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พิธีเปิ ดการประชุมทางวิชาการเมล็ดพันธุ์พชื แห่ งชาติ ครั้งที่ 16
ระหว่ างวันที่ 18 – 21 มิถุนายน 2562
ณ ห้ องประชุมพระเพทราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี จ.ลพบุรี
มีอะไรบ้ างในฉบับนี้
 จากใจผูจ้ ดั ทา
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 รายงานการสัมมนาเรื่ อง CPTPP และ Fall Armyworm
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จากใจผู้จดั ทา
ฉบับที่ ผ่า นมาได้นาเสนอ เรื่ อง ความตกลงที่ ค รอบคลุ ม และก้าวหน้าส าหรับหุ ้นส่ วนทางเศรษฐกิ จ
ภาคพื้นแปซิ ฟิก (CPTPP) เป็ นข้อมูลที่ได้มาจาก กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ประกอบด้วย ความเป็ นมา
และสถานะล่ า สุ ด ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน และ สาระส าคัญ ของข้อ บท ซึ่ งสามารถหาอ่ า นข้อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ได้ ที่
http://www.dtn.go.th/index.php/forum1/tpp.html
ฉบับนี้ ขอให้ขอ้ มูลเพิ่มเติม ในประเด็นของมาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช และทรัพย์สินทาง
ปั ญญา (การคุม้ ครองพันธุ์พืช) ซึ่ งเกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตร และข้อมูลทัว่ ไปที่เกี่ยวข้องกับ Fall Armyworm หรื อ
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ทั้ง 2 เรื่ องนี้ ได้มาจากบทสรุ ปของการสัมมนา ที่จดั โดยสมาคมเทคโนโลยีชีวภาพ
สัมพันธ์ เมื่อวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ อาคาร KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กทม
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
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 MitochondriaRelated Gene Expression of Maize Seed after Artificial
Aging"

2

รายงานการสั มมนา
เรื่องที่ 1 “CPTPP: ผลกระทบและการเตรียมความพร้ อมทีอ่ าจเกิดขึน้ ต่ อการเกษตรไทยในอนาคต”
ความเป็ นมาของ CPTPP
โดย นางพิราภรณ์ กิจไพฑูรย์
เริ่ มจากความตกลง TPP ที่เกิ ดขึ้นเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2558 และการลงนามความตกลง TPP เมื่อวันที่ 4
กุมภาพันธ์ 2559 มีสมาชิ ก 12 ประเทศ ต่อมาประเทศสหรัฐอเมริ กาถอนตัวเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2560 สมาชิ ก
TPP ที่ เ หลื อ 11 ประเทศ ได้อ อกแถลงการณ์ ร่ ว ม เห็ น ชอบหลัก การของ TPP และให้เ ปลี่ ย นชื่ อ เป็ น
Comprehensive and Progressive Agreement for Trans-Pacific Partnership (CPTPP) ในเดือน พฤศจิกายน 2560
รวมทั้งจัดทาความตกลงฯ เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2561 และเปิ ดให้สมาชิก CPTPP ลงนามได้ต้ งั แต่วนั ที่ 8 มีนาคม
2561 ความตกลงนี้ มีผลบังคับใช้เมื่ อวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปั จจุบนั มีประเทศให้สัตยาบันแล้ว 7 ประเทศ คือ
เม็ก ซิ โก ญี่ ปุ่ น สิ ง คโปร์ นิ วซี แ ลนด์ แคนาดา ออสเตรเลี ย และเวี ย ดนาม มี ส มาชิ ก ใหม่ ที่ ส นใจเข้า ร่ ว ม คื อ
อินโดนีเซีย ฟิ ลิปปิ นส์ ไต้หวัน และอังกฤษ (หลัง Brexit) รวมทั้งประเทศไทย
สาระสาคัญของ CPTPP
CPTPP เป็ นความตกลงการค้า เสรี ที่มี มาตรฐานสู ง ครอบคลุ มข้อบทด้านการเปิ ดตลาดการค้า และ
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการค้า โดยที่การเปิ ดตลาดการค้า เป็ นการเปิ ดตลาดในระดับสู ง ซึ่ งมีขอ้ บทที่เกี่ยวข้องใน
เรื่ องของสิ นค้า (ภาษี /มาตรการที่ ไ ม่ใ ช่ ภาษี ) บริ การ การลงทุ น การจัดซื้ อ และจัดจ้างโดยรั ฐ และประเด็นที่
เกี่ ยวข้องทางการค้าจะครอบคลุ ม ทรั พย์สิ นทางปั ญญา แรงงาน สิ่ งแวดล้อม E-commerce รั ฐวิสาหกิ จ และ
นโยบายการแข่งขัน
เพื่อให้ความยืดหยุ่นของประเทศสมาชิ ก ในการก าหนดนโยบายและออกกฎระเบี ยบทางการค้า การ
ลงทุน จึงให้มีการชะลอการบังคับใช้บางประเด็นใน CPTPP เช่น การบริ หารจัดการทางศุลกากรและการอานวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน การบริ การข้ามแดน การบริ การการเงิน โทรคมนาคม การจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ
ทรัพย์สินทางปั ญญา สิ่ งแวดล้อม และความโปร่ งใสและการต่อต้านการคอร์ รัปชัน่
ประโยชน์ และผลกระทบจากการเข้ าร่ วมความตกลง CPTPP
ประโยชน์ ทปี่ ระเทศไทยจะได้ รับ คือ
1. ขยายโอกาสการค้าและการลงทุนของไทยกับประเทศสมาชิก
2. ส่ งเสริ มการพัฒนาด้านกฎระเบียบและบรรยากาศที่ดีต่อการดึงดูดการลงทุน
3. ส่ งเสริ มและพัฒนาการเชื่อมโยงภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริ การของไทย เข้าสู่ ห่วงโซ่ มูลค่า ทั้ง
ในระดับภูมิภาคและระดับโลก
4. ส่ งเสริ มขีดความสามารถในการแข่งขันของไทยทั้งด้านเศรษฐกิ จ การค้าและการลงทุ น และรักษา
ความเป็ นผูน้ าในการเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญในภูมิภาค
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5. รองรับโอกาสที่จะมี FTAs กับประเทศต่าง ๆ ที่จะเข้าร่ วม CPTPP เพิ่มเติมในอนาคต
ผลกระทบทีค่ าดว่าประเทศไทยจะได้ รับ คือ
1. เพิ่มแรงกดดันในการแข่งขันกับสิ นค้าเกษตร อุตสาหกรรมและบริ การจากประเทศสมาชิก
2. การปรับปรุ งด้านกฎระเบียบเพื่อรองรับความตกลง CPTPP อาจส่ งผลกระทบต่อผูป้ ระกอบการ และ
ภาคธุ รกิจในการปรับตัว
3. ภาคประชาสังคมยังมีขอ้ ห่วงกังวล เกี่ยวกับการยกระดับการคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา
ข้ อบทของความตกลง CPTPP
ความตกลง CPTPP มีท้ งั หมด 30 บท ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับสิ นค้าเกษตร จะมีอยู่ 2 บทใหญ่ ๆ คือ
บทที่ 6 ว่ าด้ วยเรื่ อง มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (SPS Measure) ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้
คือ มาตรการ SPS จะต้องโปร่ งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ใช้ความตกลง SPS ขององค์การการค้าโลกเป็ นพื้นฐาน เปิ ด
โอกาสให้ผูม้ ี ส่วนได้ส่วนเสี ยได้แสดงความคิดเห็ นต่อร่ างกฎระเบี ยบ SPS ใหม่ ๆ ก่อนการบังคับใช้ และใช้
หลักการพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย และ
บทที่ 18 ว่ าด้ วยเรื่ อง ทรั พย์ สินทางปั ญญา (Intellectual Property) ซึ่ งมีสาระสาคัญสรุ ปได้ดงั นี้ คื อ
ครอบคลุมเรื่ องสิ ทธิ บตั ร เครื่ องหมายการค้า ลิ ขสิ ทธิ์ การออกแบบอุตสาหกรรม สิ่ งบ่งชี้ ทางภูมิศาสตร์ ความลับ
ทางการค้า ทรัพย์สินทางปั ญญารู ปแบบอื่น ๆ และการบังคับใช้กฎหมายคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญา อานวย
ความสะดวกให้กบั ผูป้ ระกอบการในการค้นหาและจดทะเบียนคุม้ ครองทรัพย์สินทางปั ญญาในตลาดใหม่ ซึ่ งเป็ น
ประเด็นสาคัญสาหรับ SMEs
ในเรื่ องยาและเภสัชกรรม มีความสมดุ ลระหว่างการส่ งเสริ มการคิดค้นนวัตกรรมใหม่และการเข้าถึ งยา
สามัญ ตลอดจนระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกันของสมาชิก โดยสมาชิกจะต้องปฏิบตั ิตามข้อผูกพันใน
ความตกลง TRIPS Agreement on Public Health และสามารถสงวนสิ ทธิ์ ในการใช้มาตรการเพื่อปกป้ อง
สาธารณสุ ขของประเทศได้
มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช
โดย นายชนวัฒน์ สิ ทธิธูรณ์
สานักงานมาตรฐานสิ นค้าเกษตรและอาหารแห่ งชาติ (มกอช.) เป็ นหน่ วยงานรับผิดชอบหลักในเรื่ อง
มาตรการสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืช (SPS Measure) ดังกล่าว และได้ยกประเด็นข้อสังเกต/ข้อกังวลที่สาคัญด้าน
มาตรการ SPS ดังนี้
1. ข้อกาหนดด้านความโปร่ งใสในการดาเนินขั้นตอน/กระบวนการ/มาตรการ SPS ของประเทศภาคี
สมาชิก เช่น แนวทางวิเคราะห์ประเมินความเสี่ ยงประกอบการนาเข้า การยอมรับความเท่าเทียม การ
ตรวจประเมินและตรวจสอบกักกัน
2. กลไกระงับข้อพิพาท (Dispute Settlement) ของ CPTPP ที่เปิ ดโอกาสให้ภาคีสมาชิก ยื่นระงับข้อ
พิพ าทต่อการประเมิ นความเสี่ ย งทางวิทยาศาสตร์ การยอมรั บความเท่ าเที ย มของระบบงานการ
ตรวจสอบกักกันสิ นค้านาเข้า ซึ่ งเป็ นข้อบทที่มีความครอบคลุมสู งกว่า WTO และสู งกว่าความตกลง
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ทุกฉบับที่มี
นอกจากนี้ยงั ได้นาเสนอ แนวทางปฏิบตั ิ/สิ่ งที่ตอ้ งดาเนิ นการ หากเข้า CPTPP ดังนี้
1. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องพัฒนากระบวนการปฏิบตั ิ เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกาหนดภายใต้ความตก
ลง CPTPP โดยเฉพาะการเผยแพร่ ขอ้ มูล/แนวทางปฏิบตั ิที่เหมาะสม รวมทั้งเตรี ยมความพร้อมต่อ
การตอบสนอง/ให้ขอ้ คิ ดเห็ น โดยเฉพาะในประเด็นที่มีความเสี่ ยงจะเกิ ดข้อพิพาททางการค้า เช่ น
กรณี ที่ประเทศคู่คา้ พิจารณาว่า แนวทางปฏิบตั ิของไทยก่อให้เกิดความล่าช้า/เป็ นอุปสรรคต่อการเปิ ด
ตลาดนาเข้าสิ นค้าเกษตรและอาหาร เป็ นต้น
2. พิจารณาทบทวนประเด็นที่กาลังดาเนินการอยูใ่ นปั จจุบนั
3. เตรี ยมความพร้อมข้อมูลความโปร่ งใสของการดาเนินงาน SPS
4. พิจารณาผลกระทบและแนวทางการเลือกใช้กลไกระงับข้อพิพาท หรื อกระบวนการที่เกี่ยวข้อง เช่น
กระบวนการ consultation ภายใต้ความตกลงที่มีผลอยูใ่ นปั จจุบนั (ไทยมีความตกลงการค้าเสรี แล้ว 9
จาก 11 ประเทศภายใต้ CPTPP ยกเว้น แคนาดาและเม็กซิโก รวมถึง RCEP)
ทรัพย์สินทางปัญญา (ด้ านพืช)
โดย นางสาวธิดากุญ แสนอุดม
กรมวิชาการเกษตร ซึ่ งเป็ นผูก้ ากับดูแลในเรื่ องของการคุม้ ครองพันธุ์พืช (ทรัพย์สินทางปั ญญา (ด้านพืช)
โดย สานักคุ ม้ ครองพันธุ์ พืช ได้ระบุ ว่า ประเทศที่ จะเข้าเป็ นสมาชิ ก CPTPP จะต้องให้สัตยาบัน หรื อเข้าเป็ น
สมาชิก UPOV 1991 (Article 18.7 International Agreement) ซึ่ งเป็ นข้อตกลงสากลที่เกี่ยวข้องกับการคุม้ ครอง
พันธุ์พืชใหม่
UPOV 1991 เป็ นอนุสัญญาระหว่างประเทศเพื่อการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ ฉบับปี ค.ศ. 1991 สาเหตุที่ตอ้ ง
มีการคุ ม้ ครองก็เนื่ องจากว่า การปรับปรุ งพันธุ์ พืชเพื่อให้ได้พนั ธุ์ใหม่ที่ดีกว่าพันธุ์ ที่ใช้อยู่เดิ ม ต้องอาศัยความรู ้
ความช านาญ ใช้เวลาหลายปี และที่ ส าคัญต้องใช้เงิ นลงทุ นจานวนมาก จึงต้องมี ระบบคุ ้มครองสิ ทธิ ของนัก
ปรั บ ปรุ ง พัน ธุ์ เพื่ อ สร้ า งความเชื่ อ มั่น ให้ ก ับ ผู ้ล งทุ น และป้ องกัน การละเมิ ด พัน ธุ์ เงื่ อ นไขในการคุ ้ม ครอง
ประกอบด้วย
พันธุ์พืชนั้นต้องเป็ นพันธุ์ใหม่ที่ผา่ นการพัฒนาปรับปรุ ง มีลกั ษณะประจาพันธุ์ที่แตกต่างจากพันธุ์อื่น มี
ความสม่าเสมอของลักษณะประจาพันธุ์ มีความคงตัวของลักษณะประจาพันธุ์ พันธุ์พืชนั้นต้องยังไม่ขายเกินกว่า 1
ปี ในประเทศ และ 4 ปี หรื อ 6 ปี (สาหรั บไม้ยืนต้นและไม้เถายืนต้น) ในต่างประเทศ และมี การตั้งชื่ อพันธุ์ใหม่
อย่างเหมาะสม
สิ ทธิ ที่นกั ปรับปรุ งพันธุ์พืชจากการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ คือ อายุการคุม้ ครอง 20 ปี (25 ปี สาหรับไม้ยืน
ต้นและไม้เถายืนต้น) นับจากวันออกหนังสื อสาคัญแสดงการจดทะเบียน การกระทาที่เกี่ยวข้องกับส่ วนขยายพันธุ์
ของพันธุ์ พื ชที่ ได้รับการคุ ้มครอง ได้แก่ การผลิ ตหรื อผลิ ตซ้ า การปรั บ ปรุ งสภาพเพื่ อวัตถุ ป ระสงค์ใ นการใช้
ขยายพันธุ์ การเสนอขาย การขายหรื อการพาณิ ชย์อื่น ๆ การส่ งออก การนาเข้า และการเก็บสารองเพื่อวัตถุประสงค์
ที่กล่าวมาข้างต้น การกระทาที่เกี่ยวข้องกับสิ่ งที่เก็บเกี่ยวได้ของพืช (ผลผลิต) ที่ได้จากการนาส่ วนขยายพันธุ์ของ
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พันธุ์ที่ได้รับความคุม้ ครองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต และการกระทาที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ที่ทามาโดยตรงจาก
สิ่ งที่เก็บเกี่ยวได้ ที่ได้จากการนาส่ วนขยายพันธุ์ที่ได้รับความคุม้ ครองไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต
สิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์จะไม่ครอบคลุ มถึ ง การกระทาที่ได้ทาไปโดยส่ วนตัวและไม่มีวตั ถุ ประสงค์ทาง
การค้า การกระทาที่มีวตั ถุประสงค์ดา้ นการศึกษาทดลอง และการกระทาใดที่ มีวตั ถุประสงค์เพื่อการปรับปรุ งพันธุ์
พื ช อื่ น นอกจากนี้ ย งั ให้สิ ท ธิ พิ เศษส าหรั บ เกษตรกร ให้ส ามารถเก็ บ ส่ ว นขยายพัน ธุ์ ข องพัน ธุ์ คุ ้ม ครองไว้ใ ช้
เพาะปลูกต่อไปในพื้นที่ของตนเองได้
ประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับ นอกจากจะเปิ ดโอกาสได้เข้าถึงพันธุ์พืชใหม่/เมล็ดพันธุ์/ส่ วนขยายพันธุ์ที่มี
คุณภาพแล้ว เกษตรกรมีโอกาสเพิ่มรายได้ อันเป็ นผลมาจากผลผลิ ตที่เพิ่มขึ้นและลดอัตราเสี่ ยงในความเสี ยหาย
ของผลผลิต จากการใช้พนั ธุ์พืชใหม่ที่ได้รับความคุม้ ครอง
ประเทศไทยมี พ.ร.บ. คุม้ ครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2545 ที่ไม่เพียงแต่ให้ความคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่เท่านั้น แต่
ยังให้ความคุ ม้ ครองไปถึ ง พันธุ์พ้ืนเมืองและพันธุ์พืชป่ าด้วย ซี่ งพันธุ์พืชทั้ง 2 ประเภทนี้ ไม่อยูภ่ ายใต้บทบัญญัติ
ของ UPOV 1991นอกจากนี้ ยงั มี อายุการคุ ้มครองพันธุ์ พืชที่ แตกต่ างกัน (น้อยกว่า) รวมทั้ง ไม่มีก ารคุ ม้ ครอง
ชัว่ คราว
ความกังวลว่าการขยายขอบเขตสิ ทธิ นกั ปรับปรุ งพันธุ์ไปจนถึงผลผลิ ตและผลิตภัณฑ์น้ นั มากเกิ นไปจะ
ทาให้ประชาชนเดื อดร้ อน แต่ในความเป็ นจริ ง ขอบเขตสิ ทธิ จะไม่ขยายไปถึ งในส่ วนของผลิ ตผลและผลิ ตภัณฑ์
หากซื้ อเมล็ดพันธุ์ พืชใหม่มาอย่างถู กต้อง และความกังวลว่า พันธุ์ พืชพื้นเมื องดั้งเดิ มของไทยจะหายไป ความ
หลากหลายทางชี วภาพด้านพืชจะลดลง แต่ในความเป็ นจริ ง พันธุ์พืชพื้นเมืองดังเดิมไม่หายไป กลุ่มเกษตรกรเพื่อ
ยังชี พหรื อบริ โภคภายในท้องถิ่นและนิ ยมพันธุ์พืชพื้นเมืองดังเดิมยังคงดาเนิ นชี วิตประกอบอาชี พได้ตามปกติ ทั้ง
การซื้ อขายและเปลี่ยนพันธุ กรรม หน่วยงานรัฐและสถาบันการศึกษายังได้รวบรวมเก็บรักษาพันธุ์พืชดังเดิมไว้ท้ งั
ในรู ปแบบธนาคารเมล็ดพันธุ์และแปลงรวบรวมพันธุ์ การคิดค้นพัฒนาพันธุ์ พืชใหม่เพิ่มขึ้นจะเป็ นการเพิ่มเติ ม
ความหลากหลายทางชีวภาพ
แนวทางเตรี ยมความพร้อมเพื่อรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น ที่สาคัญคือ สร้ างการรับรู ้ ประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ เกี่ยวกับอนุสัญญา UPOV 1991 ให้กบั ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การสร้างความเข้าใจใน
ประเด็นความกังวลที่เกิดขึ้น
ข้ อเสนอแนะต่ อรัฐบาล
ไม่วา่ รัฐบาลจะมีมติเห็นชอบที่จะเข้าร่ วม CPTPP หรื อไม่ก็ตาม รัฐบาลควรจะต้องกาหนดเป็ นนโยบายให้
ชัดเจนในประเด็นต่อไปนี้
1. ส่ ง เสริ ม และสนับ สนุ นให้มี ก ารใช้เทคโนโลยีชี วภาพสมัย ใหม่ หรื อเทคโนโลยีพ นั ธุ วิศ วกรรม
รวมทั้งเทคโนโลยีการแก้ไขยีน ในการพัฒนาพันธุ์พืช เพื่อแก้ปัญหาในการผลิตของเกษตรกร ที่เห็น
ได้ชดั ในปั จจุบนั คือ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด (Fall Armyworm) ในขณะที่การพัฒนาพันธุ์พืช
โดยใช้วธิ ี การดั้งเดิมไม่สามารถทาได้
2. ส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการคุม้ ครองพันธุ์พืชใหม่ ให้สอดคล้องกับหลักการที่มีการยอมรับในระดับ
สากล หรื อตามข้อตกลง UPOV 1991 เพื่อกระตุน้ ให้มีการพัฒนาพืชพันธุ์ใหม่ ลดปัญหาการขโมย
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พันธุ์ และเปิ ดโอกาสให้เกษตรกรสามารถเข้าถึ งและเลือกใช้พืชพันธุ์ใหม่ที่เหมาะสมต่อพื้นที่ปลูก
และตรงตามความต้องการของตลาด
3. ส่ งเสริ มและผลักดันให้มีการผลิตพืชในรู ปแบบ เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice –
GAP) เพื่อให้ได้ผลผลิตสู งและมี คุณภาพ ปลอดภัยต่อผูบ้ ริ โภคและลดปั ญหาสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งจะ
ส่ งผลดีต่อการส่ งออกสิ นค้าเกษตร
4. ส่ งเสริ มและผลักดันดาเนิ นการให้ความรู ้ ความเข้าใจแก่ สาธารณชน โดยให้ภาครั ฐ ภาคเอกชน
สมาคมทางวิชาการ และองค์กรพัฒนาชุ มชนที่ไม่หวังผลกาไร ร่ วมมือกันดาเนิ นการ ในประเด็นที่
อาจส่ งผลกระทบ แก่ทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง และต้องทาอย่างต่อเนื่อง
เรื่องที่ 2 “Fall Armyworm: การป้องกันกาจัดและแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างยัง่ ยืน”
Fall Armyworm (หนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุด)
โดย นายศรุ ต สุ ทธิอารมณ์
การระบาดและการเข้ าทาลาย
Fall Armyworm (FAW) หรื อ หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด มีชื่อวิทยาศาสตร์ วา่ Spodoptera frugiperda
(J.E Smith, 1797) เป็ นแมลงศัตรู พืชท้องถิ่นในพื้นที่เขตร้อนและกึ่งร้อนของทวีปอเมริ กา ที่สามารถระบาดข้าม
เขตแดนได้ ในปี 2559 พบการระบาดของแมลงศัตรู พืชชนิ ดนี้ ในข้าวโพดและอีกหลายพืชในหลายประเทศของ
ทวีปแอฟริ กา และในปี 2561 พบการระบาดในข้าวโพดเช่นกันในรัฐ Chikkaballapur และ Karnataka ของประเทศ
อินเดีย
ในเดือนสิ งหาคม 2561 FAO ได้ออกหนังสื อแจ้งเตือนประเทศสมาชิ ก รวมทั้งประเทศไทย โดยกรม
วิชาการเกษตรให้เฝ้ าระวัง FAW เนื่องจากถูกจัดว่าเป็ นศัตรู พืชที่มีความเสี่ ยงสู ง เนื่องจากสามารถเข้าทาลายพืชได้
มากกว่า 80 ชนิ ด โดยเฉพาะข้าวโพด และสามารถบินได้ไกล (ตัวเต็มวัย) ถึง 100 กม/คืน ทาให้ผลผลิตข้าวโพด
สู ญหายได้อย่างมี นยั สาคัญถ้าไม่มีการบริ หารจัดการที่ดี และมีศกั ยภาพสู งที่ จะมีผลกระทบต่อความมัน่ คงทาง
อาหาร นอกจากนี้ ในอินเดียใช้เวลาเพียง 4 เดือน หนอนชนิ ดนี้ สามารถแพร่ ระบาดไปได้ทวั่ ประเทศ และเป็ นการ
แพร่ ระบาดแบบไม่มีทิศทาง และคาดว่าจะแพร่ ระบาดถึงทวีปออสเตรเลีย ซึ่ งขณะนี้ พบว่ามีการแพร่ ระบาดไปใน
อินโดนีเซียแล้ว
หลังจากได้รับหนังสื อแจ้งเตือนจาก FAO กรมวิชาการเกษตร ได้ดาเนินการเฝ้ าระวัง โดยการออกสารวจ
ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดแนวชายแดนสาธารณรัฐสหภาพเมียนมา จังหวัดตาก ระหว่างวันที่ 27 – 31 สิ งหาคม 2561
และ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เชี ยงใหม่ เชี ยงราย ระหว่างวันที่ 11 – 17 กันยายน 2561 แต่ไม่พบการระบาดของหนอน
กระทูข้ า้ วโพดลายจุด นอกจากนี้ ได้จดั ทามาตรการ การเฝ้ าระวังหนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด เป็ นมาตรการระยะ
สั้น คือ (1) สร้างการรับรู ้ให้รู้จกั หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด และวิธีป้องกัน และ (2) เฝ้ าระวังและป้ องกันกาจัด
หนอนกระทูข้ า้ วโพดลายจุด ในพื้นที่ปลูกข้าวโพดทัว่ ประเทศ และมาตรการระยะยาว คือ (1) สารวจและเตือนภัย
หนอนกระทู ้ฯ อย่า งต่ อเนื่ อง และ (2) ศึ ก ษาวิจยั วิธี การป้ องกันก าจัดหนอนกระทู ้ฯ โดยวิธี การต่ าง ๆ ให้มี
ประสิ ทธิ ภาพและยัง่ ยืน
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ประเทศไทย เดิ มคาดว่าจะเข้ามาในปี 2562 แต่พบว่ากลับเข้ามาเร็ วกว่าที่ คาดไว้ โดยได้มีการพบการ
ระบาดเป็ นครั้งแรกที่แปลงข้าวโพดในจังหวัดตาก ในแหล่งปลูกข้าวโพดฤดูแล้ง เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2561 และ
ได้รายงานไปยัง International Phytosanitary Portal (IPP) เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 กรมวิชาการเกษตรจึงได้แจ้ง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร หน่วยงานในจังหวัด พร้อมทั้งจัดทาแผ่นพับในการป้ องกันกาจัดหนอนกระทูข้ า้ วโพดลาย
จุด ปั จจุบนั พบการระบาดของหนอนกระทูฯ้ ใน 50 จังหวัด แม้ในจังหวัดกระบี่ที่มีแปลงข้าวโพดในป่ ายางเพียง
แปลงเดียว ปั จจัยที่ทาให้เกิดการระบาดอย่างรวดเร็ ว ได้แก่ การปลูกข้าวโพดไม่พร้อมกันในแต่ละพื้นที่ แมลงตัวนี้
(ตัวเต็มวัย) จะวางไข่ได้มากถึง 2,000 ฟอง/ตัว มีวงจรชีวติ (life cycle) อยูท่ ี่ 30 – 40 วัน และบินได้ไกลถึง 100 กม/
คืน
การเข้าทาลายข้าวโพด เกิดขึ้นในระยะที่เป็ นตัวหนอนเท่านั้น โดยจะเข้าทาลายเข้าทาลายข้าวโพดตั้งแต่
อายุประมาณ 7 วัน จนกระทัง่ ออกฝั ก โดยกัดกิ นยอดและใบข้าวโพดแหว่ง หรื อกัดกิ นทั้งแผ่นใบ และจะพบตัว
หนอนหลบซ่อนแสงอยูท่ ี่ยอดหรื อโคนกาบใบข้าวโพด ความเสี ยหายที่เห็นได้ชดั คือ ในระยะต้นอ่อนทาให้พืชตาย
ระยะต้นแก่พืชจะไม่เจริ ญเติบโต ฝักลีบเล็กไม่สมบูรณ์ หากระบาดรุ นแรงจะทาให้ผลผลิตเสี ยหายร้อยละ 73 ของ
พื้นที่
การป้องกันจากัด
ในเบื้องต้น กรมวิชาการเกษตร ได้แนะนาการป้ องกันกาจัดโดยวิธีใช้สารเคมี เมื่อพบการระบาดของ
หนอนกระทูฯ้ ดังนี้
1. สารสไปนีโทแรม (spinetoram) 12% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 5) หรื อ
2. สารคลอแรนทรานิลิโพรล (chlorantrailiprole) 5.17% SC อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร หรื อ สาร
ฟลูเบนไดอะไมด์ (flubendiamide) 20% WG อัตรา 6 กรัมต่อน้ า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 28) หรื อ
3. สารคลอร์ฟีนาเพอร์ (chlorfenapyr) 10% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 13) หรื อ
4. สารอินดอกซาคาร์บ (indoxacarb) 15% SC อัตรา 30 มิลลิลิตรต่อน้ า 20 ลิตร (สารในกลุ่ม 22)
โดยพ่นสารดังกล่าวทุก 7 วันติดต่อกัน 2 – 4 ครั้ง และต้องสลับกลุ่มสารทุก 30 วัน (1 วงรอบชีวิต)เพื่อลด
ความต้านทานสารป้ องกันกาจัดศัตรู พืช และควรพ่นสารฆ่าแมลงในช่ วงเย็น ซึ่ งเป็ นช่วงเวลาที่หนอนออกจากที่
หลบซ่อน และ สาหรับข้าวโพดอายุ 30 วันขึ้นไป หนอนที่เริ่ มโตเจาะเข้าไปอยูใ่ นยอดให้พน่ สารฆ่าแมลงเข้าไปใน
กรวยใบ
ความเสี ยหายและการป้องกันกาจัดของเกษตรกร
โดย นายสุ กรรณ สังข์วรรณะ
นายสุ กรรณ สังข์วรรณะ ซึ่ งเป็ นเกษตรกรมืออาชี พ กล่าวว่า ได้พบการระบาดของหนอนกระทูข้ า้ วโพด
ลายจุด ในแปลงปลูกข้าวโพดหลังนา ในฤดูที่ผ่านมา เกษตรกรต้องใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัดมากถึ ง 4 – 5
ครั้ง ตลอดอายุการปลูกข้าวโพด และขนาดพ่นสารเคมีเต็มที่ดงั กล่าว ยังทาให้ผลผลิตลดลงร้อยละ 40 ขณะเดียวกัน
ก็เพิ่มต้นทุนจากการใช้สารเคมีป้องกันกาจัด ซึ่ งเพิ่มขึ้นประมาณ 600 บาท/ไร่ อย่างไรก็ดีในประเทศสหรัฐอเมริ กา
และบราซิล มีการใช้พนั ธุ์ขา้ วโพดดัดแปลงพันธุกรรม (ข้าวโพด GM) ที่ตา้ นทานต่อหนอนดังกล่าว โดยไม่ทา
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ให้ผลผลิตข้าวโพดลดลง และไม่ตอ้ งใช้สารเคมีในการป้ องกันกาจัด จึงอยากจะมีคาถามถึงภาครัฐ ดังนี้
1. จะบริ หารจัดการหนอนกระทูล้ ายจุดให้ได้ผลได้อย่างไร
2. การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารจากภาครัฐไปสู่ เกษตรกรต้องรวดเร็ ว
3. บริ ษทั ขายเมล็ดพันธุ์ ควรคลุกเมล็ดพันธุ์ในการป้ องกันกาจัดหนอน ซึ่ งสามารถควบคุมได้ในระยะ
ข้าวโพดงอก ก่อนจาหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้เกษตรกร
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