
เยือนธุรกิจเมล็ดพันธุจีน 
และ 

ชมสวรรคบนพิภพ 
 

ในรอบปจะมหีนึ่งครั้งเปนอยางนอยที่สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย จดัใหบริการเพื่อรูเขารูเราใน
ธุรกิจเมล็ดพันธุขามชาติ ผสมผสานกับการทองเที่ยวในความหัศจรรยทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของชนเผาของ
โลกตางแดน 

ในป 2552 ไดตั้งเปาหมายไปที่ มณฑลกวางตุงและกวางสี กําหนดการคือระหวางวันที่ 12-17 สิงหาคม 
2552 ผูรวมเดนิทางประกอบดวย คุณถาวร โกวิทยากร จากบริษัท TK R&D จํากดั  คุณเดชณรงคชัย พรมลี และ 
คุณนิกสัน อุนใจ จากบริษทั สยามสตารซีดส จํากัด  คุณอุทิศ ปญญาฟอง และคุณวิเชียร ปงผาบ จากบรษิัท
เชียงใหมซีดส จํากัด คุณสมชาย สิริพัชรพรกุล จากบริษทั เมโทรซดีสการเกษตร จํากัด  คุณกฤษณะ  ผามั่ง และ
คุณบูรพา ผามั่ง จากหางหุนสวนจํากัด ส่ีเหล่ียมทองคํา คุณชิน เถียรทิม และคุณสุพิศ เถียรทิม จากหางหุนสวน
จํากัด โอเคเมล็ดพันธุ คุณศริวัฒน ฉัตรศรีจันทร จากหางหุนสวนจาํกัด แชมปเมล็ดพันธุ พรอมดวยเลขาธิการ
สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทยนําทีม 

ทันทีที่ถึงผานสนามบนินานาชาตไิปเหวิน เมืองกวางเจา ซ่ึงเปนเมืองเอกของมณฑลกวางตุง ตอนใตของจนี 
เมื่อเวลาประมาณ 15.30 น. ใชเวลาบินประมาณ 2 ช่ัวโมง คณะเสียอารมณเล็กนอย เพราะไกดจีนชื่อไทย (คุณสมศักดิ์) 
พูดไทยชดั ตดินิสัยคนไทยมารับชา จากนั้นเดนิทางไปเขาพื้นที่โรงแรม Canton เวลาประมาณ 17.00 น. นายก
สมาคมการคาเมล็ดพันธุแหงเมืองกวางเจาพรอมรองนายก ทีมเลขาสองสาว ใหการตอนรับเปนที่อบอุน 

ยังไมไดพักเหนื่อย คุณ Shenlin Liu ผูจัดการฝายขาย บริษทั Bejo Zaden ขอเชิญพบปะแลกเปลี่ยนขอมูล
ดานธุรกิจเมลด็พันธุ นาสงสารคืนนั้น และวันรุงขึ้นหลายคนซักแหงเพราะความ  Hitech ของกอก shower เชื่อวา
หลายคนคงตําหนิผมในเรื่องของโรงแรม แตแปลกใจตอนเชาพบกนัไมมีใครเอยถึง แตมีความพยายามชวยเหลือ 
ตัวเอง โดยใชแกวรองจากกอกธรรมดา 

วันที ่13 ส.ค. ภาคเชาสมาคมการคาเมลด็พนัธุกวางเจา ไดจัดโปรแกรมพาไปเยีย่มชมตลาดคาสงสนิคาเกษตร
เจียงหนาน ช่ือจริงคือ Guangzhou Jiangnan Fruit & vegetable wholesale Market Co.Ltd. เปนศูนยกลางการตลาด
ที่ใหญโตของมณฑลทางตอนใตของจีน ตั้งขึ้นเมื่อป 1994 คุณ Yetao Lin ช่ือไทยคือคุณวนกจิ ผูดูแลดานการ
ประชาสัมพันธตลาด พูดไทยชัดเพราะเคยอยูเมืองไทย ใหการตอนรับ พรอมนําคณะขึ้นรถเปดหลังคาสองแถว
ขับเคลื่อนโดยระบบไฟฟา เยี่ยมชมโกดังรวบรวมผลิตผล แบงเปนโซนตางๆ มีทัง้โซนสินคาในประเทศ โซนสินคา
นําเขา แยกเปนเอเชีย ยุโรป โดยสินคาสงออกผลผลิตผานตลาดนี้รายวนัเปนพืชผักประมาณ 15,000 ตัน ไมผล
ประมาณ 60,000 ตัน มหีองเย็นขนาด 10,000 ตัน สําหรับผลไมไทยนาํเขาขนสงทางเรือเปนหลัก เฉลี่ย 70 ตูคอน
เทนเนอรตอวนั เคยนําเขาสงูสุดถึง 200 ตูตอวัน (1 ตูคอนเทนเนอร ปะรมาณ 20 ตนั) ชนิดของผลไมไทยมีทั้งเงาะ 
ทุเรียน มังคุด ลําไย มะมวงน้ําดอกไม กลวยไขไทย ขายดีมาก ราคาขายในตลาดผูบริโภคชวงเวลานั้น กลวยไข 
150-160 หยวน/15 กก. มะมวงน้ําดอกไม 200 หยวน/10 กก. มกีารประชาสัมพันธผลไมไทยที่สนามบินดวย 
โดยเฉพาะมังคุด ในป 2551 ทั้งปมีการนําเขาตลาดนี้จากไทยมากถึง 4,000 ตู 
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ตลาดนี้บริหารในรูปบริษัท รัฐบาลมีหุนสวนอยู 30% มีเอกชนรวมหุน 3 ราย ตลาดนี้ไมไดรับสินคาจาก
เกษตรกรโดยตรง แตจะมตีวัแทนที่รวบรวมสินคาจากจงัหวัดของมณฑลตางๆ ทางตอนใตสงมาขาย รวมถึงการ
นําเขาสินคาจากตางประเทศ ราคาซื้อขายผูซ้ือผูขายตกลงกันเอง 

จากนั้นไปแวะเยีย่มสมาคมการคาเมล็ดพนัธุแหงเมืองกวางเจา สมาคมนี้ตั้งขึ้นตั้งแตป 1985 ทําถนน Xin 
Gang Dong รองนายกสมาคม 2 ทาน คุณ Gao Zhen Gua และ คุณ Chen Chun Shan ใหการตอนรับ และบรรยาย
สรุป บทบาที่สําคัญ คือ เปนแกนกลางในการรวมกับภาครัฐจัดงาน Seed Fair ประจําป ซ่ึงเปนงานระดับนานาชาติ 
แถมยังใหความกรุณาคณะเลีย้งอาหารมื้อเที่ยง 

ภาคบาย ผูประสานงานของสมาคม นําคณะไปและเยี่ยมสถาบัน Seed and Seedling Center, Crops 
Research Institute, Guangdong Academy of Agricultural Sciences คุณ Zheng Jinrong ผูอํานวยการสถาบัน และ 
Dr.Li Zhijun หัวหนาทีมผูเชี่ยวชาญของสถาบันใหการตอนรับและบรรยายสรุป สถาบันนี้มีรูปแบบองคกรบริการ 
โดยแบงเปน 3 Section คือ 1) ดาน Seed Extension 2) ดาน Seedling และ 3) Import & Export มีบุคลากร 200 คน 
ผูเชี่ยวชาญ 30 คน เนนดานการพัฒนาเมล็ดพันธุพืชเขตรอน มุงตีตลาดภูมิภาคเอเชียทั้งหมดในอนาคต ปจจบุัน 
ตลาดหลักสําหรับเมล็ดพันธุจากมณฑลจนีตอนใต กําลังเปนที่ตองการของตลาดฟลิปปนส มาเลเซีย เวียดนาม พืช
หลักขณะนี้คือ ขาวโพดหวาน ขาวโพดขาวเหนียว พืชตระกูลมะเขือ ฟก/แฟง ฟกทอง พืชตระกูลถ่ัว งานวิจัย
พัฒนาพันธุและการผลิตเมล็ดพันธุเปนความรวมมือระหวางภาครัฐกับเอกชน แมแตการผลิต Seedling ขาย มี
ตลาดคาเมล็ดพันธุที่ผลิตโดยสถาบันใหคณะเลือกซื้อ และตองขอบคุณสถาบันสําหรับอาหารมือ้เย็น มุมมองการ
พัฒนาในอนาคต มุงจะมีความรวมมือทางดานการวิจัยพัฒนาพันธุกบัประเทศหรือองคกรตางๆ ระหวางประเทศ 
มากขึ้น โดยเฉพาะฐานการทดสอบศึกษาพนัธุ 

วันที่ 14 ส.ค. ภาคเชา ผูประสานงานไดนําคณะไปแวะเยือนบริษัท Guangdong Provincial Improved 
Variety Introduce Service Corp. คุณ Anthony Guo รองประธานสถาบัน คุณ Zeny Jian Min กรรมการผูจัดการ
และคณะ ใหการตอนรับ และบรรยายสรุป บริษัทนี้ตั้งขึ้นโดยการรวมตัวของ 6 บริษัท เพื่อดําเนินกิจการที่
เกี่ยวของกับการนําเขาและสงออกเมล็ดพันธุขายไปตางประเทศ โดยเฉพาะกลุมประเทศเอเชียอาคเนย เมล็ดพนัธุ
สงขายทั่วประเทศจีน ลักษณะงานบริหารเกี่ยวของกับโรงงาน โรงเกบ็ และแปลงทดสอบพันธุ และยังทําในเรือ่ง
ของอาหารสัตว เพาะพันธุสัตวเล้ียงดวย มูลคาทางธุรกิจการนําเขาตอปประมาณ 200 ลานหยวน มีพนักงาน 100 
คน รอยละ 50 ทํางานดานธุรกิจเมล็ดพันธุ บริษัทนี้ตั้งมา 14 ป แลว มีผลงานดานมาตรฐานคุณภาพ และความรบั
ผิดขอบตอสังคม เปนทีย่อมรับทั้งจากเกษตรกรและการไดรับการสนับสนุนจากรัฐบาลในเรื่องตางๆ ในฐานะ
องคกรตัวอยาง บริษัทนี้ยังมคีวามรวมมือทางดานงานวิจยัพัฒนา และทดสอบพันธุกบัประเทศตางๆ หลายประเทศ 
พชืที่สนใจ คือ พริก มะเขือ ขาวโพดหวาน พืชตระกูลแตง ขอขอบคุณอาหารมื้อกลางวัน 

ชวงเยน็ประมาณบาย 4 โมงเย็น ขึ้นเครื่องบินภายในประเทศมุงสูกุยหลิน มณฑลกวางสี ใชเวลาประมาณ 
1 ช่ัวโมง เขาพกัโรงแรม Universal ดานหลังโรงแรมเปนถนนคนเดนิ รานรวง คาราโอเกะ บาร คึกคักไปหมด 

วันที่ 15-16 ส.ค. เปนเวลาแหงการทองเที่ยวสวรรคบนพิภพ ดินแดนแหงขนุเขาทีเ่รียงรายสูงต่ําซับซอน 
รวมกับสายน้ําที่ไหลผานหลายแหง ที่ประทับใจคณะไมเฉพาะความมหัศจรรยของขนุเขาตามธรรมชาติ คือการนั่ง
ตะกราเลื่อนขึน้เขาเหยาซาน ทามกลางหมอกที่มดืมิด มองไมเหน็กนัและกนั จนถึงยอดเขาเพลดิเพลินอยูบนยอดเขา
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ชมทิวทัศนเหนือเมือง Guilin ชวงบายหนไีมพนสําหรับนักทองเทียวตางชาติ ที่ไกดจะตองเชิญใหไปและเยี่ยมซือ้
ยาสมุนไพรจนีผลิตภัณฑของรัฐ หลายคนนั่งหลับเพราะมีบริกรสาวมาลางและนวดเทาดวยสมุนไพรจีน จากนั้น
ไปแวะรานจําหนายชาจีนในความดูแลของรัฐบาลทองถ่ิน คณะถูกเชิญใหเขาหองดื่มชาและฟงบรรยายสรรพคุณ
ของชาจีน โดยวิทยากรสาวสวยพูได หลายคนหลงเสนหจากการพูดภาษาไทยสําเนยีงจีนที่ตั้งคําถามคณะถึงปญหา
ของสุขภาพจากการใชชีวิตประจําวนั ดวยคําถามที่วา “ใชหมายละ” ที่ถามตอเนื่องเพื่อเชิญชวนใหดื่มชาเพื่อ
สุขภาพ  ตองสูญเงินซื้อชาจีนกันคนละหลายพันบางคนซื้อไปไดยังไงไมทราบเปนหมื่นบาท ชวงค่าํตื่นเตนกับการ
ลองเรือตามสายธารทีไ่หลผานตวัเมอืงยามค่ําคืนทามกลางแสงสีและเสยีงดนตรีจากสองฝงสายธาร จากเมอืง Guilin  

รุงขึ้นคณะไดเดินทางไปสัมผัสกับการลองเรือตามแมน้ําหลีเจยีง สายธารที่คดเคีย้วสูสวรรคทามกลางขุนเขา
สองฟากฝงแมน้ําที่เรียงรายสลับซับซอนสูงตระหงานรูปรางตางๆ สวยงามดงัปราชญสมัยราชวงศถัง ไดกลาวไววา 
“แมน้ําที่งดงามราวสายเข็มขัดไหมสีมรกต สวนภูผานัน่เลาเปนดั่งจฑุามณีหยก” ขากลับแวะตลาดคาเมล็ดพันธุพืช 
หลังจากเลือกซื้อจนพอใจแลว เดินทางตอไปเมืองหยางชั่ว เขาพกัโรงแรมไหนไมบอก เพราะโรงแรมนี้มีบริการ
อาบอบนวดสมัยใหมเหมือนไทยเปยบ ตองถามคณุอาเหลียงไกดจนีพดูไทย การมาเยอืนเมืองนีเ้พือ่ชมความอลังการ
ของการแสดงวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของชนเผาชาวจวง ชนเผาที่ผูกพันกับขุนเขาและสายน้ําเปนที่
เล่ืองลือในชื่อ โชวหลิวซานเจี่ย ซ่ึงตามตํานานเลาวาเปนชื่อของหญิงงามชาวจวงรองเพลงไดไพเราะจับใจ โดยมี
เวทีเปนแมน้ําหลีเจียง มีขนุเขาเรียงรายเปนฉาก พรอมกับนักแสดงหญิงชายที่แตงกายดวยเส้ือผาสีสันเอกลักษณ
ของชนเผาที่สวยงามมากกวา 600 ชีวิต ทามกลางความมดืมิดของสายน้ําและขุนเขา เร่ิมจากกองเรอืหาปลาชาวจวง
หลายรอยลําแลนออกจากมมุมืดของขุนเขา มองเห็นแตไกลจากโคมเพลิงประจําเรอืที่แสดงถึงอาชีพชาวจวง คือ
การจับปลาตามแมน้ํา แตละลําเคลื่อนมาสูแนวเวทีของผูชมอยางชาๆ แลวเลยหายลับสูความมืดของมุมขุนเขา
ขางหนา สลับดวยลีลาการฟอนรําของสาวชาวจวงหลายรอยนักแสดงในหลายๆ ชุด กลางแมน้ําหลีเจียงบนสายน้าํ
ที่ไหลเอื่อย สุดยอดดวยลีลาการแสดงตาํนานนยิาย หลิวซานเจีย่ แจวเรือหาปลาแลวพบรัก โดยมพีระจนัทรคร่ึงเสีย่ว
ขนาดใหญกลางแมน้ําเปนฉาก การแสดงทั้งหมดเปนการผสมผสานระหวางธรรมชาติยามค่ําคืน แสดงและเสยีงที่
สะทอนจากขนุเขาและสายน้ํา ลีลาการฟอนรํากับเครือ่งแตงกาย ความมหัศจรรยของเวทใีตน้าํที่ปรับเปลี่ยนได
หลายรูปแบบ คนซื้อบัตรเขาชมเยอะมาก รับผูเขาชมไดประมาณ 2,000 คนตอรอบ มีวนัละสองรอบ รอบแรกเวลา 
2 ทุม ตองเบยีดเสียดกันเขาไปชม และไมนาเชื่อวา การแสดงนี้มีทกุคืนหากไมมปีญหาเรื่องฝน คนแนนทุกคนื 
โดยเฉพาะนักทองเที่ยวชาวจีนดวยกัน 

วันที่ 17 ส.ค. จากลา Guilin ดวยความประทับใจกับไทยโดยสวัสดภิาพทุกคน ขอขอบคุณสมาคมการคา
เมล็ดพันธุแหงเมืองกวางเจา ที่ไดมอบหมายใหเลขาสมาคม 2 สาวสวยเปนผูประสานงาน และรวมคณะเดินทาง
ตลอดการดูงานที่กวางเจา และยังกรุณาเปนหวงไปรอรับที่สนามบินนานาชาตกิวางเจาในชวงเวลาที่เดินทางกลับ
จาก Guilin เพื่อขึ้นเครื่องบินตอกลับไป 
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