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1. การคา้เมล็ดพนัธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

3 3



1.1 การคา้เมล็ดพนัธุโ์ลกและการเตบิโต
1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

ทวปี ไร่ รอ้ยละ

พนืทกีารเกษตรโลกในปี 2557 ขนาดของตลาดเมล็ดพนัธุโ์ลก

เพมิจาก $12 พันลา้นในปี 2518 มา
เอเชยี 10,313.28 33.67

อเมรกิา 7,688.46 25.10

โ ป 2 926 76 9 57

เพมจาก $12 พนลานในป 2518 มา
เป็น $53.8 พันลา้นในปี 2557 ซงึ
เพมิขนึ 3.5 เทา่ใน 4 ทศวรรษทผีน่มา

ยโุรป 2,926.76 9.57

แอฟรกิา 7,074.99 23.10

โอเชยีเนยี 2,623.17 8.56

และคาดวา่จะมมีลูคา่ถงึ $92 พันลา้นในปี 
2563อนัเนอืงจากการพัฒนาการดา้น 
Biotechnology (“Wu Dapeng, 2016) โอเชยเนย 2,623.17 8.56

รวม 30,626.66 100.00 การเตบิโตของ GM seed  เพมิจาก 
$7.8 พันลา้น ในปี 2550 มาเป็น $14.8 
ั ใ ปี ื ึ ใ

ทมีา: FAOSTAT

gy ( p g, )

พันลา้น ในปี 2555 หรอืเพมิขนึ 50% ใน
ครงึทศวรรษทผีา่นมา (“Wu Dapeng, 2016) 

The seed market in terms ofThe seed market, in terms of 
value, is projected to reach around 
USD 113.28 Billion by 2022(2565), at a 
CAGR of a o nd 9 9% f om 2017

Source: Wu Dapeng, 2016 “Little seed, big business” in Asgro news

CAGR of around 9.9% from 2017 

(http://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports).



1.2 มลูคา่การเตบิโตของตลาดการคา้เมล็ดพนัธุโ์ลก 1970-2013
1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

Value of Domestic Seed Market ทมีี
มลูคา่เกนิ US$ 1,000 ลา้น ในปี 2012

Source: International Seed Federation (ISF), online



1.3 การกระจายของการคา้เมล็ดพนัธุต์ามภมูภิาคโลก
1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

ตลาดการคา้เมล็ดพนัธุท์สีาํคญั

ทวปีอเมรกิาเหนอืเป็นตลาดสําคญั

ตลาดเมล็ดพนัธุแ์ยกตามประเภทของพชื

สดัสว่นของตลาดตามประเภทของญ
ลําดบัหนงึมสีดัสว่น 33% ของมลูคา่
รองลงมา ไดแ้ก ่Asia Pacific 

30%; ยโรป 18%; อมเรกิาใต ้9%;

เมล็ดพันธุพ์บวา่เป็นสดัสว่นของเมล็ด
พันธุธ์ญัพชื 47%; พชืนํามัน 28%; 
พชืผักและผลไม ้14%; และอนืๆ 11%30%; ยโุรป 18%; อมเรกาใต 9%; 

และ อนืๆ 10% 
พชผกและผลไม 14%; และอนๆ 11%

โดยม ี
US, China, France, Brazil, Ca
nada, India, Japan, Germany

Argentina และ Italy เป็น, Argentina และ Italy เปน
ตลาดสําคัญ

ปี 2557 ปี 2557

Source: Wu Dapeng, 2016 “Little seed, big business” in Asgro news in 
http://news.agropages.com/News/

ตลาดการคา้เมล็ดพันธุต์ามภมูภิาค ตลาดการคา้เมล็ดพันธุต์ามประเภทของกลุม่พชื 
Source: Wu Dapeng, 2016 “Little seed, big business” in Asgro news in 
http://news.agropages.com/News/



1.4 การกระจาย(มลูคา่)ตลาดการคา้เมล็ดพนัธุโ์ลกตามประเภท
ของพชื

1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

ของพช

การกระจายเมล็ดพันธุแ์ละเมล็ดพันธุผ์ักของโลกตามชนดิของพชืุ ุ

Source: Arvind Kapur, Rasi seeds Ltd (2010)



1.5 การถอืครองตลาดของบรษิทัเมล็ดพนัธุข์นาดใหญ ่10 ลาํดบั
แรก ของโลก

1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

แรก ของโลก

ํ ั ิ ั สั ส่ (%)
ลําดบัการถอืครองตลาด 10 ลําดบัแรกของบรษิัทเมล็ดพันธุ ์คดิเป็นสดัสว่น 57%

Monsanto Dupont Synลาดบ บรษท สดสวนตลาด(%)

1 Monsanto (U.S.) 20

2 DuPont(U.S.) 15

Monsanto, Dupont, Syn
genta, Dow AgroSciences
and Bayer CropScience
ถอืครองตลาดรวม 57%2 DuPont(U.S.) 15

3 Syngenta(Switzerland) 6

4 Grope Limagrain(France) 3 KWS เชยีวชาญใน 
normal seed varieties 

5 Land O’Lake(U.S.) 3

6 KWS AG(Germany) 3

7 Dow AgroSciences(U S ) 3

covering cereal and sugar 
beet seed.

Limagrain and Land7 Dow AgroSciences(U.S.) 3

8 Bayer Crop 
Science(Germany)

2

Limagrain and Land 
O’Lakes covered 
seed, biological 
research, food 

d9 Sakata(japan) 1

10 DLF-Trifolium(Denmark) 1
ั ่ 10 ิ ั 57%

Sakata and DLF ผลติ
เมล็ดพันธุพ์ชืสวนเป็น

processing and 
healthcare.

รวมสดสวนของ 10 บรษิัท 57%

Other Seed Companies 43%
Source: Wu Dapeng, 2016 “Little seed, big business” in Asgro news in http://news.agropages.com/News/

ุ
สําคัญ



1.6 ตลาดการคา้เมล็ดพนัธุใ์น Asia and Pacific
1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

ตลาดการคา้เมล็ดพันธุใ์น Asia Pacific ประมาณ 16.2 US$ billion หรอืรอ้ยละ 
30.11 ของมลูคา่ตลาดเมล็ดพันธุโ์ลก

มลูคา่การสง่ออกเมล็ดพันธุข์องประเทศทสีําคญัในเอเชยี ปี 2555



ขนาดตลาดการคา้เมล็ดพนัธุพ์ชืสวนใน Asia and Pacific
1. การคา้เมล็ดพันธุใ์นตลาดโลกและเอเชยีแปซฟิิก

ตลาดการคา้เมล็ดพันธุพ์ชืสวนใน Asia มสีดัสว่น 53.09 ของตลาด
การคา้เมล็ดพันธุใ์นภมูภิาค

ประเทศ ขนาดของตลาดเมล็ดพนัธ์

มมีลูคา่ประมาณ 8.6 US$ billion

ประเทศ ขนาดของตลาดเมลดพนธุ
พชืสวน (US$ million)

จนี 4,000
อนิเดยี 1,500
ญปีุ่ น 1,500
รัสเซยี 500
ออสเตรเลยี 400

ีเกาหลี 400
อนืๆ 300
รวม 8 600รวม 8,600

Source: Ki-Byung Lim(2011).  “Breeding prospects for horticulture in 
Asia” in http://www.upov.int/meetings/en/doc_details.jsp
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2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาด
ระหวา่งประเทศร หวางปร เทศ



2.1 ไทยไดเ้ปรยีบดลุการคา้เมล็ดพนัธุใ์นตลาดการคา้
่ ป

2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

การสง่ออกเมล็ดพันธุค์วบคมุของไทยไดเ้ตบิโตอยา่งตอ่เนอืงในครงึ

ระหวา่งประเทศ

ุ ุ
ทศวรรษทผีา่นมา จากมลูคา่สง่ออก 3,904.49 ลา้นบาท ในปี 2555 
มาเป็น 5,551.02 ลา้นบาทในปี 25593 โดยมอีตัราการขยายตวัเฉลยี
้ 9 81 ่ ปีรอ้ยละ 9.81ตอ่ปี

ในขณะทกีารนําเขา้เพมิขนึอยา่งชา้ๆจาก 859.19 ลา้นตนัในปี 2555 
ป็ 923 87 ้ ั (ไ ่ ั ปี 2554)

มลูคา่ 2554 2555 2556 2557 2558 2559

หน่วย: ลา้นบาท
มาเป็น 923.87 ลา้นตนั (ไมน่ับปี 2554)

ู

มลูคา่สง่ออก 3,853.7 3,904.49 4,965.40 5,332.56 5,038.27 5,551.02

มลูคา่นําเขา้ 3,345.13 859.19 1,001.06 689.59 848.85 923.87

สง่ออกสทุธิ 508.57 3,045.30 3,964.34 4,642.97 4,189.42 4,627.75
ทมีา: คํานวณจากขอ้มลูฝ่ายพันธุพ์ชื สํานักควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรมวชิาการเกษตร

็
12

ไทยไดเ้ปรยีบดลุการคา้ดา้นเมล็ดพันธุโ์ดยในปี 2559 มมีลูคา่การคา้
สทุธ ิ4,627.75 ลา้นบาท



2.2 ดลุการคา้ทสีาํคญัไดจ้ากการสง่ออกเมล็ดพนัธุ ์
้ โ ็ ั ธ ์ ั

2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

ขาวโพดและเมลดพนธผุก

มลูคา่การสง่ออก นําเขา้ เมล็ดพันธุข์า้วโพด และเมล็ดพันธุพ์ชืผัก
ชนดิของ
เมล็ดพนัธุ ์

2554 2555 2556 2557 2558 2559

ู ุ ุ

ขา้วโพด(ลา้นบาท)

สง่ออก 1604.17 397.25 2332.17 2683.36 2100.96 1957.72
นําเขา้ 1218 41 224 81 282 65 141 0 35 64 46 14นาเขา 1218.41 224.81 282.65 141.0 35.64 46.14
สง่ออกสทุธิ 385.76 172.44 2,049.52 2,542.36 2065.32 1,911.58

ผัก(ลา้นบาท)
สง่ออก 2249.53 3507.25 2633.22 2649.18 2937.31 3593.31
นําเขา้ 2,126.72 634.38 718.41 548.59 813.21 877.73
สง่ออกสทธิ 122 81 2 872 87 1 914 81 2 100 59 2 124 10 2 715 58
ทมีา : ฝ่ายพนัธุพ์ชื สาํนกัควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรมวชิาการเกษตร 

สงออกสทุธ 122.81 2,872.87 1,914.81 2,100.59 2,124.10 2,715.58
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2.3 สดัสว่นการสง่ออกเมล็ดพนัธุพ์ชืควบคมุของไทยตาม
่ ิ ั ์

2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

มลูคา่ของชนดิพนัธุ ์
มลูคา่การสง่ออก 10 ลําดบัของเมล็ดพันธุค์วบคมุในปี 2559 คดิเป็น

มะระขนีก
3%

เมลอ่น  อนืๆ
10%

รอ้ยละ 90 ของมลูคา่สง่ออกทงัหมด(5,551 ลา้นบาท)

ขา้วโพดเลยีงสตัว์
31%มะเขอืเทศ

3%3% 10%

31%มะเขอเทศ
13%

ขา้วโพดหวาน
แตงโม
13%

พรกิ
11%ฟักทอง

5%
4%

แตงกวา
5%

ผักบง้จนี

5%

ผกบงุจน
2%

14
ทมีา : ฝ่ายพนัธุพ์ชื สาํนกัควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรมวชิาการเกษตร 



2.4 ตลาดผูน้ําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทย
2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

เมล็ดพันธุข์องไทยสง่ออกไปยังภมูภิาค 
SE Asia มากทสีดุ ภมภิาคของโลก %มลคา่

%การสง่ออกเมล็ด
พนัธุข์องไทย 2559
ู % ู

East Asia 10.56
SE Asia 38.71
West Asia 25.43
Middle East 2 53Middle East 2.53
Europe 9.25
Africa 0.91
North America 10.69
C t l A i 1 55Central America 1.55
South America 0.35
Oceania 0.03
รวม 100.00

รวมมลูคา่(ลา้น
บาท)

5,551.02



2.5 ตลาดผูน้ําเขา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในอาเซยีน
2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

ตลาดนําเขา้เมล็ดพันธุข์า้วโพดและเมล็ดพันธุผ์ักของไทยในอาเซยีน

การสง่ออกเมล็ดพนัธข์า้วโพดใน การสง่ออกเมล็ดผกัในอาเซยีนปีการสงออกเมลดพนธขุาวโพดใน
อาเซยีน ปี 2559
Asean %มลูคา่

การสงออกเมลดผกในอาเซยนป 
2559

Asean %มลคา่
เมยีนมา 24.67
กมัพชูา 16.60
ฟิลปิปินส์ 13.48

Asean %มลูคา
เวยีดนาม 45.75
เมยีนมา 32.48
มาเลเชยี 10 64ฟลปปนส 13.48

มาเลเชยี 13.18
เวยีดนาม 13.17
อนิโดนเิซยี 12 21

มาเลเชย 10.64
กมัพชูา 3.19
สงิคโปร์ 2.94

อนโดนเซย 12.21
ลาว 6.29
บรไูน 0.21
ิ โป ์ 0 17

ฟิลปิปินส์ 2.86
อนิโดนเิซยี 2.06
ลาว 0.05

สงิคโปร์ 0.17
รวม 100.00
รวมมลคา่(ลา้นบาท) 364 39

บรไูน 0.03
รวม 100.00

16
ทมีา : คาํนวณจากขอ้มลูฝ่ายพนัธุพ์ชื สาํนกัควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรมวชิาการ
เกษตร 

รวมมลูคา(ลานบาท) 364.39 รวมมลูคา่(ลา้นบาท) 1,784.41
ทมีา : คาํนวณจากขอ้มลูฝ่ายพนัธุพ์ชื สาํนกัควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรม
วชิาการเกษตร 



2.6 การนําเขา้เมล็ดพนัธุพ์ชืควบคมุของไทย
2. การคา้เมล็ดพนัธุค์วบคมุของไทยในตลาดระหวา่งประเทศ

มลูคา่การนําเขา้เมล็ดพันธุข์า้วโพดและเมล็ดพันธุผ์ักของไทยปี 2559

ชนดิของ
เมล็ดพนัธุ ์

2554 2555 2556 2557 2558 2559

พันธข์า้วโพด 1 218 41 224 81 282 65 141 0 35 64 46 14พนธขุาวโพด 1,218.41 224.81 282.65 141.0 35.64 46.14

พันธุพ์ชืผัก 2,126.72 634.38 718.41 548.59 813.21 877.73
รวม 3,345.13     859.19     1,001.06      689.59      848.85        923.87 
ทมีา : ฝ่ายพนัธุพ์ชื สาํนกัควบคมุพชืและวสัดเุกษตร กรมวชิาการเกษตร 

มลคา่เมล็ดพันธผ์ักทนีําเขา้
ประเทศทไีทยนําเขา้เมล็ดพันธุ์

สําคญั 5 ลําดบัมลูคาเมลดพนธผุกทนาเขา
มากใน 4 ลําดบัแรกปี 2559

มะเขอืเทศ(38 95 ลา้นบาท)

สาคญ 5 ลาดบ
ญปีุ่ น 136.06 ลา้นบาท; 

นวิซแีลนด์ 93.56 ลา้นบาท;มะเขอเทศ(38.95 ลานบาท)
มะระขนีก(31.84 ลา้นบาท) 
ฟักทอง (27.23 ลา้นบาท)

นวซแลนด 93.56 ลานบาท; 
ฟิลปิปินส ์93.69 ลา้นบาท; 
อนิเดยี 92.60 ลา้นบาท; 

17

( )
สหรัฐอเมรกิา 76.10 ลา้นบาท



การบรรยายพเิศษเรอืง “อตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย สถานภาพและความทา้ทาย” ในการประชมุวชิาการเมล็ดพนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิ
ครงัท ี14 ณ หอ้งประชมุดาวดงึ อาคารเฉลมิพระเกรีต ิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร         

วนัท ี30 พฤษภาคม 2560 10.30-12.00 

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

18 18



3.1 ความสาํคญัของอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทยใน
้ โ SE A i

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ตลาดการคา้โลกและ SE Asia

อตสาหกรรมเมล็ดพันธเ์ป็นอตสาหกรรมตน้นําทสีําคญัในการสรา้งอตุสาหกรรมเมลดพนธเุปนอตุสาหกรรมตนนาทสาคญในการสราง
ยกระดบัผลติภาพและมลูคา่เพมิใหก้บัเศรษฐกจิการเกษตรของประเทศ

ไทยเป็นผูส้ง่ออกเมล็ดพันธุเ์ป็นลําดบัท ี21 ของโลก(ขอ้มลูของ 
International Seed Federation ปี 2014)

ในเอเชยี ไทยเป็นผส้ง่ออกเมล็ดพันธเ์ป็นลําดบั 3 (US$130 ลา้นในเอเชย ไทยเปนผสูงออกเมลดพนธเุปนลาดบ 3 (US$130 ลาน 
US$) รองจากจนี(US$ 464 ลา้น)และญปีุ่ น(US$157 ลา้นUS$)

ไ ป็ ส้่ ็ ั ์ ป็ ํ ั ึ ใ SE A i โ ใ ปี 2014ไทยเปนผสูงออกเมลดพนธเุปนลาดบหนงใน SE Asia โดยในป 2014 

มสีดัสว่นการตลาดท ี69.15% ของมลูคา่สง่ออก millionUS$188

มกีารสง่ออกกลม่ field crop โดยเฉพาะเมล็ดพันธข์า้วโพดเลยีง

มสีดัสว่น 58.1870% ของปรมิาณเมล็ดพันธุส์ง่ออก 38,324 ตนั

มการสงออกกลมุ field crop โดยเฉพาะเมลดพนธขุาวโพดเลยง
สตัวม์ากทสีดุ 19



3.2 มลูคา่ของธรุกจิอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุใ์นประเทศ
ไ ื โ

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ไทยและความเชอืมโยง
สวทช (2559)ประมาณวา่มลูคา่ของอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุไ์ทยมไีมต่ํากวา่ 25,000 

ลา้นบาท

มคีรัวเรอืนเกษตรกรทผีลติเมล็ดพันธุป์ระมาณ 80,000 ครัวเรอืน

จํานวนบรษิัทเมล็ดพันธุใ์นประเทศไทย(ไมน่อ้ยกวา่ 185 ราย):                     

ขนาดของตลาดการคา้เมล็ดพันธุใ์นประเทศุ

เมล็ดพันธุข์า้ว 15,000 ลา้นบาท (60%)
เมล็ดพันธุธ์ญัพชื 8,000 ลา้นบาท (0.32%)
เมล็ดพันธผ์ัก 2 000 ลา้นบาท (8%)

20

เมลดพนธผุก 2,000 ลานบาท (8%)
    รวม 25,000 ลา้นบาท (อา้งใน สวทช 2559)
ทมีา: http//www.eastwestseed.com อา้งใน สวทช 2559



3.3 อตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุส์รา้งผลกระทบในเศรษฐกจิ
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

การเกษตรและอาหาร
มลูคา่เพมิในอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุข์า้วโพด

ทมีา: เกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล 2551 21



3.3 (ตอ่)
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

มลูคา่เพมิในอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุพ์รกิ

22ทมีา: เกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล 2551



3.4 พนืทกีารเกษตรและความตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธุบ์าง
ิ ใ ป ไ

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ชนดิภายในประเทศของไทย

พนืทกีารเกษตรของไทยมปีระมาณ 149 ลา้นไร่
การใชท้ดีนิเพอืปลกูพชื

พนทการเกษตรของไทยมประมาณ 149 ลานไร
ประมาณครงึหนงึเป็นเนอืทนีา การเก็บเมล็ดพันธุข์า้ว
ไวใ้ชเ้องของเกษตรกรลดลงจากในอดตี ทําใหค้วาม
ตอ้งการเมล็ดพันธข์า้วในตลาดขยายตวั มคีวาม

ทนีา 
49 65

ไมย้นื
ตน้

21.32
%

อนืๆ
7.68%

ตองการเมลดพนธขุาวในตลาดขยายตว มความ
ตอ้งการในตลาดไมต่ํากวา่ 1 ลา้นตนั(เกษตรกรเก็บ
ไวเ้องประมาณ 0.56 ลา้นตนั)

49.65
%ทพีชืไร่

21.35
%

ี

ชนดิพชื พนืทปีลกู อตัราเมล็ดพนัธุ ์ จํานวน(ตนั)

ขา้วโพดเลยีงสตัวเ์ป็นพชืไร่
และสว่นมากเป็นการปลกู
ขา้วโพดลกูผสมเกษตรกรไมม่ี

ความตอ้งการใชเ้มล็ดพนัธุบ์างชนดิของไทยในปี 2558

ทมีา:คํานวณจากขอ้มลูสํานักงานเศรษฐกจิการเกษตร

(1,000ไร)่ (ก.ก./ไร)่

ขา้ว 62,500 25 1,562,500

ขา้วโพดเลยีงสตัว ์ 7,200 3.2 23,040

ู
การเก็บพันธุไ์วใ้ชเ้อง มคีวาม
ตอ้งการเมล็ดพันธุอ์นัดบัสองรอง
จากขา้ว

ผกั na na 3,000

ถวัเหลอืง 217 15.0 3,255

ถวัเชยีว 916 8.0 7,328

จากขาว

นอกจากนยีังมคีวามตอ้งการ
เมล็ดพันธุพ์ชื เชน่ถัวตา่งๆ พชืผัก 

23

ถวเ ว 9 6 8 0 ,3 8

ถวัลสิง 184 25.0 4,600

ทมีา: ปรับปรงุจากเกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล, 2517 และสวทช 2559

ุ
ขา้วโพดฝักออ่น มันฝรัง ผลไม ้
อกีจํานวนหนงึ



3.5 การผลติเมล็ดพนัธุข์า้ว ขา้วโพด และถวัตา่งๆของ
ไ

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ไทย

การผลติเมล็ดพันธข์า้วมปีระมาณ 550 000 ตนั เป็นของภาคราชการ(กรมการขา้วการผลตเมลดพนธขุาวมประมาณ 550,000 ตน เปนของภาคราชการ(กรมการขาว 
ศนูยข์า้วชมุชน สหกรณก์ารเกษตร)ในปี 2557 ประมาณ 215,000 ตนั; ภาคเอกชน 
300,000 ตนั (เกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล, 2557)

ประมาณครงึหนงึของเมล็ดพันธุข์า้วทเีกษตรกรใชผ้ลติจากแหลง่เอกชนเพอื
ทดแทนสว่นทขีาด

การผลติเมล็ดพันธุข์า้วโพดเลยีงสตัวส์ว่นมากเป็นพันธุล์กูผสมดําเนนิการโดย
ธรุกจิเอกชนเป็นสําคญั 

การผลติของภาคเอกชนประมาณ 45,000 ตนั        การผลตของภาคเอกชนปร มาณ 45,000 ตน
        การผลติภาคราชการประมาณ 200-250 ตนั

การผลติเมล็ดพันธุ ์ถัวเลอืง ถัวเขยีว และถัวลสิง ซงึเป็นลกูผสมเปิดเป้นการผลติ

การผลติเมล็ดพันธุผ์ักลกูผสมสว่นมากเป็นการดําเนนิงานของภาคเอกชน ไมม่ี

ุ ู
ของภาคราชการเป็นสําคญั ประมาณ 6,000 ตนั

24

ุ ู
สถติทิแีน่นอน สว่นภาคราชการผลติเมล็ดพันุผ์สมเปิดหรอื OPV เป็นสําคญั



3.6 โครงสรา้งตลาดเมล็ดพนัธุข์า้วโพดและการยอมรบั
็ ั ธ ์ ้ โ ี ส ั ์ ร ร

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

เมลดพนธขุาวโพดเลยงสตวของเกษตรกร
ตลาดเมล็ดพันธุข์า้วโพดมลีกัษณะเป็นตลาดผูข้ายนอ้ยราย (Oligopoly)
ิ ั ี ี ใ ่ ป ศ ี ไ ้ ป ี ใ ื ีบรษัททมฐานในตางประเทศจะมความไดเปรยบในการถอครองตลาดเพราะมความ

ตอ่เนอืงในการพัฒนาพันธุใ์หม ่มคีวามไดเ้ปรยีบดา้น R&D  และสามารถสรา้งการ
ยอมรับไดด้กีวา่บรษิัทขนาดเล็กทไีมม่ฐีานทางดา้น R&D หรอืมกีารลงทนุนอ้ย
สว่นแบง่ทางการตลาดของบรษิัทเมล็ดพันธุข์า้วโพดตามการยอมรับเมล็ดพันธุ์

ขา้วโพดเลยีงสตัวข์องเกษตรกร

ทมีา: Orachose Napasintuwong, 2017.”Development and Concentration of Maize Seed Market in 
Thailand”, ARE Working paper no. 2560/2 Kaหetsart University, March 2017



3.7 ผูป้ระกอบการธุรกจิเมล็ดพนัธุใ์นไทย 20 ลาํดบัแรก
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

20 ลําดบัแรกของผูป้ระกอบการมสีดัสว่นทางการตลาดรอ้ยละ 98 
ของมลูคา่ตลาด 

บรษิทั บรษิทั
บรษิัทมอนซานโตไ้ทยแลนด์ บรษิัทเพอืนเกษตรกร

ี ็บรษิัทซนิเจนทาซดีสจ์ํากดั บรษิัทอดมัส ์เอ็นเตอรไ์พรเซสจํากดั
บรษิัทแปซฟิิคเมล็ดพันธุจ์ํากดั บรษิัทเจยีไตโ๋ปรดวิซจ์ํากดั
ิ ั ไ โ ี โฮ ไ ์ ิ ั ้ ซซ์ี ส์ ํ ับรษัทไพโอเนย โฮเบรด ไทยแลนด์ บรษัทแอดวานซซดสจากดั

บรษิัทอสีท ์เวสท ์ซดีจํากดั บรษิัทซาคาตะ สยามซดีจํากดั
บรษิัทเจยีไตเ๋มล็ดพันธจ์ํากดั บรษิัทพชืพันธต์ราสงิหจ์ํากดับรษทเจยไตเมลดพนธจุากด บรษทพชพนธตุราสงหจากด
บรษิัทอสีท ์เวสท ์ซดี อนิเตอรเ์นชนั

แนลจํากดั
บรษิัทสวทีซดีสจ์ํากดั

บรษิัทชนีเมล็ดพันธุ์ บรษิัทเอ.จ.ียนูเิวอรแ์ซลจํากดั
บรษิัทเมล็ดพันธุเ์อเชยีจํากดั บรษิัทยเูนยีนเพรสตจิจํากดั
บรษิัทเจญิโภคภณัฑเ์มล็ดพันธุจ์ํากดั บรษิัทกําไรทองการเกษตรจํากดั

26ทมีา: กรมพัฒนาธรุกจิ 2558  อา้งใน “แผนแมบ่ทยทุธศาสตรศ์นูยก์ลางเมล็ดพันธุ ์พ.ศ. 2558-2567,  สํานักงานพัฒนา
วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี 25589



3.8 การพฒันาการของอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุใ์นไทย
การขยายตลาดสง่ออก

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

บรษัทตา่งชาตชินันําเขา้มาลงทนุดําเนนิธรุกจิและ
ลงทนุปรับปรงุพันธุ์
ภาคเอกชนเขา้มามบีทบาทในการวจิัยและผลติ

การขยายตลาดสงออก
การขยายตวัของเทตโนโลยชีวีภาพ
ยกระดบัสมูาตรฐานสากล(ISTA)

กา้วสค่วามทันสมัยและเมล็ดพันธุข์า้วโพดพรอ้มๆกบัการขยายฐานทางธรุกจิ
พัฒนาพันธุข์า้วโพดลกูผสมโดยเอกชนพรอ้มกบั

การขยายตวัของการยอมรับขา้วโพดลกูผสมในไรน่า

็

กาวสคูวามทนสมยและ
เป็นสากล

ทศวรรษท ี9-10 

ี 6 7

ขยายฐานธรุกจิเมล็ด
พันธุใ์นประเทศไทย

ทศวรรษท ี8 
(2540-2549)

(2549-ปัจจบุนั)

ทศวรรษท ี6-7 
(2520-2539)

ธรุกจิเอกชนกา้วสูก่าร
สง่ออกเมล็ดพันธุ์
มกีารปรับปรงุพันธุด์ว้ย Bio-tech.

ทศวรรษท ี2-5 
(2470-2519) วางรากฐานงานปรับปรงุ

พันธุใ์นประเทศไทย

สนับสนุนการรวมตวัของเอกชน
เป็นคลัสเตอรเ์มล็ดพันธุ์
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาพันธุ์

ขา้วโพดสวรรณ 1
ทศวรรษท ี1 
(2460-2469)

เรมิมกีารปรับปรงุพันธุพ์ชืในประเทศไทย
เรมิการวจิัยปรับปรงุพันธุข์า้วโพดในประเทศไทย
จัดตงัสนยว์จิัยขา้วโพดขา้วฟ่างแหง่ชาติ เป็นสถานวีจิัย ฝึกอบรม

ขาวโพดสวุรรณ 1

ทมีา: ดัดแปลงจาก สวทช  “แผนแมบ่ทยทุธศาสตร์
เมล็ดพันธ์ พ.ศ. 2558-67

เจยีไตน๋ําเขา้เมล็ดพันธุผ์ักมาบรรจซุองขาย

จดตงสนูยวจยขาวโพดขาวฟางแหงชาต เปนสถานวจย ฝกอบรม
ประสบความสําเร็จในการพัฒนาพันธุข์า้วโพดสวุรรณ 1ซอืมา-ขายไป



3.9 ลาํดบัเหตกุารณก์ารพฒันาการของอตุสาหกรรม
็ ั ธ(์ ้ โ )ใ ปร ศไ

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

Year Major Development  Event
Mid 1950s P omoted mai e as alte nati e fo ice(fo e po t S bsidi ed opening of ne

เมลดพนธ(ุขาวโพด)ในประเทศไทย

Mid 1950s Promoted maize as alternative for rice(for export; Subsidized opening of new 
land for maize cultivation; Distributed improved seed and other inputs & 
agreed to buy grain at predetermined price

1960 Beginning of R&D breeding system/Collecting germplasm from abroad1960 Beginning of R&D breeding system/Collecting germplasm from abroad

1966 Established Corn and Sorghum Research Center on Kasetsart U. Campus by 
Rockefeller Foundation

1974 Suwan-1 OPV was successfully developed, resistant maize seed

1975 Public sector production of downy mildew resistant maize seed

1977 Development of hybrids by public and private sector; More investment from1977 Development of hybrids by public and private sector; More investment from 
foreign companies and international organizations i.e. USAID, Rockefeller, 
World Bank

1978 Private companies started selling hybrid seeds; Low adoption due to high price p g y ; p g p
and not significant yield different from OPV

Late 1970s Promote baby corn as value-added product for export 

Late 1980s Private company developed hybrids specifically for local conditionLate 1980s Private company developed hybrids specifically for local condition

1990 Private companies bred new hybrid seeds giving more than 50% higher yield 
than OPV. High adoption

Source: Makasiri Chaowagul and Orachose N. Artachinda (2013) “ Seed Industry in Thailand”



3.10 การพฒันาการดา้นมาตรการกาํกบัทางกฎหมายที
ี ้ ั ็ ั ์

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

เกยีวขอ้งกบัอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุ ์
ขอ้กฎหมายภายในประเทศทสีําคญัฎ ญ

 พ.ร.บ. กกัพชื พ.ศ. 2507 แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2542 และ 
พ.ศ. 2551 

 พ.ร.บ. พันธุพ์ชื พ.ศ. 2518 แกไ้ขเพมิเตมิ พ.ศ. 2535 และ 
พ ศ 2550พ.ศ. 2550 

 พ.ร.บ. คม้ครองพันพ์ชื พ.ศ. 2542 พ.ร.บ. คมุครองพนุพช พ.ศ. 2542



3.11 กลไกเชงินโยบายในการสง่เสรมิและกาํกบัธุรกจิใน
็ ั ์

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

PQ Act 2507; PVP Act 2542 PQ Act 2507; Seed Act 2518 ; PVP Act 2542

อตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุ ์

R & D Production & 
QA

Sales & 
Marketing

Creating new genetics Producing seed Bringing seed to customer

Genetic Quality Seed Quality Logistics &
Services Quality

Farmers & Production Technology

Productivity & Quality of Products
UPOV; 
CBD;
ITPGRFA

Industries & Consumers สง่ออก
ทมีา: เกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล



3.12 เจตนารมยข์อง พ.ร.บ พนัธุพ์ชืและ พ.ร.บ ควบคมุ
ั ์ ื

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

พ.ร.บ พนัธุพ์ชื พ.ศ. 2518 แกไ้ข
ป ั ป 2535 2550

พ.ร.บ ควบคมุพนัธุพ์ชื พ.ศ. 2542

พนัธุพ์ชื

ปรบัปรงุ พ.ศ. 2535 และ 2550
คุม้ครองใหเ้กษตรกรไดใ้ชพ้ันธุด์ี สง่เสรมิใหม้กีารปรับปรงุพันธุแ์ละพัฒนา

พันธ์ ใหม้พีันธใ์หมเ่พมิเตมิจากเดมิพนธ ุใหมพนธใุหมเพมเตมจากเดม
ควบคมุ กํากบั ดแูล ผูป้ระกอบการคา้

เมล็ดพันธุใ์หเ้ป็นไปตามมาตรฐาน
สง่เสรมิและสรา้งแรงจงูใจดว้ยการใหส้ทิธิ

และความคุม้ครองตามกฎหมาย
สง่เสรมิการคดิคน้ ปรับปรงุพันธุพ์ชื

ใหม่
ใหก้ารคุม้ครองสทิธนิักปรับปรงุพันธุพ์ชื

เกษตรกรทเีป็นเจา้ของพันธุแ์ละชมุชน
คม้ครองพชืป่าไมใ่หส้ญพันธ์ (โดย  สง่เสรมิการอนรักษ์และพัฒนาการใช ้คมุครองพชปาไมใหสญูพนธ ุ(โดย

ควบคมุการคา้ระหวา่งประเทศ)
 สงเสรมการอนุรกษและพฒนาการใช

ประโยชนพ์ันธุพ์ชืพนืเมอืงเฉพาะถนิ  พันธุ์
พชืพนืเมอืงทัวไป และพันธุพ์ชืป่า เพอืให ้

ี ่ ่ ใ ํ ัชมุชนมสีวนรว่มในการดแูล บํารงุรักษา และ
ใชป้ระโยชนพ์ันธุพ์ชือยา่งยังยนื

สง่เสรมิใหม้กีารเพาะขยายพันธเ์ทยีม สง่เสรมิการพัฒนาทางดา้นการสงเสรมใ ม รเ น เุ ม ง ง
เกษตรกรรม 

ทมีา: ดดัแปลงจากสํานักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร ในhttp://www.thasta.com/pdf/2016/e-seed.pdf



3.13 ชนดิพชืทไีดร้บัการคุม้ครองตาม พ.ร.บ. คุม้ครอง
พนัธพ์ชื พ ศ 2542

3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

พนธพุช พ.ศ. 2542
ชนดิพันธุท์ไีดร้ับการคุม้ครองประมาณ 50 ชนดิ

ทมีา: สํานักควบคมุพชืและวสัดกุารเกษตร กรมวชิาการเกษตร ในhttp://www.thasta.com/pdf/2016/e-seed.pdf



3.14 เมล็ดพนัธุค์วบคมุ ตาม พ.ร.บ. พนัธุพ์ชื
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

เมล็ดพันธุค์วบคมุ หมายความถงึ “เมล็ดพันธุท์รีัฐมนตรปีระกาศ
กําหนดใหเ้ป็นเมล็ดพันธุค์วบคมุ” จํานวน 33 ชนดิ ไดแ้ก่

ชอืพนัธุค์วบคมุ

1. กระเจยีบเขยีว 12. ถวัลันเตา 23. ผักชี

2 ี ใ 13 ั ี 24 ั ้ ี2. กระเทยีมใบ 13. ถวัเขยีว 24. ผักบุง้จนี

3. กะหลําปลี 14. ถวัเขยีวผวิดํา 25. ฝ้าย

4. ขา้วเปลอืก 15. ถวัเหลอืง 26. พรกิ4. ขาวเปลอก 15. ถวเหลอง 26. พรก

5. ขา้วโพด 16. ทานตะวนั 27. ฟักทอง
6. ขา้วโพดหวาน 17. บวบเหลยีม 28. ฟักแฟง

7. ขา้วฟ่าง 18. ปาลม์นํามนั 29. มะระจนี

8. แคนตาลปู เมลอ่น แตง
เทศ

19. ผักกาดกวางตุง่ หกักาด
ขาว

30. มะเขอืยาว
เทศ ขาว

9. แตงกวา แตงลา้น 20. ผักกาดเขยีว 31. มะเขอืเทศ

10. แตงโม 21. ผักกาดหอม 32. หอมหวัใหญ่ญ

11. ถวัฝักยาว 22. ผักกาดหวั 33. มะละกอ
ทมีา: ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 130 ตอนพเิศษ 58 ง ลงวนัท ี14  พ.ค. 2556



3.15 พชืสงวน ตาม พ.ร.บ. พนัธุพ์ชื
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

พชืสงวน หมายความถงึ “เมล็ดพันธุท์รีัฐมนตรปีระกาศกําหนดให ้
เป็นเมล็ดพันธุพ์ชืสงวน” จํานวน 11 ชนดิ ไดแ้ก่

ชอืพนัธุพ์ชืสงวน

1. ทเุรยีน 2. สม้โอ 3. องุน่

4 ํ ไ 5 ิ ี 64. ลําไย 5. ลนิจี 6. มะขาม

7. มะพรา้ว 8. กวาวเครอื 9. ทองเครอื

10. สบัปะรด 11. สละ10. สบปะรด 11. สละ

ทมีา: ราชกจิจานุเบกษา เลม่ 120 ตอนพเิศษ 121 ง ลงวนัท ี17  ตลุาคม 2546

เหตผุลสําคญัในการกําหนดใหพ้ชืชนดิใดเป็นพชืสงวนนัน  สว่นใหญเ่ป็นการ
ปกป้องผลประโยชนข์องประเทศเป็นสําคญั

กฎหมายวา่ดว้ยพันธุพ์ชืสงวน    มขีอ้กําหนดหา้มสง่ออกยกเวน้ไดร้ับอนุญาต
เป็นหนังสอืจาก รัฐมนตร ี  โดยตอ้งเป็นการสง่ออกเพอืวตัถปุระสงคใ์นทาง
ทดลองและการวจิัยเทา่นันทดลองและการวจยเทานน



3.16 การลงทนุ R&D ดา้นเมล็ดพนัธุข์องภาครฐั
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ขอ้มลูของ สวทช (2558)ไดร้ายงานวา่ งบประมาณของหน่วยงาน
ั ( ิ ้ ) ี ี ้ ัภาครัฐ(เฉพาะกรมวชิาการเกษตร กรมการขา้ว และสวทช)ทเีกยีวขอ้งกบั

เมล็ดพันธุใ์นปี 2558 ประมาณ 2,200 ลา้นบาทหรอื 2.7%ของงบรวม

มบีคุคลากรทเีกยีวขอ้งกบัการวจิัย ประมาณ 1,400 คน;  16% เป็น
ของเอกชน



3.17  สภาพขอ้ปญัหาในอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุ ์
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

อปุทานการผลติเมล็ดพันธุค์ณุภาพด ีเชน่ ขา้ว และถัวตา่งๆ พชืผัก
่ ป็ ้ ี ้ ่ ้ ใช ้ ใ ป ศตา่งๆ เป็นตน้ มนีอ้ยกวา่ความตอ้งการใชภายในประเทศ

อปุทานเมล็ดพันธุพ์ชืหลายชนดิทมีจีําหน่ายในทอ้งตลาดมคีณุภาพุ ุ ุ
ตํากวา่มาตรฐาน

ภาคเอกชนใหค้วามสําคญักบัการทําธรกจิดา้นการปรับปรงพันธแ์ละภาคเอกชนใหความสาคญกบการทาธรุกจดานการปรบปรงุพนธแุละ
การผลติเมล็ดพันธุเ์ฉพาะพชืลกูผสม โดยเฉพาะขา้วโพด

ผป้ระกอบการรายเล็กขาดความพรอ้มในการวจิัย พัฒนาผปูระกอบการรายเลกขาดความพรอมในการวจย พฒนา
เทคโนโลย ีและการเขา้ถงึตลาดตา่งประเทศ

การลงทนุดา้นโครงสรา้งพนืฐานของภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุย์ังมขีอ้จํากดั



3.17 (ตอ่)
3. สถานภาพอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย

ขาดแคลนทงัในดา้นบคุคลากร เทตนคิเครอืงมอืวเิคราะห์
ส

การพงึพาเชอืพันธกุรรมโดยเฉพาะในพชืทไีมใ่ชพ่ชืทมีถีนิกําเนดิ
ในประเทศไทย

ตรวจสอบคณุภาพ

ในประเทศไทย

กฎหมาย กฎระเบยีบของไทยในหลายสว่นยงักา้วไมท่นักบัการทจีะ
สง่เสรมิใหไ้ทยเป็นศนูยก์ลางการคา้ หรอืศนูยก์ลางวจิัยและพัฒนา
หรอืเทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์

ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยพีันธวุศิกรรม กฎหมาย 
กฎระเบยีบของไทยในหลายสว่นยังกา้วไมท่นักบัการทจีะสง่เสรมิให ้
ไทยเป็นศนูยก์ลางการคา้ หรอืศนูยก์ลางวจิัยและพัฒนาหรอื
เทคโนโลยเีมล็ดพันธุ์



การบรรยายพเิศษเรอืง “อตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุข์องไทย สถานภาพและความทา้ทาย” ในการประชมุวชิาการเมล็ดพนัธุพ์ชืแหง่ชาต ิ
ครงัท ี14 ณ หอ้งประชมุดาวดงึ อาคารเฉลมิพระเกรีต ิ สถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้เจา้คณุทหารลาดกระบงั วทิยาเขตชมุพร         

วนัท ี30 พฤษภาคม 2560 10.30-12.00 

4. ความทา้ทาย



4.1 การกา้วไปของนโยบายการคา้เสรแีละการขยายตวั
้

4. ความทา้ทาย

ของของกลุม่เศรษฐกจิการคา้

การคา้ มคีวามรว่มมอืในแตล่ะภมูภิาคเพมิมากขนึ 
 ใน ASEAN การรวมตวักนัในภมูภิาคไดน้ําไปสูก่ารลดกําแพงภาษีเมล็ดพันธุเ์ป็น

ศนูยแ์ละการคา้ระหวา่งกนัมกีารขยายตวัเพมิขนึู
ไทยมคีวามไดเ้ปรยีบในการสง่ออกเมล็ดพันธุใ์นตลาดสง่ออกทังในอาเซยีนและนอก

อาเซยีน เป็นโอกาสในการเพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัในตลาดการคา้เมล็ดพันธุ์



4.2 อนสุญัญาระหวา่งประเทศทเีกยีวขอ้งกบัพนัธุพ์ชืและ
ี ้ ้ ป

4. ความทา้ทาย

ความเกยีวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ

อนสญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยการคม้ครองพันธพ์ชืใหม(่UPOV:อนุสญญาระหวางประเทศวาดวยการคมุครองพนธพุชใหม(UPOV:
The International Union for the Protection of New Varieties of 
Plants )ซงึไทยยงัไมไ่ดเ้ขา้เป็นภาคี)

 อนุสญัญาวา่ดว้ยความหลากหลายทางชวีภาพุ ญญ
(CBD: Convention on Biological Diversity) 
ใหก้ารรบัรองในปี 2535 แตย่งัไมไ่ดใ้ห้
ั ั ึ ั ไ ่ ี ัสตัยาบนัจงึยงัไมม่ผีลผกูพนั

สนธสิญัญาระหวา่งประเทศวา่ดว้ยทรัพยากรพันกรรมพชืเพอืสนธสญญาระหวางประเทศวาดวยทรพยากรพนุกรรมพชเพอ
อาหารและการเกษตร(ITPGRFA: International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture ) ลงนามรับรองเมอืปี 
2545 แตย่ังไมไ่ดใ้หส้ตัยาบนั



4.3 ไทยมชีอ่งวา่งในดา้นกฎหมายพนัธวุศิวกรรม
4. ความทา้ทาย

ในอดตีไทยมกีารยอมใหท้ดลองพชื GM ในแปลงทดลองได ้แตไ่ดถ้กู
ยกเลกิไปในปี 2544( 3 เมษายน 2544)

มกีารจัดรา่ง พ.ร.บ ความ
ปลอดภยัทางชวีภาพ  โดยไดร้ับ
การอนุมัตหิลกัการจาก ค.ร.ม.  ในปี 
2551  แตย่งัไมส่ามารถผา่นขนึเป็น
กฎหมายกฎหมาย
    ยงัมขีอ้ขดัแยง้ในกระบวนการ
         รับฟังขอ้คดิเห็นในวงกวา้ง

การดําเนนิการทดลอง การดาเนนการทดลอง
       ภาคสนามตอ้งไดร้ับอนุมัตจิาก 
       ค.ร.ม.

สงัคมไทยยังมคีวามกงัวลในดา้น 
Bio-safetyและยงัเป็นขอ้ถกถยีงกนั
ในวงกวา้ง

ทมีา: อา้งโดย National Center for Genetic Engineering and BioTechnology



4.3 (ตอ่)
4. ความทา้ทาย



4.4  นโยบายThailand 4.0 และการเป็น Seed HUB
4. ความทา้ทาย

ปรบัโครงสรา้งการเกษตรใหท้นักบั
การ ความกา้วหนา้ การเปลยีนแปลง

Food tech. as one of new 
growth engines ภายใต ้ การ

เปลยีนแปลง
ทางการคา้

ความกาวหนา
เทคโนโลยแีละ
นวตักรรม

การเปลยนแปลง
พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคสู่

อาหารปลอดภยั

growth engines ภายใต
โมเดลประเทศไทย 4.0

Food, 
ag. and g

bio 
tech.

ยทธศาสตร์

ประเทศ
ไทย 4.0

ภายใตย้ทุธศาสตรไ์ทยแลนด ์
4.0 โครงสรา้งของภาค
การเกษตรไทยทถีกจะ ยทุธศาสตร

ชาต ิ20 ปีการเกษตรไทยทถกูจะ
ปรับเปลยีนสู่ Smart Farming 
and Advanced Agricultural

ทีมา:ปรับปรุงจาก Suvit Maesincee “Thailand 4.0” ใน http://www.ait.ac.th/news‐and‐events/2016/news/1thailand‐4.0‐english‐dr.‐suvit.pdf
43

and Advanced Agricultural 
Technology Provider



4.4 (ตอ่)
4. ความทา้ทาย

ยกระดบัขนึเป็น Advanced technology  provider ในอตุสาหกรรม 
seed, feed, machinery and other tech. for small holders

ภาคเีกยีวขอ้ง  กจิกรรม

Thailand 4.0 
and

Seed Hub

ทมีา: Suvit Maesincee “Thailand 4.0” ใน http://www.ait.ac.th/news-and-events/2016/news/1thailand-4.0-english-dr.-suvit.pdf
44



4.5 การขบัเคลอืนยทุธศาสตรป์ระเทศไทยเป็นศนูยก์ลาง
็ ั ใ์ ั S d H b

4. ความทา้ทาย

เมล็ดพนัธุใ์นระดบัสากล Seed Hub

มแีผนแมบ่ทยทธศาสตรก์ารพฒันาอตสาหกรรมเมล็ดพนัธ์

ไดใ้หค้วามสําคญักบัการเป็นศนูยก์ลางเมล็ดพันธุใ์นระดบัสากล
ป ไ ใ ั ั ์ ิ ํ ่ ็ ั ์

มแผนแมบทยทุธศาสตรการพฒนาอตุสาหกรรมเมลดพนธุ

ของประเทศไทย ในการพัฒนาพันธุ ์ผลติ จําหน่ายเมล็ดพันธุ์
คณุภาพด ีและใหบ้รกิารทางเทคโนโลยทีหีลากหลาย

สนับสนุนสง่เสรมิใหเ้กษตรกรมเีมล็ดพันธุค์ณุภาพดใีชใ้นปรมิาณ
เพยีงพอเพอืยกระดบัรายไดแ้ละคณุภาพชวีติของเกษตรกร และ
เพมิขดีความสามารถในการแขง่ขนัของประเทศ นําไปสูค่วามยงัยนื
ของอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุ์

ทมีา: ปรับปรงุจาก “แผนแมบ่ทยทุธศาสตรเ์มล็ดพันธุ ์พ.ศ. 2558-67” ,สวทช 



4.5(ตอ่)
4. ความทา้ทาย

เป้าหมายของแผนแมบ่ทยทุธศาสตรก์ารพฒันาอตุสาหกรรม
เมล็ดพนัธุ ์

ระยะยาว

 เป็นฐานการผลติเมล็ดพนัธุท์มี ี
คณุภาพดี

ั ป ั ป ั ์ ี

ระยะกลาง

ระยะยาว นกัปรบัปรงุพนัธุม์คีวาม
เชยีวชาญในระดบัสากล
 เกษตรกรมทีกัษะทดีใีนการผลติ  เป็นศนูยก์ลางการคา้

เมล็ดพนัธุท์ทีวัโลกใหก้าร

ระยะสนั
 เป็นศนูยก์ลางการคา้เมล็ด
พนัธุร์ะดบัเอเชยี

่ ่ ้

ยอมรบั
 เป็นผูส้ง่ออกเมล็ดพนัธุ ์1 
ใน 10 อนัดบัแรกของโลก
 เป็นฐานปรบัปรงพนัธแ์ละ

 มคูา่การสง่ออก 10,000 ลา้น
บาทตอ่ปี ในจาํนวนนรีอ้ยละ 50 
เป็นเมล็ดพนัธุท์ไีดจ้ากการ
ปรบัปรงพนัธภ์ายในประเทศ

 เปนฐานปรบปรงุพนธแุละ
พฒันาเทคโนโลยเีมล็ดพนัธุ ์
เขตรอ้นสูต่ลาดเอเชยี
 มบีทบาทสาํคญัในการ
ํ ี ัปรบปรงุพนธภุายในประเทศ

 เป็นศนูยก์ลางการวจิยัพฒันา
เทคโนโลย ีการวเิคราะหท์ดสอบ
เมล็ดพนัธุ ์และพฒันาบคุคลากร
ใ ี

กาํหนดมาตรฐานเกยีวกบั
การคา้เมล็ดพนัธุข์องโลก
 เป็นแหลง่ผลติบคุคลากร
ทเีกยีวขอ้งกบัอตสาหกรรม

ทมีา: ปรับปรงุจาก สวทช แผนแมบ่ทยทุธศาสตรศ์ฯูยก์ลางเมล็ดพันธุ ์2558-67

ในอาเซยีน ทเกยวของกบอตุสาหกรรม
เมลด้พนัธุข์องอาเซยีน



4.5(ตอ่)
4. ความทา้ทาย

 5 กลยทุธสูเ่ป้าหมาย

ทมีา: คดัลองจาก สวทช แผนแมบ่ทยทุธศาสตรศ์ฯูยก์ลางเมล็ดพันธุ ์2558-67



4.5(ตอ่)
4. ความทา้ทาย

ความจําเป็นในการยกระดบัขดีความสามารถในการวจิยัและ
พฒันาเทคโนโลยแีละสรา้งความเป็นเลศิดา้นนวตักรรม

การลงทนุวจิัยในลกัษณะโปรแกรมขนาดใหญ ่โดยรว่มลงทนุ
ระหวา่งภาครัฐและเอกชนโดยมกีารกําหนดบทบาทชดัเจนในแผนระหวางภาครฐและเอกชนโดยมการกาหนดบทบาทชดเจนในแผน
ปฎบิตั ิเชน่รัฐใหค้วามสําคญักบังานวจิัยพนืฐานและเอกชนมี
บทบาทในการทําวจิัยประยกุตส์รา้งเทคโนโลยสีูต่ลาดุ ู

พัฒนาความสามารถในการวจิัยควบคูก่บัการพัฒนากําลงัคน ดว้ย
การสง่เสรมิใหม้ศีนยค์วามเป็นเลสิดา้นเทคดนโลยเีฉพาะดา้นเพอืการสงเสรมใหมศนูยความเปนเลสดานเทคดนโลยเฉพา ดานเพอ
ใหบ้รกิารและรวมถงึการบม่เพาะ

เพมิความหลากหลายของเชอืพันธกรรมดี โดยพาะการสรา้งเพมความหลากหลายของเชอพนธกุรรมด โดยพาะการสราง
ธนาคารเชอืพันุท์มีรีะบบการเขา้ถงึและการใชป้ระโยชนอ์ยา่งมี
ประสทิธภิาพประสทธภาพ



4.5(ตอ่)
4. ความทา้ทาย

ความจําเป็นในการปรบัปรงุกฎระเบยีบและมาตรการของรฐั

การจะเป็นแหลง่ศนูยก์ลางทางเมลด้พันธุข์องภมูภิาคและของ
โลกนัน ควรจะสง่เสรมิใหเ้กดิการเคลอืนยา้ยเมลด้พันธุไ์ดอ้ยา่งเสรี

ใ ้ ํ ั ไ ํ ่ ั ่ ี ิภายใตก้ารกํากบัและกลไกการทํางานรว่มกนัอยา่งมธีรรมาภบิาล
ระหวา่งภาครัฐและเอกชน

ป ั ป ใ ํ ั ใ ้ ีควรปรับปรงุกฎหมายและมาตรการในการกํากบัดแูลใหม้คีวาม
ทนัสมัยและเป็นสากล สอดคลอ้งกบัการเปลยีนแปลงทางการคา้ การ
ลงทนและความกา้วหนา้ดา้นเทคโนโลยีลงทนุและความกาวหนาดานเทคโนโลย
การพัฒนาระบบการจดทะเบยีนคุม้ครองพันุพ์ชืใหม้คีวามทนัสมัย

และรวดเร็วและรวดเรว

ทมีา: ปรับปรงุจาก สวทช แผนแมบ่ทยทุธศาสตรศ์ฯูยก์ลางเมล็ดพันธุ ์2558-67



4.6  การเรง่สานพลงัสรา้งพนัธกจิกรว่มในกลุม่ Cluster
4. ความทา้ทาย

ทมีา: เกรยีงศกัด ิสวุรรณธนาดล  2557



ขอบคณขอบคณุ

Q&A


