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ฉบบัวนัศุกรท์ี่ 12 มกราคม พ.ศ.2561 

 

คอลมันเ์ลาะรั้วเกษตร : พลเรอืนกบัทหาร 

 

บรรยากาศการท างานของขา้ราชการกระทรวงเกษตรฯ จาก “ทั้งหมดแถวตรง!!!” ก็ดูจะผ่อน

คลายขึ้ น เม่ือรฐัมนตรีวา่การ และรฐัมนตรีช่วย ทั้งหมด ไม่ไดม้าจากทหาร ท่านหน่ึงมาจากนายธนาคาร 

ท่านหน่ึงมาจากคนท าเกษตรท่ีปฏิเสธสารเคมี และอีกท่านหน่ึงมาจากขา้ราชการฝ่ายปกครองท่ีเขา้ถึ งพ่ี

น้องประชาชน คนหลงัน่ีแหละท่ีจะน าทัพของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคต่างๆ 

เพราะท่านคือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กฤษฎา บุญราช อดีตปลัดกระทรวง

มหาดไทย ส่วนจะประสบความส าเร็จหรือไม่ อยูท่ี่แม่ทพันายกองท่ีคุมกองก าลงัในแต่ละส่วน 

ถึงวันน้ีผ่านมาเกือบ 1 เดือนหลังจากรับต าแหน่ง นอกจากจะทุ่มเทกับการแกปั้ญหาราคา

ยางพาราตกต า่แลว้ รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ เร่ิมจดัทพัใหม่ โดยอาศยัประสบการณ์เดิมตั้งแต่

สมยัเป็นปลดัอ าเภอ ท่ีตอ้งซอ้นทา้ยรถจกัรยานยนตข์องเกษตรต าบลเขา้ไปพบปะประชาชนในพ้ืนท่ีต่างๆ 

อยู่เป็นประจ า ท าใหคุ้น้เคยกับเจา้หน้าท่ี เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอ เป็นอย่างดี และเม่ือเป็นผูว้่า

ราชการจงัหวดั ก็ท างานร่วมกบัเกษตรจงัหวดัเสมอๆ 

จากประสบการณ์ในอดีต จึงมองว่า เกษตรจงัหวดัน่ีแหละ จะเป็นก าลงัส าคญัของทัพเกษตรท่ีจะ

ชว่ยเหลือพ่ีนอ้งเกษตรกรในพ้ืนท่ี จึงมีค าสัง่แต่งตั้งคณะกรรมการอ านวยการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญั

และการแกปั้ญหาภาคเกษตรระดับจงัหวดั มีเกษตรจงัหวดัเป็นประธาน ท าหน้าท่ีน าทัพหน่วยงานใน

สงักัดกระทรวงเกษตรฯ ท่ีอยู่ในจงัหวดัน้ันๆ รวมทั้งร่วมมือกบัหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ปฏิบัติงานเพ่ือ

ขบัเคล่ือนนโยบายท่ีส าคญัของรฐับาล และของกระทรวงเกษตรฯ ใหเ้ป็นเอกภาพ 

ยิ่งไปกว่าน้ันคณะกรรมการชุดน้ียังตอ้งติดตาม เฝ้าระวังสถานการณ์ท่ีจะมีผลกระทบต่อภาค

การเกษตร หาแนวทางป้องกัน ควบคุม แกไ้ข บริหารจัดการทรัพยากรต่างๆ ของหน่วยงานในสังกัด

กระทรวงเกษตรฯ ในพ้ืนท่ีอยา่งมีประสิทธิภาพ เพ่ือแกปั้ญหาในกรณีเกิดวิกฤตการณ์ หรือเหตุฉุกเฉิน ให้

คล่ีคลายลงอยา่งรวดเร็ว เรียกคณะกรรมการชุดน้ีว่า Chief of Operation หรือแปลตรงๆ ว่าหวัหน้าชุด

ปฏิบติัการ เป็นชุดอ านวยการ หรือเป็นระดบัผูบ้งัคบับญัชาท่ีตอ้งปราดเปร่ือง รวดเร็ว มองปร๊าด..ตอ้งรูว้่า

จะตอ้งท าอยา่งไร...ตอ้งขนาดน้ันเลยทีเดียว 

พรอ้มกนัน้ี ยงัมีค าสัง่แต่งตั้งคณะท างานปฏิบติัการขบัเคล่ือนงานนโยบายส าคญัและแกไ้ขปัญหา

ภาคเกษตรระดบัอ าเภอ มีเกษตรอ าเภอ เป็นประธาน เกษตรต าบล เป็นเลขานุการ เรียกว่า Operation 

Team หรือ ทีมปฏิบติัการ คณะท างานชุดน้ีตอ้งเป็นคนท างานใกลช้ิดกบัเกษตรกรในพ้ืนท่ี เรียกว่างานน้ี 

สม้หล่น...ใส่กรมส่งเสริมการเกษตรเต็มๆ และมีค าถามตามมาว่าแลว้เอาเกษตรและสหกรณ์จงัหวดัไปไว ้

ท่ีไหน 

รฐัมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ กฤษฎา บุญราช ไขขอ้ขอ้งใจว่า เกษตรและสหกรณ์จงัหวดัก็ยงั

เป็นตวัแทนของกระทรวงเกษตรฯ ในจงัหวดัน้ันๆ ท างานตามภารกิจปกติไป เช่น งานแผนงาน โครงการ 

งบประมาณ ท านองน้ี เรียกวา่เป็นงานรทีูน หรืองานท่ีท าเป็นประจ า สมยัน้ีเขาเรียกว่างาน Function ส่วน



งานท่ีเป็นนโยบายส าคญั หรืองานเร่งด่วน ฉุกเฉิน ท่ีใหเ้กษตรจงัหวดัท าเขาเรียกว่า งาน Agenda ถึงตรง

น้ีคงตอ้งลืมค าว่า SC หรือ Single Command สมยัรฐัมนตรีว่าการ ท่ีชื่อ พลเอกฉตัรชยั สาริกลัยะ ไปเสีย

ใหส้ิ้น และถึงคราวเกษตรและสหกรณ์จงัหวดันัง่อมยิ้ ม สบายใจ ไรก้ังวล ตรงกันขา้มกับกรมส่งเสริม

การเกษตร ท่ีถึงคราวหายใจไม่ทัว่ทอ้งเพราะงานน้ีใหญ่หลวงนัก เฉพาะงานท่ีเป็นนโยบายส าคญัก็ลน้มือ 

ถา้จงัหวดัใดไปเจอวิกฤติ เช่น น ้ าท่วม ฝนแลง้ แมลงศตัรูพืช หรือ โรคสตัว ์โรคปลาระบาด ก็ถือว่าเจอ

แจ๊กพอต ถึงกระน้ัน คงไม่เกินความสามารถของเกษตรจงัหวดั เกษตรอ าเภอ เกษตรต าบล และทีมงาน 

ซ่ึงโดยหน้าท่ีและภารกิจปกติก็ตอ้งคลุกคลีอยูก่บัพ่ีน้องเกษตรกรอยูแ่ลว้ หวงัแต่ว่าบางคนซ่ึงเป็นคนส่วน

น้อยท่ีไม่ค่อยไดแ้สดงฝีมือ หรือแสดงความสามารถใหป้ระจกัษ์ เพราะขึ้ นมาแบบ fast track จะไดใ้ช ้

โอกาสน้ีสรา้งผลงานฝากไวใ้หพ่ี้นอ้งเกษตรกรระลึกถึงกนับา้ง 

แว่นขยาย 

 

จบัตาผลไมต้ะวนัออกพุ่ง8แสนตนั  เกษตรฯเร่งวางแผนจดัการ-เล็งขยายตลาดสง่ออก 

 

นายส าราญ สาราบรรณ ์รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า คณะท างานส ารวจขอ้มลูไม้

ผลเศรษฐกิจภาคตะวนัออก ไดว้ิเคราะหผ์ลพยากรณ์ขอ้มลูปริมาณการผลิตไมผ้ลภาคตะวนัออกปี 2561 

ครั้งท่ี 1 ซ่ึงเป็นการพยากรณ์ในระยะติดดอก โดยพบว่า ปัจจุบันเน้ือท่ียืนตน้ของไมผ้ล 4 ชนิด ไดแ้ก่ 

ทุเรียน เงาะ มงัคุด ลองกอง ในพ้ืนท่ีจงัหวดั ระยอง จนัทบุรี และตราด มีจ านวน 683,922 ไร่ เพ่ิมขึ้ น 

4,335 ไร่ เน้ือท่ีใหผ้ลรวม 622,126 ไร่ เพ่ิมขึ้ น 16,645 ไร่ และคาดว่าจะมีผลผลิตโดยรวม 802,973 

ตนั เพ่ิมขึ้ น 10,860 ตนั คิดเป็นรอ้ยละ 1.37 

โดยขณะน้ี ทุเรียนมีการออกดอกอยู่ในระยะมะเขือพวงแลว้ประมาณรอ้ยละ 60 เป็นทุเรียนพนัธุ์

เบาและทุเรียนท่ีบงัคบัสารออกดอกพนัธุก์ระดุมและหมอนทอง โดยเน้ือท่ียืนตน้เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 2.09 เน้ือ

ท่ีใหผ้ลเพิ่มข้ึนรอ้ยละ 5.42 คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิตโดยรวม 424,639 ตนั 

ส าหรบัมงัคุดออกดอกแลว้ประมาณรอ้ยละ 3 อยู่ในระยะเร่ิมเป็นปากนกแกว้ เน่ืองจากมงัคุดรุ่น

แรกท่ีจะออกดอกไดร้บัผลกระทบจากฝนตกในช่วงตน้เดือนพฤศจิกายนท่ีผ่านมา แต่คาดว่าสภาพอากาศ

ท่ีเย็นและมีลมโชย จะส่งผลใหต้น้มงัคุดสามารถติดดอกออกผลไดดี้กว่าในปีท่ีผ่านมา คาดว่ามีป ริมาณ

ผลผลิตโดยรวม 155,565 ตนั เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 1.23 

เงาะออกดอกในระยะตั้งช่อดอกแลว้ ประมาณรอ้ยละ 2 มีเน้ือท่ียืนตน้เพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 0.23 เน้ือท่ี

ใหผ้ลเพ่ิมขึ้ นรอ้ยละ 0.97 คาดว่าปริมาณผลผลิตจะเพ่ิมขึ้ น 198,744 ตัน คิดเป็นรอ้ยละ 3.48 จาก

สภาพอากาศ ในปีน้ีท่ีส่งผลดีต่อการติดดอกไดม้ากขึ้ น เน่ืองจากมีฝนตกอยา่งสม า่เสมอ และลองกอง แม้

ส่วนใหญ่จะยงัไม่ติดดอก อาจส่งผลใหล้องกองจะออกสู่ตลาดไดช้า้ แต่คาดว่าจะมีปริมาณใกลเ้คียงกบัปีท่ี

ผ่านมา แมมี้เน้ือท่ียนืตน้ลดลงรอ้ยละ 4.90 เน้ือท่ีใหผ้ลลดลงรอ้ยละ 3.73 แต่คาดวา่จะมีปริมาณผลผลิต

โดยรวม 24,025 ตนั เพิ่มข้ึนรอ้ยละ 0.40 

ส าหรับแนวทางการบริหารจดัการไมผ้ลน้ัน เน้นการจดัการสวนผลไมใ้หมี้คุณภาพ ส่งเสริมการ

ส่งออกเพ่ิมขึ้ นเพ่ือขยายตลาดไปต่างประเทศ ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยี นวตักรรมในการแปรรูป เช่น 

สินคา้แชแ่ข็ง การท าแหง้แบบแชเ่ยอืกแข็ง เป็นตน้ 

 



ป้องผลประโยชนน์กัปรบัปรุงพนัธุ ์เกษตรฯรณรงคจ์ดทะเบียนรบัรองพนัธุส์กดัแอบอา้งสิทธ์ิ 

 

นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า เมล็ดพนัธุ์ หรือพืชพันธุ์ดีเป็น

ส่ิงจ าเป็นอย่างยิ่งในการเพาะปลูกพืชเป็นปัจจยัส าคญัต่อการเพ่ิมปริมาณและคุณภาพของผลผลิต สรา้ง

ความมัน่คงทางอาหาร ดงัน้ันการปรบัปรุงพนัธุ์พืชใหไ้ดพ้นัธุ์ดีและมีความหลากหลายจึงเป็นส่ิงส าคัญ 

อย่างไรก็ตาม การปรบัปรุงพนัธุ์พืช ตอ้งใชท้ั้งความรูค้วามสามารถ เทคนิค รวมทั้งยงัมีค่าใชจ้่ายท่ีตอ้ง

ลงทุน ดงัน้ัน เพ่ือกระตุน้และส่งเสริมใหมี้การพฒันาปรับปรุงพนัธุพื์ชอยา่งต่อเน่ือง นักปรบัปรุงพนัธุพื์ช

จึงสมควรไดร้บัเกียรติยกย่องและผลตอบแทนท่ีคุม้ค่า เพ่ือเป็นก าลงัใจและสรา้งแรงจงูใจรกัษาอาชีพนัก

ปรับปรุงพนัธุ์พืชท่ีมีอยู่เดิม และเพ่ิมจ านวนนักปรับปรุงพนัธุ์ใหม่ๆใหม้ากขึ้ น โดย กรมวิชาการเกษตร 

เป็นหน่วยงานก ากับดูแลกฎหมายเก่ียวกบัการส่งเสริมการปรบัปรุงพนัธุ์พืช 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.พนัธุ์พืช 

พ.ศ.2518 และ พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุพื์ช พ.ศ.2542 

ทั้งน้ี ความแตกต่างของการรบัรองพนัธุพื์ชข้ึนทะเบียนและการจดทะเบียนพนัธุพื์ชใหม่ คือ ในการ

ขึ้ นทะเบียนพนัธุ์ตาม พ.ร.บ.พนัธุพื์ช พ.ศ.2518 น้ัน พนัธุพื์ชทุกชนิดสามารถน ามายื่นขอขึ้ นทะเบียนได ้

โดยการตรวจสอบลกัษณะพนัธุ ์จะใชก้ารพิจารณาตรวจสอบจากขอ้มลูท่ีเป็นเอกสารหลกัฐานและรูปถ่าย 

ส่วนการจดทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ตาม พ.ร.บ.คุม้ครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 นักปรบัปรุงพนัธุ์หรือเจา้ของ

พนัธุ์จะไดร้ับสิทธิคุม้ครองตามกฎหมาย บุคคลใดจะขายส่วนขยายพนัธุ์ของพนัธุ์พืชใหม่ท่ีจดทะเบียน

คุม้ครองไวแ้ลว้ ตอ้งไดร้บัอนุญาตจากนักปรบัปรุงพนัธุเ์จา้ของพนัธุเ์สียก่อนจึงจะสามารถกระท าได ้โดย

กฎหมายมีอายุการคุม้ครองตั้งแต่ 12 ปี 17 ปี และ 27 ปี แตกต่างตามชนิดพืช โดยพันธุ์พืชท่ีจะจด

ทะเบียนไดต้อ้งยงัไม่ขายจ่ายแจกส่วนขยายพนัธุ์เกินกว่า 1 ปีก่อนวนัท่ียื่นขอจดทะเบียน และตอ้งผ่าน

กระบวนการปลกูตรวจสอบตามระเบียบท่ีกฎหมายก าหนด ใชร้ะยะเวลาด าเนินการอยา่งน้อย 2 ปี ขึ้ นอยู่

กับชนิดพืช ความพรอ้มของผูย้ื่นและคุณภาพการปลูกตรวจสอบปัจจุบันมีเพียง 62 ชนิดพืชเท่าน้ัน ท่ี

สามารถยืน่จดทะเบียนพนัธุพื์ชใหม่ไดแ้ละเม่ือจะท าการคา้พนัธุท่ี์ไดจ้ดทะเบียนแลว้ ผูท้รงสิทธิจะตอ้งติด

ฉลากแสดงทะเบียนตามรปูแบบท่ีกฎหมายก าหนดไวท่ี้ส่วนขยายพนัธุท่ี์จ าหน่ายดว้ย 

ทั้งน้ี การออกหนังสือรบัรองพนัธุพื์ชข้ึนทะเบียนเปรียบเสมือนการท าบตัรประจ าตวัพนัธุพื์ชซ่ึงเป็น

ประโยชน์ในการป้องกนัมิใหบุ้คคลอ่ืนสามารถน าพนัธุท่ี์ขึ้ นทะเบียนแลว้ ไปอา้งสิทธิยื่นจดทะเบียนพนัธุ์

ใหม่ได ้และยงัเป็นการคุม้ครองเชิงปกป้องในทรพัยากรพนัธุพื์ชของประเทศเน่ืองจากปรากฏเป็น 

หลกัฐานยืนยนัในฐานขอ้มลูพนัธุพื์ชของประเทศ ขณะท่ีการจดทะเบียนพนัธุพื์ชใหม่เป็นการคุม้ครองเชิง

ทรพัยสิ์นทางปัญญาเชิงการคา้ท่ีผูท้รงสิทธิไดร้บัสิทธิการคุม้ครอง และมีหนา้ท่ีท่ีตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย 

เชน่กนั 

ปัจจุบัน กรมวิชาการเกษตรออกหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้ นทะเบียนแลว้ 1,081 ฉบับ และจด

ทะเบียนพนัธุ์พืชใหม่ จ านวน 461 พนัธุ ์ทั้งน้ีกฎหมายทั้ง 2 ฉบบัมีบริบทท่ีแตกต่างกนั จึงเป็นทางเลือก

ใหนั้กปรับปรุงพันธุ์พืชสามารถพิจารณาเลือกใชไ้ดต้ามความเหมาะสม อย่างไรก็ตาม กฎหมายทั้ง 2 

ฉบบัมีเจตนารมณ์ท่ีเหมือนกนัคือส่งเสริมใหเ้กิดการปรบัปรุงพนัธุพื์ชเพ่ิมเติม เพ่ือพฒันาและสรา้งความ

เขม้แข็งภาคการเกษตรของประเทศต่อไป กรมวิชาการเกษตร จึงขอเชิญชวนนักปรบัปรุงพนัธุพื์ช น าพนัธุ์

พืชท่ีปรับปรุงพันธุ์จนประสบความส าเร็จ มายื่นขอรับความคุม้ครองไดท่ี้ส านักคุม้ครองพันธุ์พืช กรม

วิชาการเกษตร 


