




สารบัญ

สมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย

ชั้น 8 หอง 804 อาคารวชิรานุสรณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 50 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท 08 4938 2003 E-mail : seedasso@loxinfo.co.th

จากใจผูจัดทํา

 การคาเมล็ดพันธุระดับโลก :  

 การเติบโตอยางตอเนื่อง  2

 สรุปผลการศึกษา : โครงการศึกษาผลกระทบ

 และมาตรการรองรับการเปดเสรีการลงทุน

 ของอาเซียน สาขาการเพาะ ขยาย 

 หรือปรับปรุงพันธุพืช 7

 ขาวประชาสัมพันธ 10

 แมวาขาวสารเมล็ดพันธุพืชจะออกชากวา

กําหนดคอนขางมาก แตผูจดัทาํขอรบัประกนัวา จะตอง

ออกใหครบตามจํานวน 4 ฉบับตอป ภายในตนปหนา 

ซึ่งเนื้อหาของฉบับสุดทายของป จะเปนเรื่องของการ

ทัศนศึกษาท่ีไตหวัน สําหรับเรื่องที่นําเสนอในฉบับนี้ 

เปนเรื่องที่สรุปมาจาก โครงการศึกษาผลกระทบและ

มาตรการรองรับการเปดเสรีการลงทุนของอาเซียน 

สาขาการเพาะ ขยาย หรือปรับปรุงพันธุพืช ซึ่งทาง 

ดร.เกรยีงศกัดิ ์สวุรรณธราดลและคณะ ไดทาํการศกึษา 

โดยรบังานมาจากสาํนกังานเศรษฐกจิการเกษตร และ

ดาํเนนิงานในนามของสมาคมเมล็ดพนัธุแหงประเทศไทย 

สวนเรื่องที่ สอง เปนเรื่องเกี่ยวกับ ขอมูลการคาเมล็ด

พันธุระดับโลก ซึ่งมีมูลคาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง เปน

ข อมูลที่ ได มาจาก www.wor ldseed.org และ

เปนขอมูลของป ค.ศ. 2010 ซึ้งหวังวาคงจะไมชาเกิน

ไป และ เรื่องสุดทายเปนขาวประชาสัมพันธ มี 2 เรื่อง

คือ 1) สรุปผลการการประชุมคณะทํางานภาครัฐ

และเอกชนเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ครั้งที่ 

3-2/2555 และ 2) โปรแกรมการศึกษาดูงาน ณ 

ประเทศมาเลเซีย ที่กําหนดควบคู กับการประชุม

วิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติครั้งที่ 10

 แลวพบกันใหมในฉบับหนาครับ 

ดร.นิพนธ เอี่ยมสุภาษิต

ผูจัดการสมาคมเมล็ดพันธุแหงประเทศไทย



 ขอมูลจาก International Seed Federation (ISF) ช้ีใหเห็นวา มูลคาโดยรวมของการคาเมล็ดพันธุใน

ระดับโลก เพิ่มขึ้นทุกป เริ่มจากป ค.ศ. 1970 ซึ่งมีมูลคาเกือบ 1,000 ลานเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้นถึงมากกวา 8,000 ลาน

เหรียญสหรัฐ ในป ค.ศ. 2010 (ภาพที่ 1) โดยใชเวลาเพียง 40 ป หรือโดยเฉลี่ย เพิ่มขึ้นปละ 200 ลานเหรียญสหรัฐ 

การคาเมล็ดพันธุ
ร ะ ดั บ โ ล ก : 

การเติบโตอยางตอเนื่อง

ภาพที่ 1 มูลคาทางการคาเมล็ดพันธุในระดับโลกระหวางป ค.ศ.1970-2010 (ลานเหรียญสหรัฐ)

ขอมูลในป ค.ศ. 2010 

 เมลด็พนัธุพชืไร มทีัง้หมด 58 ประเทศทีส่งเมล็ดพันธุพืชไร ออกขายในระดับประเทศ ทีม่มีลูคาการขาย

มากกวา 1 ลานเหรียญสหรัฐ โดยมีปริมาณการสงออกทั้งหมด 1,907,715 ตัน คิดเปนมูลคา 5,129 ลานเหรียญ

สหรัฐ 5 ประเทศที่มีปริมาณการสงออกเมล็ดพันธุสูงสุดไดแก ฝรั่งเศส สหรัฐอเมริกา แคนาดา เนเธอรแลนด และ

สเปน โดยมีมูลคาการขาย 925, 695, 207, 245 และ 81 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ และถาจัดลําดับมูลคาการ

ขายของ 5 ประเทศดังกลาว จะพบวา อยูในลําดับที่ 1, 2, 7, 4 และ 15 ตามลําดับ (ตารางที่ 1)
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ตารางที่ 1 ปริมาณ และมูลคาเมล็ดพันธุ พืชไร ของประเทศผูสงออกในป ค.ศ. 2010

ประเทศ
ปริมาณ มูลคา

ลําดับที่ (ตัน) ลําดับที่ (ลานเหรียญสหรัฐ)

ฝรั่งเศส 1 378,307 1 925

สหรัฐอเมริกา 2 215,186 2 695

แคนาดา 3 164,500 7 207

เนเธอรแลนด 4 123,082 4 245

สเปน 5 99,553 15 81

ที่มา: จาก www.worldseed.org

 สําหรับในกลุมประเทศอาเซียน มีเพียง 3 ประเทศ ที่สงออกเมล็ดพันธุพืชไร ที่มีมูลคามากกวา 1 ลาน

เหรียญสหรัฐ ไดแก ประเทศไทย อินโดนิเชีย และเวียดนาม โดยอินโดนิเชียมีปริมาณสงออกมากเปนอันดับ 1 

รองลงมาคือ เวียดนาม และประเทศไทย (6,155, 1,410 และ 1,350 ตัน ตามลําดับ) แตเมื่อดูจากมูลคา

การสงออก เวียดนามมีมูลคาการสงออกสูงเปนอันดับ 1 ตามดวย อินโดนิเชีย และประเทศไทย (58, 52 และ 

49 ลานเหรียญสหรัฐตามลําดับ) 

 เมล็ดพันธุพืชผัก มีท้ังหมด 57 ประเทศที่สงเมล็ดพันธุพืชผัก ออกขายในระดับประเทศ ที่มีมูลคา

การขายมากกวา 1 ลานเหรยีญสหรฐั โดยมปีรมิาณการสงออกทัง้หมด 106,295 ตนั คดิเปนมลูคา 2,851 ลานเหรยีญ

สหรัฐ 5 ประเทศที่มีปริมาณการสงออกเมล็ดพันธุสูงสุดไดแก สหรัฐอเมริกา เนเธอรแลนด อิตาลี เดนมารก และ

ฝรั่งเศส โดยมีมูลคาการขาย 485, 1,004, 106, 53 และ 298 ลานเหรียญสหรัฐ ตามลําดับ และถาลําดับมูลคาการ

ขายของ 5 ประเทศดังกลาว จะพบวาอยูในลําดับที่ 2, 1, 5, 10 และ 3 ตามลําดับ (ตารางที่ 2)

ตารางที่ 2 ปริมาณ และมูลคาเมล็ดพันธุ พืชผัก ของประเทศผูสงออกในป ค.ศ. 2010

ประเทศ
ปริมาณ มูลคา

ลําดับที่ (ตัน) ลําดับที่ (ลานเหรียญสหรัฐ)

สหรัฐอเมริกา 1 21,603 2 485

เนเธอรแลนด 2 12,174 1 1,004

อิตาลี 3 10,453 5 106

เดนมารก 4 9,769 10 53

ฝรั่งเศส 5 9,200 3 298

ที่มา: จาก www.worldseed.org

 สาํหรบัในกลุมประเทศอาเซยีน ประเทศไทยจดัเปนอนัดบั 1 ทีส่งออกเมลด็พนัธุพชืผกัทัง้ในดานปริมาณ

สงออกและมูลคาการสงออก โดยมีปริมาณการสงออกทั้งหมด 2,323 ตัน มูลคา 50 ลานเหรียญสหรัฐ และจัดอยู

ในลําดับที่ 11 ในมูลคาสงออกของ 57 ประเทศที่สงออกเมล็ดพันธุพืชผักทั่วโลก ประเทศในกลุมอาเซียนอ่ืนๆ 

ที่สงออกเมล็ดพันธุพืชผัก ไดแก อินโดนิเชีย เมียนมาร สิงคโปร และ เวียดนาม
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 มลูคาตลาดเมลด็พันธุภายในประเทศ ขอมลูทีน่าสนใจอกีอนัหนึง่คอื มลูคาตลาดเมลด็พนัธุภายในประเทศ

ของแตละประเทศ ซึ่งขอมูลสําหรับป ค.ศ. 2011 แสดงใหเห็นวา มีมูลคารวมทั้งหมดประมาณ 42,632 ลานเหรียญ

สหรฐั โดยตลาดเมลด็พนัธุในสหรฐัอเมรกิา มมูีลคาสูงสุด 12,000 ลานเหรียญสหรัฐ ตามดวยจีน ฝร่ังเศส อนิเดยี ญีปุ่น

และเยอรมนี ซึ่งมีมูลคา 9,034, 3,600, 2,625, 2,000, 1,550 และ 1,170 ลานเหรียญสหรัฐ ดังในตารางที่ 3

 จะเห็นไดวา ตลาดเมล็ดพันธุภายในประเทศของแตละประเทศ มีมูลคาคอนขางสูง นับวาเปนโอกาสที่ดีที่

ประเทศไทยควรจะตองเรงรีบผลักดันการดําเนินงานเพื่อใหเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุ กอนที่จะสูญเสียใหกับ

ประเทศอาเซียนอื่นๆ 

ตารางที่ 3 การประเมินมูลคาตลาดเมล็ดพันธุในบางประเทศป ค.ศ. 2011

Country Value (USD million) Country Value  (USDmillion)
USA 12,000 Egypt 140

China 9,034 Morocco 140
France 3,600 Bulgaria 120
Brazil 2,625  Chile 120
India 2,000  Nigeria 120
Japan 1,550 Serbia 120

Germany 1,170 Slovakia 110
Argentina 754 New Zealand 100

Italy 715  Uruguay 96
Netherlands 585 Ireland 80

Canada 550 Paraguay 80
Russian Federation 500 Portugal 80

South Africa 454 Algeria 70
Spain 450 Kenya 60

United Kingdom 450 Iran 55
Australia 400 Israel 50

Republic of Korea 400 Tunisia 45
Turkey 400 Bolivia 40
Mexico 350 Colombia 40

Czech Republic 305 Slovenia 40
Hungary 300 Peru 30

China. Taiwan 300 Zimbabwe 30
Poland 260 Libya 25
Sweden 250 Saudi Arabia 20
Greece 240 Zambia 20

Denmark 229 Philippines 18
Romania 220 Ecuador 15
Belgium 185 Tanzania 15
Finland 160 Malawi 10
Austria 150 Uganda 10

Switzerland 140 Dominican Republic 7

Estimated Value of the Domestic Seed Market in Selected Countries for the year 2011
(Updated May 2012)

Note : A Euro/USD conversion rate of 1.3 has been used for these estimates

Total USD 42.632 million
The commercial world seed market is assessed at approx. USD 45 billion

ที่มา: จาก www.worldseed.org
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บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด) จํากัด
444 อาคารโอลิมเปยไทยทาวเวอร ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก
เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-792-2900 โทรสาร 02-792-2929-30



ความเปนมา
 ตามกรอบความตกลงว าด วยเขตการลงทุนอาเซียน 

(Framework Agreement on the ASEAN Investment Area: AIA) 

กําหนดใหประเทศสมาชกิทยอยเปดเสรกีารลงทนุรายการทีส่งวนไวใน

รายการขอยกเวนช่ัวคราว (Temporary Exclusion List: TEL) ใหเสรจ็

สิ้นภายในวันท่ี 1 มกราคม 2553 หนึ่งในรายการขอยกเวนชั่วคราว

ของประเทศไทยที่จะตองเปดเสรีการลงทุน คือ สาขาการเพาะ ขยาย 

หรือปรับปรุงพันธุพืชที่ประเทศไทยยังคงอยูในระหวางการพิจารณา

ดําเนินการ

 มีการคาดการณกันวา ประโยชนที่จะไดรับจากการจัดตั้ง

เขตการลงทุนอาเซียน จะทําใหนักลงทุนสามารถประกอบธุรกิจตางๆ 

ตลอดจนรวมลงทุนกันไดสะดวกมากข้ึนและมีตนทุนที่ตํ่าลง รวมทั้ง

สามารถจะขยายตลาดทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน อยางไรก็ดีก็

มีผูหวงกังวลวา การเปดเสรีการลงทุนดังกลาวอาจจะสงผลกระทบ

ตอทรัพยากรธรรมชาติ ปาไม ทรัพยากรพันธุกรรมพืชการเกษตร 

รวมทั้งวิถีชีวิตของประชาชนในทองถิ่น 

 ประเทศไทยมีความจําเปนตองดําเนินการตามพันธกรณี 

โดยไมใหมีผลกระทบหรือมีผลนอยที่สุดตอความหวงกังวล สํานักงาน

เศรษฐกิจการเกษตรท่ีรับผิดชอบในเรื่องนี้โดยตรงจึงไดวาจางคณะ

ผูวิจัยในนามสมาคมเมล็ดพันธุ แหงประเทศไทย ทําการศึกษาถึง

แนวทางที่เหมาะสมในการเปดเสรีการลงทุนสาขาการ เพาะ ขยาย 

หรือปรับปรุงพันธุพืช รวมทั้งวิเคราะหถึงผลกระทบ มาตรการรองรับ 

และจัดทําขอเสนอแนะ

สรุปผลการศึกษา 
โครงการศึกษาผลกระทบและมาตรการรองรับ

การเปดเสรีการลงทุนของอาเซียน 
สาขาการเพาะ ขยาย หรือปรับปรุงพันธุพืช

¤³Ð¼ÙŒÇÔ¨ÑÂ: ´Ã.à¡ÃÕÂ§ÈÑ¡´Ôì ÊØÇÃÃ³¸ÃÒ´Å áÅÐ¤³Ð
¼ÙŒÇ‹Ò¨ŒÒ§: ÊíÒ¹Ñ¡§Ò¹àÈÃÉ°¡Ô¨¡ÒÃà¡ÉµÃ

ขาวสารเมล็ดพันธุพืช   7



ผลการศึกษา
 จากความคิดเห็นของผู มีส วนไดสวนเสีย

จํานวนประมาณ 500 คน สรุปไดดังนี้ 

 1) แนวทางการเปดเสรีการลงทุน สาขา
การเพาะ ขยาย หรอืปรบัปรงุพนัธุพชืภายใตกรอบ AIA 
  ควรใหเปดเสรีการลงทุนใหกับนักลงทุน

จากประเทศสมาชกิอาเซยีนแบบมเีงือ่นไขในบางชนดิพชื 

ที่ประเทศไทยมีความพรอมที่จะแขงขันได และชนิดพืช

ที่ประเทศไทยยังตองการเรียนรูและเขาถึงซึ่งเทคโนโลยี

ใหมๆ จากตางประเทศเพื่อการปรับปรุงพันธุ แตผูมา

ลงทุนยังตองอยูภายใต กฎ ระเบียบ หลักเกณฑตางๆ 

ของกฎหมายไทย เชนเดียวกับผูประกอบการไทย 

 2) ชนิดพืชที่ควรเปดเสรีการลงทุนและ
ชนดิพชืที่ควรสงวนไวกอน
  2.1) พชืเศรษฐกจิ 12 ชนดิท่ีควรเปดเสรี

การลงทนุ เรยีงตามลาํดบัความสาํคญัจากมากไปหานอย 

คือ ขาวโพดเลี้ยงสัตว มะเขือเทศ ปาลมนํ้ามัน พริก 

ถัว่เหลอืง ขาวโพดฝกสด แตงกวา/แตงราน แตงโม มันฝรัง่ 

ถั่วเหลืองฝกสด หอมหัวใหญ และ ฟกทอง ตามลําดับ

  2.2) พืช 7 ชนิดที่ควรสงวนไวก อน 

เรียงตามลําดับความสําคัญจากมากไปหานอยดังนี้ คือ 

ขาว สมโอ กวาวเครือ กลวยไข ฟาทะลายโจร ปทุมมา 

และรางจืด ตามลําดับ 

 3) ผลกระทบเชงิบวกและขอหวงกงัวล
  3.1) ดานสิ่งแวดลอมและระบบนิเวศน 

    ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ คือ 

การเพิ่มความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมพืชและ

พืชพันธุดีเพื่อการเพาะปลูก

    ขอหวงกังวลที่คาดวาจะเกิดข้ึน 

(สวนนอย) ไดแก พันธุพืชพื้นเมืองอาจสูญหาย และ

อาจเกิดการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศนท่ีเหมาะตอ

การแพรระบาดของศัตรูพืช 

  3.2) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

เกษตรกร/ประชาชนในชนบท

    ผลกระทบเชงิบวกทีส่าํคญั คอื เพิม่

อาชีพในการทาํงานของเกษตรกรและบคุลากรทีเ่ก่ียวของ 

    ขอหวงกังวลที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

(สวนนอย) ความมั่นคงในอาชีพอาจลดลงเพราะ

เกษตรกรจะกลายเปนผูรับจางผลิตทําใหมีการพึ่งพา

ตนเองนอยลง 

  3.3) ความมัน่คงทางอาหารและพลังงาน

ในระยะยาว

    ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ คือ 

การเพิม่ศกัยภาพในการผลติทีต่อบสนองตอความม่ันคง

ทางอาหารและพลังงานในระยะยาวไดเร็วขึ้น 

    ขอหวงกังวลที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ไดแก การปลูกพืชพันธุดีเพียงไมกี่พันธุหรือไมหลาก

หลายอาจเกิดความเสี่ยงตอความมั่นคงทางอาหาร 

  3.4) ดานเศรษฐกิจ และสังคม

    ผลกระทบเชิงบวกที่สําคัญ คือ 

เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและสภาพสังคมโดยรวม

ของชุมชนจะดีขึ้น

    ขอหวงกังวลที่คาดวาจะเกิดขึ้น 

ไดแก เกษตรกรอาจตองซื้อเมล็ดพันธุในราคาแพง อาจ

มีการผูกขาดธุรกิจพันธุพืชบางชนิด และเกษตรกรอาจ

เปลีย่นจากการอยูรวมกนัเปนแบบแขงขนักนัทาํใหอาชีพ

และวัฒนธรรมเกาๆ สูญหายไป

 4) การกาํหนดมาตรการรองรบัผลกระทบ
เชงิลบที่อาจเกดิขึ้น
  4.1) ดานสิ่งแวดลอม และระบบนิเวศน 

รัฐควรกําหนดใหมีการปรับปรุงกฎหมายและระเบียบ

ปฏิบัติที่มีอยูใหเอื้อตอการนําเช้ือพันธุกรรมพืชพ้ืนเมือง

ไปใชใหเกิดประโยชนอยางยัง่ยนื ปองกันการบกุรกุทาํลาย

ปาทีท่าํใหพนัธุพชืพืน้เมอืงและพนัธุพชืปาถกูทาํลายและ

อาจสูญหายหรือถูกลักลอบนําออกไปใชประโยชนโดย

มชิอบ หรอืกบัผูประกอบการทีด่าํเนนิการแลวมผีลกระทบ

ตอสิ่งแวดลอม ผลักดันใหชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษ
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พนัธุพชืโดยการจัดทาํทะเบยีนพนัธุพชืทีม่อียูในทองถิน่ให

ครบถวน พฒันาและเพิม่ประสทิธภิาพระบบการพยากรณ

การแพรระบาดของศัตรูพืช 

  4.2) ดานการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของ

เกษตรกรและประชาชนในชนบท รัฐควรกําหนดใหมี

การอบรมเกษตรกรเพือ่ใหมคีวามรูความเขาใจในเทคนคิ

การผลิตเมล็ดพันธุและเพื่อพัฒนาศักยภาพเกษตรกรให

สามารถผลิตเมล็ดพันธุไดตรงตามมาตรฐานที่กําหนด 

ควรใหมีเจาหนาที่คอยชวยดูแลในการทําสัญญาผูกพัน

ระหวางผูประกอบการและเกษตรกรท่ีรบัจางในการผลติ

เมล็ดพันธุอยางเปนธรรม 

  4.3) ดานความม่ันคงดานอาหารและ

พลังงานในระยะยาว รัฐควรสนับสนุนใหภาครัฐและ

เอกชนของไทยทําการวิจัยและพัฒนาในชนิดพืชที่

เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุไวใชตอไปเพื่อลดภาระ

การซื้อเมล็ดพันธุ 

  4.4) ดานเศรษฐกิจและสังคม รัฐควร

เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืชในประเทศไทย พัฒนา

ความสามารถและสนบัสนนุกลุมทนุขนาดเลก็และกลาง 

(SMEs) ใหมีความสามารถในการแขงขัน 

 5) สรุปขอเสนอแนะแนวทางการเปด
เสรีการลงทุนอาเซียนสาขาการเพาะ ขยายหรือ
ปรบัปรงุพนัธุพชื
  จากผลการศกึษาในภาพรวมท้ังหมด คณะ

ผูวิจัย มีขอเสนอแนะแนวทางการเปดเสรีการลงทุน

อาเซยีนสาขาการเพาะ ขยาย หรอืปรบัปรงุพนัธุพชื ดงันี้

  5.1) กําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตร

ของประเทศ และจัดทํากลยุทธในการดําเนินงานการ

เพาะ ขยาย หรือปรับปรุงพันธุ พืช เพื่อผลักดันให

ประเทศไทยเปนศูนยกลางการผลิตเมล็ดพันธุ ของ

อาเซียน (Seed Hub) 

  5.2) กําหนดเปนนโยบาย/ยุทธศาสตร

ของประเทศ และจัดทํากลยุทธในการดําเนินงานดาน

การเกษตรอตุสาหกรรม โดยเฉพาะนโยบายเชงิรกุในดาน

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุพืช

  5.3) กาํหนดใหมคีณะกรรมการดาํเนนิ

งานระดับชาติ ภายใตประชาคมอาเซียน เพื่อกําหนด

มาตรฐาน กฎระเบียบ และวิธปีฏบิัติทีเ่ปนกลางในสาขา

การเพาะ ขยาย หรอืปรบัปรงุพนัธุพชืใหเปนทีย่อมรบัใน

กลุมประเทศสมาชิกอาเซียน 

  5.4) รัฐบาลควรจะตองเรงรัดใหมีการ

ปรบัปรงุแกไขกฎหมาย ใหเอือ้ตอการเปดเสรกีารลงทนุ 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง การปรับปรุงกฎหมายคุมครองพันธุ

พืชใหสอดคลองกับกฎหมายท่ีประเทศสมาชิกอาเซียน

ยอมรับ

  5.5) รัฐควรจะสนับสนุนงบประมาณ

ดานการวิจัยถึงผลกระทบดานกฎหมาย กอนจะเขาสู

ประชาคมอาเซียนในป 2558 วา มีกฎหมายของแตละ

ประเทศท่ีเกีย่วของฉบบัใดท่ีเอือ้หรือไมเอือ้ตอการลงทนุ

ดานการเพาะ ขยาย หรือปรับปรุงพันธุพืชในเชิงลึก 

  5.6) หนวยงานที่ดําเนินงานเกี่ยวกับ

การอนุรักษเชื้อพันธุกรรมพืชควรบูรณาการรวมกันให

เปนศูนยรวบรวมเชื้อพันธุกรรมพืชแหงประเทศไทย 

เพื่อรวบรวม ทําการประเมิน จัดทําเปนฐานขอมูล และ

จาํหนาย/จายแจกเชือ้พนัธกุรรมพชืใหกบัผูทีส่นใจทัว่ไป

ไดนําไปใชประโยชน

  5.7) ส งเสริมใหมีการวิจัย/พัฒนา

วทิยาศาสตร และเทคโนโลย ีในดานตางๆ ใหกาวหนา

ทัดเทียมประเทศสมาชิกอาเซียน

  5.8) ภาครฐัควรเรงทาํการประชาสมัพนัธ 

ใหประชาชนมคีวามรู/ความเขาใจในเรือ่งการเปดเสรี

การลงทุนของอาเซียนอยางเรงดวน
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ขาวประชาสัมพันธ

1) ÊÃØ»¼Å¡ÒÃ¡ÒÃ»ÃÐªØÁ¤³Ð·íÒ§Ò¹ÀÒ¤ÃÑ°áÅÐàÍ¡ª¹à¡ÕèÂÇ¡ÑºÍØµÊÒË¡ÃÃÁàÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�
¤ÃÑé§·Õè 3-2/2555

 เมื่อวันศุกรที่ 17 สิงหาคม 2555 เวลา 13.30 น. ไดมีการประชุมคณะทํางานภาครัฐและเอกชน

เกี่ยวกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ครั้งที่ 3-2/2555 ณ หองประชุมผูบริหาร ชั้น 2 อาคารศูนยปฏิบัติการฝกอบรม

และถายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร โดยมี นายจิรากร โกศัยเสวี อธิบดีกรมวิชาการเกษตรทําหนาที่

เปนประธานในที่ประชุม

 มี 2 ประเด็นที่อยูในวาระเรื่องเสนอเพื่อพิจารณา ไดแก

»ÃÐà´ç¹·Õè 1 àÃ×èÍ§¢Í¼‹Í¹¼Ñ¹¡ÒÃÍÍ¡àÅ¢ ¾.¾. à¾×èÍ¡ÒÃÊ‹§ÍÍ¡

 โดยสมาคมการคาเมล็ดพันธุไทยไดมีหนังสือที่ ส.ก.ม.ท.145/2555 ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2555 

เร่ืองขอผอนผันการออกเลข พ.พ. เพื่อการสงออก พรอมทั้งอธิบายประเด็นปญหาและอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น

ดงัเชน ในกรณทีีผู่ประกอบการรบัจางผลติเมลด็พนัธุ ไมสามารถระบรุายละเอยีดของเมลด็พนัธุได เพราะถอืวาเปน

ความลับทางการคาและเจาของสายพันธุไมยินยอมใหมีการนําสงตัวอยางเพ่ือตรวจวิเคราะหฯ และสงผลกระทบ

ตอการจางผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย

 ประธานฯ เห็นวา ถาการแจงรายการสงออกที่ตองมีสําเนาแบบแจงรายละเอียดของเมล็ดพันธุควบคุม

ที่ขออนุญาต (พ.พ.) นั้น เปนอุปสรรคและมีผลกระทบตอการรับจางผลิตเมล็ดพันธุในประเทศไทย ทําใหเจาของ

สายพันธุยายฐานการผลิตไปยังประเทศอื่น และไมไดมีการกําหนดไวใน พ.ร.บ.พันธุพืช จึงขอเสนอใหยกเลิกการ

แจงรายการสงออกตองมีสําเนาแบบแจงรายละเอียดของเมล็ดพันธุควบคุมที่ขออนุญาต (พ.พ.) ซึ่งที่ประชุมมีมติ 

เห็นชอบใหยกเลิกการแจงรายการสงออกที่ตองมีสําเนาแบบแจงรายละเอียดของเมล็ดพันธุควบคุมที่ขออนุญาต 

(พ.พ.) และใหกลับไปใชแบบฟอรมเดิม

»ÃÐà´ç¹·Õè 2 àÃ×èÍ§ª×èÍ¾Ñ¹¸Ø�·Ò§¡ÒÃ¤ŒÒ·Õè«íéÒ¡Ñ¹ã¹¾×ªª¹Ô´à´ÕÂÇ¡Ñ¹¢Í§ ¾.¾. ·Õè¨ÐËÁ´ÍÒÂØÅ§
ã¹»ี 2556 à»š¹µŒ¹ä»

 สมาคมการคาเมล็ดพันธุไทยไดมีหนังสือที่ ส.ก.ม.ท.136/2555 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2555 เพื่อ ขอใหมี

การประชุมคณะทํางานรวมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) เพื่อพิจารณา ชื่อพันธุทางการคาที่ซํ้ากันในพืชชนิดเดียวกัน

ของ พ.พ.ที่จะหมดอายุลงในป 2556 เปนตนไป พรอมใหขอเสนอวา ควรใหสิทธิ์กับผูที่ขอยื่น พ.พ. ไวกอน สําหรับ

การตออายุเลข พ.พ.ที่ครบ 5 ป ที่มีชื่อที่ซํ้ากันในพืชชนิดเดียวกัน โดยขอใหเจาหนาท่ีทําหนังสือแจงเจาของวา

ยังตองการใชชื่อนั้นหรือไม พรอมทั้งใหแจงกับเจาของชื่อที่ใชซํ้าวาใหเตรียมเปลี่ยนชื่อใหม โดยแตอนุโลมใหใช

จนกวาจะครบ 5 ป จากนั้นใหยกเลิก และหากเจาของคนแรกไมตองการใชชื่อนั้นแลวก็ใหสิทธิ์กับคนที่จด พ.พ. 

ชื่อนั้นในลําดับตอมา ซึ่งที่ประชุมมีมติเห็นชอบตามที่สมาคมฯ เสนอ
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2)  â»Ãá¡ÃÁ¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ´Ù§Ò¹ ³ »ÃÐà·ÈÁÒàÅà«ÕÂ ·Õè¡íÒË¹´¤Çº¤Ù‹¡Ñº¡ÒÃ»ÃÐªØÁÇÔªÒ¡ÒÃ
àÁÅç´¾Ñ¹¸Ø�¾×ªáË‹§ªÒµÔ¤ÃÑé§·Õè 10

 จากการประชุมวิชาการเมล็ดพันธุพืชแหงชาติคร้ังท่ี 9 ท่ีจังหวัดนาน นายกสมาคมฯไดแจงใหทราบวา 

การประชุมวิชาการฯ ครั้งตอไป มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร จะเปนเจาภาพรวมจัดประชุม และไดนําเสนอ

โปรแกรมการศกึษาดงูาน ณ ประเทศมาเลเซยี เพ่ือเปนการเชญิชวน สมาชกิสมาคมฯ และผูสนใจเขารวมการประชมุ

และรวมศึกษาดูงาน โดยกําหนดวันจัดประชุมฯ ระหวางวันที่ 20-24 พฤษภาคม 2556 สวนรายละเอียดจะแจง

ใหทราบภายหลัง ฉบับนี้ดูโปรแกรมการศึกษษดูงานไปพรางกอน

วันแรก  หาดใหญ – คาเมรอน ไฮแลนด    (- / เที่ยง / เย็น)

06.00 น.  เจาหนาที่ใหการตอนรับคณะ ที่จุดนัดพบ (อาคาร 2 คณะทรัพย มอ.) จากนั้นเดินทางสูประเทศ

  มาเลเซีย ผานดานสะเดาของประเทศไทย ทําการตรวจประทับตราหนังสือเดินทางและผานพิธีการ

  ตรวจคนเขาเมือง พิธีการทางศุลกากรของมาเลเซียที่ดาน 

10.00 น.  นําทานชมพิพิธภัณฑขาว ชมวิวัฒนาการการทํานาของชนชาติมาเลเซียต้ังแตอดีตจนปจจุบัน 

  พรอมชมจิตกรรมภาพวาดอันสวยสดงดงามของจิตรกรชาวเกาหลีกวา 60 ชีวิต ซึ่งภาพนี้สะทอน

  ใหถึงชีวิตความเปนอยูของชาวนาในมาเลเซีย

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1) เดินทางสู คาเมรอน ไฮแลนด 

15.00 น.  นําทานแวะจุดพักริมทาง Green view หรือสถานที่การเกษตร หรือตามความเหมาะสม

19.00 น.  บรกิารอาหารเยน็ แบบสตมีโบท ณ ภตัตาคาร (2) จากนัน้เขาพัก ณ โรงแรม โรซาพาซาดีนาพกัผอน

  ตามอัธยาศัย กับตลาดใกลๆ โรงแรม 
   

วันที่สอง  คาเมรอน ไฮแลนด        (เชา / เที่ยง / เย็น)

07.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (3) 

08.00 น.   นําทานเยี่ยมชม อุทยานเทคโนโลยีการเกษตรคาเมรอน (Agro technology Park : MARDI) 

   ณ สถานีวิจัยและพัฒนาการเกษตรแหงมาเลเซีย (MALAYSIA AGRICULTURE RESEARCH 

  DEVELOPMENT INSTITUTE)  

11.00 น  ชมไรสตอรเบอรรี่ ที่ทานสามารถเก็บไดดวยตัวเอง (PLUCK YOURSELF)

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (4 )
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13.00 น.  นําทานชมไรชาของบริษัท BOH TEA PLANTATION โดยการนั่งรถลัดเลาะไปตามเสนทางของ

  ไรชา ชมวิวัฒนาการของชา วิธีการปลูกชา โรงงานผลิตชา บนทิวเขาอยางสวยงามตระการตา

  นําทานเขาสูโรงแรม เพื่ออิสระชอปปง ยานโรงแรม..

19.00 น.  บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร (5) นําทานเดินเลน ณ ตลาดนัดกลางคืน (Night Market)

  นําทานเขาพัก ณ โรงแรมโรซา พาซาดีนา พักผอนตามอัธยาศัย

 

 

วันที่สาม คาเมรอน ไฮแลนด - หาดใหญ    (เชา / เที่ยง / -)

07.00 น.  บริการอาหารเชาแบบบุฟเฟตในโรงแรม (6) 

08.00 น.  นําทานชมสวนตะบองเพชร (CACTUS VELLEY) ชมตนตะบองเพชรพันธตางๆ ปลุกเรียงรายกัน

  อยางสวยงาม

  ชมสวนแอปเปล, สวนสตอรเบอรรี่ สวนดอกไมและพืชผักเมืองหนาวนานาชนิด

  จากนั้นชมสวนสตอรเบอรรี่ (BIG RED) ขนาดใหญ พรอมแวะซื้อสตอรเบอรรี่สดๆ เปนของฝาก

09.30 น.   ชมแปลงเกษตรของชาวบานที่ปลูกเพื่อการสงออก

10.30 น.   แวะตลาดสดยามเชา นําทานอิสระกับการเลือกซื้อผักและผลไมนานาภัณฑ

12.00 น.  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7 )

13.00 น.  เดินทางกลับ นําทานแวะชอปปงดิวตี้ฟรี จังโหลน

19.00 น.  เดินทางถึงหาดใหญโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจที่ดี

  (โปรแกรมอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม)
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