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Dr. Thammasak Thongkate,
On behalf of SAT's president, joined the grand opening of
The Thailand International Seed Trade 2019
On 13 September 2019 at Centara Grand Hotel @Central World in Bangkok.
มีอะไรบ้ างในฉบับนี้






จากใจผูจ้ ดั ทา
ข่าวประชาสัมพันธ์
การสัมมนานานาชาติ เรื่ อง Phytosanitary Controls and Certification Systems
การประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562
โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป
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จากใจผู้จดั ทา
ฉบับนี้แม้จะล่าไปบ้าง แต่ก็มีข่าวสารที่น่าสนใจมอบให้สมาชิ กและผูส้ นใจได้รับรู ้และรับทราบ 3 เรื่ อง
ด้วยกัน คือ
1. การสัมมนานานาชาติ เรื่ อง Phytosanitary Controls and Certification Systems เป็ นการสัมมนาเพื่อ
แลกเปลี่ยนข้อมูลและประสบการณ์ดา้ น Phytosanitary Controls and Certification Systems ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของสหภาพยุโรปและไทย
2. สรุ ปการประชุ มคณะอนุ กรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562 เป็ นการประชุ มที่ มี รศ.ดร.จวงจันทร์
ดวงพัตรา นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย เป็ นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการพันธุ์พืช
สิ่ งที่นาเสนอเป็ นผลที่ได้จากการประชุม
3. โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย-สหภาพยุโรป ซึ่ งทาการศึกษา
โดย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจ ในการรื้ อฟื้ นการ
เจรจาจัดทาความตกลงดังกล่าว และเพื่อกาหนดท่าทีการเจรจาอย่างรอบคอบ
หวังว่าสมาชิกและผูส้ นใจจะได้รับข้อมูลข่าวสาร เพื่อนาไปใช้ประโยชน์ต่อไปไม่มากก็นอ้ ย
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุ ภาษิต
ผูจ้ ดั การสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย

ข่ าวประชาสัมพันธ์
มี 2 เรื่ องที่จะขอประชาสัมพันธ์ให้สมาชิกได้รับทราบ คือ
1. ทางคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุ วรรณ
ภูมิ ได้มีหนังสื อตอบรั บมายัง นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย ว่า ยินดี ร่วมเป็ นเจ้าภาพ
จัดการประชุ มทางวิชาการเมล็ดพันธุ์ พืชแห่ งชาติ ครั้ งที่ 17 จ.พระนครศรี อยุธยา ดังนั้น ขอให้
สมาชิกและผูส้ นใจทุกท่าน เตรี ยมความพร้อมที่จะพบปะหารื อกันในราวเดือน มิถุนายน 2563
2. ทางสมาคมถัว่ และเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศญี่ปุ่น ได้แจ้งมายังสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย เพื่อ
ขออนุญาตพบปะพูดคุยกับทางสมาคมฯ ใน 2 ประเด็น คือ (1) รู ปแบบการดาเนินงานโดยทัว่ ไปของ
ทางสมาคมฯ บทบาทและหน้าที่ ของสมาคมฯ และ (2) ตัวแทนจากสมาคมถัว่ และเมล็ดพันธุ์แห่ ง
ประเทศญี่ปุ่น มีความประสงค์ที่จะพบปะพูดคุย กับทางตัวแทนสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย
ที่เป็ นผูป้ ระกอบการส่ งออกถัว่ ไปยังต่างประเทศ เพื่อสร้างเครื อข่ายทางธุ รกิจในการนาเข้าส่ งออก
ถัว่ ระหว่าง 2 ประเทศ ครับ ก็ขอให้สมาชิ กท่านใดที่สนใจเตรี ยมตัวมาพูดคุยกันได้นะครับ ในวันที่
18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ที่ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย อาคารวชิ รานุ สรณ์ คณะเกษตร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
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การสั มมนานานาชาติ เรื่อง Phytosanitary Controls and Certification Systems
กรมวิชาการเกษตร ได้มีหนังสื อถึง นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย ลงวันที่ 1 ตุลาคม 2562 เพื่อ
เชิ ญเข้าร่ วมสัมมนานานาชาติ เรื่ อง Phytosanitary Controls and Certification Systems ซึ่ งจัดโดย กรมวิชาการ
เกษตร และ คณะผูแ้ ทนสหภาพยุโรปประจาประเทศไทย ในวันที่ 16 ตุ ลาคม 2562 ณ โรงแรม Conrad Bangkok
กรุ งเทพฯ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ประสบการณ์ดา้ น Phytosanitary Controls and Certification Systems ระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ของสหภาพยุโรปและไทย
เนื่ องจากไม่มี คณะกรรมการท่ านใดในการเข้าร่ วมสัม มนาฯ และเพื่อเผยแพร่ ข ้อมู ลที่ เป็ นประโยชน์
ดังกล่าวต่อคณะกรรมการฯ จึงได้ติดต่อไปยัง น.ส.ฐิราภรณ์ ปิ่ นทองพันธุ์ กลุ่มเกษตรต่างประเทศ กองแผนงาน
และวิชาการ กรมวิชาการเกษตร เพื่อขอสาเนาเอกสารที่เกี่ ยวข้องกับการสัมมนาในครั้งนี้ คณะกรรมการท่านใด
สนใจ ติดต่อขอยืมอ่านได้ที่ ที่ทาการสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย สาหรับเอกสารที่มีประกอบด้วย
• The multilateral framework of trade in plants and plant products
• Maintaining plant health in the EU single market: Overview of the regulation (EU) 2016/2031
• The phytosanitary control system to Thailand.
• Organization of phytosanitary controls and certification: The Belgian approach, implementing EU
phytosanitary rules.
• Introduction to the plant health system in The Netherlands, implementing EU phytosanitary
legislation
• Organisation of phytosanitary controls and certification in Spain

สรุปการประชุมคณะอนุกรรมการพันธุ์พชื ครั้งที่ 1/2562
นางทัศนี ย ์ ศรี โสภา อนุ กรรมการและเลขานุ การ คณะอนุ กรรมการพันธุ์พืช สานักควบคุมพืชและวัสดุ
การเกษตร กรมวิชาการเกษตร ได้ส่งรายงานการประชุ มคณะอนุ กรรมการพันธุ์พืช ครั้งที่ 1/2562 ถึง รศ.ดร.จวง
จันทร์ ดวงพัตรา นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ งประเทศไทย ซึ่ งเป็ นอนุ กรรมการในคณะอนุ กรรมการพันธุ์พืช เพื่อ
รับทราบและรับรองรายงานการประชุม
ประเด็นที่มีการพูดคุยกัน พอสรุ ปได้ดงั นี้
• การทบทวนรายชื่ อพื ช สงวนตามพระราชบัญญัติพนั ธุ์ พื ช พ.ศ. 2518 ที่ ป ระชุ มได้มอบหมายให้
คณะทางานวิชาการทางด้านพืชสงวนฯ สรุ ปข้อมูลและจัดทาร่ างหลักเกณฑ์ วิธีการพิจารณาให้พืชชนิ ดใดเป็ นพืช
สงวนได้
• ร่ า งประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ อ ง คุ ณ สมบัติ อื่ น ที่ รั ฐ มนตรี ก าหนดในการออก
ใบอนุ ญาตรวบรวมเมล็ดพันธุ์ควบคุมเพื่อการค้าสาหรับเมล็ดพันธุ์ปาล์มน้ ามัน เนื่ องจากประกาศเดิ มที่ออกโดย
กรมวิชาการเกษตรนั้น เป็ นประกาศที่ออกโดยไม่มีฐานอานาจรองรับ จึงได้จดั ทาใหม่เป็ นร่ างประกาศกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึ่ งที่ประชุมเห็นด้วย และให้ฝ่ายเลขานุการประสานกับสานักนิติกร เพื่อจัดทาร่ างประกาศ
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กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉบับใหม่ ตามข้อเสนอแนะของที่ประชุม
• การพิจารณาชนิดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์ให้เป็ นเมล็ดพันธุ์ควบคุม กรณี ของเมล็ดพันธุ์กญั ชาและ
กัญชง ตามที่ รมช. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์) ได้มอบนโยบาย ให้กรมวิชาการ
เกษตรกาหนดเมล็ดพันธุ์กญั ชา เป็ นเมล็ดพันธุ์ควบคุม ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้กญั ชาและกัญชง เป็ นเมล็ดพันธุ์
ควบคุม และเสนอให้ร่างประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่ องกาหนดชนิ ดและชื่อพันธุ์ของเมล็ดพันธุ์
ควบคุม (ฉบับที่ .....) พ.ศ................ และนาเสนอต่อคณะกรรมการพันธุ์พืชพิจารณาต่อไป

โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทาความตกลงเขตการค้ าเสรีไทย-สหภาพยุโรป
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ ได้มีหนังสื อเชิ ญ นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์ แห่ งประเทศไทย เข้าร่ วม
ประชุ มระดมความคิดเห็นภายใต้หัวข้อ โครงการศึกษาผลกระทบจากการจัดทาความตกลงเขตการค้าเสรี ไทย สหภาพยุโรป ซึ่ งทาการศึกษาโดย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา ทั้งนี้ เพื่อนาข้อมูลมาประกอบการตัดสิ นใจ
เรื่ อง การรื้ อฟื้ นการเจรจาจัดทาความตกลงดังกล่าว และกาหนดท่าทีการเจรจาอย่างรอบคอบ ในวันที่ 17 ตุลาคม
2562 ณ สานักงานปลัดกระทรวงพาณิ ชย์
เนื่องจากไม่มีคณะกรรมการท่านใดสะดวกที่จะเข้าร่ วมระดมความคิดเห็น จึงได้ส่งอีเมล์ไปขอข้อมูลเพื่อ
นามาเผยแพร่ ซึ่ ง เนื้อหาที่มีการนาเสนอ มีดงั นี้
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