตีน
2mEPSPS และ HPPD W336 ตามที่มีอยู่ในฝ้าย GHB811 และไม่พบหลักฐานว่าการดัดแปลงทางพัน ธุกรรมจะ
ก่ อ ให้ เ กิ ด อาการแพ้โ ดยรวมของฝ้ าย GHB811 ดัง นั้น การใช้ฝ้ าย GHB811 เป็ นอาหารและอาหารสัต ว์ ไม่
ก่อให้เกิด ผลกระทบทางลบด้านโภชนาการของมนุ ษ ย์และสั ต ว์ คณะกรรมการฯ จึง สรุ ปว่าฝ้ายดัด แปลง
พันธุกรรม กรณี GHB811 มีความปลอดภัยเทียบเท่ากับฝ้ายทัว่ ไปและฝ้ายอ้างอิงที่ไม่ใช่ฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรมที่
ผ่านการทดสอบแล้ว โดยคานึงถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์และสิ่งแวดล้อม
(ครับ มีความปลอดภัยแน่นอนจากการบริ โภคฝ้ายดัดแปลงพันธุกรรม กรณี GHB811)
อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.2903/j.efsa.2021.6781
ฟิ ลิปปิ นส์ บนเส้ นทางทีถ่ ูกต้องด้วยข้อบังคับการแก้ไขจีโนม
การสัมมนาผ่านเว็บครั้งที่ 3 ของโครงการขยายการ
ให้ค วามรู ้ในเชิ งรุ กที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีชีวภาพ
(Biotech Outreach Program) สาหรับฟิ ลิปปิ นส์ ปี
2564 ซึ่ งจั ด โดยองค์ ก าร ISAAA มี ผู ้ เ ข้ า ร่ วม
สัมมนา 52 คน ส่ ว นใหญ่มาจากหน่วยงานกากับ
ดู แลด้านเทคโนโลยีชีว ภาพของฟิ ลิป ปิ นส์ เพื่อ
เรี ยนรู ้เกี่ยวกับการพัฒนาและข้อบังคับระดับโลก
และระดับประเทศล่าสุดในการวิจยั การแก้ไขจีโนม
3

การสัมมนาดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 16 สิ งหาคม 2564 ผ่านทาง Zoom โดยร่ วมมือกับ ศูนย์ภูมิภาคเอเชีย
ตะวัน ออกเฉี ยงใต้เพื่อการศึก ษาระดับบัณ ฑิต ศึก ษาและการวิจ ัยด้านการเกษตร (Southeast Asian Regional
Center for Graduate Study and Research in Agriculture - SEARCA) และกระทรวงเกษตรต่ า งประเทศของ
สหรัฐอเมริ กา (USDA FAS) กรุ งมะนิลา ผูด้ าเนินการสัมมนาได้แนะนา Dr. Nicole Juba ผูจ้ ดั การฝ่ ายกากับดูแล
ของ Pairwise ซึ่ งเป็ นบริ ษ ัทสตาร์ทอัพ (ธุ ร กิจ ที่เริ่ มต้นจากการแก้ปัญหาจุด เล็กๆ แล้ว มีก ารเติบโตแบบก้าว
กระโดด โดยมีการออกแบบให้ธุรกิจสามารถทาซ้ าง่ายและขยายตัวได้เร็ว มีการนาเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยทาให้
มีตน้ ทุนต่า สามารถแข่งขันกับธุรกิจในอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แบบเดิมได้ง่าย) ด้านอาหาร ตั้งอยู่ในมลรัฐนอร์ท
แคโรไลนา ประเทศสหรัฐอเมริ กา ซึ่งใช้ความสามารถในการแก้ไขยีน ความเชี่ยวชาญด้านวิทยาศาสตร์พืชเชิงลึก
และเทคนิคล่าสุ ดในการเพาะปลูกผัก และผลไม้ Juba ได้อภิปรายเกี่ยวกับแนวทางของกฎระเบียบระดับโลก
สาหรับพืชดัด แปลงพัน ธุ กรรม โดยระบุว่าหลายประเทศที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับเทคโนโลยีก ารดัด แปลง
พัน ธุ ก รรม ก าลัง ทาให้เกิด ความชัด เจนว่า กฎระเบียบและกฎหมายที่มีอยู่จ ะน าไปใช้กับการประเมิน ก่อน
วางตลาดของพืชที่ทเี่ กิดจากการแก้ไขยีนได้อย่างไร แม้ว่าจะมีความพยายามในการประสานงานระหว่างประเทศ
และการสร้ างความสอดคล้อง ความแตกต่างในกฎระเบียบของแต่ ละประเทศจะคงเหมือนเดิม ที่นักพัฒนา
เทคโนโลยีจะต้องบริ หารจัดการ โชคดีที่ประเทศเหล่านี้สามารถเรี ยนรู ้จากประสบการณ์ดา้ นกฎระเบียบของกัน
และกัน และ Juba เน้นว่าข้อบังคับควรยึดตามผลิตภัณฑ์และความแปลกใหม่ คุณภาพ และความคุน้ เคย เพื่อสร้าง
ความต่อเนื่องในการปรับปรุ ง พัน ธุ์พืช และ เพื่อสนับสนุนสิ่ งนี้ หน่วยงานกากับดูแลจะต้องเป็ นผูค้ าดการณ์
(predictive) มากกว่ากาหนด (prescriptive) การประเมินต้องเป็ นวิทยาศาสตร์ และทุกคนต้องเข้าถึงกฎระเบียบ
เพื่อส่งเสริ มการมีส่วนร่ วมจากผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสียและผูร้ ับผลประโยชน์ท้งั หมด
Ms. Ma. Lorelie U. Agbagala จาก Department of Science and Technology (DOST) ของฟิ ลิปปิ นส์ และ
หั ว หน้ า ส านั ก เลขาธิ ก ารของทั้ง National Committee on Biosafety of the Philippines และ DOST Biosafety
Committee นาเสนอสถานะ นโยบาย และศักยภาพของการแก้ไขจีโนมในฟิ ลิปปิ นส์ Agbagala ให้ขอ้ มูลล่าสุ ด
เกี่ ย วกับ โครงการแก้ไ ขจี โ นมที่ ก าลัง ด าเนิ น งานอยู่ ใ นประเทศฟิ ลิ ป ปิ นส์ ข องสถาบัน วิจ ัยข้าวนานาชาติ
สถาบันวิจยั ข้าวแห่งฟิ ลิปปิ นส์ และสถาบันการปรับปรุ งพันธุ์พืชแห่งมหาวิทยาลัยฟิ ลิปปิ นส์ Los Baños
ที่สาคัญ กว่านั้น ยังได้น าเสนอการอภิปรายในปั จ จุบัน เกี่ย วกับร่ างข้อบังคับสาหรับการแก้ไขยีน ใน
ฟิ ลิปปิ นส์อีกด้วย Agbagala เน้นย้าลักษณะเฉพาะของร่ าง เริ่ มจากนโยบายที่มีพ้ืนฐานมาจากหลักฐานเชิงประ
จักรและโปร่ งใส ความแน่นอนที่จะควบคุม ผลิตภัณฑ์ได้มาจากเทคนิคใหม่ในการปรับปรุ งพันธุ์ และไม่อยู่ใน
ขอบเขตของกฎระเบียบ GMO และการประเมิน ความเสี่ ยงภายใต้นโยบายที่กาหนดนั้น อยู่บนพื้น ฐานทาง
วิทยาศาสตร์ของพันธุ์พืชใหม่ กรมวิชาการเกษตรจะเป็ นผูน้ าในการประเมินและติดตามพืชและผลิตภัณฑ์จาก
พืชที่ได้จากเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ รวมถึงนวัตกรรมการปรับปรุ งพันธุ์พืชหรื อเทคนิคใหม่ในการปรับปรุ ง
พันธุ์พืช
ระหว่างการอภิปราย Juba ได้แสดงความกระตือรื อร้นเมื่อได้เรี ยนรู ้เกี่ยวกับความคืบหน้าของระบบการ
กากับดูแลของฟิ ลิปปิ นส์ และกล่าวว่า “ดูเหมือนว่าฟิ ลิปปิ นส์กาลังมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ดี รักษามันไว้ และหวัง
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ว่าผูบ้ ริ โภคจะชื่นชมในสิ่ งนั้น” Agbagala เสริ มว่า "เราหวังว่าในอนาคต เราสามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยการ
แก้ไขจีโนม และหวังว่าสิ่งนี้จะเป็ นอนาคตที่ดีสาหรับนักวิจยั ในการแก้ไขจีโนม (ในฟิ ลิปปิ นส์)"
การสัมมนาผ่านเว็บนี้ ด าเนิ น รายการโดย Mr. Panfilo de Guzman ผูช้ ่ว ยนัก วิทยาศาสตร์ ข อง ISAAA
SEAsiaCenter กล่ า วเปิ ดงานโดย Mr. Morgan Haas ที่ ป รึ กษาด้ า นการเกษตรของ USDA ของสถาน
เอกอัค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าในกรุ ง มะนิ ล า ขณะที่ Dr. Rhodora Romero-Aldemita ผู ้อ านวยการ ISAAA
SEAsiaCenter เป็ นผูก้ ล่าวเปิ ดงาน
ยังมีสัมมนาออนไลน์อีก 2 รายการที่จะจัดขึ้นภายใต้โครงการ Biotech Outreach Program ด้านการแก้ไข
จีโนมปี 2564 โดยจะมีการสัมมนาผ่านเว็บสาหรับนักวิทยาศาสตร์ นักวิจยั และนักพัฒนาเทคโนโลยีในวันที่ 24
สิงหาคม 2564 และสาหรับบุคคลทัว่ ไปผ่านการสัมมนาผ่านเว็บของ SEARCA SOLVE ในวันที่ 8 กันยายน 2564
สาหรับรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ knowledgecenter@isaaa.org
(ครับ ได้ข่าวว่าประเทศไทยก็กาลังจัดทาร่ างข้อกาหนดนี้อยู่เช่นกัน แต่ค่อนข้างเงียบจัง)
ผลกระทบของเทคโนโลยียนี ในการเลีย้ งสัตว์เพือ่ การเกษตรและการผลิตอาหาร
การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารเสมื อ นจริ งส าหรั บ สั ต ว์ ดั ด แปลง
พัน ธุ ก รรมในภู มิ ภ าคเอเชี ย โอเชี ย เนี ย (Asia Oceania Regional
Animal Biotech Virtual Workshop) จะพู ด ถึ ง วิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
โอกาสของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์ ที่ใช้เป็ นอาหารและการเกษตร
ในวันที่ 31 สิ งหาคม - 1 กันยายน 2564 เวลา 11:30 - 14:30 น. ตาม
เวลา Manila (12:30 – 15:30 เวลาประเทศไทย) ผ่าน Zoom
เมื่อเข้าร่ วมการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ผูเ้ ข้าร่ วมจะ:
• ได้รับทราบเกี่ยวกับนวัตกรรมในปัจจุบนั ของเทคโนโลยีชีวภาพสัตว์
• เพิ่มความตระหนักรู ้เกี่ยวกับประโยชน์และโอกาสในการวิจยั สัตว์ โดยมุ่งเป้าไปที่สวัสดิภาพสัตว์และ
การประยุกต์ใช้ในด้านอาหารและการเกษตร และ
• พร้อมที่จะมีส่วนร่ วมในนโยบายบนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีชีวภาพของ
สัตว์ สาหรับเพิ่มความมัน่ คงด้านอาหารและความยัง่ ยืนทางการเกษตร
ผูเ้ ชี่ยวชาญระดับนานาชาติจะทาหน้าที่เป็ นวิทยากรในการประชุมเชิงปฏิบตั ิการ ในวันแรกของการประชุมเชิง
ปฏิบตั ิการจะมุ่งเน้นไปที่วิทยาศาสตร์และโอกาสในสัตว์ปีก การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า สุ กรและโค ตลอดจนการ
พิจารณานโยบายสาหรับสัตว์ดัด แปลงพัน ธุกรรม และนโยบายที่มีอยู่ในบางประเทศ วันที่สองจะพูดถึง การ
ประเมินอาหาร อาหารสัตว์ และความปลอดภัยด้านสิ่งแวดล้อม
(ครับ การเรี ยนรู ้เป็ นสิ่งสาคัญต่อการพัฒนาความคิดที่นาไปสู่การพัฒนาประเทศ)
ถ้ า ต้ อ ง ก า ร ข้ อ มู ล เ พิ่ ม เ ติ ม ด า ว โ ห ล ด แ ผ่ น ใ บ ป ลิ ว ไ ด้ ที่ https://drive.google.com/file/d/1Y9ir5Vj_k4pgNQcwhm6Csr261zcq4Ci/view และ
5

สามารถลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมได้ที่ https://zoom.us/webinar/register/WN_UJLlMtWuSFWBSeOZJ29J7w
แปลและเรี ยบเรี ยงจาก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp August 18, 2021
สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จตุจกั ร กทม 10900 โทรศัพท์ 085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA
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