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สมาคมเทคโนโลยีชีวภาพสัมพันธ์                                                                                      วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 

ฟิลิปปินส์ออกกฎข้อบงัคับส าหรับพืชแก้ไขยีน 
 

กระทรวงเกษตรแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Department of 
Agriculture - DA) ได้เผยแพร่กฎและขั้นตอนส ำหรับกำร
ประเมินผลิตภณัฑท์ี่มำจำกนวตักรรมกำรปรับปรุงพนัธ์ุพืช 
(plant breeding innovations - PBI) เป็นเสมือนข้อตกลง ที่
เ รี ยกว่ ำ  Memorandum Circular No. 8 , Series of 2022 
(MC8) ที่จะต้องใช้กระบวนกำรทำงวิทยำศำสตร์อย่ำงมี
ประสิทธิภำพในกำรประเมินและพิจำรณำพืชแก้ไขยีน ว่ำ

พืชเหล่ำนั้นเป็นพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (จีเอ็มโอ) หรือไม ่
คณะกรรมกำรควำมปลอดภยัทำงชีวภำพแห่งชำติของฟิลิปปินส์ (National Committee on Biosafety of the 

Philippines) ให้ควำมหมำยของ PBIs ว่ำเป็นเทคนิคใหมท่ี่เกี่ยวขอ้งกบัโมเลกุลจีโนมและเซลลท์ี่ใช้ในกำรพฒันำ
พนัธ์ุพืช ที่มีเป้ำหมำยและมีประสิทธิภำพ ได้อย่ำงรวดเร็วและแม่นย  ำเมื่อเทียบกบัวิธีที่ใชใ้นกำรพฒันำพนัธ์ุพืช
ทัว่ไป ในส่วนที่ 1 ของ MC8 ระบุว่ำผลิตภณัฑ์ของ PBI ที่มีส่วนผสมของสำรพนัธุกรรมที่แปลกใหม่ ซ่ึงได้มำ
จำกกำรใช้เทคโนโลยีชีวภำพสมยัใหม่ ถือเป็นกำรดัดแปลงพนัธุกรรมและจะตอ้งปฏิบตัิตำมกฎและขอ้บงัคบั
ส ำหรับส่ิงนั้นก่อนปลดปล่อย หำกไม่มีกำรผสมผสำนของสำรพนัธุกรรมที่แปลกใหม่ ผลิตภณัฑ ์PBI จะถือเป็น
ผลิตภณัฑท์ัว่ไป 

ผูพ้ฒันำตอ้งส่งค ำขอไปยงัผูอ้  ำนวยกำรส ำนกัอุตสำหกรรมพืช (Director of the Bureau of Plant Industry) 
เพื่อขอค ำปรึกษำทำงเทคนิคส ำหรับกำรประเมินและกำรพิจำรณำผลิตภัณฑ์ PBI ว่ำมำจำกวิธีกำรดัดแปลง
พนัธุกรรมหรือวิธีกำรทัว่ไป หำกผลิตภณัฑ์นั้นผ่ำนกำรประเมินและพิจำรณำว่ำไม่ได้มำจำกวิธีกำรดัดแปลง
พนัธุกรรม ก็จะไดร้ับใบรับรองว่ำไม่อยู่ในควำมครอบคลุมจำก JDC1, s2021 ซ่ึงจะถูกเผยแพร่ต่อนกัพฒันำและ
ต่อสำธำรณะ 

บนัทึกขอ้ตกลงซ่ึงลงนำมโดยปลดักระทรวงเกษตร Dr. William Dar มีผลบงัคบัใชเ้มื่อวนัที่ 19 พฤษภำคม 
พ.ศ. 2565 เมื่อไดร้ับกำรตีพิมพใ์น Philippine Star 

ด ำ ว โ ห ล ด เ อ ก ส ำ ร ม ำ อ่ ำ น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  
https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19497 

https://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/article/default.asp?ID=19497
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กระทรวงสาธารณสุขแคนาดาออกแนวทางการก ากบัดแูลการแก้ไขยีนโดยส่งเสริมความโปร่งใส 
 

กระทรวงสำธำรณสุขแคนำดำ (Health Canada) ไดเ้ผยแพร่
ค ำช้ีแจงท่ีรอคอยมำนำน เกี่ยวกบักฎระเบียบของนวตักรรม
กำรปรับปรุงพนัธ์ุพืชที่รวมถึงกำรแกไ้ขยีน นโยบำยใหม่น้ี
เป็นผลมำจำกกำรปรึกษำหำรือสำธำรณะท่ีจดัขึ้นในปี 2564 
เมื่อวนัที่ 18 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 กระทรวงสำธำรณสุข
แคนำดำ ได้ตีพิมพ์แนวทำงใหม่ที่ระบุว่ำ พืชแก้ไขยีนที่
เป็นไปตำมหมวดหมู่อำหำรที่ก ำหนดไว ้และไม่ถือว่ำเป็น

อำหำรชนิดใหม่ จะไดร้ับกำรปฏิบตัิเหมือนพืชทัว่ไป และไม่จ ำเป็นตอ้งผ่ำนกำรประเมินควำมปลอดภยัล่วงหน้ำ 
เหมือนที่ใชก้บัพืชดดัแปลงพนัธุกรรม 
กระทรวงสำธำรณสุขแคนำดำ ยงัได้น ำกระบวนกำรริเร่ิมควำมโปร่งใสโดยสมคัรใจ (transparency initiative - 
TI) มำใช้ ส ำหรับพืชที่มำจำกกำรแก้ไขยีนท่ีพฒันำขึ้นเพ่ือใช้เป็นอำหำรและไม่ใช่อำหำรใหม่ กระบวนกำรน้ี
สนบัสนุนให้นกัพฒันำให้ขอ้มูลส้ัน ๆ เกี่ยวกบัผลิตภณัฑ ์ซ่ึงกระทรวงสำธำรณสุขแคนำดำจะน ำไปเผยแพร่ทำง
ออนไลน์เพื่อกำรเขำ้ถึงสำธำรณะ 
(ครับ หลำยประเทศไดอ้อกกฎระเบียบในกำรก ำกบัดูแลพืชและอำหำรที่มำจำกพืชดัดแปลงพนัธุกรรม ส ำหรับ
ประเทศไทยยงัอยู่ในระหว่ำงกำรพิจำรณำ) 
อ่ ำ น เ พ่ิ ม เ ติ ม ไ ด้ ท่ี  https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-
guidelines/guidance-documents/guidelines-safety-assessment-novel-foods-derived-plants-
microorganisms/guidelines-safety-assessment-novel-foods-2006.html#a5 
 

คณะกรรมาธิการยุโรปอนุญาตพืชดัดแปลงพันธุกรรม 2 ชนิดเพือ่ใช้เป็นอาหารและอาหารสัตว์ 
 

คณะกรรมำธิกำรยุโรปอนุญำตพืชดดัแปลงพนัธุกรรม (GM 
crops) 2 ชนิด  เพื่อใช้เป็นอำหำรและอำหำรสัตว์ กำร
ตดัสินใจอนุญำตของคณะกรรมำธิกำรครั้ งน้ี ไม่รวมถึงกำร
อนุญำตเพ่ือกำรเพำะปลูกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมทั้ง 2 ชนิด 
ซ่ึงไดแ้ก่ ขำ้วโพดเล้ียงสัตว ์และถัว่เหลืองในสหภำพยุโรป 

พืชดัดแปลงพนัธุกรรมที่ผ่ำนขั้นตอนกำรอนุญำตท่ี
เขม้งวดและครอบคลุม จะช่วยให้มัน่ใจไดว้่ำมีกำรปกป้อง

สุขภำพของมนุษย์และสัตว์และส่ิงแวดล้อมในระดับสูง หน่วยงำนควำมปลอดภัยด้ำนอำหำรแห่งยุโรป 
(European Food Safety Authority - EFSA) ได้ท ำกำรประเมินทำงวิทยำศำสตร์และได้ผลเป็นที่น่ำพอใจ โดย

https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidelines-safety-assessment-novel-foods-derived-plants-microorganisms/guidelines-safety-assessment-novel-foods-2006.html#a5
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidelines-safety-assessment-novel-foods-derived-plants-microorganisms/guidelines-safety-assessment-novel-foods-2006.html#a5
https://www.canada.ca/en/health-canada/services/food-nutrition/legislation-guidelines/guidance-documents/guidelines-safety-assessment-novel-foods-derived-plants-microorganisms/guidelines-safety-assessment-novel-foods-2006.html#a5
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สำมำรถสรุปได้ว่ำพืชดัดแปลงพันธุกรรมทั้ ง 2 ชนิดน้ี มีควำมปลอดภัยเทียบเท่ำกับพืชที่ไม่ได้ดัดแปลง
พนัธุกรรม 

กำรอนุญำตจะมีอำยุ 10 ปี และผลิตภณัฑใ์ด ๆ  ท่ีผลิตจำกพืชดดัแปลงพนัธุกรรมเหล่ำน้ี จะตอ้งอยู่ภำยใต้
กฎกำรติดฉลำกและกำรตรวจสอบยอ้นกลบัท่ีเขม้งวดของสหภำพยุโรป 

(ครับ แมว้่ำสหภำพยุโรปจะไม่ให้ปลูกพืชดัดแปลงพนัธุกรรม แต่ก็ให้ใช้ประโยชน์ เพื่อเป็นอำหำรและ
อำหำรสัตว)์ 

อ่ำนเพ่ิมเติมไดท่ี้ https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/mex_22_3204 
 

สถาบันวิจัยข้าวแห่งฟิลปิปินส์ พร้อมส่งมอบเมลด็ข้าวสีทองให้สหกรณ์ชาวนา 
 

สถำบันวิจัยขำ้วแห่งฟิลิปปินส์ (Philippine Rice Research 
Institute - PhilRice) ประกำศว่ำได้เลือกจังหวดั Lanao del 
Norte ที่จะให้สหกรณ์ชำวนำปลูกขำ้วสีทอง เพื่อผลิตเมล็ด
พนัธ์ุ ส ำหรับเตรียมแจกจ่ำยให้กับเกษตรกรรำยอ่ืน ๆ ใน
ฟิลิปปินส์ 

ในกำรบรรยำยสรุปของส่ือที่ ช่ือว่ำ Talakayan sa 
PIA เมื่อวนัที่ 17 พฤษภำคม พ.ศ. 2565 ซ่ึงออกอำกำศโดย 

Philippine Information Agency (PIA) เขต 10 Dr. Ronan Zagado หัวหน้ำโครงกำรส ำนักงำนบริหำรโครงกำร
ขำ้วสีทอง กระทรวงเกษตร-สถำบนัวิจยัขำ้วแห่งฟิลิปปินส์ ประกำศว่ำ ขณะน้ีพวกเขำก ำลงัด ำเนินกำรจดัส่งเมล็ด
พนัธ์ุขำ้วสีทองในจงัหวดั Lanao del Norte ซ่ึงตั้งอยู่ทำงตะวนัตกเฉียงเหนือของเกำะมินดำเนำในฟิลิปปินส์ เป็น
กำรให้เปล่ำโดยไม่มีค่ำใชจ้่ำย ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของกำรน ำร่องขยำยพ้ืนท่ีเพำะปลูก และจงัหวดัเป็นคนแรกที่ระบุ
สหกรณ์ชำวนำที่จะปลูกขำ้วสีทอง Dr. Ronan Zagado กล่ำวเพ่ิมเติมว่ำ ขำ้วสีทองได้รับกำรพฒันำเพ่ือให้ขำ้วมี
สุขภำพท่ีดีขึ้นส ำหรับผูบ้ริโภค มีปริมำณเบตำ้แคโรทีนสูงกว่ำขำ้วปกติเพื่อแกปั้ญหำกำรขำดวิตำมินเอ แต่คำดว่ำ
รำคำและรสชำติจะเหมือนเดิม และในทำ้ยที่สุดก็จะแจกจ่ำยให้กบัครัวเรือนที่มีภำวะทุพโภชนำกำร 

(ครับ นบัว่ำมีประโยชน์มำกส ำหรับผูบ้ริโภคที่มีภำวะทุพโภชนำกำร) 
อ่ำนเพ่ิมเติมได้ท่ี  https://pia.gov.ph/news/2022/05/18/philrice-addresses-malnutrition-deploys-golden-

rice-in-ldn 
 

 

แปลและเรียบเรียงจำก http://www.isaaa.org/kc/cropbiotechupdate/newsletter/default.asp May 25, 2022 
สมำคมเทคโนโลยีชีวภำพสัมพนัธ์ ห้อง 804 ชั้น 8 อำคำรวชิรำนุสรณ์ คณะเกษตร มหำวิทยำลยัเกษตรศำสตร์ 

จตุจกัร กทม 10900 โทรศพัท ์085-947-3738 Facebook: www.facebook.com/THBAA 
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