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คอลมันเ์กษตรบูรณาการ : ศูนยป์ฏิบตัิการน ้าอจัฉรยิะจรงิหรอื 

 

ตามติดสถานการณน์ ้าต่อเน่ืองปีน้ี พ.ศ. 2560 ตอ้งบอกว่า มีการถกเถียงกนั

เยอะ เทียบเท่ากับปี 2554 ท่ีมีน ้าท่วมหนัก ทัว่ทุ่งอยุธยา ลามเขา้มาถึงกรุงเทพฯ 

เล่นเอาคนกรุง ตอ้งแจวเรือกนัเป็นเดือนในหลายเขต ซ่ึงวนัน้ียงัมีการถกเถียงกนัว่า 

ปีน้ีกบัปี 2554 ปีไหนหนักหนาสาหสัและเดือดรอ้นมากกว่ากนั แต่ท่ีแน่ๆ ปีน้ี ว่ากนั

วา่ กระทรวงเกษตรฯ เขาไดมี้การเตรียมพรอ้มรบัมือกบัปัญหาน ้าทั้งระบบ โดยว่ากนั

ว่า ท่านรัฐมนตรีเกษตรฯ “พลเอก ฉัตรชยั สาริกัลยะ” สัง่ใหด้ าเนินการวางแนว

ทางการแก้ปัญหาเร่ืองน ้ าทั้ งระบบ กรมชลประทาน เขารับลูก จัดตั้ ง “ศูนย์

ปฏิบติัการน ้าอจัฉริยะ” บูรณาการขอ้มลูกบัหน่วยงานช่วยป้องกนัน ้าท่วม ภยัแลง้ ซ่ึงทั้งหมดไดมี้การเปิด

ตัวอย่างเป็นทางการไปช่วงกลางเดือนกันยายน 2560 ท่ีผ่านมา ซ่ึงศูนยป์ฏิบัติการน ้าอัจฉริยะท่ีภาษา

ฝาหรัง่ คือ Smart Water Operation Center หรือ SWOC ถือเป็นศนูยบ์ญัชาการบริหารจดัการน ้าของกรม

ชลประทานอยา่งเป็นระบบ เชื่อมโยงขอ้มลูน ้าจากทุกหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งในประเทศไทย ทั้งช่วงวิกฤติน ้า

ท่วมและภัยแลง้ ใหส้ามารถวางแผนร่วมกันติดตามแกไ้ขปัญหาไดร้วดเร็ว อีกทั้งยังช่วยใหเ้กษตรกร

วางแผนท าการเกษตรกรรมใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณน์ ้า โดยมีระบบฐานขอ้มลูกลางและระบบวิเคราะห์

ขอ้มลู เพ่ือช่วยตดัสินใจอย่างเป็นระบบ ซ่ึงนัน่รวมถึงการวางระบบการรบัมือ ปัญหาการบริหารจดัการน ้า

ทัว่ประเทศ งานน้ีดีแค่ไหน มาไล่เรียงกนัปีน้ีถือว่า น ้าค่อนขา้งเป็นปัญหาหลกั โดยมีปัญหาน ้าท่วมแทบทุก

ภาคของประเทศไทย ไล่มาจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สกลนคร  นครพนม ล่าสุด ขอนแก่น ยงัมีปัญหา

น ้าท่วม ท่ียงัตอ้งแกปั้ญหา และล่าสุด ไล่ลงไปถึงใต ้ท่ียงัตอ้งรับมือต่อเน่ือง เพราะปีน้ีปัญหาน ้าหากพูด

ความจริง หนักกว่าปี 2554 เยอะ เพราะมีปัญหาน ้าท่วมทัว่ประเทศ  แต่ท่ีรา้ยแรงไปกว่าน้ันคือ คือพ่ีน้อง 

แถวทุ่งเจา้พระยา บางพ้ืนท่ี  กรมชลประทานบอกว่าขอเป็นพ้ืนท่ีรบัน ้า โดยเฉพาะเสนา -บางบาล วนัน้ียงั

จมอยูใ่นน ้ามานานหลายเดือน อยา่งน้อย 5 เดือน ส่วนท่ีมนัน่าเศรา้มากกว่าน้ัน คือ ตั้งแต่มีการตั้ง “ศนูย์

ปฏิบัติการน ้าอจัฉริยะ” ของกรมชลประทาน ชาวบา้นท่ีเขาเดือดรอ้นเขาทา้ใหท่้านรฐัมนตรี ท่ีบอกว่ามี

แนวทางแกปั้ญหาภาคการเกษตรบนกระดาษ A4  มาดูกนัว่า มนัล าบากและมีปัญหาหนักหรือน้อยกว่า ปี 

2554 ไหนเอากันชัดๆ ชาวบา้นบอกว่าระดับน ้า ปี 2560 ต า่กว่า แนวน ้ าท่วมเดิมแค่ 30 เซนติเมตร

เท่าน้ัน แต่ท่ีมนัมากกว่าน้ัน คือ ปี 2554 ท่วมหนักแค่เดือนตุลาคม เดือนเดียว แลว้จบไป แต่วนัน้ีมีท่วม

เป็นระลอกๆ การบริหารจดัการของกรมชลประทาน คิดเองวา่เดือดรอ้นขนาดไหน  

มาวนัน้ีขอท้ิงทา้ยใหคิ้ดกนัใหม้าก ว่าท าไม เม่ือมีข่าวการปรบัครม. มนัถึงมีกระแสข่าวว่าอาจจะมี

การปรับเปล่ียนในส่วนรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรฯ ดว้ยทุกครั้ง ก็เพราะแกปั้ญหาแบบบา้นๆไม่เป็นหรือ

เปล่า ทุกอยา่งตอ้งอจัฉริยะ ท่ีชาวบา้นเขาเขา้ไม่ถึงจนตอ้งจม อยูใ่นน ้ามาหลายเดือน ยงัไงลองคิดง่ายๆลอง

ดนูะขอรบั เผ่ือจะรูว้า่ชาวบา้นเขาคิดอยา่งไง ลองคิดแบบพอเพียง  แลว้ท่านอาจจะรูว้่า เพียงพอหรือยังท่ีนัง่

เกา้อ้ีตรงน้ี  

ราชด าเนิน 
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รื้ อ พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช จดัสมดุลผลประโยชนทุ์น-สทิธิเกษตรกร 

 

ประเด็นสุดรอ้นท่ีก าลงัท าเอาภาคเกษตรของไทยระส า่ 

แต่ดูเหมือนจะถูก “จ ากดั” วิพากษ์กนัในวงแคบแทบจะไม่

เป็นท่ีรบัรูข้องสงัคม กบัเร่ืองท่ี “กรมวิชาการเกษตร” ปัดฝุ่น 

“ร่างพระราชบญัญติัคุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ. ...” ท่ีจะน ามาใช้

แทน “พ.ร.บ.คุม้ครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542” ดว้ยเหตุผล

กฎหมายเดิมมีขอ้ติดขดัทั้งในดา้นการบังคบัใชก้ฎหมายและ

กระบวนการปฏิบัติงาน รวมถึงไม่สามารถใหค้วามคุม้ครองนักปรบัปรุงพนัธุ์พืชไดอ้ย่างเพียงพอ แต่เม่ือ

กรมวิชาการเกษตรเผยแพร่ร่างกฎหมายใหม่เพ่ือเปิดรับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ ไดก้่อใหเ้กิดการ

วิพากษ์วิจารณ์กันอย่างกวา้งขวาง เครือข่ายภาคประชาชนโดยเฉพาะ มูลนิธิชีววิถี (ไบโอไทย) รวมถึง

นักวิชาการท่ีมีส่วนร่วมยกร่างกฎหมายตั้งแต่ตน้ไดอ้อกโรงแสดงความไม่เห็นดว้ยอยา่งกวา้งขวาง 

มีการจุดพลุถึงขั้นระบุวา่ร่างกฎหมายใหม่ท่ีก าลงัจะออกมา “ปิดกั้น” ไม่ใหเ้กษตรกรรายยอ่ยจดัเก็บ

เมล็ดพนัธุ์ไวป้ลกูเอง ตอ้งถูก “มดัมือชก” พ่ึงพานายทุนผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์ไปตลอดศก ทั้งยงัไม่ส่งเสริมให้

ชุมชนไดใ้ชป้ระโยชน์พนัธุพื์ชของชุมชน เป็นอุปสรรคต่อการวิจยัและพฒันาท่ีใชพ้นัธุพื์ชพ้ืนเมืองทัว่ไปและ

พนัธุ์พืชป่า ถึงขั้นมีการกล่าวหาว่า “เอ้ือประโยชน์” ใหน้ายทุนผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุ์พืชไปเลยก็มี ท าใหก้รม

วิชาการเกษตรจ าเป็นตอ้งขยายเวลาเปิดรบัฟังความเห็นออกไปจากก าหนดเดิมส้ินสุดวนัท่ี 20 ต.ค. ไปเป็น

วนัท่ี 20 พ.ย.2560 เพ่ือความกระจ่างในเร่ืองดังกล่าว “ทีมเศรษฐกิจ” จึงขอประมวลความเห็นของ

ผูเ้ก่ียวขอ้งท่ีมีต่อ “ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ. ....” ท่ีก าลงัคุกรุ่นอยูใ่นเวลาน้ี ดงัน้ี : 

 

คล่ีรา่ง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพ์ืชใหม่ 

“ร่างพระราชบญัญติั (พ.ร.บ.) คุม้ครองพนัธุพื์ช” ฉบบัใหม่ท่ี “กรมวิชาการเกษตร” ปรบัปรุงแกไ้ข

จากกฎหมายคุม้ครองพนัธุพื์ชปี 2542 ซ่ึงก าลงัเป็นท่ีถกเถียงกนัอยูเ่วลาน้ี มีการแกไ้ขเพียง 9-10 มาตรา 

โดยยงัคงเป็นไปตามครรลองของ พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ชเดิม โดยร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ชใหม่ ไดเ้พ่ิม

สิทธิใหแ้ก่เกษตรกรผูค้า้และผูป้ลูก มีทางเลือกมากขึ้ นในการเลือกชนิดพืชและพนัธุ์พืชใหม่ๆท่ีเหมาะสม

ตามความตอ้งการของเกษตรกร รวมทั้งลดโอกาสโดนหลอกขายเมล็ดพนัธุ์ปลอมเน่ืองจากตอ้งมีการขึ้ น

ทะเบียนพนัธุใ์หม่ทุกชนิดกบักรมวิชาการเกษตร ซ่ึงสามารถตรวจสอบได้ นอกจากน้ี เกษตรกรยงัสามารถ

ใชพ้ันธุ์พืชพ้ืนเมืองและเก็บเมล็ดพันธุ์ไวป้ลูกไดเ้องตามปกติ ส่วนพันธุ์พืชใหม่ท่ีไดร้ับการจดทะเบียน

คุม้ครอง เกษตรกรยงัสามารถเก็บเมล็ดพนัธุไ์วเ้พาะปลกูในพื้ นท่ีของตนเองไดอี้กดว้ย 

ขณะท่ีนักปรบัปรุงพนัธุพื์ชไทยตาม พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืชเดิม ไม่ไดร้บัการคุม้ครองเท่าท่ีควร ท า

ใหไ้ม่ค่อยมีการลงทุนปรบัปรุงพนัธุใ์หม่ๆ แต่ พ.ร.บ.ฉบบัใหม่น้ีจะท าใหนั้กปรบัปรุงพนัธุพื์ชไทยมีแรงจงูใจ

ในการลงทุนวิจยัปรบัปรุงพนัธุพื์ชใหม่ๆอยา่งต่อเน่ืองเพราะไดร้บัความคุม้ครองในฐานะผูคิ้ดคน้พนัธุ์ 



โดยการคุม้ครองน้ีรวมไปถึง “ผลิต” และ “ผลิตภณัฑ์” ท่ีออกมาดว้ย อีกทั้ง พ.ร.บ.ฉบับใหม่ยงั

ขยายความคุม้ครองพนัธุ์ไปจนถึง 25 ปี ซ่ึงเป็นผลดีต่อนักปรับปรุงพนัธุ์ ท าใหใ้นอนาคตจะมีการลงทุน

ดา้นเมล็ดพนัธุ์พืชมากขึ้ น มีการขยายการลงทุนดา้นการวิจยัพฒันาปรบัปรุงพนัธุ์และการผลิตเมล็ดพนั ธุ ์

เพื่อใชใ้นประเทศและส่งออก 

นอกจากน้ีเพ่ือใหก้ารด าเนินการตาม พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่รวดเร็วขึ้ น จึงมีการเปล่ียนท่ีมา

ของผูท้รงคุณวุฒิจากการคัดเลือกเป็นการคัดสรรผูแ้ทนท่ีเหมาะสมขึ้ นมาปฏิบัติหน้าท่ีแทน ปิดช่องโหว ่

พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ชเก่าท่ีตอ้งรอการคดัเลือกจากหน่วยงานแต่ละฝ่ายเป็นเวลานาน ท าใหก้ระบวนการ

บงัคบัใชก้ฎหมายตาม พ.ร.บ.ล่าชา้ลง 

ดงัน้ัน สรุปไดว้่า พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่ท่ีจะมีผลบังคับใช ้เกษตรกรสามารถเก็บพนัธุ์พืชไว ้

เพาะปลูกไดต้ามเดิมโดยใชเ้พาะปลูกเพ่ือการบริโภคอย่างไม่จ ากัดจ านวน ส่วนการต่อยอดพนัธุ์เพ่ือน า

ผลผลิตมาท าการคา้ตอ้งไดร้บัความยินยอมจากเจา้ของสิทธิเดิมก่อน เน่ืองจากกฎหมายใหม่ใหสิ้ทธิแก่

ผูผ้ลิตพนัธุพื์ชเป็นผูต้ดัสินใจแต่เพียงผูเ้ดียว 

 

เปิดความเห็นต่าง “ไบโอไทย” 

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองความเห็นต่างของ “มูลนิธิชีววิถี (BioThai)” เครือข่ายของกลุ่มบุคคลท่ี

ท างานเก่ียวกบัประเด็นความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในไทย ท่ีไดเ้ผยแพร่งานวิจยั

เร่ือง “ผลกระทบและขอ้เสนอแนะต่อการเขา้เป็นภาคีอนุสญัญาระหว่างประเทศ ว่าดว้ยการคุม้ครองพนัธุ์

พืชใหม่ UPOV1991 และการแก ้พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542” ของ รศ.ดร.สุรวิช วรรณไกรโรจน์ 

อาจารยค์ณะเกษตร ม.เกษตรศาสตร ์1 ในผูร้่วมร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ.2542 ระบุว่า การแกไ้ข 

พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 ตามแนวทาง UPOV1991 น้ันจะส่งผลกระทบต่อเกษตรกรและท าให้

ประเทศไทยเสียสิทธิต่างๆ 5 เร่ืองดว้ยกนั ไดแ้ก่  

1.ประเทศไทยตอ้งสูญเสียอิสระบางส่วนในการตดัสินใจใหค้วามคุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่ เน่ืองจาก

อนุสญัญาฯไดก้ าหนดหา้มการตดัสินใจในบางประเด็น 

2.วิสาหกิจต่างชาติซ่ึงมีความพรอ้มดา้นเทคโนโลยีและทุนสูงจะเขา้มายึดครองตลาดส่วนขยายพนัธุ ์

(เมล็ดพนัธุแ์ละก่ิงพนัธุ)์ ของประเทศไทย ผ่านการจดทะเบียนพนัธุพื์ชใหม่ของทั้งพืชเศรษฐกิจและพืชท่ีนัก

ปรบัปรุงพนัธุช์าวไทยยงัไม่ไดป้รบัปรุงพนัธุม์ากยิง่ขึ้ น 

3.ประเทศไทยตอ้งสูญเสียความมัน่คงทางอาหารและการเกษตร เน่ืองจากการพ่ึงพาพนัธุ์พืชใหม่

จากต่างประเทศมากยิง่ขึ้ น  

4. เกษตรกรตอ้งมีภาระตน้ทุนส่วนขยายพนัธุ์ท่ีใชใ้นการเพาะปลูกมากขึ้ น เน่ืองจากอายุการ

คุม้ครองพนัธุพื์ชใหม่ยาวนานและระบบตลาดส่วนขยายพนัธุข์องไทยไม่ไดเ้ป็นระบบตลาดแข่งขนัเสรีอยา่ง

แทจ้ริง และ  

5. ประเทศไทยจะตอ้งสญูเสียประสิทธิภาพการดแูลจดัการทรพัยากรชีวภาพลง 

เช่นเดียวกับ นิทัศน์ เจริญธรรมรักษา ผูจ้ าหน่ายรวบรวมเมล็ดพันธุ์ขา้ว ระบุว่าปัญหาท่ีจะเกิด

ตามมาหากมีการใช ้พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ชใหม่ก็คือ การท่ีเมล็ดพนัธุจ์ากเอกชนจะเขา้มาในตลาดมากขึ้ น 

เน่ืองจากเดิมหากเอกชนต้องการขึ้ นทะเบียนเมล็ดพันธุ์ท่ีพัฒนาจะต้องผ่านความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการรับรองพันธุ์พืช ซ่ึงมีผูเ้ชี่ยวชาญจากกรมการขา้ว และกรมวิชาการเกษตรเป็นผูใ้หค้วาม



เห็นชอบ แต่ใน พ.ร.บ.คุม้ครองพันธุ์พืชใหม่เปิดโอกาสใหนั้กปรับปรุงพันธุ์สามารถขึ้ นทะเบียนท่ีกรม

วิชาการเกษตรไดเ้ลย 

 

เกษตรกรเก็บพนัธุพ์ืชไวป้ลูกได ้

นายอุทยั นพคุณวงศ ์รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรไดย้อ้นรอยท่ีมาของ “ร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์

พืชฉบับใหม่” น้ีว่าไม่ไดเ้กิดขึ้ นกะทันหนั แต่มีการปรับปรุงมาตั้งแต่ปี 2554 แลว้ เม่ือรฐับาลของคณะ

รกัษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) เขา้มาในปี 2557 ไดมี้การแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือท าการปัดฝุ่นและยก

ร่างกฎหมายฉบบัน้ีขึ้ นมาพิจารณาอีกครั้ง ส่วนความกงัวลของเครือข่ายภาคประชาชนท่ีว่าเกษตรกรจะไม่

สามารถเก็บเมล็ดพนัธุไ์วใ้ชเ้องได ้และการขยายคุม้ครองพนัธุพื์ชใหแ้ก่ผูจ้ดสิทธิบตัรอาจท าใหเ้กษตรกรท่ี

น าเมล็ดพนัธุไ์ปเพาะพนัธุต่์อเขา้ข่ายผิดกฎหมาย มีโทษจ าคุกไม่เกิน 2 ปี ปรบัถึง 400,000 บาทน้ัน รอง

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรยนืยนัวา่เป็นความเขา้ใจคลาดเคล่ือน 

“เกษตรกรท่ีมีเมล็ดพนัธุส์ามารถเก็บเมล็ดพนัธุไ์วเ้พาะปลกูในฤดูถดัไปไดโ้ดยไม่มีโทษใดๆ แต่ตอ้ง

ปลูกเพ่ือบริโภคในครวัเรือนเท่าน้ัน ไม่ใช่เพ่ือการคา้ และไม่เพาะปลูกมากเกินไปจนกระทบสิทธิเจ ้าของ

เดิม” 

ส่วนขอ้กงัวลท่ีว่าหากเกสรของพนัธุล์อยไปผสมกนัจนเกิด “พนัธุใ์หม่” ขึ้ นมา เกษตรกรอาจไดร้บั

โทษน้ัน เป็นเร่ืองท่ีเกิดขึ้ นไดย้าก เพราะการเกิดพนัธุ์ใหม่ตอ้งมีการผสมกนัหลายครั้ง ตอ้งเกิดจากความ

ตั้งใจ อยา่งไรก็ตาม หากเกิดกรณีเชน่น้ีขึ้ นจริง “สิทธิพนัธุพื์ชใหม่จะตกเป็นของเจา้ของพื้ นท่ี” 

ส าหรับการจ ากัดสิทธ์ิพันธุ์พืช กรณีเกษตรกรซ้ือพันธุ์ขา้วมาปลูก หรือจัดเก็บไวท้ าพันธุ์น้ัน ใน 

พ.ร.บ.คุม้ครองพันธุ์พืชเดิมก าหนดใหเ้กษตรกรสามารถเพาะพันธุ์พืชท่ีไดถึ้ง 3 เท่าของจ านวนพ้ืนท่ีท่ี

ตนเองมี แต่ในร่าง พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืชใหม่ก าหนดใหผู้ท่ี้ตอ้งการใช้พนัธุพื์ชเพาะปลูกเพ่ิมเติมตอ้งมา

ขออนุญาตจาก รมว.เกษตรและสหกรณ์ ซ่ึงบางคนเห็นว่าเป็นการจ ากดัสิทธิในการเขา้ถึงเมล็ดพนัธุ์มาก

เกินควรน้ัน 

ประเด็นดังกล่าว รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรกล่าวว่า การมีกฎหมายน้ีเพ่ือคุม้ครองสิทธิของ

เจา้ของท่ีจดทะเบียนพนัธุ์กับกรมวิชาการเกษตรใหไ้ดร้ับความคุม้ครองจากการถูกผูอ่ื้นลอบน าพนัธุ์ไป

ปรับปรุง ซ่ึงขณะน้ีมีพืชท่ีมีการขึ้ นทะเบียนกว่า 455 ทะเบียน แบ่งเป็นจดทะเบียนโดยเอกชน 310 

ทะเบียน หรือ 68% ของทะเบียนทั้งหมด หน่วยงานรัฐ 68 ทะเบียน หรือ 15% และเกษตรกร 68 

ทะเบียน หรือ 11% และสถาบันการศึกษา 29 ทะเบียน หรือ 6% ของทะเบียนทั้งหมด ส่วนมากเป็น

พืชผกัท่ีคนไทยคุน้เคยกนัดี อาทิ แตงโม แตงกวา ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์เป็นตน้ 

 

ขยายคุม้ครองพนัธุพ์ืช 25 ปี 

อีกประเด็นของขอ้กงัวลก็คือ ขอบเขตสิทธิคุม้ครองพนัธุพื์ชตาม พ.ร.บ.พนัธุพื์ชใหม่ท่ีมีการขยายการ

คุม้ครองพนัธุพื์ชจาก 12-17 ปี เป็น 20-25 ปี และจากส่วนขยายพนัธุไ์ปถึงผลผลิตและผลิตภณัฑน้ั์น มี

ขึ้ นเพ่ือป้องกนัเจตนาท่ีจะใชป้ระโยชน์จากส่วนขยายพนัธุ์ท่ีไดม้าอย่างไม่ถูกตอ้ง โดยขยายเวลาคุม้ครอง

ตามกลุ่มพืช จากเดิมพนัธุพื์ชลม้ลุก คุม้ครอง 12 ปี เปล่ียนเป็น 20 ปี และไมย้ืนตน้ จาก 17 ปี เป็น 25 

ปี และพืชใหเ้น้ือไมจ้าก 27 ปี เป็น 25 ปี 

 



“ท่ีผ่านมาระยะเวลาเป็นขอ้จ ากดัในการพฒันาพนัธุ ์เพราะกว่าจะไดพ้นัธุท่ี์ดีมีศกัยภาพออกสู่ตลาด 

ตอ้งใชเ้วลา อาทิ พืชผกั น าไปปลกูพอ่แม่ ในแปลงมาคดัเมล็ด มาเป็นรุ่นๆ ทดสอบการคงพนัธุใ์ชเ้วลานาน

พอสมควร โดยจะใหโ้อกาสนักปรบัปรุงพนัธุใ์หมี้สิทธิในพนัธุม์ากขึ้ น เชน่ ไมผ้ล มะม่วง ล าไย ขนุน ใชเ้วลา 

3-5 ปี กวา่จะไดล้กู ปีหน่ึงติดลกูหนเดียว จึงใชเ้หตุผลน้ีมาขยายเวลา” 

สุดทา้ยคือ การเปล่ียนท่ีมาจากผูท้รงคุณวุฒิ จากการคดัเลือกเป็นการคดัสรรผูท่ี้สมควรเขา้มารับ

ต าแหน่งแทน ทั้งหมดน้ีเพ่ือใหก้ระบวนการด าเนินงานรวดเร็วมากขึ้ น โดย พ.ร.บ.ใหม่จะคงจ านวนของ

ตวัแทนของเกษตรกรและผูท้รงคุณวุฒิเดิมจ านวน 12 คนไว ้ซ่ึงในจ านวนดงักล่าวตอ้งมีตวัแทนเกษตรกร

อยา่งนอ้ย 6 คน 

ขณะท่ีนางจวงจันทร์ ดวงพัตรา นายกสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย มีความคิดเห็นไปใน

ทิศทางเดียวกบักรมวิชาการเกษตรว่า ร่าง พ.ร.บใหม่ท่ีออกมาน้ี มีการแกไ้ขขอ้กฎหมายหลายอยา่งชดัเจน

ขึ้ น ซ่ึงเป็นประโยชน์แก่เกษตรกร รวมทั้งช่วยท าใหเ้ศรษฐกิจของไทยโดยเฉพาะดา้นการเกษตรดีขึ้ น 

เน่ืองจากบริษัทผูผ้ลิตเมล็ดพนัธุต่์างๆ โดยเฉพาะนักปรบัปรุงพนัธุพื์ชจะไดร้บัการคุม้ครองเมล็ดพนัธุท่ี์ตน

ไดพ้ฒันา ซ่ึงป้องกนัการถูกปลอมแปลงได ้ท าใหบ้ริษัทต่างๆมีการลงทุนมากข้ึน 

“เกษตรกรคนใดท่ีใชเ้มล็ดพันธุ์ท่ีซ้ือจากรัฐบาลก็สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไวเ้พาะปลูกไดอ้ยู่แลว้ 

เพราะถือเป็นเมล็ดพนัธุ์สาธารณะ ส่วนประเด็นท่ีกลัวว่า ราคาเมล็ดพนัธุ์อาจแพงขึ้ นน้ัน ปัจจุบัน ราคา

ตน้ทุนเมล็ดพนัธุใ์นการท าเกษตรยงันอ้ยกวา่ค่าปุ๋ยและค่าเคร่ืองมือในการท าเกษตรอ่ืนๆอีกมาก” 

อยา่งไรก็ตาม ส าหรบั “ทีมเศรษฐกิจ” ประเด็นท่ีดูทุกฝ่ายจะยงัไม่มีการพดูถึงก็คือ ในส่วนของกรม

วิชาการเกษตร และหน่วยงานภาครฐัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการผลิตและแจกจา่ยเมล็ดพนัธุท์ั้งหลายน้ัน ดูจะยงัไม่มี

การพดูถึงกนัเท่าใดนัก 

รฐับาลและกระทรวงเกษตรฯดจูะมุ่งมัน่ต่อการยกร่างกฎหมายท่ีมุ่งจะคุม้ครองการผลิต วิจยัและต่อ

ยอดเมล็ดพนัธุข์องเกษตรกร ผูผ้ลิตในภาคเอกชนหรือสถาบนัวิชาการเป็นหลัก แทบไม่มีการพดูถึงบทบาท

ของภาครฐัต่อการสนับสนุนปัจจยัการผลิตดา้นเมล็ดพนัธุส์าธารณะท่ีวา่น้ีวา่ในชว่งท่ีผ่านมาน้ันไดท้ าหน้าท่ี

อยา่งดีพอหรือยงั 

จะตอ้งใหเ้กษตรกร “ยืนอยูบ่นเสน้ดา้ย” ฝากอนาคตไวก้บัการวิจยัและพฒันาพนัธุจ์ากผูผ้ลิตและ

วิจยัในภาคเอกชนเป็นหลักกระน้ันหรือ อย่าลืมว่าเกษตรกรและภาคเกษตรน้ันคือ “กระดูกสันหลังของ

ชาติ” ดงัพระราชด ารสัในหลวงรชักาลท่ี 9 ท่ีมีพระราชด ารสัถึงบทบาทความส าคญัของภาคเกษตรความวา่ 

“...เกษตรมีความส าคญัจริง ถา้ไม่มีการเกษตรก็เกือบจะพดูไดว้า่เราจะตอ้งตายกนัหมด เพราะจะไป

อาศยัอาหารวิทยาศาสตรก็์รูสึ้กว่าล าบากอยูแ่ละกินไม่อ่ิม แต่ว่าท าไมคนถึงนึกว่าการเกษตรน่ีเป็นส่ิงท่ีต า่

ตอ้ยท่ีไม่ส าคญั ทั้งๆท่ีความจริงเราตอ้งอาศยัการเกษตรเพ่ือชีวิตของเรา ไม่ใช่เฉพาะส าหรบัอาหารเท่าน้ัน 

ส าหรบัส่ิงอ่ืนทั้งหลายดว้ย” 

ทีมเศรษฐกิจ 


