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จากใจผู้จดัท า 
 

ฉบบัท่ีผ่านมาได้น าเสนอ เร่ือง ความตกลงท่ีครอบคลุมและก้าวหน้าส าหรับหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจ
ภาคพื้นแปซิฟิก (CPTPP) เป็นขอ้มูลท่ีไดม้าจาก กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ ประกอบดว้ย ความเป็นมา
และสถานะล่าสุด ข้อมูลพื้นฐาน และ สาระส าคัญของข้อบท ซ่ึงสามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี  
http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/tpp.html 

ฉบบัน้ี ขอให้ขอ้มูลเพิ่มเติม ในประเด็นของมาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช และทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา (การคุม้ครองพนัธ์ุพืช) ซ่ึงเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตร และขอ้มูลทัว่ไปท่ีเก่ียวขอ้งกบั Fall Armyworm หรือ 
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ทั้ง 2 เร่ืองน้ีไดม้าจากบทสรุปของการสัมมนา ท่ีจดัโดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพนัธ์ เม่ือวนัศุกร์ท่ี 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร KU Home ภายในมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ กทม 

ดร.นิพนธ์ เอ่ียมสุภาษิต 
ผูจ้ดัการสมาคมเมล็ดพนัธ์ุแห่งประเทศไทย 

 

 
 

ข่าวประชาสัมพนัธ์ 
 

Thailand to host International Seed Trade 2019 in September 

All local seed business stakeholders are invited to meet their 

international trade partners 

 

Thailand International Seed Trade 2019 aims to bring together the 

largest gathering of all seed stakeholders in Thailand and have them 

meet their partners around the world on 13-14 September 2019 at 

Centara Grand Hotel @Central World in Bangkok. 

 

This grand 2-day event will have seed producers, distributors, those 

involved in seed machinery and related technology, packaging and 

marketing people to get the opportunity to meet as many local and 

international business partners as they can possible meet in one 

venue at the most reasonable cost. 

 

Best Paper Award 2018 
Congratuations to Miss Chalisa Chaengsakul, Dr. 

Damrongvudhi Onwimol and Dr. Pasajee Kongsil for 

their Best Paper Award 2018 presented at The 15th 

National Seed Conferences 2018, Chiang Mai Province, 

 

Paper titled: "Ethanol Production and Mitochondria-

Related Gene Expression of Maize Seed after Artificial 

Aging" 
 
 
 
 

 

http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/tpp.html
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รายงานการสัมมนา 
เร่ืองที ่1 “CPTPP: ผลกระทบและการเตรียมความพร้อมทีอ่าจเกดิขึน้ต่อการเกษตรไทยในอนาคต” 

 
ความเป็นมาของ CPTPP 
โดย นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย ์

เร่ิมจากความตกลง TPP ท่ีเกิดข้ึนเม่ือวนัท่ี 5 ตุลาคม 2558 และการลงนามความตกลง TPP เม่ือวนัท่ี 4 
กุมภาพนัธ์ 2559 มีสมาชิก 12 ประเทศ ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริกาถอนตวัเม่ือวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2560 สมาชิก 
TPP ท่ีเหลือ 11 ประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ร่วม เห็นชอบหลักการของ TPP และให้เปล่ียนช่ือเป็น 
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในเดือน พฤศจิกายน 2560 
รวมทั้งจดัท าความตกลงฯ เม่ือวนัท่ี 23 มกราคม 2561 และเปิดให้สมาชิก CPTPP ลงนามไดต้ั้งแต่วนัท่ี 8 มีนาคม 
2561 ความตกลงน้ีมีผลบงัคบัใช้เม่ือวนัท่ี 30 ธันวาคม 2561 ปัจจุบนัมีประเทศให้สัตยาบนัแล้ว 7 ประเทศ คือ 
เม็กซิโก ญ่ีปุ่น สิงคโปร์ นิวซีแลนด์ แคนาดา ออสเตรเลีย และเวียดนาม มีสมาชิกใหม่ท่ีสนใจเข้าร่วม คือ 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ไตห้วนั และองักฤษ (หลงั Brexit) รวมทั้งประเทศไทย 

สาระส าคัญของ CPTPP 
CPTPP เป็นความตกลงการคา้เสรีท่ีมีมาตรฐานสูง ครอบคลุมขอ้บทด้านการเปิดตลาดการค้า และ

ประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ โดยท่ีการเปิดตลาดการคา้ เป็นการเปิดตลาดในระดบัสูง ซ่ึงมีขอ้บทท่ีเก่ียวขอ้งใน
เร่ืองของสินคา้ (ภาษี/มาตรการท่ีไม่ใช่ภาษี) บริการ การลงทุน การจดัซ้ือ และจดัจ้างโดยรัฐ และประเด็นท่ี
เก่ียวขอ้งทางการค้าจะครอบคลุม ทรัพยสิ์นทางปัญญา แรงงาน ส่ิงแวดล้อม E-commerce รัฐวิสาหกิจ และ
นโยบายการแข่งขนั 

เพื่อให้ความยืดหยุ่นของประเทศสมาชิก ในการก าหนดนโยบายและออกกฎระเบียบทางการคา้ การ
ลงทุน จึงให้มีการชะลอการบงัคบัใช้บางประเด็นใน CPTPP เช่น การบริหารจดัการทางศุลกากรและการอ านวย
ความสะดวกทางการคา้ การลงทุน การบริการขา้มแดน การบริการการเงิน โทรคมนาคม การจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 
ทรัพยสิ์นทางปัญญา ส่ิงแวดลอ้ม และความโปร่งใสและการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 

ประโยชน์และผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลง CPTPP 
ประโยชน์ทีป่ระเทศไทยจะได้รับ คือ 

1. ขยายโอกาสการคา้และการลงทุนของไทยกบัประเทศสมาชิก 
2. ส่งเสริมการพฒันาดา้นกฎระเบียบและบรรยากาศท่ีดีต่อการดึงดูดการลงทุน 
3. ส่งเสริมและพฒันาการเช่ือมโยงภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการของไทย เขา้สู่ห่วงโซ่มูลค่า ทั้ง

ในระดบัภูมิภาคและระดบัโลก 
4. ส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขนัของไทยทั้งดา้นเศรษฐกิจ การคา้และการลงทุน และรักษา

ความเป็นผูน้ าในการเป็นฐานการผลิตท่ีส าคญัในภูมิภาค 
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5. รองรับโอกาสท่ีจะมี FTAs กบัประเทศต่าง ๆ ท่ีจะเขา้ร่วม CPTPP เพิ่มเติมในอนาคต 
ผลกระทบทีค่าดว่าประเทศไทยจะได้รับ คือ 

1. เพิ่มแรงกดดนัในการแข่งขนักบัสินคา้เกษตร อุตสาหกรรมและบริการจากประเทศสมาชิก 
2. การปรับปรุงดา้นกฎระเบียบเพื่อรองรับความตกลง CPTPP อาจส่งผลกระทบต่อผูป้ระกอบการ และ

ภาคธุรกิจในการปรับตวั 
3. ภาคประชาสังคมยงัมีขอ้ห่วงกงัวล เก่ียวกบัการยกระดบัการคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา 

 

ข้อบทของความตกลง CPTPP 
ความตกลง CPTPP มีทั้งหมด 30 บท ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัสินคา้เกษตร จะมีอยู ่2 บทใหญ่ ๆ คือ  
บทที ่6 ว่าด้วยเร่ือง มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS Measure) ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

คือ มาตรการ SPS จะตอ้งโปร่งใส ไม่เลือกปฏิบติั ใช้ความตกลง SPS ขององค์การการคา้โลกเป็นพื้นฐาน เปิด
โอกาสให้ผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียได้แสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎระเบียบ SPS ใหม่ ๆ ก่อนการบงัคบัใช้ และใช้
หลกัการพื้นฐานทางวทิยาศาสตร์ประกอบดว้ย และ 

บทที่ 18 ว่าด้วยเร่ือง ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี คือ 
ครอบคลุมเร่ืองสิทธิบตัร เคร่ืองหมายการคา้ ลิขสิทธ์ิ การออกแบบอุตสาหกรรม ส่ิงบ่งช้ีทางภูมิศาสตร์ ความลบั
ทางการคา้ ทรัพยสิ์นทางปัญญารูปแบบอ่ืน ๆ และการบงัคบัใช้กฎหมายคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญา อ านวย
ความสะดวกใหก้บัผูป้ระกอบการในการคน้หาและจดทะเบียนคุม้ครองทรัพยสิ์นทางปัญญาในตลาดใหม่ ซ่ึงเป็น
ประเด็นส าคญัส าหรับ SMEs 

ในเร่ืองยาและเภสัชกรรม มีความสมดุลระหวา่งการส่งเสริมการคิดคน้นวตักรรมใหม่และการเขา้ถึงยา
สามญั ตลอดจนระดบัการพฒันาทางเศรษฐกิจท่ีแตกต่างกนัของสมาชิก โดยสมาชิกจะตอ้งปฏิบติัตามขอ้ผกูพนัใน
ความตกลง TRIPS Agreement on Public Health และสามารถสงวนสิทธ์ิในการใช้มาตรการเพื่อปกป้อง
สาธารณสุขของประเทศได ้

มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพชื 
โดย นายชนวฒัน์ สิทธิธูรณ์ 
ส านักงานมาตรฐานสินคา้เกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลกัในเร่ือง

มาตรการสุขอนามยัและสุขอนามยัพืช (SPS Measure) ดงักล่าว และไดย้กประเด็นขอ้สังเกต/ขอ้กงัวลท่ีส าคญัดา้น
มาตรการ SPS ดงัน้ี 

1. ขอ้ก าหนดดา้นความโปร่งใสในการด าเนินขั้นตอน/กระบวนการ/มาตรการ SPS ของประเทศภาคี
สมาชิก เช่น แนวทางวิเคราะห์ประเมินความเส่ียงประกอบการน าเขา้ การยอมรับความเท่าเทียม การ
ตรวจประเมินและตรวจสอบกกักนั 

2. กลไกระงบัขอ้พิพาท (Dispute Settlement) ของ CPTPP ท่ีเปิดโอกาสให้ภาคีสมาชิก ยื่นระงบัขอ้
พิพาทต่อการประเมินความเส่ียงทางวิทยาศาสตร์ การยอมรับความเท่าเทียมของระบบงานการ
ตรวจสอบกกักนัสินคา้น าเขา้ ซ่ึงเป็นขอ้บทท่ีมีความครอบคลุมสูงกวา่ WTO และสูงกวา่ความตกลง 
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ทุกฉบบัท่ีมี 

นอกจากน้ียงัไดน้ าเสนอ แนวทางปฏิบติั/ส่ิงท่ีตอ้งด าเนินการ หากเขา้ CPTPP ดงัน้ี 
1. หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งตอ้งพฒันากระบวนการปฏิบติั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัขอ้ก าหนดภายใตค้วามตก

ลง CPTPP โดยเฉพาะการเผยแพร่ขอ้มูล/แนวทางปฏิบติัท่ีเหมาะสม รวมทั้งเตรียมความพร้อมต่อ
การตอบสนอง/ให้ขอ้คิดเห็น โดยเฉพาะในประเด็นท่ีมีความเส่ียงจะเกิดขอ้พิพาททางการคา้ เช่น 
กรณีท่ีประเทศคู่คา้พิจารณาวา่ แนวทางปฏิบติัของไทยก่อใหเ้กิดความล่าชา้/เป็นอุปสรรคต่อการเปิด
ตลาดน าเขา้สินคา้เกษตรและอาหาร เป็นตน้ 

2. พิจารณาทบทวนประเด็นท่ีก าลงัด าเนินการอยูใ่นปัจจุบนั 
3. เตรียมความพร้อมขอ้มูลความโปร่งใสของการด าเนินงาน SPS 
4. พิจารณาผลกระทบและแนวทางการเลือกใชก้ลไกระงบัขอ้พิพาท หรือกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้ง เช่น 

กระบวนการ consultation ภายใตค้วามตกลงท่ีมีผลอยูใ่นปัจจุบนั (ไทยมีความตกลงการคา้เสรีแลว้ 9 
จาก 11 ประเทศภายใต ้CPTPP ยกเวน้ แคนาดาและเมก็ซิโก รวมถึง RCEP) 

 

ทรัพย์สินทางปัญญา (ด้านพืช) 
โดย นางสาวธิดากุญ แสนอุดม 

กรมวิชาการเกษตร ซ่ึงเป็นผูก้  ากบัดูแลในเร่ืองของการคุม้ครองพนัธ์ุพืช (ทรัพยสิ์นทางปัญญา (ดา้นพืช) 
โดย ส านักคุม้ครองพนัธ์ุพืช ได้ระบุว่า ประเทศท่ีจะเขา้เป็นสมาชิก CPTPP จะตอ้งให้สัตยาบนั หรือเขา้เป็น
สมาชิก UPOV 1991 (Article 18.7 International Agreement) ซ่ึงเป็นขอ้ตกลงสากลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคุม้ครอง
พนัธ์ุพืชใหม ่

UPOV 1991 เป็นอนุสัญญาระหวา่งประเทศเพื่อการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ ฉบบัปี ค.ศ. 1991 สาเหตุท่ีตอ้ง
มีการคุม้ครองก็เน่ืองจากว่า การปรับปรุงพนัธ์ุพืชเพื่อให้ได้พนัธ์ุใหม่ท่ีดีกว่าพนัธ์ุท่ีใช้อยู่เดิม ตอ้งอาศยัความรู้ 
ความช านาญ ใช้เวลาหลายปี และท่ีส าคญัต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมาก จึงต้องมีระบบคุ้มครองสิทธิของนัก
ปรับปรุงพนัธ์ุ เพื่อสร้างความเช่ือมั่นให้กับผู ้ลงทุน และป้องกันการละเมิดพันธ์ุ เง่ือนไขในการคุ้มครอง
ประกอบดว้ย 

พนัธ์ุพืชนั้นตอ้งเป็นพนัธ์ุใหม่ท่ีผา่นการพฒันาปรับปรุง มีลกัษณะประจ าพนัธ์ุท่ีแตกต่างจากพนัธ์ุอ่ืน มี
ความสม ่าเสมอของลกัษณะประจ าพนัธ์ุ มีความคงตวัของลกัษณะประจ าพนัธ์ุ พนัธ์ุพืชนั้นตอ้งยงัไม่ขายเกินกวา่ 1 
ปีในประเทศ และ 4 ปี หรือ 6 ปี (ส าหรับไมย้ืนตน้และไมเ้ถายืนตน้) ในต่างประเทศ และมีการตั้งช่ือพนัธ์ุใหม่
อยา่งเหมาะสม 

สิทธิท่ีนกัปรับปรุงพนัธ์ุพืชจากการคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ คือ อายุการคุม้ครอง 20 ปี (25 ปีส าหรับไมย้ืน
ตน้และไมเ้ถายนืตน้) นบัจากวนัออกหนงัสือส าคญัแสดงการจดทะเบียน การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่วนขยายพนัธ์ุ
ของพนัธ์ุพืชท่ีได้รับการคุ้มครอง ได้แก่ การผลิตหรือผลิตซ ้ า การปรับปรุงสภาพเพื่อวตัถุประสงค์ในการใช้
ขยายพนัธ์ุ การเสนอขาย การขายหรือการพาณิชยอ่ื์น ๆ การส่งออก การน าเขา้ และการเก็บส ารองเพื่อวตัถุประสงค์
ท่ีกล่าวมาขา้งตน้ การกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงท่ีเก็บเก่ียวไดข้องพืช (ผลผลิต) ท่ีไดจ้ากการน าส่วนขยายพนัธ์ุของ 
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พนัธ์ุท่ีไดรั้บความคุม้ครองไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต และการกระท าท่ีเก่ียวขอ้งกบัผลิตภณัฑ์ท่ีท ามาโดยตรงจาก
ส่ิงท่ีเก็บเก่ียวได ้ท่ีไดจ้ากการน าส่วนขยายพนัธ์ุท่ีไดรั้บความคุม้ครองไปใชโ้ดยไม่ไดรั้บอนุญาต 

สิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุจะไม่ครอบคลุมถึง การกระท าท่ีไดท้  าไปโดยส่วนตวัและไม่มีวตัถุประสงค์ทาง
การคา้ การกระท าท่ีมีวตัถุประสงคด์า้นการศึกษาทดลอง และการกระท าใดท่ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อการปรับปรุงพนัธ์ุ 
พืชอ่ืน นอกจากน้ียงัให้สิทธิพิเศษส าหรับเกษตรกร ให้สามารถเก็บส่วนขยายพนัธ์ุของพนัธ์ุคุ้มครองไวใ้ช้
เพาะปลูกต่อไปในพื้นท่ีของตนเองได ้ 

ประโยชน์ท่ีเกษตรกรจะไดรั้บ นอกจากจะเปิดโอกาสไดเ้ขา้ถึงพนัธ์ุพืชใหม่/เมล็ดพนัธ์ุ/ส่วนขยายพนัธ์ุท่ีมี
คุณภาพแลว้ เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได ้อนัเป็นผลมาจากผลผลิตท่ีเพิ่มข้ึนและลดอตัราเส่ียงในความเสียหาย
ของผลผลิต จากการใชพ้นัธ์ุพืชใหม่ท่ีไดรั้บความคุม้ครอง 

ประเทศไทยมี พ.ร.บ. คุม้ครองพนัธ์ุพืช พ.ศ. 2545 ท่ีไม่เพียงแต่ให้ความคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่เท่านั้น แต่
ยงัให้ความคุม้ครองไปถึง พนัธ์ุพื้นเมืองและพนัธ์ุพืชป่าดว้ย ซ่ีงพนัธ์ุพืชทั้ง 2 ประเภทน้ี ไม่อยูภ่ายใตบ้ทบญัญติั
ของ UPOV 1991นอกจากน้ียงัมีอายุการคุ้มครองพนัธ์ุพืชท่ีแตกต่างกนั (น้อยกว่า) รวมทั้งไม่มีการคุม้ครอง
ชัว่คราว 

ความกงัวลว่าการขยายขอบเขตสิทธินกัปรับปรุงพนัธ์ุไปจนถึงผลผลิตและผลิตภณัฑ์นั้น มากเกินไปจะ
ท าให้ประชาชนเดือดร้อน แต่ในความเป็นจริง ขอบเขตสิทธิจะไม่ขยายไปถึงในส่วนของผลิตผลและผลิตภณัฑ ์
หากซ้ือเมล็ดพนัธ์ุพืชใหม่มาอย่างถูกตอ้ง และความกงัวลว่า พนัธ์ุพืชพื้นเมืองดั้งเดิมของไทยจะหายไป ความ
หลากหลายทางชีวภาพดา้นพืชจะลดลง แต่ในความเป็นจริง พนัธ์ุพืชพื้นเมืองดงัเดิมไม่หายไป กลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ยงัชีพหรือบริโภคภายในทอ้งถ่ินและนิยมพนัธ์ุพืชพื้นเมืองดงัเดิมยงัคงด าเนินชีวิตประกอบอาชีพไดต้ามปกติ ทั้ง
การซ้ือขายและเปล่ียนพนัธุกรรม หน่วยงานรัฐและสถาบนัการศึกษายงัไดร้วบรวมเก็บรักษาพนัธ์ุพืชดงัเดิมไวท้ั้ง
ในรูปแบบธนาคารเมล็ดพนัธ์ุและแปลงรวบรวมพนัธ์ุ การคิดคน้พฒันาพนัธ์ุพืชใหม่เพิ่มข้ึนจะเป็นการเพิ่มเติม
ความหลากหลายทางชีวภาพ  

แนวทางเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีส าคญัคือ สร้างการรับรู้ ประชาสัมพนัธ์
เผยแพร่ เก่ียวกบัอนุสัญญา UPOV 1991 ใหก้บัทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง การสร้างความเขา้ใจใน
ประเด็นความกงัวลท่ีเกิดข้ึน  

ข้อเสนอแนะต่อรัฐบาล 
ไม่วา่รัฐบาลจะมีมติเห็นชอบท่ีจะเขา้ร่วม CPTPP หรือไม่ก็ตาม รัฐบาลควรจะตอ้งก าหนดเป็นนโยบายให้

ชดัเจนในประเด็นต่อไปน้ี 
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมยัใหม่ หรือเทคโนโลยีพนัธุวิศวกรรม 

รวมทั้งเทคโนโลยกีารแกไ้ขยนี ในการพฒันาพนัธ์ุพืช เพื่อแกปั้ญหาในการผลิตของเกษตรกร ท่ีเห็น
ไดช้ดัในปัจจุบนั คือ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด (Fall Armyworm) ในขณะท่ีการพฒันาพนัธ์ุพืช
โดยใชว้ธีิการดั้งเดิมไม่สามารถท าได ้ 

2. ส่งเสริมและผลกัดนัใหมี้การคุม้ครองพนัธ์ุพืชใหม่ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการท่ีมีการยอมรับในระดบั
สากล หรือตามขอ้ตกลง UPOV 1991 เพื่อกระตุน้ใหมี้การพฒันาพืชพนัธ์ุใหม่ ลดปัญหาการขโมย 
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พนัธ์ุ และเปิดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเขา้ถึงและเลือกใช้พืชพนัธ์ุใหม่ท่ีเหมาะสมต่อพื้นท่ีปลูก
และตรงตามความตอ้งการของตลาด 

3. ส่งเสริมและผลกัดนัให้มีการผลิตพืชในรูปแบบ เกษตรดีท่ีเหมาะสม (Good Agricultural Practice – 
GAP) เพื่อให้ไดผ้ลผลิตสูงและมีคุณภาพ ปลอดภยัต่อผูบ้ริโภคและลดปัญหาส่ิงแวดล้อม ซ่ึงจะ
ส่งผลดีต่อการส่งออกสินคา้เกษตร  

4. ส่งเสริมและผลกัดนัด าเนินการให้ความรู้ ความเขา้ใจแก่สาธารณชน โดยให้ภาครัฐ ภาคเอกชน 
สมาคมทางวิชาการ และองค์กรพฒันาชุมชนท่ีไม่หวงัผลก าไร ร่วมมือกนัด าเนินการ ในประเด็นท่ี
อาจส่งผลกระทบ แก่ทุกภาคส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง และตอ้งท าอยา่งต่อเน่ือง 

 
เร่ืองที ่2 “Fall Armyworm: การป้องกนัก าจัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ยนื” 
Fall Armyworm (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด) 
โดย นายศรุต สุทธิอารมณ์ 

การระบาดและการเข้าท าลาย 
Fall Armyworm (FAW) หรือ หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด มีช่ือวิทยาศาสตร์วา่ Spodoptera frugiperda 

(J.E Smith, 1797) เป็นแมลงศตัรูพืชทอ้งถ่ินในพื้นท่ีเขตร้อนและก่ึงร้อนของทวีปอเมริกา ท่ีสามารถระบาดขา้ม
เขตแดนได ้ในปี 2559 พบการระบาดของแมลงศตัรูพืชชนิดน้ีในขา้วโพดและอีกหลายพืชในหลายประเทศของ
ทวปีแอฟริกา และในปี 2561 พบการระบาดในขา้วโพดเช่นกนัในรัฐ Chikkaballapur และ Karnataka ของประเทศ
อินเดีย  

ในเดือนสิงหาคม 2561 FAO ไดอ้อกหนงัสือแจง้เตือนประเทศสมาชิก รวมทั้งประเทศไทย โดยกรม
วชิาการเกษตรใหเ้ฝ้าระวงั FAW เน่ืองจากถูกจดัวา่เป็นศตัรูพืชท่ีมีความเส่ียงสูง เน่ืองจากสามารถเขา้ท าลายพืชได้
มากกว่า 80 ชนิด โดยเฉพาะขา้วโพด และสามารถบินไดไ้กล (ตวัเต็มวยั) ถึง 100 กม/คืน ท าให้ผลผลิตขา้วโพด
สูญหายไดอ้ย่างมีนยัส าคญัถา้ไม่มีการบริหารจดัการท่ีดี และมีศกัยภาพสูงท่ีจะมีผลกระทบต่อความมัน่คงทาง
อาหาร นอกจากน้ีในอินเดียใชเ้วลาเพียง 4 เดือน หนอนชนิดน้ีสามารถแพร่ระบาดไปไดท้ัว่ประเทศ และเป็นการ
แพร่ระบาดแบบไม่มีทิศทาง และคาดวา่จะแพร่ระบาดถึงทวีปออสเตรเลีย ซ่ึงขณะน้ีพบวา่มีการแพร่ระบาดไปใน
อินโดนีเซียแลว้  

หลงัจากไดรั้บหนงัสือแจง้เตือนจาก FAO กรมวิชาการเกษตร ไดด้ าเนินการเฝ้าระวงั โดยการออกส ารวจ
ในพื้นท่ีปลูกขา้วโพดแนวชายแดนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จงัหวดัตาก ระหวา่งวนัท่ี 27 – 31 สิงหาคม 2561 
และ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ เชียงราย ระหวา่งวนัท่ี 11 – 17 กนัยายน 2561 แต่ไม่พบการระบาดของหนอน
กระทูข้า้วโพดลายจุด นอกจากน้ีไดจ้ดัท ามาตรการ การเฝ้าระวงัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด เป็นมาตรการระยะ
สั้น คือ (1) สร้างการรับรู้ให้รู้จกัหนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด และวิธีป้องกนั และ (2) เฝ้าระวงัและป้องกนัก าจดั
หนอนกระทูข้า้วโพดลายจุด ในพื้นท่ีปลูกขา้วโพดทัว่ประเทศ และมาตรการระยะยาว คือ (1) ส ารวจและเตือนภยั
หนอนกระทู้ฯ อย่างต่อเน่ือง และ (2) ศึกษาวิจยัวิธีการป้องกันก าจดัหนอนกระทู้ฯ โดยวิธีการต่าง ๆ ให้มี
ประสิทธิภาพและย ัง่ยนื  
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ประเทศไทย เดิมคาดว่าจะเขา้มาในปี 2562 แต่พบว่ากลบัเขา้มาเร็วกว่าท่ีคาดไว ้โดยได้มีการพบการ
ระบาดเป็นคร้ังแรกท่ีแปลงขา้วโพดในจงัหวดัตาก ในแหล่งปลูกขา้วโพดฤดูแลง้ เม่ือวนัท่ี 14 ธนัวาคม 2561 และ
ไดร้ายงานไปยงั International Phytosanitary Portal (IPP) เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2561 กรมวิชาการเกษตรจึงไดแ้จง้
กรมส่งเสริมการเกษตร หน่วยงานในจงัหวดั พร้อมทั้งจดัท าแผน่พบัในการป้องกนัก าจดัหนอนกระทูข้า้วโพดลาย
จุด ปัจจุบนัพบการระบาดของหนอนกระทูฯ้ ใน 50 จงัหวดั แมใ้นจงัหวดักระบ่ีท่ีมีแปลงขา้วโพดในป่ายางเพียง
แปลงเดียว ปัจจยัท่ีท าใหเ้กิดการระบาดอยา่งรวดเร็ว ไดแ้ก่ การปลูกขา้วโพดไม่พร้อมกนัในแต่ละพื้นท่ี แมลงตวัน้ี 
(ตวัเตม็วยั) จะวางไข่ไดม้ากถึง 2,000 ฟอง/ตวั มีวงจรชีวติ (life cycle) อยูท่ี่ 30 – 40 วนั และบินไดไ้กลถึง 100 กม/
คืน  

การเขา้ท าลายขา้วโพด เกิดข้ึนในระยะท่ีเป็นตวัหนอนเท่านั้น โดยจะเขา้ท าลายเขา้ท าลายขา้วโพดตั้งแต่
อายุประมาณ 7 วนั จนกระทัง่ออกฝัก โดยกดักินยอดและใบขา้วโพดแหว่ง หรือกดักินทั้งแผ่นใบ และจะพบตวั
หนอนหลบซ่อนแสงอยูท่ี่ยอดหรือโคนกาบใบขา้วโพด ความเสียหายท่ีเห็นไดช้ดัคือ ในระยะตน้อ่อนท าให้พืชตาย 
ระยะตน้แก่พืชจะไม่เจริญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุนแรงจะท าให้ผลผลิตเสียหายร้อยละ 73 ของ
พื้นท่ี  
 การป้องกนัจ ากดั 

ในเบ้ืองตน้ กรมวชิาการเกษตร ไดแ้นะน าการป้องกนัก าจดัโดยวธีิใชส้ารเคมี เม่ือพบการระบาดของ
หนอนกระทูฯ้ ดงัน้ี 

1. สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 5) หรือ 
2. สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantrailiprole) 5.17% SC อตัรา 20 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร หรือ สาร

ฟลูเบนไดอะไมด ์(flubendiamide) 20% WG อตัรา 6 กรัมต่อน ้า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 28) หรือ 
3. สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 13) หรือ 
4. สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% SC อตัรา 30 มิลลิลิตรต่อน ้า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 22)  

 

โดยพน่สารดงักล่าวทุก 7 วนัติดต่อกนั 2 – 4 คร้ัง และตอ้งสลบักลุ่มสารทุก 30 วนั (1 วงรอบชีวิต)เพื่อลด
ความตา้นทานสารป้องกนัก าจดัศตัรูพืช และควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่วงเยน็ ซ่ึงเป็นช่วงเวลาท่ีหนอนออกจากท่ี
หลบซ่อน และ ส าหรับขา้วโพดอาย ุ30 วนัข้ึนไป หนอนท่ีเร่ิมโตเจาะเขา้ไปอยูใ่นยอดใหพ้น่สารฆ่าแมลงเขา้ไปใน
กรวยใบ 

ความเสียหายและการป้องกันก าจัดของเกษตรกร 
โดย นายสุกรรณ สังขว์รรณะ 

นายสุกรรณ สังขว์รรณะ ซ่ึงเป็นเกษตรกรมืออาชีพ กล่าวว่า ไดพ้บการระบาดของหนอนกระทูข้า้วโพด
ลายจุด ในแปลงปลูกขา้วโพดหลงันา ในฤดูท่ีผ่านมา เกษตรกรตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดัมากถึง 4 – 5 
คร้ัง ตลอดอายกุารปลูกขา้วโพด และขนาดพน่สารเคมีเตม็ท่ีดงักล่าว ยงัท าใหผ้ลผลิตลดลงร้อยละ 40 ขณะเดียวกนั
ก็เพิ่มตน้ทุนจากการใชส้ารเคมีป้องกนัก าจดั ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ 600 บาท/ไร่ อยา่งไรก็ดีในประเทศสหรัฐอเมริกา 
และบราซิล มีการใชพ้นัธ์ุขา้วโพดดดัแปลงพนัธุกรรม (ขา้วโพด GM) ท่ีตา้นทานต่อหนอนดงักล่าว โดยไม่ท า 
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ใหผ้ลผลิตขา้วโพดลดลง และไม่ตอ้งใชส้ารเคมีในการป้องกนัก าจดั จึงอยากจะมีค าถามถึงภาครัฐ ดงัน้ี 
1. จะบริหารจดัการหนอนกระทูล้ายจุดใหไ้ดผ้ลไดอ้ยา่งไร 
2. การเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่เกษตรกรตอ้งรวดเร็ว 
3. บริษทัขายเมล็ดพนัธ์ุ ควรคลุกเมล็ดพนัธ์ุในการป้องกนัก าจดัหนอน ซ่ึงสามารถควบคุมไดใ้นระยะ

ขา้วโพดงอก ก่อนจ าหน่ายเมล็ดพนัธ์ุใหเ้กษตรกร 
 
 
 

 


