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	 ประเทศไทยต้องพฒันาให้อตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ์1	ภายในประเทศมคีวามเข้มแขง็	

เนือ่งจากเมลด็พนัธุด์เีป็นปัจจยัพืน้ฐานในการยกระดับประสิทธภิาพการผลิตภาคเกษตร

และรายได้เกษตรกร	 เมล็ดพันธุ์เป็นกระบวนการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่เกษตรกรยอมรับ 

สงูเพราะไม่ต้องปรบัเปลีย่นวถิกีารผลติ	และเหน็ผลตอบแทนในระยะเวลาอนัสัน้	การผลติ 

เมล็ดพันธุ์ให้ผลตอบแทนสูง	 (สร้างรายได้	 10,000-30,000	บาทต่อเดือนในพื้นที่	 1	 ไร่	

ระยะเวลา	2-5	เดือน)	ปี	2558	ประเทศไทยมีเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมและผสม

เปิดรวมกันประมาณ	80,000	ครัวเรือน	(เกรียงศักดิ์	สุวรรณธราดล,	2556,	กรมการข้าว,	

2558,	กรมปศุสตัว์,	2558)	เมลด็พนัธุเ์ป็นสนิค้าทีใ่ช้ความรูท้างวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	

เข้มข้นและเป็นการบูรณาการของสหวิทยาการ	 เช่น	พันธุศาสตร์	สรีรวิทยา	 เทคโนโลยี 

ชีวภาพ	 และการจัดการเกษตรที่ดี	 เป็นต้น	 ด้วยเหตุนี้	 การส่งเสริมให้มีอุตสาหกรรม 

ดังกล่าวในประเทศจึงเป็นการกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีของ 

ประเทศให้มีความก้าวหน้า	(พงศ์เทพ	อัครธนกุล,	2558)

	 ปี	2556	ประเทศไทยเป็นผูส่้งออกเมล็ดพันธุม์ากเป็นอนัดับที	่15	ของโลก	ส่งออก 

เมล็ดพนัธุข้์าวโพดเลีย้งสตัว์และเมลด็พนัธุผ์กัมากเป็นอนัดบั	1	และอนัดบั	3	ของภมูภิาค 

เอเชียตามล�าดบั	มลูค่าการส่งออกเมล็ดพันธุข์องไทยเพ่ิมขึน้ต่อเนือ่งสะท้อนความสามารถ 

ในการแข่งขนัของประเทศไทย	อย่างไรกด็	ีประเทศคูค้่าเริม่มนีโยบายปกป้องอตุสาหกรรม 

เมล็ดพันธุ์ของตนเองโดยก�าหนดระยะเวลาการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ชนิดเดิม	 เกษตรกร 

ยอมรับเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาด้วยเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	 (GMOs)	มากขึ้น	และคู่แข่งใน 

ต่างประเทศมีเพิ่มขึ้น	 ถือเป็นอุปสรรคต่อการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของ 

ประเทศไทยในระยะเวลาอันใกล้นี้

1	 เมล็ดพันธุ์	หมายความว่าเมล็ดหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของพืชที่ใช้เพาะปลูกหรือใช้ท�าพันธุ์	เช่น	ต้น	ตอ	หน่อ	เหง้า	 

	 กิ่ง	แขนง	ตา	ราก	หัว	ดอก	หรือ	ผล	
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	 ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีแห่งชาติ	 (สวทช.)	 และสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย	 จึงลงนามบันทึก 

ข้อตกลงความร่วมมือการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธ์ุใน

ระดับสากล	 เมื่อวันที่	 26	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2557	 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืน

ให้กับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องของประเทศไทย	 และ

พันธกิจแรกคือการจัดท�าแผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์เพ่ือผลักดันให้

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค	 มีกรอบการด�าเนินงาน

ระยะเวลา	10	ปี	มุ่งเน้นให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	(supply	chain)	

ได้แก่	 ภาครัฐ	 ภาคเอกชน	 และสถาบันการศึกษา/สถาบันวิจัยใช้เป็นกรอบในการด�าเนินงาน

เพื่อให้เกิดความเป็นเอกภาพ	และเกิดผลงานที่เป็นรูปธรรม	การจัดท�ายุทธศาสตร์มีเป้าหมาย 

เพื่อเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้ เพียงพอควบคู่กับ 

การยกระดับความสามารถในการแข่งขันไปพร้อมๆ	กัน

	 ขอบเขตของการจัดท�าแผนแม่บทยุทธศาสตร์การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ	์ 

พ.ศ.	2558	-	2567	ประกอบไปด้วย	3	ส่วนที่ส�าคัญ

 ส่วนที่ 1	 สถานภาพและแนวโน้มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ครอบคลุม	 5	 ส่วนส�าคัญ	

ได้แก่	 1)	 การผลิตและการค้า	 2)	 กฎระเบียบและมาตรการของรัฐ	 3)	 การวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยี	 4)	 บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 5)	 ปัจจัยสนับสนุน

การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	

 ส่วนที่ 2	 แผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์	 ประกอบด้วย	 1)	 ยุทธศาสตร์

การพัฒนาเพื่อเพิ่มความสามารถในการส่งออกเมล็ดพันธุ์	พืชเป้าหมาย	 ได้แก่	 ข้าวโพด 

เลี้ยงสัตว์และพืชผัก	 2)	 ยุทธศาสตร์เพิ่มและกระจายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอต่อ 

ความต้องการใช้ในประเทศ	พืชเป้าหมาย	ได้แก่	ข้าวและพืชไร่ตระกูลถั่ว

 ส่วนที่ 3	กลไกการขับเคลื่อนการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์

• • •
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สถานภาพและแนวโน้ม 
อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ไทย

บทที่ 2
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สถานภาพและแนวโน้ม 
อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ไทย
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 2.1 ความสำ�คญัของอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ต่อประเทศไทย 
	 แรงงานร้อยละ	35-40	ของประเทศอยู่ในภาคเกษตร	แต่เกษตรกรส่วนใหญ่มีรายได้เฉลี่ยต�่ากว่าอาชีพอื่น 
ไม่น้อยกว่า	1	เท่าตัว	ดังน้ัน	จึงต้องเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตหรือการสร้างมูลค่าเพ่ิมต่อพ้ืนที่ด้วยการใช้
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 และเมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในเทคโนโลยีที่มีผลต่อการเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรและ
เพิ่มขีดความสามารถของอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	
	 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 (ไม่รวมส่วนขยายพันธุ์)	 สร้างรายได้หมุนเวียนภายในประเทศมากกว่า	 25,000	
ล้านบาท	 เกี่ยวข้องกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม่น้อยกว่า	 80,000	 ครัวเรือน	 เมล็ดพันธุ์ดีเป็นจุดเริ่มต้นใน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มระบบเศรษฐกิจหลายเท่าตัว	 เช่น	 จากเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์มูลค่า	 2,000	 ล้านบาท	 
เมล็ดพันธุ์ปริมาณร้อยละ	60	(มูลค่า	3,200	ล้านบาท)	เมื่อน�าไปปลูกสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร	มูลค่า	35,800	
ล้านบาท	 ผลผลิตท้ังหมดน�าไปผลิตเป็นอาหารสัตว์สร้างมูลค่ารวม	300,000	 ล้านบาท	 มีการน�าอาหารสัตว์ไป 
เลี้ยงสัตว์ประเภทต่างๆ	 ส่วนหนึ่งของเนื้อสัตว์ที่ผลิตได้บริโภคในประเทศและอีกส่วนหนึ่งส่งออก	 ปี	 2558	
ประเทศไทย	 มีรายได้จากการส่งออกเนื้อสัตว์	 500,000	 ล้านบาท	 ดังนั้น	 เมื่อรวมมูลค่าตลอดห่วงโซ่เมล็ดพันธุ์ 
ข้าวโพดจึงมีส่วนสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจไทยไม่น้อยกว่า	843,000	ล้านบาท	(รูปที่	2-1)

รูปที่ 2-1: ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์ 
  ในประเทศไทย (2558)

ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์ 
 ในประเทศไทย (2558)

สำ่งออก 1,880 ล้านบาท

ใช้ในประเทศ 3,200 ล้านบาท

ผลผลิต (4.60 ล้านตนั)
35,800 ล้านบาท

ผู้ปลูก 455,000 ครวัเรือน

อาหารสำตัว์

300,000 ล้านบาทเนื้อสำตัว์สำ่งออก

500,000 ล้านบาท

มูลค่ารวม
843,000
ล้านบาท ที่มา: เกรียงศักดิ์ สุวรรณ ธราดล และคณะ, ส�นักเศรษฐกิจการเกษตร, 

สมาคมผู้ผลิตอาหารสัตว์ไทย, สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย

ผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์
15,000 ครัวเรือน

รายได้ 2,000 ล้านบาท

เมล็ดพนัธุ์ลูกผสำม
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	 เช่นเดียวกับกรณีของพริก	 ถ้าพิจารณาเฉพาะมูลค่าเมล็ดพันธุ์พริก	 เห็นได้ว่ามีมูลค่า

เพียง	 500	 ล้านบาท	 แต่หากพิจารณารวมมูลค่าต่อเนื่องของผลผลิตพริกที่น�าไปบริโภคในรูป

พริกสด	 พริกแห้ง	 แปรรูปเป็นซอสพริกและน�้าจิ้ม	 เครื่องแกง	 หรือเป็นส่วนประกอบของยา

และอาหารเสริม	มีมูลค่ารวมกันมากกว่า	25,000	ล้านบาท	(รูปที่	2-2)	

รูปที่ 2-2: ห่วงโซ่มูลค่าเพิ่มของเมล็ดพนัธุ์พริก

 2.2 โครงสำร้างอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ไทย 
	 ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในโครงสร้างอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วย	3	ภาคส่วนส�าคัญ 

ได้แก่	 1)	 ภาครัฐ	 (รวมถึงองค์กรไม่แสวงหาประโยชน์)	 ประกอบด้วย	 หน่วยงานในสังกัด

กระทรวง	สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่างๆ	2)	ภาคเอกชน	ได้แก่	บริษัทเอกชน	สหกรณ์	

ชมรม	และร้านค้า	และ	3)	เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	

พริกและมูลค่าเพิ่มในอุตสำาหกรรมที่เกี่ยวข้องกบัพริก

มูลค่ารวม
25,474 ล้านบาท

ในประเทศ = 22,125 ล้านบาท
สำ่งออก = 3,349 ล้านบาท

ที่มา: ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล และกระทรวงพาณิชย์

เมล็ดพนัธุ์ ผลิตผล แปรรูป

ในประเทศ
28 ตนั

(220 ล้านบาท)

สำ่งออก
33 ตัน

(278 ล้านบาท)

แช่เย็น
13,100 ตัน
102 ล้านบาท

เครื่องแกง
สำ่งออก

1,337 ล้านบาท

พริกสำด

ซอสำพริก
และน�้าจิ้ม ยา/อาหารเสำริม

พริกแห้ง แปรรูป

420,000 ตันต่อปี

ในประเทศ
209,700 ตนั
7,340 ล้านบาท

สำ่งออก
15,000 ตัน
172 ล้านบาท

ในประเทศ
263,000 ตัน

10,500 ล้านบาท
สำ่งออก

1,409 ล้านบาท

ในประเทศ
45,700 ตัน

4,065 ล้านบาท

สำ่งออก
2,927 ตนั

153 ล้านบาท
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	 ตารางที่	 2-1	 แสดงบทบาทของแต่ละหน่วยงานที่มีต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	

ภาครัฐมีบทบาทในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	 การผลิตเมล็ดพันธุ์คัด	 พันธุ์หลัก	 และพันธุ์ขยาย	

ควบคุมคุณภาพการผลิตและการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์พืช	 ส่งเสริมให้เกิดการกระจายเมล็ดพันธุ์ดี	

การสร้างและพัฒนาบุคลากรและจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการผลิต	 เช่น	 หน่วย

เก็บรักษาเชื้อพันธุกรรม	ภาคเอกชนเน้นวิจัยและพัฒนาโดยเฉพาะการปรับปรุงพันธุ์/พัฒนาพันธุ์ 

ลูกผสม	 การผลิต/การค้าเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะพันธุ์ลูกผสม	 พัฒนาบุคลากรของบริษัทและ

เกษตรกรที่อยู่ภายใต้ระบบการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์	 และเกษตรกรมีส่วนส�าคัญในการพัฒนา

พันธุ์พืชที่ขยายพันธุ์ได้โดยไม่ใช้เมล็ดและพืชผสมตัวเอง	 เช่น	 ไม้ผล	 ไม้ดอก	 ไม้ประดับ	 เป็นต้น	

ควบคุมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในแปลงให้ได้คุณภาพและมาตรฐานการเป็นเมล็ดพันธุ์ดี	 รวมถึง

ถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มหรือเครือข่าย	เป็นต้น	

ตารางที่ 2-1: หน่วยงานและความรบัผิดชอบในโครงสำร้างอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์

ภาครฐั ภาคเอกชน เกษตรกร

วิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยี

ความรับผิดชอบ
•	ปรบัปรงุพนัธุ/์พัฒนาพนัธุเ์น้นพนัธุผ์สมเปิด
•	พัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์
•	พัฒนาเทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
		เมล็ดพันธุ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	กรมวิชาการเกษตร
•	กรมการข้าว
•	กรมพัฒนาที่ดิน
•	กรมปศุสัตว์	
•	สถาบันการศึกษา
•	ศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ
•	ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและ
		น�้าตาลทราย
•	มูลนิธิโครงการหลวง
•	ศูนย์วิจัยพืชผักเขตร้อน	
•	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
		เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)

ความรับผิดชอบ
•	ปรับปรุงพันธุ์/พัฒนา
		พันธุ์	เน้นพันธุ์ลูกผสม
•	พัฒนาเทคโนโลยี
		เมล็ดพันธุ์
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	บรษิทัเอกชน	34	บริษทั			
		(9	บริษัทเป็นบริษัท
		ต่างชาติ)

ความรับผิดชอบ
•	ปรับปรุงพันธุ์/พัฒนา
		พันธุ์		ไม้ผล	ไม้ดอก	
		ไม้ประดับ
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ตารางที่ 2-1: (ต่อ)

ภาครฐั ภาคเอกชน เกษตรกร

ควบคุมการผลิตและ
การจ�าหน่ายโดย
อาศัยอ�านาจของ
กฎหมาย

ความรับผิดชอบ
•	ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์		ให้เป็นไปตาม
		มาตรฐาน
•	ป้องกันไม่ให้เชือ้โรคท่ีตดิมากบัเมลด็เข้ามา
		ยังประเทศไทย	
•	การคุ้มครองพันธุ์อันเป็นผลจากการ
		ปรับปรุงพันธุ์
•	การแบ่งปันผลประโยชน์ให้กับเจ้าของเชื้อ
		พันธุกรรม
•	หน่วยงานรับรองระบบงาน
•	การป้องกันผลกระทบล่วงหน้าที่จะเกิดขึ้น
		จากการใช้เมล็ดพันธุ์ที่เป็นจีเอ็มโอ
•	ก�าหนดชนิดสินค้าที่น�าเข้า-ส่งออก

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	กรมวิชาการเกษตร
•	กรมการข้าว
•	ส�านักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
		อาหารแห่งชาติ		(มกอช.)
•	กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ	และ
		สิ่งแวดล้อม
•	กระทรวงพาณิชย์

การผลิต ความรับผิดชอบ
•	ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด	พันธุ์หลัก	พันธุ์ขยาย
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	กรมวิชาการเกษตร
•	กรมการข้าว
•	กรมพัฒนาที่ดิน
•	กรมปศุสัตว์	
•	สถาบันการศึกษา

ความรับผิดชอบ
•	ผลิตเมล็ดพันธุ์พ่อ-แม่
•	ควบคุมคุณภาพเมล็ด
		พันธุ์ในแปลง	และ
		เมล็ดพันธุ์จ�าหน่าย
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัท	34	บริษัท

ความรับผิดชอบ
•	ควบคุมคุณภาพเมล็ด
		พันธุ์ในแปลง	
•	การผลิตเมล็ดพันธุ์คัด
		พันธุ์หลัก	พันธุ์ขยาย		
		(พืชผสมเปิด)			

การค้า ความรับผิดชอบ
•	ส่งเสริมการกระจายเมล็ดพันธุ์/
		การค้าเมล็ดพันธุ์
หน่วยงาน
•	กรมส่งเสริมการเกษตร
•	กรมส่งเสริมสหกรณ์
•	กรมการข้าว
•	กรมพัฒนาที่ดิน
•	กรมปศุสัตว์

ความรับผิดชอบ
•	การกระจายเมล็ดพันธุ์				
		ทั้งในและต่างประเทศ
•	ส่งเสริมการลงทุน
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัทเมล็ดพันธุ์	
		184	บริษัท
•	ร้านค้าขออนุญาตเป็น						
		ผู้รวบรวมเมล็ดพันธุ์						
		900	แห่ง
•	ร้านค้าที่จ�าหน่ายเมล็ด
		พนัธุ	์	~	20,000	ร้านค้า
•	ร้านค้าของสหกรณ์	
•	ธนาคารเพื่อการเกษตร
		และสหกรณ์การเกษตร

ความรับผิดชอบ
• การกระจายเมล็ด
		พันธุ์ให้สมาชิกในกลุ่ม/
		ท้องถิ่น
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ตารางที่ 2-1: (ต่อ)

ภาครฐั ภาคเอกชน เกษตรกร

การสร้าง/พัฒนา
บุคลากร

ความรับผิดชอบ
•	สร้างบุคลากรรุ่นใหม่
•	พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องใน
		อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	
หน่วยงาน
•	สถาบันการศึกษา
•	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
•	ส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และ
		เทคโนโลยีแห่งชาติ	(สวทช.)
•	ส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
		วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	และนวัตกรรม
		แห่งชาติ	(สวทน.)	
•	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	
		(สวก.)	

ความรับผิดชอบ
•	พัฒนาบุคลากรของ
		บริษัท
•	พัฒนาเกษตรกรที่อยู่
		ในระบบรับจ้างผลิต
		เมล็ดพันธุ์

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัท	34	บริษัท

ความรับผิดชอบ
•	พัฒนาเกษตรกรที่อยู่
		ในเครือข่าย

โครงสร้างพื้นฐานที่
สนบัสนนุอุตสาหกรรม 
เมล็ดพันธุ์

ความรับผิดชอบ
•	จัดเก็บเชื้อพันธุกรรม
•	ระบบชลประทาน
•	นโยบายส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรม
		เมล็ดพันธุ์

หน่วยงาน
•	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
•	สถาบันการศึกษา
•	ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการ
		ลงทุน	(BOI)

ความรับผิดชอบ
•	จัดเก็บเชื้อพันธุกรรม
		หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
•	บริษัท	34	บริษัท

	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยเริ่มต้นด้วยการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์มาบรรจุ

ซองขายตั้งแต่ปี	 2464	 ต่อมาในปี	 2573	 เริ่มงานปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทยในหน่วยงานภาครัฐ	

พืชที่มีการปรับปรุงพันธุ์หรือพัฒนาในช่วงแรก	 ได้แก่	 ข้าว	 เนื่องจากเป็นพืชอาหารหลักของคนไทย	 

ต่อมาปี	 2503	 เริ่มการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ความส�าเร็จส�าคัญมาจากความช่วยเหลือ 

จากองค์กรระหว่างประเทศ	 โดยเฉพาะมลูนธิร๊ิอกกีเ้ฟลเลอร์ทีใ่ห้ความช่วยเหลอืในการปรบัปรงุพนัธุพ์ชื 

ผ่านโครงการข้าวโพดและข้าวฟ่างในประเทศแถบเอเชยี	(Inter-Asian	Corn	and	Sorghum	Program) 

ในครั้งนั้นมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมมือกับกรมกสิกรรม	 (กรมวิชาการเกษตรในปัจจุบัน)	 

ด�าเนนิการวจิยัและพฒันาข้าวโพดและข้าวฟ่างโดยใช้พ้ืนทีข่องสถานฝึีกนสิิตเกษตรสุวรรณวาจกกสิกจิ	

และการจัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติเมื่อวันที่	 22	 ตุลาคม	 2512	 ถือเป็นส่วนส�าคัญ

ในการบ่มเพาะความเชี่ยวชาญนักวิจัย	 และดึงดูดให้บริษัทต่างชาติเข้ามาลงทุนในประเทศไทยในการ

ผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์เชิงการค้า	 ส่งผลให้ประเทศไทยก้าวข้ึนเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์มากเป็นอันดับหนึ่งของภูมิภาคเอเชีย	 นับตั้งแต่เริ่มต้นธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทย	 จนถึง

ปัจจุบันได้เข้าสู่ทศวรรษที่	10	มีพัฒนาการส�าคัญ	ดังตารางที่	2-2
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ตารางที่ 2-2: 10 ทศวรรษแห่งการพฒันาอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ไทย
ล�ดบัเหตุการณ์สำ�คญั

ทศวรรษที่ 1 (2460-2469)
  พ.ศ. 2464

ซื้อมา-ขายไป
•	เจียไต๋น�าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักมาบรรจุซองขาย

ทศวรรษที่ 2-5 (2470-2519)
  พ.ศ. 2473
  พ.ศ. 2503
  พ.ศ. 2508
  พ.ศ. 2513 

วางรากฐานงานปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย
•	เริ่มมีการปรับปรุงพันธุ์พืชในประเทศไทย
•	เริ่มการวิจัยปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดในประเทศ
•	ศูนย์วิจัยข้าวโพด	ข้าวฟ่าง	เป็นสถานีวิจัย	ฝึกอบรม	นักวิชาการและเกษตรกรทั้ง
		ในและต่างประเทศ
•	ประสบความส�าเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ	1

ทศวรรษที่ 6-7 (2520-2539)
  พ.ศ. 2520
  พ.ศ. 2521
  พ.ศ. 2523
  พ.ศ. 2524
  พ.ศ. 2527
  พ.ศ. 2533
  พ.ศ. 2539

ขยายฐานธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยบริษัทต่างชาติชั้นน�าเข้ามาลงทุนด�าเนิน
ธุรกิจ และลงทุนปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย
•	จัดตั้งบริษัทซินเจนทา	ซีดส์	จ�ากัด	
•	ภาคเอกชนเริ่มจ�าหน่ายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม	แต่ไม่เป็นที่ยอมรับของเกษตรกรเนื่องจาก
		ผลผลิตสูงกว่าสุวรรณ	1	เพียงร้อยละ	8	แต่ราคาสูงกว่า	3	เท่า
•	จัดตั้งบริษัทไพโอเนีย	ไฮเบรด	ไทยแลนด์	จ�ากัด
•	จัดตั้งบริษัทมอนซานโต้เมล็ดพันธุ์	ไทยแลนด์	จ�ากัด	
•	จัดตั้งบริษัท	แปซิฟิค	เมล็ดพันธุ์	จ�ากัด	
•	จัดตั้งบริษัทที	เอส	เอ	จ�ากัด
•	จัดตั้งบริษัทอีสท์	เวสท์	ซีด	จ�ากัด
•	พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมสูงกว่าสุวรรณ	1	ร้อยละ	50	เกษตรยอมรับเพิ่มขึ้น
•	จัดตั้งบริษัทซาคาตะ	สยาม	ซีด	จ�ากัด

ทศวรรษที่ 8 (2540-2549) เมล็ดพันธุ์ลูกผสมเป็นที่ยอมรับของเกษตรกร การส่งออกเติบโต
•	บริษัทเอกชนไทยเริ่มปรับปรุงพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ	
•	สวทช.สนับสนุนให้เกิดการรวมตัวของบริษัทเป็นคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์	(เอกชนและรัฐ)

ทศวรรษที่ 9-10 (2550-2559)
 พ.ศ. 2549-ปัจจุบัน 
 พ.ศ. 2555-2556

ก้าวสู่ความทันสมัยและเป็นสากล
•	สวทช.สนับสนุนการด�าเนินงานคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์	(เอกชนและรัฐ)
•	เอกชนปรับปรุงพันธุ์ด้วยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพิ่มขึ้น	
•	ยกระดับระบบการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์สู่มาตรฐานสากล	(ISTA)
		(บริษัทอีส	เวส์ท	ซีด	และเจียไต๋)

ที่มา: โปรแกรมเมล็ดพันธุ์ สวทช. และรวบรวมโดยคณะผู้วิจัย

1)	ศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติเป็นสถานีวิจัย	 ฝึกอบรมนักวิชาการและเกษตรกร 
	 ทั้งในและต่างประเทศ	ท�าให้บุคลากรมีความเชี่ยวชาญสูง	(ยุคที่	2-5)	ดึงดูดบริษัทชั้นน�า 
	 จากต่างประเทศมาลงทุนต้ังสถานีวิจัยในประเทศไทย	นักวิชาการไทยมีประสบการณ ์
	 จัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์	(ยุคที่	6-7)	
2)	ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและภาครัฐในลักษณะคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์	 (ยุคท่ี 
	 9-10)	 มีผลต่อการพัฒนาความสามารถการวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชน	 (พันธุ์และ 
	 เทคโนโลยีใหม่ๆ)	โดยเฉพาะบริษัท	SMEs
3)	เอกชนน�าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ปรับปรุงพันธ์เพิ่มขึ้น	 โดยเฉพาะผู้ประกอบการขนาด 
	 กลางและใหญ่	

สำรุปบทเรียนจากการลงทุนวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีของประเทศไทย
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รายชื่อบริษทั ล้านบาท

1 บริษัทมอนซานโต้	ไทยแลนด์		จ�ากัด 							1,854,243,762	

2 บริษัทซินเจนทา	ซีดส์	จ�ากัด 							1,721,678,021	

3 บริษัท	แปซิฟิค	เมล็ดพันธุ์	จ�ากัด 							1,389,087,626	

4 บริษัทไพโอเนีย	ไฮเบรด	ไทยแลนด์	 									903,526,946	

5 บริษัทอีสท์	เวสท์	ซีด	จ�ากัด 									818,932,000	

6 บริษัทเจียไต๋เมล็ดพันธุ์	จ�ากัด 									748,157,230	

7 บริษัทอีสท์	เวสท์	ซีด	อินเตอร์เนชั่นแนล	จ�ากัด 									431,012,000	

8 บริษัทชีนเมล็ดพันธุ์	จ�ากัด 									398,577,568	

9 บริษัทเมล็ดพันธุ์	เอเชีย	จ�ากัด 									274,322,935	

10 บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์	จ�ากัด 									221,124,288	

11 บริษัทเพื่อนเกษตรกร 									195,383,638	

12 บริษัทอดัมส์	เอ็นเตอร์ไพรเซส	จ�ากัด 									189,321,599	

13 บริษัทเจียไต๋โปรดิ๊วซ์	จ�ากัด 									157,747,645	

14 บริษัทแอ๊ดว้านซ์ซีดส์	จ�ากัด 									108,034,552	

15 บริษัทซาคาตะ	สยาม	ซีด	จ�ากัด 											95,319,097	

16 บริษัทพืชพันธุ์ตราสิงห์	จ�ากัด 											57,852,450	

17 บริษัทสวีทซีดส์	จ�ากัด 											53,129,867	

18 บริษัทเอ.จี.ยูนิเวอร์แซล	จ�ากัด 											52,429,754	

19 บริษัทยูเนี่ยนเพรสติจ	อะโกร	จ�ากัด 											43,420,557	

20 บริษัทก�าไลทองการเกษตร	จ�ากัด 											41,570,200	

ที่มา: กรมพัฒนาธุรกิจ,2558.

2.3 สำถานภาพการผลิตและการค้าเมล็ดพนัธุ์
 มูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์ท่ีขยายตัวเป็นสิ่งสะท้อนว่าต่างประเทศให้การยอมรับในคุณภาพเมล็ดพันธุ์ของ
ไทย	และมีศักยภาพที่ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยในเวทีโลกได้			
	 2.3.1)	สถานภาพความต้องการเมล็ดพันธุ์และแนวโน้ม
	 	 ก)	ในประเทศ	
	 	 ประเทศไทยมีพื้นที่ท�าการเกษตรจ�านวน	150	ล้านไร่	แบ่งเป็นนาข้าว	70	ล้านไร่	พืชไร่	31	ล้านไร่	ไม้
ผลและไม้ยืนต้น	35	ล้านไร่	ผัก/ไม้ดอกไม้ประดับ	1.4	ล้านไร่	และเนื้อที่ใช้ประโยชน์ทางการเกษตรอื่น	12	ล้าน
ไร่	มีเกษตรกรผู้ปลูกพืชรวม	5.7	ล้านครัวเรือน	การใช้ประโยชน์ที่ดินของเกษตรกรไทยเปลี่ยนแปลงไปตามราคา
พืชผลเกษตร					
	 	 ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ของไทยปี	 2556	 มีมูลค่าประมาณ	 25,000	 ล้านบาทประกอบด้วยมูลค่า
ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวประมาณ	 15,000	 ล้านบาท	 พืชไร่	 ได้แก่	 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และพืชตระกูลถั่ว	 ประมาณ	
8,000	ล้านบาท	และมูลค่าตลาดเมล็ดพันธุ์ผักประมาณ	2,000	ล้านบาท	(http://www.eastwestseed.com)	
บริษัทที่มีรายได้มากที่สูงสุด	20	อันดับแรก	มีรายได้รวมกันคิดเป็นร้อยละ	98	ของรายได้รวมของธุรกิจ	บริษัท
ที่มียอดขายมากที่สุด	5	อันดับแรกทั้งหมดเป็นบริษัทข้ามชาติ	ขณะที่บริษัทของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัท
ขนาดเล็ก	 ยกเว้นเพียงบริษัทเจียไต๋เมล็ดพันธุ์	 จ�ากัด	 และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์	 จ�ากัด	 ที่เป็นบริษัท
ไทยที่มียอดขายรวมกันประมาณ	1,000	ล้านบาท	หรือมีส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	10	ของรายได้รวม	

ตารางที่ 2-3: รายได้ของบริษัทเมล็ดพนัธุ์ปี 2556
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	 เมล็ดพันธุ์ผักและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่จ�าหน่ายส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสมเนื่องจากให้ผลผลิตสูง	 มีความ

สม�่าเสมอของผลผลิตมากกว่าพันธุ์ผสมเปิด	ขณะที่เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้เกือบทั้งหมดเป็นพันธุ์ผสมเปิด

ตารางที่ 2-4: ความต้องการใช้เมล็ดพนัธุ์ของพืชเศรษฐกิจปี 2553-2557

ตารางที่ 2-5: ปริมาณการผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวจ�แนกตามผู้ผลิต
 และชนิดข้าว ปี 2557

ชนิดพืช 2553 2554 2555 2556 2557

ประเภทของเมล็ดพนัธุ์
ที่ใช้ในปัจจุบัน

ผสำมเปิด 
(%)

ลูกผสำม 
(%)

ข้าว 1,210,000 1,251,000 1,216,000 1,150,000 1,000,000 100 0

ข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์

24,000 24,000 24,000 24,000 24,000 1 99

ผัก 2,500 2,600 2,800 2,800 3,000 20 80

ถั่วเหลือง 8,600 5,650 3,700 2,933 2,800 100 0

ถั่วเขียว 4,600 4,600 4,600 4,350 4,146 100 0

ถั่วลิสง 3,800 3,800 3,700 3,530 2,957 100 0

ตนั

กรมการข้าว 85,000

ศูนย์ข้าวชุมชน 105,000

สหกรณ์การเกษตร 25,000

ภาคเอกชน 300,000

รวม 515,000

ที่มา: ส�นักงานเศรษฐกิจการเกษตร, กรมการข้าว และ FAO 

ที่มา: กรมการข้าว,2558.

	 ความต้องใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของเกษตรกรมีประมาณปีละ	1	ล้านตัน	ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว

ประกอบด้วย	 4	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 กรมการข้าว	 ศูนย์ข้าวชุมชน	 สหกรณ์การเกษตร	 และภาค

เอกชน	 โดยภาคเอกชนเป็นหน่วยงานที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ปริมาณมากที่สุด	 (ร้อยละ38)	 รอง 

ลงมา	 ได้แก่	 ศูนย์ข้าวชุมชน	 (ร้อยละ	 28)	 กรมการข้าว	 (ร้อยละ	26)	และสหกรณ์การเกษตร	 

(ร้อยละ	8)	ตามล�าดับ

 กรมการข้าว	 ศูนย์วิจัยข้าวมีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คัดและพันธุ์หลักปีละประมาณ	

3,000	 ตนั	 เมลด็พนัธุจ์�านวนดงักล่าวส่งต่อไปให้กองเมลด็พนัธุท่ี์มศีนูย์เมลด็พนัธุจ์�านวน	 23	 ศนูย์	

เพื่อน�าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นขยายจ�านวน	85,000	ตัน
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	 ศูนย์ข้าวชุมชน	ตั้งขึ้นเมื่อปี	พ.ศ.	2550	 โดยมีแนวคิดให้เกษตรกรที่อยู่ในบริเวณใกล้

เคียงกันรวมกลุ่มกัน	 ผลิตเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายในชุมชน	 หรือจ�าหน่ายทั่วไป	 รวมทั้งใช้เป็น 

ศูนย์กลางการเรียนรู้ของชุมชน	 โดยกรมการข้าวท�าหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการ 

เกี่ยวกับการผลิตเมล็ดพันธุ์	 ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ตลอดจนกระบวนการผลิต	 สนับสนุน

ปัจจัยการผลิตและอุปกรณ์ที่จ�าเป็นบางส่วน	 การเชื่อมโยงด้านเงินทุนและการตลาด	 รับซื้อ 

เมล็ดพันธุ์ข้าว	 และการจัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกรโดยผ่านศูนย์เมล็ดพันธุ์และ 

ร้านค้า	 ปัจจุบัน	 มีศูนย์ข้าวชุมชนที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง	 2,016	 ศูนย์	 ในพื้นที่	 60	 จังหวัด	 

ก�าลังการผลิตประมาณ	 200,000	 ตันต่อปี	 แต่ใช้ก�าลังการผลิตจริงเพียงครึ่งหนึ่งของก�าลัง

การผลิตที่มี	(กรมการข้าว,2558)	

 

	 ภาคเอกชน	ผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตรวบรวมจ�านวน	2,274	ราย	ด�าเนินการผลิต

และขายเมล็ดพันธุ์ขั้นจ�าหน่ายจ�านวน	300,000	ตันต่อปี	 เมล็ดพันธุ์ข้าวที่ผลิตเกือบทั้งหมด

อยู่ในกลุ่มข้าวไม่ไวแสง	 เนื่องจากเป็นเมล็ดพันธุ์ที่มีความต้องการซื้อสูงและมีการซื้อ-ขาย 

ตลอดท้ังปี	 เอกชนท่ีผลิตและจ�าหน่าย	 เมล็ดพันธุ์เป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่มีการน�า 

เมล็ดพันธุ์ขยายจากกรมการข้าวมาผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์ชั้นจ�าหน่าย	 ขณะที่ผู้ประกอบการที่มี 

การวิจัยและพัฒนาพันธุ์มีจ�านวนไม่มาก	 เช่น	 บริษัท	 เจริญโภคภัณฑ์	 เมล็ดพันธุ์	 จ�ากัด	 

เริ่มธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวเมื่อ	 9	 ปีที่ผ่านมา	 เมล็ดพันธุ์ที่บริษัทฯ	 มีการจ�าหน่ายเชิงพาณิชย์	

ได้แก่	พันธุ์ซีพี	111	(พันธุ์แท้)	และพันธุ์ซีพี	304	(พันธุ์ข้าวลูกผสม)	แต่ปริมาณการจ�าหน่าย

โดยเฉพาะพนัธุข้์าวลกูผสมในปี	2557	มเีพยีง	10	ตนั	เนือ่งจากผลผลิตข้าวลกูผสมไม่แตกต่าง 

จากข้าวพนัธุด์ขีองไทย	 ประกอบกบัราคารับซ้ือข้าวเปลือกปรับลดลงจากการยกเลิกนโยบาย

รับจ�าน�าข้าว	(กรมการข้าว,2558)	นอกจากนี้	ยังมีบริษัท	ไบเออร์ไทย	จ�ากัด	น�าเข้าพันธุ์ข้าว

ลูกผสมที่มีลักษณะให้ผลผลิตสูง	 ต้านทานโรค/แมลง	 และทนแล้งมาทดสอบเพื่อคัดเลือก

พันธุ์ที่เหมาะสมส�าหรับประเทศไทย	 แต่ปัจจุบันยังไม่มีการท�าการตลาด	 เนื่องจากผลผลิต

ของพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนายังอยู่ในระดับเดียวกับข้าวพันธุ์แท้	

	 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 เกษตรกรเริ่มใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเมื่อปี	 2533	 ใน

ช่วงสิบปีต่อมาเกษตรกรเปลี่ยนไปใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเกือบทั้งหมดเนื่องจากผลผลิตต่อ

ไร่แตกต่างจากพันธุ์ผสมเปิดอย่างชัดเจน	 ปี	 2558	 เกษตรกรร้อยละ	 99	 ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าว

ลูกผสม	 ราคาเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมอยู่ระหว่าง	 150-170	บาท/กก.	บริษัทที่มีส่วนแบ่ง

ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มาก	ได้แก่	มอนซานโต้	 เจริญโภคภัณฑ์	ซินเจทา	แปซิฟิค	

และไพโอเนีย	 ตามล�าดับ	 ประเทศไทยมีพันธุ์ที่จ�าหน่ายทางการไม่น้อยกว่า	 140	 พันธุ์	 

(Orachos	Napasintuwong,	2014)	แสดงให้เหน็ว่าเกษตรกรมีทางเลอืกค่อนข้างมาก
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Column1

รูปที่ 2-3: สำ่วนแบ่งของบริษทัจ�หน่ายเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์
ที่มา: Orachos Napasintuwong, 2014

มอนซานโต้ (23)แปซิฟิค (16)

ซินเจนทา (16)
เจริญโภคภณัฑ์ (21)

อื่นๆ (10)ไพโอเนีย (14)

	 จากความส�าเร็จทางการตลาดของเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสม	 น�าไปสู่การพัฒนา 

เมลด็พนัธุข้์าวโพดในกลุม่อืน่	ได้แก่	ข้าวโพดหวานและข้าวโพดข้าวเหนียวลกูผสม	ในกลุม่ข้าวโพดหวาน 

บรษิทัท่ีมส่ีวนแบ่งตลาดมาก	ได้แก่	บรษิทัสวทีซดีส์	จ�ากดั	แปซฟิิค	ชนิเจนทา	ราคาจ�าหน่ายเมลด็พนัธุ์ 

ข้าวโพดหวานอยู่ระหว่าง	 790-850	 บาท/กก.	 (http://www.maletpan.com)	 บริษัทท่ีผลิต 

เมลด็พนัธุข้์าวโพดข้าวเหนียวส�าคญั	ได้แก่	บริษทั	อสีท์	เวสท์	ซดี	ชนิเจนทา	เจยีไต๋	และเพือ่นเกษตรกร	 

ราคาเมล็ดพันธุ์อยู่ระหว่าง	560-790	บาท/กก.	(http://www.maletpan.com)

	 พชืไร่ตระกลูถัว่	พชือาหารสตัว์และพชืคลมุดินเมลด็พนัธุท่ี์เกษตรกรใช้เป็นพนัธุผ์สมเปิดทัง้หมด 

และเกษตรกรเกบ็เมลด็พนัธุเ์องเป็นส่วนใหญ่เนือ่งจากข้อจ�ากดัของโครงสร้างพืน้ฐานในการผลติของ 

ภาครัฐมีไม่เพียงพอ	 จึงใช้การส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และรัฐท�าหน้าที่ในการรับซื้อ	 

ดังนั้น	 ปริมาณผลผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วที่เข้าสู่ตลาดจึงผันแปรไปตามงบประมาณที่หน่วยงานดังกล่าว	 

ได้รับการจัดสรร	 เมล็ดพันธุ์ถ่ัวท่ีผลิตและจ�าหน่ายเป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได	้ 

จึงเป็นสาเหตุส�าคัญที่เอกชนไม่สนใจผลิตเมล็ดพันธุ์ป้อนตลาดเหมือนดังเมล็ดพันธุ์ประเภทอื่น	 

ด้วยเหตุผลข้างต้นจึงมีเมล็ดพันธุ์ดีเข้าสู่ตลาดต�่ากว่าร้อยละ	 10	 ของความต้องการใช้ในแต่ละป	ี

ประกอบกบัผลผลติต่อไร่ค่อนข้างต�า่	ท�าให้เกษตรกรลดพืน้ทีป่ลกูพชืตระกลูถ่ัวและเปลีย่นไปปลกูพชื 

ประเภทอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูงข้ึน	 อย่างไรก็ดี	 สถานการณ์ที่ประเทศมีน�้าต้นทุนน้อย	 รัฐบาลจึงม ี

นโยบายส่งเสรมิการปลกูถัว่ซึง่เป็นพชืใช้น�า้น้อยและตลาดมคีวามต้องการใช้สงู	คาดว่าความต้องการ 

เมล็ดพันธุ์ถั่วประเภทต่างๆ	ส�าหรับปี	2559	จะเพิ่มขึ้น

	 มันส�าปะหลัง	 อ้อย	 เกษตรกรใช้ส่วนขยายพันธุ์ที่ตนเองเก็บไว้เป็นหลัก	ทั้งนี้เกษตรกรเข้าถึง 

ส่วนขยายพันธุ์ที่มีคุณภาพเพียงร้อยละ	5	ของความต้องการ	นอกจากนี้	ปัญหาเรื่องส่วนขยายพันธุ์ 

ดีไม่เพียงพอแล้ว	 เกษตรกรยังประสบปัญหา	 เช่น	 ส่วนขยายพันธุ์ไม่ปลอดโรค	 ไม่ทนแล้ง	 หรือไม่ 

เหมาะสมส�าหรับเก็บเกี่ยวด้วยเครื่องจักร	 เป็นต้น	 ในส่วนของปาล์มน�้ามัน	 เกษตรกรมีโอกาสเข้าถึง

พนัธุด์ไีด้ทัง้หมด	แต่เกษตรกรต้องการพันธุท์ีม่ลัีกษณะทีดี่	ได้แก่	พันธุท์ีใ่ห้ผลผลิตน�า้มนัสูง	พันธุท์ีสุ่ก 

แก่พร้อมกัน		พันธุ์ที่สูงช้า	และพันธุ์ทนแล้ง
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ที่มา: ประมาณการโดยคณะผู้วิจัยโดยอ้างอิงจากข้อมูล http://faostat3.fao.org 

 แนวโน้มความต้องการใช้เมล็ดพนัธุ์ดีของประเทศไทยแบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม ดงันี้ 
  1) เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้องการเพ่ิมขึ้น	 คือ	 เมล็ดพันธุ์ผักเนื่องจากการบริโภคผักเฉลี่ยต่อหัวของคน 
ในประเทศยังต�่ากว่าประเทศที่พัฒนาแล้วค่อนข้างมาก	การผลิตผักมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งเป็นผลจากการน�า 
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้	เช่น	ระบบให้น�้า	โรงเรือน	หรือการปลูกพืชแบบไม่ใช้ดิน	ท�าให้เพิ่มรอบการปลูกได้มาก 
ขึ้น	 พืชไร่ตระกูลถั่วความต้องการเพิ่มขึ้น	 เนื่องจากปริมาณการผลิตต�่ากว่าความต้องการใช้ภายในประเทศมาก	 
และรัฐมีนโยบายส่งเสริมการปลูกเป็นพืชหลังนาเพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้กับดิน	และถั่วเป็นพืชใช้น�้าน้อย	
 2) เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้องการซื้อคงที่	คือ	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนื่องจากปริมาณพื้นที่เหมาะสม 
ส�าหรับปลูกข้าวโพดมีจ�ากัด	ประกอบกับประเทศมีนโยบายยุติการบุกรุกพื้นที่ป่าเพื่อปลูกข้าวโพดเนื่องจากอาจ 
น�าไปสู่การกีดกันทางการค้าได้เช่นเดียวกับกรณีปาล์มน�้ามันของประเทศอินโดนีเซีย	 ในส่วนของมันส�าปะหลัง 
เกษตรกรมีแนวโน้มคงพื้นที่เพาะปลูก	เนื่องจากตลาดส่งออกและตลาดพลังงานทางเลือกอยู่ในสถานะชลอตัว
 3) เมล็ดพันธุ์ที่มีความต้องการซื้อลดลง	คือ	ข้าว	จากนโยบายลดพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่ไม่เหมาะสม	ซึ่งมี 
จ�านวนร้อยละ	25	ของพื้นที่เพาะปลูกข้าว	รวมถึงมติให้เกษตรกรงดเพาะปลูกข้าวในฤดูนาปรังทั่วประเทศ	ส่งผล 
ให้ราคาเมลด็พนัธุข้์าวทุกประเภทปรบัลดลง	(กรมการข้าว,	2558)	ประกอบกับการยกเลกินโยบายจ�าน�าข้าว	ท�าให้ 
ราคาข้าวเปลือกปรบัตวัลง	เกษตรกรจงึเปลีย่นจากการซ้ือเมลด็พนัธุข้์าวเป็นการใช้เมลด็พนัธุท์ีเ่กบ็เองเพือ่ประหยดั 
ต้นทุน	ปาล์มน�้ามัน	การขยายพื้นที่ปลูกมีแนวโน้มลดลง	เนื่องจากราคาน�้ามันปิโตรเลียมในตลาดโลกปรับตัวลง					
	 	 ข)	ตลาดต่างประเทศ			
	 	 เอเชียและอาเซียนเป็นภูมิภาคที่ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตร	 เกษตรกรใช้พันธุ์ผสมเปิด 
และเก็บเมล็ดพันธุ์เองส�าหรับพืชไร่ตระกูลถั่ว	แต่ใช้พันธุ์ลูกผสมในกรณีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และพืชผัก	ส�าหรับข้าว 
ลูกผสมมีการใช้มากในบางประเทศ	เช่น	ประเทศจีน	เวียดนาม	อินเดีย	และฟิลิปปินส์	เป็นต้น	แต่หลายประเทศ 
ยังคงใช้พันธุ์ผสมเปิด	
	 	 ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ผัก	 และข้าวของเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการใช ้
ประโยชน์ที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์ในประเทศเพื่อนบ้านโดยเพาะอย่างยิ่งเมียนมา	ลาว	 และกัมพูชา	 ตรงข้าม 
กบัความต้องการเมลด็พนัธุพ์ชืไร่ตระกลูถัว่ทีม่แีนวโน้มลดลงเนือ่งจากขาดแคลนเมล็ดพนัธุค์ณุภาพดี	ผลตอบแทน 
ต่อพืน้ทีค่่อนข้างต�า่	และต้องใช้แรงงานมากในช่วงการเก็บเกีย่วจงึท�าให้เกษตรกรเปลีย่นไปปลกูพชืเศรษฐกจิชนดิ
อื่นแทน		

ตารางที่ 2-6: ความต้องการใช้เมล็ดพนัธุ์พืชเศรษฐกิจของอาเซียนและเอเชีย
 ในระยะ 10 ปีข้างหน้า

ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์ เมล็ดพนัธุ์ผัก เมล็ดพนัธุ์ข้าว เมล็ดพนัธุ์
พืชไร่ตระกูลถั่ว

อาเซียน เอเชีย อาเซียน เอเชีย อาเซียน เอเชีย อาเซียน เอเชีย
ปริมาณการใช้

ปี	2556
0.32 3.24 0.002 0.015 4.31 16.55 0.29 3.08

ความต้องการ
ใช้ปี	2565

0.39 4.10 0.003 0.020 4.85 18.15 0.26 2.75

ความต้องการ
เพิ่มขึ้น/ลดลง

0.07 0.76 0.001 0.005 0.54 1.60 -0.03 -0.33
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 2.3.2) สำถานภาพการค้าและแนวโน้ม
	 ปี	2555	การค้าเมล็ดพันธุ์ในตลาดโลกมีมูลค่า	44,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	และคาดว่า
จะเพิ่มเป็น	92,000	ล้านเหรียญสหรัฐในปี	2563	อัตราการเติบโตร้อยละ	9	ต่อปี	เมล็ดพันธุ์
ที่ซ้ือ-ขายมาก	ได้แก่	เมล็ดพันธุ์ธัญพืช-พืชไร่	พืชน�้ามัน	เมล็ดพันธุ์ผัก-ผลไม้	และอื่นๆ

Column1	  

Column2	  Column1	  

Column2	  

สำ่ว
นแ

บ่ง
ตล

าด
 (พ

นัล
้าน

เห
รีย

ญ
สำห

รฐั
)

เมล็ดพนัธุ์ธัญพืช-พืชไร่ พืชน�้ามนั เมล็ดพนัธุ์ผัก-ผลไม้ *อื่นๆ0

2558-e

2563-p

รูปที่ 2-4: สำ่วนแบ่งตลาดเมล็ดพนัธุ์ของเมล็ดพนัธุ์แต่ละประเภท
ที่มา: Orachos Napasintuwong, 2014

	 ตลาดที่มีการซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์มากที่สุด	3	อันดับแรกของโลก	ได้แก่	สหรัฐอเมริกามีมูลค่า	12,000	ล้าน 
เหรียญสหรัฐ	(ร้อยละ	27)	จีนมีมูลค่า	10,000	ล้านเหรียญสหรัฐ	(ร้อยละ	22)	และสหภาพยุโรปมีมูลค่า	9,100	 
ล้านเหรียญสหรัฐ	 (ร้อยละ	 20)	 ในจ�านวนนี้เป็นเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มประมาณร้อยละ	 33	 ของมูลค่าการค้ารวม 
ของโลก	 มูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มมีอัตราขยายตัวร้อยละ	 22	 ต่อปี	 ขณะท่ีเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไปมีอัตรา 
ขยายตัวร้อยละ	 8	 ต่อปี	 (Guillaume	 Ragonaud.2013)	 ทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญคาดการณ์ว่ามูลค่าการค้าเมล็ดพันธุ์ 
จเีอม็จะขยายตวัเพิม่ข้ึนโดยเฉพาะในกลุม่ของธญัญพชืและพชืน�า้มนั	เนือ่งจากต้องการเพิม่ประสทิธภิาพการผลติ 
ต่อหน่วยพื้นที่ให้เพียงพอกับความต้องการของตลาด	รวมถึงตลาดมีแนวโน้มยอมรับเพิ่มขึ้น

รูปที่ 2-5: มูลค่าตลาดเมล็ดพนัธุ์
ที่มา: Guillaume Ragonaud, 2013
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รูปที่ 2-6: มูลค่าการสำ่งออก-น�เข้าเมล็ดพนัธุ์ของประเทศไทยปี 2553-2557
ที่มา: ส�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558

สำ่งออก

น�เข้า

865

592

859 1,000

690

	 ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์มากเป็นอันดับที่	15	ของโลก	ปี	2557	มีมูลค่าส่งออก	5,465	

ล้านบาท	 การส่งออกมีอัตราขยายตัวร้อยละ	 13	 ต่อปีสูงกว่าค่าเฉลี่ยของโลก	 แบ่งเป็นการส่งออก

เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ต่อเมล็ดพันธุ์ผัก	 ร้อยละ	 46	 ต่อร้อยละ	 54	 มูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น

ส่วนหนึ่งมาจากราคาต่อหน่วยของเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น	 เช่น	 ราคาเมล็ดพันธุ์มะเขือเทศปรับเพิ่มขึ้น

จาก	8,000	บาท/กก.	ในปี	2551	เพิ่มเป็น	24,000	บาท/กก.	ในปี	2557	เป็นต้น	ราคาที่เพิ่มขึ้นเป็น

ผลของการส่งออกเมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ในประเทศไทย	 แสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพ

ในการเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์และแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของโลกทั้งในกลุ่มข้าวโพดและพืช

ผักเขตร้อน	ส�าหรับปี	2558	ประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์คิดเป็นมูลค่า	5,050	ล้านบาท	ในจ�านวน

นี้ร้อยละ	63	เป็นการส่งออกเมล็ดพันธุ์ผัก		
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	 มูลค่าการส่งเมล็ดพันธุ์ผักของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก	1,930	ล้านบาทในปี	 2553	 เพิ่มเป็น 

2,924	 ล้านบาทในปี	 2557	 และเพิ่มเป็น	 3,168	 ล้านบาทในปี	 2558	 ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออก 

เมล็ดพันธุ์ผักมากเป็นอันดับ	3	ของเอเชีย	ร้อยละ	30	ส่งออกไปตลาดอาเซียน	ประเทศผู้น�าเข้ามาก 

ได้แก่	 เวียดนามและเมียนมา	 โดยเฉพาะเมียนมาน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักจากประเทศไทยเพ่ิมขึ้น 

1.7	 เท่าตัว	 ประเทศที่น�าเข้าลดลง	 ได้แก่	 อินโดนีเซียและเวียดนาม	 ส่วนหน่ึงเนื่องจากทั้งสอง 

ประเทศมีนโยบายส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในประเทศ	เช่น	อินโดนีเซีย	ห้ามน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ 

ชนิดเดิมติดต่อกันเกิน	 2	 ปี	 และเวียดนามก�าลังพิจารณาใช้นโยบายในลักษณะเดียวกัน	 

เมล็ดพันธุ์ผักที่เหลืออีกร้อยละ	70	ส่งออกไปจ�าหน่ายยังตลาดนอกอาเซียน	ตลาดส่งออกหลัก	ได้แก่	

สหรัฐอเมริกา	สหภาพยุโรป	(เนเธอร์แลนด์)	และญี่ปุ่น	เป็นต้น	เป็นการส่งออกไปยังประเทศที่ไทย

รับจ้างผลิต		
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รูปที่ 2-7: ตลาดสำ่งออกมล็ดพนัธุ์ผักของประเทศไทยปี 2553-2557
ที่มา: ส�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558

	 เมลด็พนัธ์ุผกัทีส่่งออกมาก	5	อนัดบัแรก	ได้แก่	มะเขอืเทศ	แตงโม	พรกิ	แตงกวา	และแคนตาลปู		เมลด็พนัธุ์ 

ที่มีมูลค่าการส่งออกเพิ่มขึ้น	ได้แก่	มะเขือเทศ	แตงโม	แคนตาลูป	มะระ	ฟักทอง	และผักบุ้ง		ข้อมูลขององค์การ

อาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 (FAO)	 ชี้ให้เห็นว่าเอเชียเป็นแหล่งผลิตผักเมืองร้อนที่ส�าคัญของโลก	

เช่น	แตงกวามีพื้นที่ปลูก	9.8	ล้านไร่หรือคิดเป็นร้อยละ	74	ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก	มะเขือเทศมีพื้นที่ปลูก	17.6	

ล้านไร่	คิดเป็นร้อยละ	60	ของพื้นที่ปลูกทั่วโลก	ในช่วง	3	ปีที่ผ่านมา	พืชที่มีการขยายตัวของพื้นที่ปลูกมาก	เช่น	

มะเขือเทศ	พริกสด	มะเขือยาว	และฟักทอง	เป็นต้น	(http://faostat3.fao.org)

ชนิด ปี 2556 ปี 2557

มะเขือเทศ 742 918

แตงโม 402 416

พริก 375 298

แตงกวา 253 230

แคนตาลูปและเมล่อน 142 181

ข้าวโพดหวาน 176 142

มะระ 130 134

ฟักทอง 94 124

ผักบุ้ง 70 109

ถั่ว 82 50

ตารางที่ 2-7: มูลค่า (ล้านบาท) เมล็ดพนัธุ์ผักที่สำ่งออกมาก 
 10 อันดบัแรกของประเทศไทย 

ที่มา: ส�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558
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	 มูลค่าการส่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก	1,171	ล้านบาทใน

ปี	2553	เป็น	2,541	ล้านบาทในปี	2557	ตลาดส่งออกมากกว่าร้อยละ	80	อยู่ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน	 ปี	 2553-2557	 การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เติบโตสูงถึงร้อยละ	 20	 ต่อปี 

ส่วนส�าคญัเนือ่งจากประเทศเพือ่นบ้านเพิม่พ้ืนท่ีปลูก	 ประเทศเวยีดนามเป็นผู้น�าเข้าหลักคดิเป็น 

ครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก	 รองลงมา	 ได้แก่	 เมียนมาน�าเข้าคิดเป็น	 1	 ใน	 5	 ของมูลค่าการ

ส่งออก	ปี	2557	เมียนมาน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้า	1.4	เท่าตัว	

รูปที่ 2-8: ตลาดสำ่งออกมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์ของประเทศไทยปี 2553-2557
ที่มา: ส�นักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร, 2558

	 เมื่อเปรียบเทียบพื้นที่ปลูกข้าวโพดในอาเซียน	 อินโดนีเซียมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากที่สุด	

25	 ล้านไร่	 มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์	 75,000	 ตัน	 รองลงมาได้แก่	 ฟิลิปปินส์มีพื้นที่ปลูก

ข้าวโพด	16	ล้านไร่	ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	48,000	ตัน	เวียดนามและไทย	มีพื้นที่ปลูก 

ข้าวโพดประมาณ	 7	 ล้านไร่	 ต้องการเมล็ดพันธุ์ปีละ	 20,000-22,000	 ตัน	 และประเทศ 

เพื่อนบ้าน	 ได้แก่	 เมียนมา	 ลาว	 และกัมพูชา	 มีพื้นที่ปลูกรวมกัน	 6-7	 ล้านไร่	 เมล็ดพันธุ์ที่

เกษตรกรใช้ส่วนใหญ่เป็นพันธุ์ลูกผสม	 ยกเว้นเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดขาวในฟิลิปปินส์ซึ่งปลูกเพื่อ

เป็นอาหาร	และเกษตรกรส่วนใหญ่เกษตรยังคงใช้พันธุ์ผสมเปิด

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%
2553 2554 2555 2556 2557

อื่นๆ

อินโดนีเซีย

เวียดนาม

ลาว

มาเลเซีย

เมียนมา

กมัพูชา

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

2553	   2554	   2555	   2556	   2557	  

อื่นๆ	  
ลาว	  
มาเลเซีย	  
กัมพูชา	  
อินโดนีเซีย	  
เมียนมา	  
เวียดนาม	  

0	  

20	  

40	  

60	  

80	  

100	  

120	  

2553	   2554	   2555	   2556	   2557	  

อื่นๆ	  
ลาว	  
มาเลเซีย	  
กัมพูชา	  
อินโดนีเซีย	  
เมียนมา	  
เวียดนาม	  



29

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์และความต้องการเมล็ดพนัธุ์

พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์และความต้องการเมล็ดพนัธุ์เมียนมาร์ พื้นที่ปลูก 2.8 ล้านไร่ ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 8,250 ตัน 90-95% เป็น hybrid 
ความต้องการเพิ่มปีละ 1,500 ตัน (Derek Byerlee etal, 2014)

เมียนมาร์ พื้นที่ปลูก 2.8 ล้านไร่ ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 8,250 ตัน 90-95% เป็น Hybrid
ความต้องการเพิ่มปีละ 1,500 ตัน (Derek Byerlee etal, 2014)

พื้นที่ปลูกในกัมพูชาและลาว 2-3 ล้านไร่
ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 5,000 ตัน
Hybrid 90-95% (พาโชค พงษ์พานิช, 2557)

เวียดนาม พื้นที่ปลูก 7 ล้านไร่ ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 
18,000 ตัน (น�าเข้าจากไทย 13,000 ตัน) 95% เป็น Hybrid

อินโดนีเซีย พื้นที่ปลูก 25 ล้านไร่ ความต้องการใช้
เมล็ดพันธุ์ 75,000 ตัน (น�าเข้าจากไทย 580 ตัน) 
75% Hybrid (Awaludin Hipi etal, 2013)

ฟิลิปปินส์ พื้นที่ปลูก 16 ล้านไร่ ต้องการใช้
เมล็ดพันธุ์ 48,000 ตัน (น�าเข้าจากไทย 
160 ตัน) Hybrid มากกว่า 90% เป็น GM

ไทย พื้นที่ปลูก 7 ล้านไร่
ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์
22,000 ตัน 99% เป็น Hybrid

รูปที่ 2-9: พื้นที่ปลูกข้าวโพดและความต้องการใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสำตัว์
 ของประเทศสำมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

	 ฟิลิปปินส์น�าเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเล้ียงสัตว์จากประเทศไทยลดลงมากเนื่องจากเกษตรกรเปล่ียนไปปลูก

ข้าวโพดจีเอ็ม	 ในปีที่ผ่านมา	 (2557)	 ข้อมูลอย่างเป็นทางการของฟิลิปปินส์ระบุว่ามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดจีเอ็ม

ประมาณ	 5	 ล้านไร่	 จากพื้นที่ปลูก	 15.6	 ล้านไร่	 หรือคิดเป็นร้อยละ	 33	 ของพื้นที่ปลูก	 (Kim	 Luces,	 2014)	

ขณะที่บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดประเมินว่าเกษตรกรฟิลิปปินส์ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มเกือบเต็มพื้นที่แล้ว	

สาเหตุที่เกษตรกรฟิลิปปินส์ยอมรับข้าวโพดจีเอ็ม	 เนื่องจากเป็นพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงและต้านทานหนอนและ

ยาปราบวัชพืชซึ่งเป็นปัญหาส�าคัญของเกษตรกร

	 การยินยอมให้มีการปลูกข้าวโพดจีเอ็มในหลายประเทศอาจส่งผลให้ตลาดเมล็ดพันธุ ์ข้าวโพดของ

ประเทศไทยหดตัว	 ปัจจุบันผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทย	 เริ่มได้รับผลกระทบบ้างแล้ว	 เช่น	 การสูญเสีย

ตลาดในประเทศฟิลิปปินส์	ดังเห็นได้จากมูลค่าการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในปี	 2557	ของฟิลิปปินส์ 

เหลือเพียง	104	ตัน	จากที่น�าเข้า	3,300	ตัน	ในปี	2550	การสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดอาจรุนแรงมากขึ้น 

ถ้าเวียดนามซึ่งเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดหลักของไทย	 (ครึ่งหนึ่งของมูลค่าการส่งออก)	 เปลี่ยนไปปลูก 

ข้าวโพดจีเอ็มในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากข้ึน	 รัฐบาลเวียดนามอนุญาตให้ปลูกข้าวโพดจีเอ็มในเชิงพาณิชย์เมื่อช่วง 

ต้นปี	 2558	 ผลของนโยบายดังกล่าวเริ่มส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทย	 ปี	 2558 

เวียดนามน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจากประเทศไทยจ�านวน	 6,000	 ตัน	 คิดเป็นมูลค่า	 466	 ล้านบาท 

ลดลงจากในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้าที่น�าเข้าข้าวโพดจ�านวน		8,174	ตัน	คิดเป็นมูลค่า	855	ล้านบาท	(กรม

ศุลกากร,	 2558)	 มูลค่าการน�าเข้าลดลงร้อยละ	 60	 ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐบาลประเมินว่าปี	 2563	 เวียดนาม

อาจปลูกข้าวโพดจีเอ็มโอสูงถึงร้อยละ	 30-50	 ของพื้นที่ปลูกข้าวโพด	 (http://www.thanhniennews.com/ 

politics/its-official-vietnam-licenses-genetically-modified-organisms-30220.html)	 ดังรูปที่	 2-9 

อย่างไรก็ดี	การบ่งชีถ้งึผลกระทบต่อการส่งออกเมล็ดพันธุข้์าวโพดอาจเร็วเกนิไป	จึงควรมกีารติดตามสถานการณ์ 

การยอมรบัของเกษตรกรเวียดนามเพื่อประเมินผลกระทบอีกครั้ง	
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รูปที่ 2-10: มูลค่าการสำ่งออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดในกรณีประเทศน�เข้า
  เปลี่ยนไปใช้เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดจีเอ็ม
  ที่มา: ประเมินจากอัตราการยอมรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จีเอ็มโอของประเทศฟิลิปปินส์

	 ในสถานการณ์ท่ีประเทศไทยส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลดลง	 ย่อมส่งผลกระทบ 

ต่อเนือ่งไปยงัเกษตรกรผูร้บัจ้างผลติเมลด็พันธ์ุข้าวโพด	 ปัจจุบนัมเีกษตรกรท่ีผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ข้าวโพดประมาณ	15,000	ครัวเรือน	พื้นที่ปลูกประมาณ	85,700-91,400	ไร่	สร้างรายได้

ให้กับเกษตรกรไร่ละ	8,000-12,000	บาท/ไร่	 เกษตรกรมีก�าไร	4,000-6,000	บาท/ไร่	 ใน

ระยะเวลา	 4	 เดือน	 สูงกว่าการปลูกพืชประเภทอื่นๆ	 ถ้าเวียดนามลดการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ 

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 ย่อมส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	 ความรุนแรงของ 

ผลกระทบขึ้นอยู่กับอัตราการยอมรับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มของเวียดนาม		

	 ในเชิงเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันจ�าแนกตามชนิดเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออก	

ด้วยดัชนีชี้วัดความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ	 (Revealed	 Comparative	 Advantage	

:	RCA	 )	กรณีที่ค่า	RCA	มากกว่า	1	ชี้ว่าสินค้านั้นมีความได้เปรียบในการส่งออก	ผลการ

ค�านวณชี้ให้เห็นว่า	 เมล็ดพันธุ์ผักเป็นสินค้าที่ประเทศไทยมีความได้เปรียบในการส่งออก

ที่เพิ่มขึ้น	 ตรงข้ามกับเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ความสามารถในการแข่งขันลดลงส่วน

ส�าคัญอาจเนื่องจากตลาดค่อนข้างกระจุกตัวอยู่ในเพียงบางประเทศ
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รูปที่ 2-11: ระดบัความสำามารถในการแข่งขนัเมื่อประเมินด้วยดชันี 
  ความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบ
  ที่มา: ค�นวณจากข้อมูล World Trade Atlas,2014.

ปัญหาและข้อจ�ากัดทางการค้า

	 1)	ประเทศผู้น�าเข้ามีนโยบายส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศของตนเอง	 เช่น	

อินโดนีเซีย	 ห้ามน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ชนิดเดิมเกิน	 2	 ปี	 และเวียดนามก�าลังพิจารณานโยบายใน

ลักษณะเดียวกัน

	 2)	 ประเทศผู้น�าเข้าส่วนหนึ่งเปล่ียนไปน�าเข้าเมล็ดพันธุ์จีเอ็มจึงท�าไทยให้เร่ิมสูญเสีย

ตลาดส่งออก

	 3)	 การระบาดของโรคและแมลงรุนแรงกว้างขวาง	 ท�าให้ผลผลิตเสียหาย	 ต้นทุนการผลิต

สูง	 (เกรียงศักดิ์	 สุวรรณธราดล	 และคณะ,2555)	 และสภาพภูมิอากาศแปรปรวน	 มีผลต่อการ	 

ติดเมล็ด	และคุณภาพเมล็ดพันธุ์

	 4)	 การตรวจสอบโรคที่ติดกับมาเมล็ด	 ยังไม่ครอบคลุมโรคส�าคัญทั้งชนิดและแหล่งผลิต	

และการตรวจวิเคราะห์ใช้เวลานาน	(มากกว่า	1	เดือน)	จึงไม่เอื้อต่อการส่งออก	

2.4 สำถานภาพของกฎระเบียบ มาตรการรฐัที่เกี่ยวข้องกบัอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
	 การเป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพันธุ์ได้นั้น	 กฎระเบียบ	 และมาตรการของรัฐต้องส่งเสริมหรือเอื้อให้เกิด

บรรยากาศของการค้าและการลงทุน	กฎหมายที่เกี่ยวข้องส�าคัญ	มีรายละเอียดดังนี้

 ก) พ.ร.บ. กักพืช พ.ศ. 2507 

	 	 การปรับปรุงพันธุ์พืชจ�าเป็นต้องอาศัยฐานพันธุกรรมที่หลากหลาย	 แต่พืชหลายชนิดไม่มีถิ่นก�าเนิดใน

ประเทศไทย	จึงต้องน�าเข้าเชื้อพันธุกรรมเพื่อใช้เป็นฐานในการปรับปรุงพันธุ์	การน�าเข้าพืชจากต่างถิ่นเข้ามาเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาต้องปฏิบัติตาม	พ.ร.บ.	กักพืช	พ.ศ.	2507	เพื่อควบคุมและป้องกันมิให้ศัตรูพืชระบาดเข้ามา 

ในราชอาณาจักร	 พืชชนิดใดที่ถูกก�าหนดให้เป็นสิ่งต้องห้าม	 ผู้น�าเข้าต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ 
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เงือ่นไขการน�าเข้า	 ต้องยืน่ความประสงค์น�าเข้าต่ออธิบดีกรมวชิาการเกษตร	 พร้อมผลวเิคราะห์ความเส่ียงศัตรูพืช	 

ใบรับรองสุขอนามัยพืช	 การน�าเข้ามาใช้เพื่อท�าพันธุ์ต้องมีหนังสือรับรองว่าไม่เป็นพืชดัดแปลงพันธุกรรม	 

เมื่อเสร็จสิ้นการวิจัยต้องท�าลายภายใต้การควบคุมของพนักงานเจ้าหน้าที่หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นควร	 แม้

กฎหมายเปิดโอกาสให้ผู้น�าเข้าใช้ประโยชน์จากสิ่งน�าเข้าหรือผลผลิตท่ีเป็นส่ิงต้องห้ามโดยเสนอให้อธิบดีเป็น 

ผูพ้จิารณาชีข้าด	 แต่การปฏบิติัทีผ่่านมายงัไม่ปรากฏว่ามกีารเสนอให้อธิบดพีจิารณาในประเดน็ดงักล่าวแต่อย่างใด 

จึงท�าให้เกิดการสูญเสียโอกาสในการมีพันธุ์ใหม่ในประเทศไทย		(เกรียงศักดิ์	สุวรรณธราดล	และคณะ,	2556)				

 ข) พ.ร.บ. พันธุ์พืช พ.ศ. 2518  

	 		 การคุ้มครองเกษตรกรให้ได้รับเมล็ดพันธุ์ดีเป็นเป้าหมายของ	 พ.ร.บ.	 พันธุ์พืช	 พ.ศ.	 2518	 ด้วยการ 

ก�าหนดให้ธุรกิจเมล็ดพันธุ์ต้องด�าเนินการผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกร	 แต่ในทาง 

ปฏิบัติพบว่ามีช่องว่างของกฎหมาย	 คือ	 การก�าหนดนิยามของค�าว่า	 “เมล็ดพันธุ์”	 เนื่องจากกฎหมาย 

ไม่ครอบคลุมส่วนขยายพันธุ์ท่ีได้จากการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่	เช่น	การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ	และภาคเอกชนมี 

ข้อเสนอให้ปรับปรุงระยะอายุของใบอนุญาตเมล็ดพันธุ์ควบคุมจาก	 1	 ปี	 เป็น	 5	 ปีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของ 

ผู้ประกอบการ	 การปรับบทลงโทษผู้จัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้มาตรฐานแก่เกษตรกรจากโทษจ�าคุกเหลือ 

เพียงโทษปรับ	 เนื่องจากธรรมชาติของเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิตจึงเสื่อมคุณภาพได้ตามระยะเวลา	 และเพื่อ

คุ้มครองเกษตรกรให้ได้ใช้พันธุ์ดีและส่งเสริมการด�าเนินธุรกิจควบคู่กันไป	 ภาครัฐควรจัดท�าแนวปฏิบัติของการ

เก็บรักษาคุณภาพเมล็ดพันธุ์ท่ีดีและจัดอบรมให้ความรู้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้ถูกวิธี	 	 (ข้อคิดเห็นจากที่

ประชุมระดมความคิดการปรับปรุงกฎระเบียบ	 และมาตรการให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 วันที่	

26	กุมภาพันธ์	2558)	

	 กรมวิชาการเกษตรอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อจ�ากัดข้างต้นด้วยการให้ผู้ที่มีความ
ประสงค์จะใช้ประโยชน์จากสิ่งต้องห้ามเพื่อการวิจัยให้จัดท�าข้อเสนอโครงการวิจัยยื่น
ต่อกรมวิชาการเกษตรเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งต้องห้ามหรือผลผลิตจากสิ่งต้องห้ามได้
โดยไม่ต้องท�าลาย	 และอยู่ระหว่างจัดท�าแนวปฏิบัติเพื่อใช้ประโยชน์จากสิ่งต้องห้าม	
หากผลการวิเคราะห์ยืนยันว่าสิ่งน�าเข้าหรือผลผลิตของสิ่งต้องห้ามนั้นปลอดศัตรูพืช

บทลงโทษส�าหรับผู้ประกอบการที่จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ได้คุณภาพ/มาตรฐาน
•	 ห้ามรวบรวม/ขายเมล็ดพันธุ์ปลอมปนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	5	ปี	ปรับไม่เกิน	10,000	บาท	
	 หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
•	 หากขายเมล็ดพันธุ์เสื่อมคุณภาพ	จ�าคุกไม่เกิน	1	ปี	ปรับไม่เกิน	2,000	บาท	หรือทั้งจ�า
	 ทั้งปรับ
•	 ผู้ประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์ควบคุมทุกรายต้องได้รับอนุญาต	ฝ่าฝืนมีโทษจ�าคุกไม่เกิน	2	ปี	
	 ปรับไม่เกิน	4,000	บาท	หรือทั้งจ�าทั้งปรับ	
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 ค) พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542

	 	 กฎหมายที่มีความเกี่ยวข้องกับการปรับปรุงพันธุ์ที่ส�าคัญ	คือ	พ.ร.บ.	คุ้มครองพันธุ์พืชมีเป้าหมายเพื่อ

ส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มีการพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์ใหม่ๆ	 ด้วยการให้สิทธิคุ้มครอง	 ส่งเสริมการอนุรักษ์

และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	 กระตุ้นให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล	 บ�ารุงรักษา	 และใช้

ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน

	 	 แม้ว่าเจตนารมย์ของกฎหมาย	 มีเป้าหมายส่งเสริมการปรับปรุงพันธุ์พืช	 แต่ยังพบว่ามีความเข้าใจ 

ไม่ตรงกันระหว่างนกัปรบัปรงุพนัธุ	์ ผูป้ระกอบการและเจ้าหน้าทีผู่ป้ฏบิตังิานถงึนยิามของพนัธุพ์ชืพืน้เมอืงท่ัวไป 

ท�าให้เกิดความกังวลว่าพันธุ์ที่น�าเข้า	 หรือพันธุ์ที่ปรับปรุงพันธุ์ก่อนมีการบังคับใช้	 พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช	 พ.ศ.	

2542	จะถือว่าเป็นพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไปที่ทุกคนเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้	(ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมระดมความ

คดิการปรบัปรุงกฎระเบียบ	และมาตรการให้เอือ้ต่อการพฒันาอุตสาหกรรมเมลด็พันธุ	์วนัที	่26	กมุภาพนัธ์	2558)

	 การมีข้อก�าหนดให้ผู้ยื่นขอจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ต้องยื่นเอกสารข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ทันที

เม่ือมีการน�าพันธุ์ท่ีเก็บรวบรวมไปใช้ประโยชน์	 ซ่ึงเป็นการยากในการคาดการณ์ถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจาก

พันธุกรรม	 ดังนั้น	 ควรก�าหนดให้มีการท�าข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ต่อเมื่อมีการน�าพันธุ์นั้นไปใช้ประโยชน์	

(เกรียงศักดิ์	สุวรรณธราดล	และคณะ,	2556)		

	 การพิจารณาให้การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ใช้เวลามากกว่า	 2	 ปี	 (ขึ้นอยู่กับชนิดพืช)	 อาจเปิดโอกาสให้เกิด

การฉกฉวยน�าพันธุ์พืชใหม่ไปใช้ประโยชน์	จึงควรเร่งรัดการคุ้มครองด้วยการน�าเทคโนโลยีการตรวจสอบพันธุ์พืช	

เช่น	DNA	Fingerprinting	ที่ระบุความแตกต่างของพันธุ์ระดับพันธุกรรมมาประกอบการสนับสนุนการคุ้มครอง

สิทธิของนักปรับปรุงพันธุ์	 (ข้อคิดเห็นจากที่ประชุมระดมความคิดการปรับปรุงกฎระเบียบ	 และมาตรการให้เอื้อ

ต่อการพัฒนาอุตสาหรกรรมเมล็ดพันธุ์	วันที่	26	กุมภาพันธ์	2558)			

 ง) พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535  

	 	 เป้าหมายเพื่อก�ากับดูแลเกี่ยวกับวัตถุอันตรายการเกษตรด้านพืช	 ประเทศไทยมีความเข้มงวดและ 

ค่ามาตรฐานสูงกว่ามาตรฐานกลางทั่วไป	ตัวอย่างเช่น	การวิเคราะห์ความเป็นพิษประเทศไทยใช้ข้อมูลพิษวิทยา	

(GLP-OECD)	ขณะที่ฟิลิปปินส์	และสิงคโปร์อ้างอิงตามข้อก�าหนดของ	FAO	และ	WHO	ความเข้มงวดดังกล่าว

ท�าให้มีความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนวัตถุอันตรายรวมถึงสารคลุกเมล็ด	 และค่าใช้จ่ายที่สูงในการขึ้นทะเบียน	

(200,000	บาท/ชนิด)	ท�าให้มีจ�านวนชนิดสารที่ใช้ส�าหรับคลุกเมล็ดที่ขึ้นทะเบียนแล้วมีจ�านวนน้อยชนิด	ท�าให้มี

สารคลุกเมล็ดไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์		

 • พันธุ์พืชใหม่	หมายความว่า	 เป็นพันธุ์พืชที่มีลักษณะคุณสมบัติไม่เคยปรากฏ 
มาก่อนในพันธุ์นั้น	 พันธุ์พืชใหม่ที่จะขอความคุ้มครองต้องเป็นพันธุ์พืชที่ไม่เคยน�าส่วน
ขยายพันธุ์ไปใช้ประโยชน์ไม่ว่าในกรณีใดๆ	เกินกว่า	1	ปี	ก่อนวันยื่นขอความคุ้มครอง	
 • พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป	หมายความว่าพันธุ์ที่ก�าเนิดภายในประเทศหรือมีอยู่ใน
ประเทศซึ่งได้มีการใช้ประโยชน์อย่างแพร่หลาย	 และให้หมายความรวมถึงพันธุ์พืชที่
ไม่ใช่พันธุ์พืชใหม่	พันธุ์พืชพื้นเมืองเฉพาะถิ่น	หรือพันธุ์พืชป่า
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  จ) พ.ร.บ. การส่งออกและการน�าเข้ามาในราชอาณาจักรซึ่งสินค้า พ.ศ. 2522  

	 	 กฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการขาดแคลน	 และเพื่อจัดระเบียบการส่งออก	 จึงก�าหนดให้

ข้าวเจ้าและข้าวเหนียว	 ทั้งที่เป็นข้าวเปลือก	 ข้าวกล้อง	 ข้าวสาร	 ปลายข้าว	 ข้าวนึ่ง	 และร�า	 ยกเว้นผลิตภัณฑ์ที่

ท�าจากข้าวทุกชนิดต้องขออนุญาตส่งออกต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์หรือผู้ท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง

พาณิชย์มอบหมาย	 ปัจจุบันประเทศไทยมีความก้าวหน้าทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีรวมถึงมีศักยภาพที่

จะส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม	 จึงเห็นควรให้มีการปรับปรุงข้อก�าหนดดังกล่าว	 ในเบื้องต้นเห็นควรก�าหนดให้

พ่อ-แม่พันธุ์ลูกผสม	และเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมเป็นสิ่งยกเว้นไม่ต้องขออนุญาตส่งออก	

 

 ฉ) “ร่างพระราชบัญญัติความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. ....” 

	 	 เพ่ือเป็นกลไกควบคุมดูแลความปลอดภัยทางชีวภาพ	 ร่าง	พ.ร.บ.	นี้ผ่านการอนุมัติหลักการจาก

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	 22	มกราคม	พ.ศ.	2551	ปัจจุบัน	 (มิถุนายน	2558)	ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ตรวจสอบแล้วและเห็นควรเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป	สาระส�าคัญของ	พ.ร.บ.	นี้	คือการก�าหนดความ

รับผิดและการชดใช้ค่าเสียหาย	อย่างไรก็ดี	ในระหว่างที่	พ.ร.บ.ดังกล่าวยังไม่มีผลบังคับใช้การทดสอบภาคสนาม

จ�าเป็นต้องยื่นขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีๆ	 ปัจจุบันยังไม่มีพืชใดที่ทดสอบภาคสนาม	 ความก้าวหน้า

มากที่สุด	ในขณะนี้	คือ	การจัดท�าแนวทางรับฟังความคิดเห็นสาธารณะแล้วเสร็จ	

	 การส่งออกข้าวเปลือกเพื่อการทดลองหรือวิจัย	 กระทรวงพาณิชย์

ก�าหนดเป็นสินค้าต้องขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร	

เช่นเดียวกับการส่งออกข้าวเปลือกเพื่อการค้าหรือเพื่อกิจการอื่น	 ในหลัก

การกระทรวงพาณิชย์จะพิจารณาอนุญาตต่อเมื่อได้รับการอนุญาตจาก

กระทรวงเกษตรฯ	(อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)	ทั้งนี้กระทรวงเกษตรฯ	โดย

กรมวิชาการเกษตร	 (อธิบดีกรมวิชาการเกษตร)	 ก�าหนดหลักเกณฑ์ที่จะ

อนุญาตให้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวเพื่อการทดลองหรือวิจัย	ดังนี้

	 1)	 สายพันธุ์ข้าวที่ไม่มีพันธุ์ข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่พันธุ์	ให้น�าออกได้			

	 2)	 สายพันธุ ์ข้าวที่มีพันธุ ์ข้าวไทยเป็นพ่อ-แม่	 ผู ้ขอต้องลงนาม 

ข้อตกลงว่าด้วยการแลกเปลีย่นเชือ้พนัธุ	์(Material	Transfer	Agreement) 

ตามระเบียบของกรมวิชาการเกษตร	 ในกรณีที่ผู้ขอมีการน�าสายพันธุ์ข้าว

ดังกล่าวไปวิจัยแล้วเกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์	 ต้องจัดท�าข้อตกลงแบ่ง

ปันผลประโยชน์ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542	ด้วย
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ปัญหา/ข้อจ�กดั

พ.ร.บ.	กักพืช	พ.ศ.	2507 •	ขั้นตอนการน�าเข้าล่าช้า	
•	ต้องท�าลายเมล็ดพันธุ์	(สิ่งต้องห้าม)	หรือจัดการตามที่อธิบดีเห็นสมควร

พ.ร.บ.	คุ้มครองพันธุ์พืช	พ.ศ.	2542 •	นิยามพันธุ์พืชพื้นเมืองทั่วไป	
•	องค์ประกอบการเป็นพันธุ์พืชใหม่	
•	การคุ้มครองเริ่มต้นเมื่อได้รับอนุมัติ	(ใช้เวลาอย่างน้อย	2	ปี	อาจเปิด
		โอกาสให้เกิดการละเมิดสิทธิก่อนได้รับความคุ้มครอง)
•	ความล่าช้าในการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่	

พ.ร.บ.	พันธุ์พืช	พ.ศ.	2518 •	ค�านิยามเมล็ดพันธุ์ไม่ครอบคลุมส่วนขยายที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยี
		สมัยใหม่
•	บทลงโทษรุนแรงไม่สอดคล้องกับหลักทางวิชาการโดยเฉพาะโทษจ�าคุก	

พ.ร.บ.	วัตถุอันตราย	พ.ศ.	2535 •	สารคลุกเมล็ดที่ขึ้นทะเบียนมีน้อยชนิดไม่ตอบสนองความต้องการใช้ของ
		ภาคเอกชน		

พ.ร.บ.	การส่งออกและการน�าเข้ามา	
ในราชอาณาจักรซึ่งสินค้าพ.ศ.	2522

•	การส่งออกข้าวเปลือกต้องขออนุมัติต่อ	รมว.	พาณิชย์

พ.ร.บ.	ความปลอดภัยทางชีวภาพ	
พ.ศ.	….

•	ยินยอมให้น�าเข้าข้าวโพดจีเอ็ม	ถั่วเหลืองจีเอ็ม	มาใช้แต่ไม่ยินยอมให้ปลูก
• การทดสอบภาคสนามสิ่งมีชีวิตตัดต่อสารพันธุกรรมต้องขออนุมัติต่อ
		คณะรัฐมนตรีเป็นครั้งๆ	ไป	

ตารางที่ 2-10: สำรุปประเด็นปัญหา/ข้อจ�กดัเกี่ยวกบักฎระเบียบ มาตรการของรฐั

2.5 สำถานภาพการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ของประเทศไทย 
	 เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์	 การสร้างความเข้มแข็งและความ

สามารถของอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุข์องไทยให้แข่งขนัได้	 และการมเีมลด็พันธุค์ณุภาพดเีพยีงพอ 

เพื่อความมั่นคงในประเทศ	ที่ผ่านมา	การลงทุนวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของ

ประเทศไทยจ�ากัดอยู่ในหน่วยงานภาครัฐและบริษัทขนาดใหญ่ที่มีการด�าเนินกิจการครบวงจร	

บริษัทขนาดเล็ก-กลางมีความสามารถในการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีด้วยตนเองในระดับหนึ่ง

เท่านั้น	 ภาครัฐ	 เน้นพัฒนาเทคโนโลยีและความรู้ฐาน	 การปรับปรุงพันธุ์พืชที่เป็นพันธุ์ผสมเปิด	

เช่น	 ข้าว	 พืชไร่ตระกูลถั่ว	 หน่วยงานรัฐที่มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์	 ได้แก่	 กรมวิชาการเกษตร	

กรมการข้าว	สวทช.	และมหาวิทยาลัย	เช่น	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	เป็นต้น	การปรับปรุงพันธุ์ของภาครัฐส่วนใหญ่ใช้วิธีมาตรฐานมีเพียงข้าวที่มี

การน�าเทคโนโลยีเครื่องหมายมาช่วยในการปรับปรุงพันธุ์	

	 ภาคเอกชน	 มุ่งปรับปรุงพันธุ์พืชลูกผสมที่มีความคุ้มค่าในการลงทุนสูง	 เช่น	 ข้าวโพด

เลีย้งสตัว์	 และเมลด็พนัธุผั์ก	 บรษัิทขนาดใหญ่น�าเทคโนโลยชีวีภาพมาใช้เพิม่ประสทิธิภาพในการ 

ปรับปรุงพันธุ์เพื่อเพิ่มความรวดเร็วในการปรับปรุงพันธุ์	 แต่บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่เป็น	 SMEs	 

ส่วนใหญ่เข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน	

หรือความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐหรือสถาบันการศึกษา
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ตารางที่ 2-11: งบประมาณ (ล้านบาท) ที่เกี่ยวข้องกบัเมล็ดพนัธุ์ของหน่วยงานที่
 เกี่ยวข้องจ�แนกตามปีงบประมาณ 2554-2558  

รูปที่ 2-12: หน่วยงานรฐั-เอกชนที่มีการปรบัปรุงพนัธุ์
ที่มา: ข้อมูลจากฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM), 2557

	 งบประมาณเพื่อการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของประเทศไทยของหน่วยงานภาครัฐมีมูลค่าประมาณ	

2,000	ล้านบาทต่อปี	ซึ่งเกือบทั้งหมดเป็นงบประมาณภายใต้กระทรวงเกษตร

2554 2555 2556 2557 2558

1)	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

75,610 76,721 72,883 76,841 81,000

•	กรมวิชาการเกษตร	 1,691 2,010 1,899 1,936 1,948

•	กรมการข้าว	 166 240 202 202 248

2)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

8,747 8,052 8,831 8,763 8,897

•	สวทช. 17 17 19 14 18

(ร้อยละ)

1)	กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

100 100 100 100 100

•	กรมวิชาการเกษตร	 2.24 2.62 2.61 2.52 2.40

•	กรมการข้าว	 0.22 0.31 0.28 0.26 0.31

2)	กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี

100 100 100 100 100

•	สวทช. 0.19 0.21 0.22 0.16 0.20

ที่มา: ส�นักงานประมาณ และโปรแกรมเมล็ดพันธุ์ ส�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

ข้าว

ผกั

อ้อย

มนัสำ�ปะหลงั

นกัปรบัปรุงพนัธุ์

ข้าวโพด

ถั่ว หญ้า 
อาหารสำตัว์
พืชคลุมดิน

ภาคเอกชน
เช่น ไบเออร์ และ ซีพี

มูลนิธิสำถาบนัพฒันา
มนัสำ�ปะหลงัแห่งประเทศไทย

บริษทัเอกชน เช่น มอนซานโต้
ไพโอเนีย ซินเจนทา แปซิฟิค

ภาคเอกชน
เช่น อีสำท์ เวสำท์ ซีด / 

เจียไต๋ / ทีเอสำเอ

บ.มิตรผล

มหาวิทยาลยั เช่น มก. มช. แม่โจ้ มข. ม.อุบล มทร.ล้านนา / 
กรมการข้าว / ไบโอเทค

กรมวิชาการเกษตร / 
ไร่สำุวรรณ

กรมวิชาการเกษตร / 
กรมปศุสำตัว์ / กรมพฒันาที่ดิน /
มหาวิทยาลยั เช่น มก. มข. 
ม.สำุรนารี

กรมวิชาการเกษตร / 
มหาวิทยาลยั เช่น มก. มข.

ไบโอเทค / มหาวิทยาลยั 
เช่น มก. มข. มช.

กรมวิชาการเกษตร /
มหาวิทยาลยั เช่น  มก. 

มข. ม.มหิดล มธ.
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	 ในส่วนของภาคเอกชนมีค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระหว่างร้อยละ	 3-15	 ของ 

ยอดขาย	 (สวทช.,	 2558)	 อย่างไรก็ดี	 ค่าใช้จ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทไทย	 ต�่ากว่าบริษัท

ต่างประเทศที่มีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาสูงถึงร้อยละ	15-20	ของยอดขาย	(http://www.nongwoobio.

com)	ทั้งนี้เพื่อเข้าถึงตลาดที่มีความต้องการที่แตกต่างกันในระยะเวลาอันรวดเร็ว	

	 จากการส�ารวจบุคลากรวิจัยที่เกี่ยวข้องของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ร่วมกับส�านักงานคณะกรรมการ 

นโยบายวิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ	 พบว่ามีจ�านวน	 1,397	 คน	 ร้อยละ	 71	 เป็น 

บุคลากรในหน่วยงานภาครัฐ	 ร้อยละ	 16	 และร้อยละ	 13	 เป็นบุคลากรวิจัยในสถาบันการศึกษาและบุคลากร

วิจัยในภาคเอกชน	ตามล�าดับ	เมื่อจ�าแนกตามสาขาความเชี่ยวชาญ	พบว่า	เป็นนักปรับปรุงพันธุ์จ�านวน	269	คน	 

นักเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์จ�านวน	298	คน	และเป็นนักวิจัยสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง	830	คน	

ตารางที่ 2-12 : จ�นวนบุคลากรวิจยัที่เกี่ยวข้องกบัเมล็ดพนัธุ์

นกัวิจยัสำาขาพืช
นกัวิจยัสำาขาอื่นๆ 

ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งหมดนกัปรบัปรุง
พนัธุ์พืช

นกัเทคโนโลยี
เมล็ดพนัธุ์ รวม

ภาครัฐ 151 196 347 644 991

สถาบันการศึกษา 56 15 71 109 180

ภาคเอกชน 62 87 149 77 226

รวม 269 298 567 830 1,397

ที่มา: ส�นักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2558. 

	 อตุสาหกรรมเมลด็พันธุม์กีารแข่งขนัรนุแรง	 อายพัุนธุใ์หม่ในตลาดสัน้ลง	 (เหลอืเพยีง	 2-3	 ปี) 

ความสามารถในการแข่งขันจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการออกพันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะตรงตาม

ความต้องการ	 ซึ่งเป็นข้อจ�ากัดของผู้ประกอบการ	 SMEs	 ที่ขาดความพร้อมด้านเงินทุนและ

เทคโนโลยีในการปรับปรุงพันธุ์ท่ีรวดเร็ว	 ด้วยเหตุนี้	 “การท�างานแบบบูรณาการในลักษณะ

คลัสเตอร์	 สร้างความร่วมมือระหว่างรัฐ	 เอกชน	และสถาบันการศึกษา	ถือเป็นกลไกส�าคัญในการ 

เร ่งรัดพัฒนาความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาพรวมของประเทศ”	 

ดังเห็นได้จากความส�าเร็จกิจกรรมของคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ที่มี	 สวทช.	 เป็นผู้ประสานงานและ 

ผู ้สนับสนุนงบประมาณในการด�าเนินงานครอบคลุมตั้งแต ่การจัดการและประเมินเชื้อ 

พันธุกรรม	 การวิจัยพัฒนาปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	 การพัฒนาเทคนิคการตรวจ 

วินิจฉัยโรคพืชและตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 รวมถึงการพัฒนาระบบผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง	

มกีารก�าหนดเป้าหมายการวจิยัและพัฒนาท่ีมุง่เน้นร่วมกนั	 มผีลให้เกดิการพัฒนาพันธุใ์หม่ท่ีเร็วข้ึน 

และการพัฒนาก�าลังคนท่ีมีความเชี่ยวชาญเพิ่มเติม	 อย่างไรก็ดี	 การด�าเนินงานในรูปแบบของ

คลัสเตอร์ที่ผ่านมายังคงจ�ากัดอยู่เฉพาะในกลุ่มเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	พริก	มะเขือเทศ	และแตงเท่านั้น	
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	 ประเทศไทยเป็นแหล่งผลติเมลด็พนัธุท์ีดี่แห่งหนึง่ของโลก	 มสีภาพภมูอิากาศทีเ่หมาะสมแก่ 

การผลิตเมล็ดพันธุ์มีความอุดมสมบูรณ์	 เกษตรกรมีฝีมือ	 เป็นปัจจัยที่ดึงดูดให้บริษัทผู้น�าด้าน 

เมล็ดพันธุ์ของโลกเข้ามาลงทุนตั้งสถานีวิจัยและผลิตเมล็ดพันธุ์ในไทย	 เช่น	 บริษัท	 มอนซานโต้ 

ประเทศไทย	 จ�ากัด	 บริษัท	 ไพโอเนีย	 จ�ากัด	 บริษัท	 ซาคาตะ	 สยามซีดส์	 จ�ากัด	 บริษัทอีสต์ 

เวสต์	 ซีดส์	 จ�ากัด	 เป็นต้น	 การเข้ามาตั้งสถานีวิจัยในประเทศไทยสร้างโอกาสให้แก่นักวิจัยไทย 

และเกษตรกรได้เรียนรู้เทคโนโลยีในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์	 อย่างไรก็ดี	 หากกฎระเบียบ

ไม่เอื้อต่อการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 หรือการด�าเนินธุรกิจ	 บริษัทเหล่านี้ก็พร้อมจะย้ายฐาน

การผลิตหรือสถานีวิจัยไปยังประเทศอื่นๆ	 ดังนั้น	 ประเทศไทยต้องรักษาฐานการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีของต่างประเทศให้อยู่ในประเทศไทยต่อไปโดยอ�านวยความสะดวกในการน�าเข้า 

เชื้อพันธุกรรม	 การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่	 และการ 

คุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญาให้มคีวามชดัเจน	(http://www.thasta.com/pdf/article/AEC.pd)

	 ปัจจุบัน	 เป็นท่ียอมรับว่า	 “เทคโนโลยีชีวภาพมีบทบาทสูงต่อการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์”	

ช่วยร่นระยะเวลาในการพัฒนาพันธุ์เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว	

ช่วยในการปรับปรุงพันธุ์เพื่อให้พืชปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	เช่น	การต้านทาน

โรคแมลง	 ทนร้อน	 ทนแล้ง	 หรือมีพันธุ์ที่ใช้น�้าและปุ๋ยอย่างมีประสิทธิภาพ	 ที่ผ่านมาประเทศไทย

มีความสามารถในการปรับปรุงพันธุ์ด้วยวิธีมาตรฐาน	 มีนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสบการณ์ในภาค

รัฐและเอกชน	 แต่ในสถานการณ์ที่ต้องลดระยะเวลาการปรับปรุงพันธุ์ให้รวดเร็วขึ้น	 ประหยัดงบ

ประมาณหรือเนื้อท่ีทดสอบและต้นทุนการปรับปรุงพันธุ์	 เทคโนโลยีชีวภาพจึงเข้ามามีบทบาท 

มากขึ้น	 เทคโนโลยีชีวภาพที่มีการพัฒนาและน�ามาใช้	 คือ	 การใช้เครื่องหมายโมเลกุล	 (marker	 

assisted	selection;	MAS)	และเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	(genetic	engineering)	

	 การปรับปรุงพันธุ์พริก	นอกจากจะต้องมีลักษณะผลดก	น�้าหนักดี	ทนโรคแล้ว	ยังต้องปรับปรุง 
พนัธุใ์ห้ตรงกับความชอบของเกษตรกรในแต่ละประเทศด้วย	 ทัง้เรือ่งความเผด็ทีม่คีวามชอบต่างกนั 
หลายระดับ	 ลักษณะผล	 เช่น	 บังคลาเทศ	 เนปาล	 ศรีลังกา	 อินเดีย	 เกษตรกรชอบพริกที่ผล 
ชี้ห้อยลง	 ปากีสถานชอบพริกที่ผลเป็นช่อเป็นกระจุก	 และผลต้องตั้งขึ้น	 จีน	 เวียดนาม	 เมียนมา
ต้องการผลพริกที่ชูชี้ฟ้า	เป็นต้น

ที่มา: ชาติชาย ศิริพัฒน์,2557. เจียไต๋ เปิดบ้านเชียงใหม่ ส่องวิมานรัก อาณาจักรพริก

http://www.thairath.co.th/content/455704

ดังน้ัน	 จึงควรขยายผลการด�าเนินงานในรูปแบบคลัสเตอร์ไปยังเมล็ดพันธุ์ชนิดอื่นๆ	 เนื่องจาก

การด�าเนินงานในรูปแบบนี้มีผลยกระดับความสามารถทางเทคโนโลยีของภาคเอกชนโดยเฉพาะ	

SMEs	ได้จริง
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 ก) การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล 

	 	 โดยท่ัวไปการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์อาศัยความเชี่ยวชาญใน	 2	 ส่วนหลัก	 คือ	 

การพัฒนาเครื่องหมายโมเลกุล	 และการน�าเครื่องหมายโมเลกุลไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์	 ในส่วนแรกเป็นการ

พัฒนาเครื่องหมายใหม่	 หรือเครื่องหมายบางชนิดอาจมีอยู่แล้วในฐานข้อมูลสาธารณะ	 การพัฒนาเครื่องหมาย

โมเลกุล	 เทคโนโลยีหลักเป็นด้านจีโนมิกส์	 (นักเทคโนโลยีชีวภาพหรือนักชีววิทยาโมเลกุล)	 โดยความร่วมมือ

พนัธุวิศวกรรมหรือการตดัต่อยีน (Genetic Engineering)
	 ความหลากหลายทางพันธุกรรมเป็นหัวใจส�าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชหรือสิ่งมีชีวิต 

อื่นๆ	บางครั้งไม่สามารถหาลักษณะที่ต้องการในพืชกลุ่มเดียวกันได้	 แต่ลักษณะดังกล่าวมีในพืช

หรือสิ่งมีชีวิตอื่นที่ไม่สามารถน�ามาผสมกับพืชเป้าหมายได้	 ต้องตัดยีนจากสิ่งมีชีวิตอื่นน�ามาต่อ

กับยีนของพืชที่ท�าการปรับปรุง	 เรียกเทคนิคนี้ว่าการตัดต่อยีน	 (genetic	 engineering)	 พืชที่

ได้จากการตัดต่อยีน	เรียกว่า	พืชดัดแปลงพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอ	ตัวอย่างเช่น	ฝ้ายทนต่อหนอน

เจาะสมอฝ้าย	ได้จากการน�ายีนสร้าง	toxin	ฆ่าหนอนเจาะสมอฝ้ายจากแบคทีเรียบีทีใส่เข้าไปใน

ฝ้าย	ท�าให้ฝ้ายสร้าง	toxin	เมื่อหนอนมากินต้นฝ้าย	หนอนตายโดยไม่ต้องใช้ยาปราบหนอน	เรา

มักเรียกฝ้ายนี้ว่าฝ้ายบีที

	 แม้ว่าเทคนิคพันธุวิศวกรรมช่วยให้การปรับปรุงพันธุ์เร็วขึ้น	 เนื่องจากมีการใส่ยีนที่มี 

ความจ�าเพาะเข้าไปในพืชที่ปรับปรุงโดยตรง	 พันธุ์พืชที่ผ่านการปรับปรุงต้องผ่านกระบวนการ

ทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพ	 (biosafety)	 ในหลายระดับ	 เช่น	 โรงเรือน	 ระบบเปิดใน

สภาพควบคุม	 และในแปลงเกษตรกร	 มีกระบวนการควบคุมอย่างเข้มงวด	 เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มี

ผลกระทบต่อสุขภาพ	 (ใช้เป็นอาหาร)	 หรือต่อสิ่งแวดล้อม	 ท�าให้ใช้เวลานานในการขออนุญาต

และทดสอบ	และใช้เงิน	ในการพัฒนาจ�านวนมากก่อนออกสู่ตลาด	ปี	2557	มีพื้นที่ปลูกพืชจีเอ็ม

ทางการค้าจ�านวน	181.5	ล้านเฮกแตร์	 (ปี	2014)	โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	ถั่วเหลือง	ฝ้าย	ข้าวโพด	

และคาโนล่า

	 ประเทศไทย	มีการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมพืชมาเป็นระยะเวลาเกือบ	20	ปี	พืชที่

พัฒนาไปมากที่สุด	จนถึงระดับทดสอบภาคสนาม	คือ	มะละกอต้านทานไวรัสใบด่างจุดวงแหวน	

(papaya	ringspot	viruses)	จากกระแสความไม่แน่ใจของประชาชนต่อผลกระทบของพืชจีเอ็ม	

รวมถึงกระแสต่อต้านจากเอ็นจีโอ	 รัฐบาลให้ยุติการทดสอบพืชจีเอ็มในภาคสนามตั้งแต่ปี	 2544	

ทั้งนี้	ถ้าจะทดสอบภาคสนามต้องขออนุญาตคณะรัฐมนตรีเป็นรายๆ	ไป	และไม่อนุญาตให้มีการ

ปลูกพืชจีเอ็มทางการค้า	 แต่อนุญาตให้น�าเข้าถั่วเหลืองและข้าวโพดจีเอ็มเพื่อใช้ในอาหารสัตว์

และแปรรูป	

ที่มา: มรกต ตันติเจริญและคณะ, 2557
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ของนักปรับปรุงพันธุ์ในการสร้างประชากร	 และการ	 validate	 เครื่องหมายในแปลงทดสอบ	 ในส่วนการน�า

เครื่องหมายโมเลกุลไปใช้	 บุคลากรหลัก	 คือ	 นักปรับปรุงพันธุ์	 ผู้มีความรู้	 ประสบการณ์ในการปรับปรุงพันธุ์	

โดยวิธีผสมข้าม	 (conventional	 breeding)	 และมีความรู้ความเข้าใจที่จะใช้เครื่องหมายโมเลกุลร่วมกับการ

ปรับปรุงพันธุ์แบบพื้นฐาน

 เทคโนโลยีจีโนมิกส์	 เป็นเทคโนโลยีที่มีศักยภาพในการน�าไปสู่การสร้างเครื่องหมายโมเลกุล	 เช่น	 การ

พัฒนาเครื่องหมายแบบ	SNP	การท�า	genotyping	หรือ	high	throughput	sequencing	มีการวาง	linkage	

map	อยู่มากมาย	 เช่น	ยีน	 (quantitative	 trait	 loci;	QTL)	ข้าวทนแล้ง	ยางพาราทนแล้ง	ข้าวโพดต้านทาน

ราสนิม	ข้าวโพดต้านทานโรคใบไหม้แผลใหญ่	มันส�าปะหลังปริมาณแป้งสูง	เป็นต้น	อย่างไรก็ตาม	ความร่วมมือ 

ระหว่างนักเทคโนโลยีชีวภาพที่พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลกับนักปรับปรุงพันธุ์มีไม่มากนัก	 จึงยังไม่ตอบโจทย์

ของนักปรับปรุงพันธุ์	 เครื่องหมายที่พัฒนาขึ้น	 ไม่ถูกน�าไป	 validate	 หรือใช้โดยนักปรับปรุงพันธุ์	 ดังนั้น	 จึง

ต้องเสริมสร้างความเข้าใจในเรื่องการปรับปรุงพันธุ ์ของนักเทคโนโลยีชีวภาพที่มีประสบการณ์การพัฒนา

เครื่องหมายโมเลกุล	 ส�าหรับนักปรับปรุงพันธุ์	 แม้ประเทศไทยมีนักปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสบการณ์มากในพืช	

เช่น	 ข้าวโพด	 ข้าว	 อ้อย	 มันส�าปะหลัง	 และมีการเปิดสอนในหลักสูตรเกษตรอยู่แล้ว	 แต่งานปรับปรุงพันธุ์ด้วย 

วิธีการมาตรฐานใช้เวลานาน	และต้องท�างานในแปลง	ปัจจุบัน	จึงมีผู้สนใจเป็นนักปรับปรุงพันธุ์น้อยจึงเกิดปัญหา

ขาดแคลนนักปรับปรุงพันธุ์ทั้งในภาครัฐและเอกชน	ดังนั้น	ต้องเสริมความรู้	ความเข้าใจ	น�าเครื่องหมายโมเลกุล

ไปสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ที่มีอยู่	 การสร้างนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ที่มีความรู้ทางเทคโนโลยีชีวภาพ	 ซึ่งอาจ

ต้องปรับปรุงหลักสูตรในระดับบัณฑิตศึกษา	การฝึกอบรมเทคโนโลยีขั้นสูง	 รวมทั้งสร้างกลไกการท�างานร่วมกัน

ระหว่างนักปรับปรุงพันธุ์และนักเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อจูงใจให้มีผู้เข้าเรียนหรือปฏิบัติงานในสาขาปรับปรุงพันธุ์

เพิ่มขึ้น	(มรกต	ตันติเจริญ	และคณะ,	2557)	

	 การปรับปรุงพันธุ์พืชโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในประเทศไทย	 ท�าในพืชหลายชนิด	 เช่น	 ยางพารา	 

มันส�าปะหลัง	 ข้าวโพด	 อ้อย	 และข้าว	 ส่วนใหญ่อยู่ในขั้นตอนหาเครื่องหมายโมเลกุล	 ยังไม่ได้น�าไปใช้ในการ

ปรับปรุงพันธุ์	 ยกเว้นกรณีการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่ประสบความส�าเร็จอย่างสูง	 ถึงขั้นที่มีการปลูกข้าวที่ได้	 จาก 

การปรับปรุงพันธุ์โดยอาศัยเครื่องหมายโมเลกุลอย่างแพร่หลายโดยเกษตรกร	 เช่น	 พันธุ์ข้าวธัญสิริน	 (กข	 6	

ต้านทานโรคไหม้)	 และหอมชลสิทธิ์	 (หอมดอกมะลิ	 105	 ทนน�้าท่วมฉับพลัน)	 รวมถึงมีพันธุ์ที่ได้รับการรับรอง

จากกรมการข้าวแล้ว	 ได้แก่	 พันธุ์	 กข51	 (ทนน�้าท่วมฉับพลัน)	 พันธุ์	 กข18	 (ต้านทานโรคไหม้)	 แต่การน�า

เครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวจนส�าเร็จยังจ�ากัดอยู่เฉพาะในห้องปฏิบัติการค้นหาและใช้

ประโยชน์ยีนข้าว	 ซึ่งเป็นหน่วยวิจัยร่วมระหว่างศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ	 	 (ไบโอเทค)	

และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 ดังนั้น	 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการน�าเครื่องหมายโมเลกุลมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์

เพิ่มขึ้น	ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	(องค์การมหาชน)	(สวก.)	สนับสนุนโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ	

“การพัฒนาบุคลากรทางด้านการปรับปรุงพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”	 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ

กรมการข้าวให้มีความรู้	 ความสามารถในการใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวในลักษณะการฝึก

ปฏิบัติจริง	(on	the	job	training)	
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	 ส�านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร	 (องค์การมหาชน)	 (สวก.)	 สนับสนุน	 ดร.ธีรยุทธ	 

ตู้จินดา	 และคณะ	 หน่วยปฏิบัติการค้นหาและใช้ประโยชน์ยีนข้าว	 ด�าเนินโครงการวิจัย	 

“การพัฒนาสายพันธุ์ข้าวนาชลประทานให้ทนต่อน�้าท่วมฉับพลัน	ต้านทานโรคขอบใบแห้ง	และ

เพลี้ยกระโดดสีน�้าตาล	 โดยใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก”	 และ	 “การพัฒนาบุคลากร

ด้านการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโดยใช้เครื่องหมายโมเลกุล”	 ภายใต้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อ

การวิจัยและพัฒนาข้าวไทย	 ระหว่างกรมการข้าว	 ส�านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ	 (วช.)	

สวก.	และ	สวทช.

	 “การพัฒนาบุคลากรสาขาปรับปรุงพันธุ ์ข ้าวโดยใช้เคร่ืองหมายโมเลกุล”	 โดย

ประยุกต์ใช้เครื่องหมายโมเลกุลในการคัดเลือก	 (MAS)	ร่วมกับการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน	 

(conventional	breeding)	ทั้งภาคทฤษฎี	และปฏิบัติแบบต่อเนื่องปีละ	2	ครั้ง	เป็นระยะเวลา	

3	 ปี	 (2557-	 2559)	 เพื่อให้ความรู้	 ความเข้าใจ	 และประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ 

ทนัสมยัเป็นเครือ่งมอืในการพฒันาพันธุพ์ชืทีส่อดรบักบัยุทธศาสตร์ของประเทศ	 รวมทัง้ถ่ายทอด 

ความรู้ให้นักปรับปรุงพันธุ์ข้าวในกรมการข้าวต่อไป	 นอกจากการฝึกอบรมแล้ว	 นักปรับปรุง

พันธุ์ข้าวกรมการข้าวยังน�าผลการฝึกอบรมไปใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวที่กรมการข้าวก�าลัง

ด�าเนินการอยู่ขนานกันไป	 ซึ่งจะได้พันธุ์ข้าวที่เป็นเป้าหมายของกรมการข้าว	 โดยใช้เทคโนโลยี

เครื่องหมายโมเลกุลเข้าช่วย

ที่มา : เอกสารเผยแพร่ การพัฒนาบุคลากรด้านปรับปรุงพันธุ์ข้าว
โดยใช้เครื่องมือโมเลกุล
ฝ่ายบริหารคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPM), ก.ค. 2557

	 บรษิทัเมลด็พนัธุใ์นประเทศไทยต้องการน�าเคร่ืองหมายโมเลกลุมาช่วยปรับปรุงพันธุม์ากขึน้	 

แต่นักวิจัยของบริษัทอาจขาดความเชี่ยวชาญ	 จึงเป็นที่มาของการจัดท�าโครงการความร่วมมือ 

ท�าวิจัยกับภาครัฐ	เช่น	บริษัท	Hortigenetics	Research	(S.E.	Asia)	Limited	ร่วมกับ	มหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์	 และสวทช.	 พัฒนาเครื่องหมายโมเลกุลแบบ	 SNP	 ปรับปรุงพันธุ์พริกต้านทาน

โรคแอนแทรคโนส	บริษัท	 เจียไต๋	 จ�ากัด	 ร่วมกับ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และสวทช.	พัฒนา

เครื่องหมายโมเลกุลปรับปรุงพันธุ์แตงกวาต้านทานโรคราน�้าค้าง	 ภายใต้ความร่วมมือดังกล่าว 
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มีการสนับสนุนการผลิตนักศึกษาระดับปริญญาโทและเอก	 ภายใต้การสนับสนุนทุนการศึกษาของ	

สวทช.	 บริษัทเหล่านี้	 ส่งบุคลากรของตนไปรับการอบรมขั้นสูงที่	 Plant	 Breeding	 Academy	 ที่ 

จัดโดย	University	of	California,	Davis	สหรัฐอเมริกา	

 ข) พันธุวิศวกรรมหรือการดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ)

	 	 การสร้างความสามารถของประเทศด้านพันธุวิศวกรรมพืช	 เริ่มด�าเนินการมาก่อนการใช้ 

เคร่ืองหมายโมเลกุล	 มีการจัดตั้งหน่วยพันธุวิศวกรรมด้านพืช	 ณ	 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร	์

วิทยาเขตก�าแพงแสนตั้งแต่ปี	 2528	 ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ 

ไบโอเทค	 การจัดตั้งหน่วยดังกล่าวท�าให้เกิดการพัฒนาก�าลังคน	 และงานวิจัยพัฒนาพันธุวิศวกรรม

อย่างมาก	 ได้พันธุ์มะละกอต้านทานโรคไวรัสจุดวงแหวน	 (papaya	 ringspot	 virus)	 มีการปลูก

ทดสอบภาคสนาม	มีระบบการถ่ายยีนในมะเขือเทศ	ข้าว	มะเขือเทศต้านทานโรคไวรัสใบหงิกเหลือง

ผ่านการทดสอบระดับโรงเรือน	ในบางโครงการไม่ได้ด�าเนินการต่อเนื่อง	 เนื่องจากนโยบายจีเอ็มของ

ประเทศไม่ชัดเจน	 และมีความยุ่งยากในการขออนุญาตทดสอบความปลอดภัยทางชีวภาพในภาค

สนามที่ต้องขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรีเป็นกรณีๆ	ไป	ส่งผลให้การพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมอยู่

ในระดับที่ช้าลงโดยเฉพาะการทดสอบภาคสนามและการประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ	

	 ก่อนปี	 พ.ศ.	 2542	 ประเทศไทยอนุญาตให้มีการทดสอบพืชจีเอ็มในภาคสนาม	 มีบริษัทต่าง

ประเทศหลายบริษัทน�าพืชจีเอ็มท่ีพัฒนาขึ้นมาทดสอบในประเทศไทย	 เช่น	 ข้าวโพดบีทีป้องกัน

หนอนเจาะล�าต้น	 หากผ่านการประเมินจากรัฐบาลไทย	 และรัฐบาลไทยมีนโยบายให้ปลูกพืชจีเอ็ม

เชิงการค้า	 สามารถใช้ไทยเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดจีเอ็มเพื่อจ�าหน่ายในไทยและส่งออก	

แต่เมื่อรัฐบาลไทยมีมติให้ยุติการทดสอบภาคสนาม	 บริษัทต่างชาติเปลี่ยนไปทดสอบพืชจีเอ็มและ

ผลิตเมล็ดพันธุ์จีเอ็มในประเทศอื่น	 เป็นการเสียโอกาสของเกษตรกรไทยในการเป็นผู้รับจ้างผลิต

เมล็ดพันธุ์ที่มีรายได้ต่อพื้นที่สูงกว่าการปลูกข้าวโพด	ข้าวหรืออ้อย

	 ที่ผ่านมา	 ประเทศไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ	 โดย

วิธีการปรับปรุงพันธุ์แบบมาตรฐาน	 และเป็นปัจจัยส�าคัญในการดึงดูดบริษัทต่างชาติชั้นน�ามาลงทุน

วิจัยและปรับปรุงพันธุ์	 และส่งผลให้ประเทศไทยก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ของภูมิภาค	 แต่ปัจจุบัน	 ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม	 ท�าให้การพัฒนาข้าวโพด

จีเอ็มของบริษัทต่างชาติเป็นไปอย่างรวดเร็ว	 และมีการปลูกมากขึ้น	 ในขณะเดียวกันการพัฒนาพันธุ์

ข้าวโพดจีเอ็มของไทย	 ในบริษัทไทยรวมทั้งภาครัฐ	 ไม่มีการพัฒนามากนัก	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	

จะส่งผลกระทบต่อมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของไทยที่อาจไม่เติบโตหรือหดตัวอย่างมาก

เนื่องจากตลาดเปลี่ยนไปใช้ข้าวโพดจีเอ็มมากขึ้น	 การสร้างความสามารถของเทคโนโลยีจีเอ็มโอ 

ในระยะแรกจึงควรเป็นหน้าท่ีหน่วยงานรัฐและสถาบันวิจัยที่มีก�าลังคนที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยี

พันธุวิศวกรรมอยู่พอสมควร	 ถ้ามีนโยบายส่งเสริมและสนับสนุนอย่างชัดเจน	 จะช่วยกระตุ้นให้เกิด

ความก้าวหน้าในการวิจัยพัฒนาอย่างรวดเร็ว	 และเป็นการสร้างความเข้มแข็งของเทคโนโลยีเพื่อ

ความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว	 ทั้งนี้เนื่องจากเป็นที่เชื่อมั่นว่าเทคโนโลยีดังกล่าวจะมี

บทบาทส�าคัญในการปรับปรุงพันธุ์พืชให้ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ดี
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ล�ดบัเหตุการณ์สำ�คญัการพฒันาอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดในประเทศ

พ.ศ.	2503	 เริ่มการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ข้าวโพดอย่างเป็นระบบ	มีการรวบรวมเชื้อ
พันธุกรรมจากต่างประเทศ

พ.ศ.	2508 จัดตั้งศูนย์วิจัยข้าวโพดข้าวฟ่าง	เป็นสถานีวิจัยที่มีมาตรฐานในการสนับสนุน
งานวิจัยด้านข้าวโพด	ตลอดจนฝึกอบรมนักวิชาการและเกษตรกรทั้งในและ
ต่างประเทศ	ด้วยการสนับสนุนทุนจากมูลนิธิ	ร๊อกกี้เฟลเลอร์

พ.ศ.	2513 ไทยประสบความส�าเร็จอย่างสูงในการพัฒนาข้าวโพดพันธุ์สุวรรณ	1	ซึ่งเป็น
พันธุ์ที่เป็นที่รู้จัก	และเป็นฐานพันธุกรรมในการพัฒนาพันธุ์ในประเทศต่างๆ	
ดึงดูดให้บริษัทต่างชาติที่มีชื่อเสียงเข้ามาลงทุนวิจัยปรับปรุงพันธุ์ในไทย

พ.ศ.	2518 ม.เกษตรศาสตร์และกรมวิชาการเกษตรเริ่มผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดต้านทาน
โรคราน�้าค้างจ�าหน่าย

พ.ศ.	2520 เริ่มการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมทั้งภาครัฐและเอกชน	มีบริษัทต่างชาติ
เข้ามาลงทุนเพิ่มขึ้น

พ.ศ.	2521 ภาคเอกชนเริ่มจ�าหน่ายพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม	ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ	1	
ประมาณร้อยละ	8	แต่ราคาแพงกว่า	3	เท่า	จึงไม่เป็นที่นิยมของเกษตรกร

พ.ศ.	2533 ภาคเอกชนพัฒนาพันธุ์อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์สุวรรณ	
1	ร้อยละ	50	ท�าให้เกษตรกรไทยนิยมใช้พันธุ์ลูกผสมเพิ่มขึ้น	(ไทยใช้เวลา	10	
ปี	ในการเปลี่ยนจากการใช้ข้าวโพดลูกผสมเปิดมาเป็นพันธุ์ลูกผสม	ปัจจุบัน
เกษตรกรร้อยละ	99	ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม)

ที่มา: ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ (พ.ศ. 2554-2559), สวทช.

	 ปี	2546-2557		มีค�าขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์รวม	1,152	ค�าขอ	แบ่งเป็นการจดทะเบียนไม้ผลและ

พืชให้เนื้อไม้มากที่สุด	(623	ค�าขอ)	พืชผัก	(224	ค�าขอ)	พืชไร่	 (208	ค�าขอ)	และไม้ดอกไม้ประดับ	(97	ค�าขอ)		 

การจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์เป็นการยื่นขอคุ้มครองในนามของนิติบุคคลมากที่สุด	 868	 ค�าขอ	 รองลงมาเป็น 

การขอคุม้ครองในนามของหน่วยงานราชการ	183	ค�าขอ	และการขอคุม้ครองในนามของนกัปรบัปรงุพนัธุ	์101	ค�าขอ 

ในจ�านวนนี้	252	ค�าขอที่ได้รับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์แล้ว

รูปที่ 2-13: ค�ขอคุ้มครองพนัธุ์จ�แนกตามประเภทชนิดพืช
ที่มา: นางสาวธิดากุญ  แสนอุดม, 2557

ไม้ดอกไม้ประดบั (97)

พืชผกั (224)

ไม้ผลและพืชให้เนื้อไม้ 
(623)

พืชไร่ (208)
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2.6 ปัจจยัสำนบัสำนุนอุตสำาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ไทย 
 ก) หน่วยเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
	 	 ความหลากหลายของพนัธุกรรมพชื	 เป็นพืน้ฐานส�าคญัในการปรับปรงุพนัธ์ุพชืให้ได้ลกัษณะท่ีต้องการ	
พืชที่มีความหลากหลายสูง	 หรือมีฐานพันธุกรรมกว้างเพิ่มโอกาสการเลือกพ่อแม่พันธุ์ที่ดีเพื่อผสมกับพันธุ์ที่ 
ต้องการปรับปรุง	 การปลูกพืชชนิดเดียวกันเมื่อมีการระบาดของโรคหรือแมลง	 เกิดความเสียหายในวงกว้าง
มากกว่าการปลูกพืชต่างสายพันธุ์	 แม้ประเทศไทยอยู่ในเขตร้อนชื้นที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายทางชีวภาพสูง 
แต่การเก็บรวบรวมพันธุกรรมยังไม่เป็นระบบท่ีได้มาตรฐาน	 จึงมีความไม่แน่นอนในความยั่งยืนของหน่วยเก็บ 
เนื่องจากการเก็บรวบรวมพันธุกรรมเป็นการเก็บถาวร	 ต้องการงบประมาณและการดูแลอย่างต่อเนื่องโดย 
ผู้ช�านาญการ	สถานที่เก็บมีการควบคุมอุณหภูมิ	(ความเย็น)	เพราะต้องเก็บในรูปที่ยังมีชีวิต	มีการน�าออกมาปลูก
ทดสอบเพื่อตรวจดูการมีชีวิต	 (viability)	 เป็นระยะๆ	 เพื่อให้แน่ใจว่าเชื้อพันธุกรรมยังคงมีลักษณะเหมือนเดิม 
(ไม่เกิดการกลายพันธุ์หรือเสียคุณสมบัติเดิม)	 จากข้อจ�ากัดของบุคลากรที่มีประสบการณ์	 และงบประมาณ
สนับสนุนต่อเนื่องในการดูแลรักษาพันธุกรรมที่เก็บรวบรวมไว้มักสูญเสียหรือปิดไปเมื่อบุคลากรท่ีดูแลเกษียณ
อายุ	 (คล้าย	 personal	 collection)	 นอกจากนี้	 ประเทศไทยยังสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพสูงจาก
ปัญหาการท�าลายป่าและสิ่งแวดล้อม	 พันธุกรรมพืชหลายชนิดสูญหายไปก่อนการค้นพบและเก็บรวบรวม	 
อีกประการหน่ึง	 พืชการค้าไทยหลายชนิดไม่ได้มีถิ่นก�าเนิดในไทยแต่มีการน�าเข้ามาปลูกและเผยแพร่	 เช่น	 
มันส�าปะหลัง	 ยางพารา	 ด้วยเหตุนี้ประเทศไทยจึงมีฐานพันธุกรรมของพืชเหล่านี้แคบ	 ต้องแสวงหาและน�าเข้า
พันธุกรรมที่หลากหลายจากประเทศถิ่นก�าเนิด	และมีสถานที่เก็บพันธุกรรมไว้ใช้ในระยะยาว	หน่วยเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืชหรือธนาคารพันธุกรรม	 (germplasm	 bank)	 นับเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญระดับชาติ	 เพื่อ
ใช้เป็นทรัพยากรร่วมกันในการปรับปรุงพันธุ์ท้ังในภาครัฐและเอกชน	 (บริษัทเมล็ดพันธุ์ไทยที่ปรับปรุงพันธุ์
ไม่สามารถลงทุนเก็บเชื้อพันธุกรรมได้ด้วยตนเอง)	 ดังนั้น	 สิ่งส�าคัญคือต้องยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อ
พันธุกรรมที่มีอยู่ขึ้นเป็นหน่วยเก็บเมล็ดและเชื้อพันธุ์ระดับชาติ	 มีงบประมาณสนับสนุนต่อเนื่อง	 บริหารจัดการ
โดยผู้เช่ียวชาญ	มุ่งเน้นการรวบรวม	ประเมิน	จัดเก็บ		บริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมให้ได้มาตรฐานสากล		และ 
ส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง

	 ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ	 ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี	 เป็นแหล่ง
รวบรวม	 อนุรักษ์	 และใช้ประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว	 เริ่มด�าเนินการส�ารวจ	 รวบรวม	 
เชื้อพันธุ์ข้าวจากแหล่งต่างๆ	ทั่วประเทศ	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2525	ปัจจุบันมีเชื้อพันธุ์ข้าวที่รวบรวมและ
อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่า	 20,000	 ตัวอย่าง	 ประกอบด้วยข้าวพันธุ์พื้นเมือง	 ข้าวสายพันธุ์ดี	 ข้าวจาก 
ต่างประเทศ	และข้าวป่า	นอกจากนี้	ยังศึกษาวิจัย	การจ�าแนก	ประเมินลักษณะพันธุ์	ประเมินคุณค่า
เชื้อพันธุ์	 จัดท�าแปลงอนุรักษ์ข้าวป่าในถิ่นเดิม	 ตลอดจนให้บริการข้อมูลและเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแก่
หน่วยงานราชการ	สถานศึกษา	และกลุ่มเกษตรกร	 เชื้อพันธุ์ข้าวที่อนุรักษ์ไว้ในศูนย์ปฏิบัติการและ
เก็บเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ	 เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและศักยภาพในการน�าไปใช้ประโยชน์
ด้านต่างๆ	 ทั้งทางตรงและทางอ้อม	 เช่น	 การคัดเลือกและพัฒนาพันธุ์	 การแปรรูปในอุตสาหกรรม	 
การใช้เป็นแหล่งพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์	 เป็นต้น	 อย่างไรก็ดี	 ด้วยข้อจ�ากัดของงบประมาณ
ท�าให้การด�าเนินงานจึงยังคงเน้นการเป็นแหล่งเก็บรวบรวมเชื้อพันธุกรรมข้าวเป็นหลัก	
ที่มา: http://www.brrd.in.th/rkb/varieties/index.php-file=content.php&id=109.htm
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 ข) การส่งเสริมการลงทุนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ 

	 	 ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน	 (BOI)	 ก�าหนดให้กิจการวิจัยและพัฒนา	

และ/หรือกิจการผลิตเมล็ดพันธุ์หรือการปรับปรุงพันธุ์พืชและสัตว์ที่ใช้เทคโนโลยีชีวภาพ	 เป็น

กิจการที่ได้รับสิทธิประโยชน์สูงสุดตามกิจการที่มีความส�าคัญและเป็นประโยชน์ต่อประเทศเป็น

พิเศษ	โดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักรและภาษีเงินได้	8	ปี	ทุกพื้นที่	และในกรณีตั้งกิจการ

ในเขตวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 จะได้รับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลส�าหรับก�าไรสุทธิ

ร้อยละ	 50	 เป็นระยะเวลา	 5	 ปี	 นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาการได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล	

เพื่อส่งเสริมให้มีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้น	

 

	 3)	การยกเว้นภาษีเงินได้	300%	ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	

	 	 30	 ธันวาคม	 2557	 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการส�าหรับมาตรการยกเว้น

ภาษีเงินได้นิติบุคคล	 ส�าหรับค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 300%	 

โดยบริษัทเอกชนสามารถน�าค่าใช้จ่ายที่ลงทุนในการวิจัยพัฒนามาลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล

ได้	 3	 เท่าของรายจ่ายจริง	 เป็นการกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนาและน�าผลงานไป

สร้างสรรเป็นผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ	 เข้าสู่ตลาด	ปัจจุบันอยู่ระหว่างการจัดท�าแนวปฏิบัติ

ของการใช้สิทธิประโยชน์ให้ชัดเจน	

• • • 



46



47



48



49

สถานภาพอุตสาหกรรม
เมล็ดพนัธุ์ของต่างประเทศ
และอาเซียน

บทที่ 3
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	 ในบทนี้เป็นการประมวลสถานภาพอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศผู้น�า	 เช่น	

ประเทศสหรัฐอเมริกา	เนเธอร์แลนด์	จีน	บางประเทศในอาเซียน	ได้แก่	ประเทศเวียดนาม	

อินโดนีเซีย	 และเมียนมา	 เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการก�าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 

เมล็ดพันธุ์ไทย	มีรายละเอียด	ดังนี้	

3.1 ประเทศสหรฐัอเมริกา 
	 สหรัฐอเมริกาเป็นตลาดที่มีมูลค่าการซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ ์การค้ามากที่สุดในโลก	

ปี	 2556	 มีมูลค่าประมาณ	 12,000	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 (Verdant,	 2014)	 คิดเป็นร้อยละ	

25	 ของมูลค่าซื้อ-ขายเมล็ดพันธุ์ของโลก	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐฯ	 

เริ่มต้นในปี	2409	 ในระยะแรกเป็นการรับจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ภายใต้การบริหารจัดการของ

กระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกา	 (USDA)	 มีเป้าหมายเพื่อผลิตอาหารให้ได้เพียงพอและมี

ความหลากหลาย	 จนกระทั่งในปี	 2426	 มีการจัดตั้งสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์	 (American	

Seed	 Trade	 Association;	 ASTA)	 และเริ่มมีการผลักดันให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการ

พัฒนาและผลิตเมล็ดพันธุ์มากขึ้น	 หลังจากนั้น	 40	ปี	 (ปี	 1924)	 รัฐสภาจึงให้	 USDA	ยุติ

บทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์

	 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐฯ	เติบโตอย่างรวดเร็วในทศวรรษที่	1920	เป็นผล

จากการท่ีเกษตรกรส่วนใหญ่เปลี่ยนจากการเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เองเป็นการซ้ือเมล็ดพันธุ์	

การพัฒนาและเริ่มใช้เมล็ดพันธุ์ลูกผสมในทศวรรษที่	 1930	 ในพืชหลายชนิดท�าให้ผลผลิต

ต่อพื้นที่เพิ่มขึ้น	เช่น	ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	ฝ้าย	ผลจากการปฏิวัติเขียว	(Green	Revolution)	

ในช่วงทศวรรษที่	 1960	 และการให้ความส�าคัญกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างจริงจัง

โดยเฉพาะในภาคเอกชน	 รวมถึงเป็นยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของธุรกิจเมล็ดพันธุ์	

บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดเล็กมีจ�านวนลดลง	มีการควบรวมกิจการ	(merger	&	acquisition)	

บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่เข้ามามีบทบาทต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 และ 

ในทศวรรษที่	 1990	 มีการน�าเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรมาใช้ในการปรับปรุงพันธุ์	 ซึ่ง

เป็นตัวเร่งส�าคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของสหรัฐฯ

	 จากความส�าเร็จด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช	 มีการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ลูกผสม	 พันธุ์พืช 

จีเอ็ม	 ท�าให้ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจของสหรัฐฯ	 เพิ่มขึ้นอย่างก้าว

กระโดด	 โดยเฉพาะข้าวโพดที่มีปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ในปัจจุบัน	1.9	ตัน/ไร่	 ในปี	 2557	

(USDA,2015)	 เพิ่มขึ้นมากกว่า	 7	 เท่าเมื่อเทียบกับปี	 2473	 ในขณะเดียวกันก็ท�าให้ตลาด

เมล็ดพันธุ์ของสหรัฐฯ	เติบโตอย่างรวดเร็วทั้งในเชิงปริมาณและมูลค่า	ปี	2557	มูลค่าตลาด

เมล็ดพันธุ์ในประเทศสหรัฐอเมริกามีมูลค่าประมาณ	 22,000	 ล้านเหรียญสหรัฐ	 (USDA,	

2014)	 เพิ่มขึ้นประมาณ	 5	 เท่าตัวเมื่อเทียบกับปี	 2528	 เนื่องจากเกษตรกรเปลี่ยนไปซื้อ

เมล็ดพันธุ์การค้าเพิ่มขึ้น	
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รูปที่ 3-1: ปริมาณผลผลิตต่อพื้นที่ของพืชเศรษฐกิจส�คญัของสหรัฐฯ

	 สหรัฐฯ	 เป็นประเทศผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์อันดับต้นๆ	 ของโลก	 ปี	 2556	 มีมูลค่าส่งออกประมาณ	 1,451	
ล้านเหรียญสหรัฐ	เพิ่มขึ้นร้อยละ	24	เมื่อเทียบกับปี	2551	โดยเฉลี่ยมีอัตราการขยายตัวค่อนข้างคงที่ประมาณ
ร้อยละ	5	ต่อปี	 (USDA,	ASTA)	ร้อยละ	95	ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ที่ส่งออกเป็นกลุ่มพืชไร่	 (ข้าวโพด	ถั่วเหลือง	
ฝ้าย	ข้าวสาลี	คาโนล่า	ข้าวฟ่าง)	รองลงมาเป็นเมล็ดพันธุ์ผัก	และไม้ดอก	(ISF,	2012)	ตลาดส่งออกส�าคัญได้แก่	
จีน	ประเทศในเอเชียแปซิฟิกและอเมริกากลาง	

ตารางที่ 3-1: มูลค่าการผลิตเมล็ดพนัธุ์ และการส่งออกของสหรัฐอเมริกา
 ในช่วงปี 2551-2556

ปี
มูลค่าการผลิต

เมล็ดพนัธุ์ 
(เหรียญสหรฐั)

มูลค่าการส่งออก
(เหรียญสหรฐั)

สดัส่วนการส่งออก
ต่อการผลิต

(%)
มูลค่าการค้าโลก
(เหรียญสหรฐั)

สดัส่วนมูลค่าการค้า
เมล็ดพนัธุ์ของ

สหรฐัอเมริกาต่อ
มูลค่าการค้ารวม (%)

	2551 6,419,125,789 1,166,033,000 18 4,074,114,646 29

2552 6,547,508,305 1,250,426,000 19 4,114,855,733 30

2553 6,678,458,471 1,253,484,000 19 4,156,004,351 30

2554 7,152,629,023 1,316,158,200 19 4,197,564,384 31

2555 7,152,629,023 1,381,966,110 19 4,239,540,037 33

2556 7,295,681,603 1,451,064,416 20 4,281,935,437 34
ที่มา: http://www.amseed.org/issues/international/key-issues/

ที่มา: สถิติการเกษตร กระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา, 2557
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ตารางที่ 3-2: ส่วนแบ่งตลาดเมล็ดพนัธุ์ของสหรัฐอเมริกาในช่วงปี 2551-2556

	 บริษัทเมล็ดพันธุ์ในสหรัฐฯ	 มีประมาณ	 750	 บริษัท	 ตลาดส่วนใหญ่เป็นของบริษัทใหญ่ที่เป็นผู้น�าของ
กลุ่มเมล็ดพันธุ์หลักๆ	 โดยเฉพาะตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและถั่วเหลือง	 โดยในปี	 2557	 ร้อยละ	 70	 ของตลาด 
เมล็ดพันธุ์ข้าวโพด	และร้อยละ	60	ของตลาดเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเป็นของบริษัทไพโอเนีย		ดาว	อะโกรไซแอนส์	
และ	มอนซานโต้		ความเข้มแข็งของบริษัทเอกชนมาจากการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่เข้มแข็ง

	 สหรัฐฯ	 ให้ความส�าคัญกับการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาศักยภาพในการผลิต 
เมล็ดพันธุ์	 โดยเฉพาะบริษัทเอกชนท่ีมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนับจาก 
ทศวรรษที่	 1960	 โดยในปี	 2550	 บริษัทเมล็ดพันธุ์ลงทุนวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีคิดเป็นสัดส่วน
ประมาณร้อยละ	 20	 ของยอดขาย	 ขณะที่การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในภาครัฐค่อนข้าง
คงที่	 ภาครัฐเน้นลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ�าเป็นต่อการปรับปรุงพันธุ์	 เช่น	 National	 Plant	
Germplasm	 System	 (NPGS)	 ที่มีการเก็บรวบรวมพันธุ์พืชมากกว่า	 540,000	 สายพันธุ์	 เพื่อให้
นักปรับปรุงพันธุ์สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์เพื่อการปรับปรุงพันธุ์พืช	 นอกจากนี้ยังมีการวิจัย 
พัฒนาในรูปแบบอื่นๆ	 เช่น	 รูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐ-เอกชน-สถาบันการศึกษา	 เช่น	
โครงการ	Germplasm	Enhancement	of	Maize	(GEM)	ที่เป็นความร่วมมือระหว่าง	USDA-ARS	
มหาวิทยาลัยและบริษัทเมล็ดพันธุ์	ร่วมกันค้นหาลักษณะพันธุกรรมเพื่อพัฒนาพันธุ์ข้าวโพด	เป็นต้น

เมล็ดพนัธุ์ข้าวโพด

2557 2556 2555 2554 2553

มอนซานโต้ 35.5 34.9 34.4 33.4 34.5

ดูปองท์ ไพโอเนีย 34.5 36.0 36.1 35.8 34.7

บริษัทเมล็ดพันธุ์อื่นๆ 
ในภูมิภาค 11.3 11.0 11.8 13.0 13.4

แอ็กรีไรแอนท์ 7.0 6.7 6.5 6.6 6.1

ดาว อะโกรไซแอนส์ 6.0 5.3 5.2 4.7 4.5

ซินเจนทา 5.7 6.1 6.0 6.5 6.8

เมล็ดพนัธุ์ถั่วเหลือง

2557 2556 2555 2554 2553

ดูปองท์ ไพโอเนีย 33.2 34.7 34.0 35.6 31.9

มอนซานโต้ 28.0 26.8 26.0 23.7 25.9

บริษัทเมล็ดพันธุ์อื่นๆ 
ในภูมิภาค 18.3 17.9 19.1 20.3 21.4

ซินเจนทา 9.8 10.1 10.3 10.8 11.0

ดาว อะโกรไซแอนส์ 5.2 5.0 3.5 2.0 1.4

แอ็กรีไรแอนท์ 3.1 3.0 3.1 2.6 2.4

เกษตรกรเก็บ
เมล็ดพันธุ์เอง

2.4 2.5 4.0 5.0 6.0ที่มา: http://www.agrimarketing.com/s/97703
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Source: Fernandez-Cornejo and Schimmelpfenning, 2004

รูปที่ 3-2: การลงทุนวิจยัของรัฐ (Public expenditures) 
 และภาคเอกชน (private expenditures) ในช่วงปี 2503-2539
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	 ปัจจัยผลักดันท่ีท�าให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยเพิ่มขึ้นที่ส�าคัญประการหนึ่ง	 คือความส�าเร็จในการพัฒนา

พันธุ์พืชจีเอ็ม	และความก้าวหน้าของเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์	(USDA,2004)	ในช่วง	20	ปี 

ที่ผ่านมา	 การวิจัยและพัฒนาของสหรัฐฯ	 มุ่งใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์พืชมากข้ึน	 

เมื่อพิจารณาแนวโน้มการจดสิทธิบัตรกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร	 (Agricultural	 Biotechnology	 

Patenting)	 พบว่าจ�านวนสิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์เพิ่มขึ้น

ในอัตราที่รวดเร็ว	นับจากที่เริ่มมีการจดสิทธิบัตรครั้งแรกในปี	2523	ในช่วง	5	ปีแรก	 (ปี	2523-2527)	จ�านวน

สิทธิบัตรที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่มีสัดส่วนเพียงร้อยละ	 3	 ของสิทธิบัตรกลุ่มเทคโนโลยี

ชีวภาพการเกษตรทั้งหมด	แต่ในช่วงปี	2539-2543	มีจ�านวนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว	คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	22	ของ

สิทธิบัตรกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตรทั้งหมด

รูปที่ 3-3 : แนวโน้มการจดสิทธิบตัรกลุ่มเทคโนโลยีชีวภาพการเกษตร 
 (Agricultural Biotechnology Patenting) ในช่วงปี 2519-2543
 ที่มา: http://www.agbioforum.org/v8n23/v8n23a03-heisey.htm

	 การมีกฎระเบียบ	 ท่ีเข้มงวดในเรื่องทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐฯ	 เป็นการส่งเสริมและเอื้อให้เกิด 

บรรยากาศของการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	รวมถึงการค้าการลงทุนของธุรกิจเมล็ดพันธุ์	สหรัฐฯ	ให้ความส�าคัญ 

อย่างยิง่กบัการคุม้ครองทรพัย์สนิทางปัญญา	 นโยบายและข้อก�าหนดของรฐัทีเ่กีย่วข้องกบัอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ 

ทีส่�าคัญ	ได้แก่	สทิธบิตัรพชื		(Plant	Patents)		ให้ความคุม้ครองพนัธุพ์ชืใหม่ทีไ่ม่ใช้เพศในการขยายพนัธุ	์	(asexually	 

reproduced)	 	เช่น	 การใช้หน่อ	 ตา	 ราก	 ใบ	 หรือส่วนประกอบอื่นของพืชนอกจากเมล็ดในการขยายพันธุ์	

กฎหมายสิทธิบัตรพืชให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชเป็นเวลา	 20	 ปีนับจากวันที่ยื่นขอรับความคุ้มครอง	นอกจากนี้	
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Note. Data from ABIP database (USDA ERS, 2004) and the United States Patent and Trademark Office. Blanks in 
series indicate a zero count, not missing data. These are not recorded because of the logarithmic scale.
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สหรัฐฯ	มีระบบคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช	(Plant	Variety	Protection	Act)	ซึ่งให้ความ 

คุ้มครองพนัธุพื์ชทีใ่ช้เพศในการขยายพนัธุ	์ โดยมสี�านกังานคุม้ครองพนัธ์ุพชื	 (Plant	 Variety	 Protection	Office) 

ของกระทรวงเกษตรเป็นหน่วยงานดูแลรับผิดชอบในเรื่องนี้		(เฉลิมชัย	ก๊กเกียรติกุล,2556)	ระยะเวลาการให้

ความคุ้มครอง	20	ปี	(25	ปีในกรณีเป็นไม้เลื้อยและไม้ยืนต้น)	(USDA,	เฉลิมชัย	ก๊กเกียรติกุล,	2556)	นอกจาก

กฎหมายสิทธิบัตรแล้ว	 สหรัฐฯ	 ยังให้ความส�าคัญกับการควบคุมคุณภาพของเมล็ดพันธุ์	 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่	Federal	Seed	Act	ที่ก�าหนดให้มีการติดฉลากแสดงข้อมูลเมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร	การควบคุม	กักกัน

เมล็ดพันธุ์ที่ปิดฉลากไม่ถูกต้อง	(misbranded)	หรือมีสิ่งเจือปน	(Adulterated)

	 แนวโน้มของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์สหรัฐฯ	 พบว่า	 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์สหรัฐฯ	 แม้ว่ามีการแข่งขัน

ระหว่างบริษัทสูง	 แต่ปัจจุบันบริษัทขนาดใหญ่ปรับเปลี่ยนมาท�างานวิจัยร่วมกัน/แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีระหว่าง

บริษัทมากขึ้น	 (technology	 deals)	 เช่น	 บริษัท	 ดาว	 อะโกรไซแอนส์	 มีข้อตกลงให้มอนซานโต้เข้าถึงการ 

พัฒนาพันธุ์ข้าวโพดต้านทานวัชพืชของตน	 เพื่อแลกกับการเข้าถึงพันธุ์ข้าวโพดต้านทานหนอนท�าลายราก

ข้าวโพด	 (corn	 rootworm)	 เป็นต้น	 ความร่วมมือระหว่างบริษัทขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นนี้มีเป้าหมายให้เกิดการ 

พฒันาพนัธุพ์ชืใหม่ได้เรว็ขึน้เพือ่ทีจ่ะรกัษาส่วนแบ่งตลาด	 ซ่ึงความร่วมมอืท่ีเกดิข้ึนนีค้าดหวงัว่าจะเป็นประโยชน์ 

ต่อเกษตรกรในที่สุด	 นอกจากนี้	 บริษัทเมล็ดพันธุ์สหรัฐฯ	 ปรับเปลี่ยนมาให้บริการในลักษณะแบบเบ็ดเสร็จ 

(one-stop	 shop)	 ดังเช่น	 บริษัทมอนซานโต้	 และบริษัทไพโอเนีย	 มีบริการให้ค�าแนะน�า/เป็นที่ปรึกษา 

ด้านเทคโนโลยีเกษตรแม่นย�า	(precision	farming)	กับเกษตรกร	มีการพัฒนาซอฟต์แวร์ค�านวณการใช้ปริมาณ

เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสม	การบริหารจัดการแปลงและคาดการณ์ผลผลิต	เป็นต้น	(Sara	Schafer,2013)

3.2 ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
	 เนเธอร์แลนด์เป็นประเทศผูน้�าการส่งออกเมล็ดพันธุพื์ชเป็นอนัดับต้นๆ	ของโลก 

ในปี	 2552	 เนเธอร์แลนด์มีส่วนแบ่งร้อยละ	 35	 ในตลาดเมล็ดพันธุ์โลก	 มีรายได้จาก

การจ�าหน่ายเมล็ดพนัธุทั์ง้หมดประมาณ	2.1	พนัล้านยโูร	(ประมาณ	84,000	ล้านบาท) 

เป็นรายได้ที่มาจากการส่งออกประมาณ	1.5	พันล้านยูโร	 (45,000	ล้านบาท)	ซึ่งเพิ่ม

ขึ้นร้อยละ	 75	 เมื่อเทียบกับปี	 2544	 และยังคงมีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่อง	 (รูปที่ 

3-4)	 เมล็ดพันธุ์และส่วนขยายพันธุ์ที่ส�าคัญของเนเธอร์แลนด์	 ได้แก่	 พืชท่ีให้ 

คาร์โบไฮเดรต	 ไขมัน	 และโปรตีน	 เช่น	 ข้าวสาลี	 ข้าวโพด	 มันฝร่ัง	 ฯลฯ	 

เมล็ดพันธุ์ผักเป็นกลุ่มที่สร้างรายได้มากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 70	 ของรายได้ทั้งหมด 

จ�านวนธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในเนเธอร์แลนด์มีอยู่มากกว่า	 300-350	 บริษัท	 จ้างงาน 

8,000-10,000	 คน	 ส่วนใหญ่เป็นบุคลากรสาขาปรับปรุงพันธุ ์และพันธุศาสตร์	 

(Plantum,	2014)	
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ตารางที่ 3-3 : อุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์และส่วนขยายพนัธุ์
 ของเนเธอร์แลนด์ ปี 2552

จ�นวนธุรกิจเมล็ดพนัธุ์ 
(แห่ง)

พืชอาหาร

พืชผัก

ไม้ดอกไม้ประดับ

รวมทั้งหมด

100-110

100-110

100-130

300-350

1,000-1,500

4,000-4,500

3,000-3,500

8,000-10,000

240

1,460

390

2,100

จ�นวนการจ้างงาน (คน) รายได้ (ล้านยูโร)a

a) Based on members of Plantum        Source: Plantum, CBS, LISA, Hillenraad-100, LEI calculations

ที่มา: https://www.plantum.nl/Content/Files/file/Plant%20reproduction%20materials.pdf

รูปที่ 3-4: มูลค่าการส่งออกเมล็ดพนัธุ์และส่วนขยายพนัธุ์ของเนเธอร์แลนด์
 ในช่วงปี 2543 ถึง 2553 (หน่วย: พนัยูโร)
 ที่มา: https://www.plantum.nl/Content/Files/file/Plant%20reproduction%20materials.pdf

	 ความส�าเร็จของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์มาจากการมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมท่ีเข้มแข็ง	 

ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายการเกษตรของประเทศที่มีความชัดเจน	 มุ่งเน้นสร้างความสามารถในการวิจัยและ

พัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสร้างบุคลากรที่มีความรู้ทั้งในภาครัฐ	 เอกชน	 และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

ภาคเอกชนและเกษตรกร	 (Research,	 Extension	 and	 Education)	 หรือที่เรียกว่ากลไก	 “OVO-Drieluik”	

(J.H.J	Spiertz	and	M.J.	Kropff,	 2011)	ทั้งนี้มีการก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน	 โดยการ

วิจัยพื้นฐาน	 (basic	 research)	 รัฐเป็นผู้ลงทุนหลัก	 ในช่วง	 pre-competitive	multidisciplinary	 research	

เป็นการร่วมลงทุนระหว่างรัฐและภาคเอกชน	และการวิจัยประยุกต์	(apply	research)	ภาคเอกชนเป็นผู้ลงทุน

หลัก	 นอกจากนี้	 ยังเป็นผลมาจากการปรับเปลี่ยนระบบวิจัยของประเทศ	 ในปี	 2541	ที่มีการรวมมหาวิทยาลัย	

หน่วยวิจัย	 สถาบันวิจัยที่กระจายอยู่ในหน่วยงานต่างๆ	 ไว้ด้วยกันและจัดตั้งเป็น	Wageningen	 เพื่อให้การวิจัย

มีลักษณะมุ่งเป้า	 และเน้นการวิจัยและเทคโนโลยีที่มีความล�้าสมัย	 (cutting	 edge	 knowledge	 center)	 ใน

0
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ไม้ดอกไม้ประดบั
พืชผกั
พืชอาหาร และมนัฝรั่ง

Source: Eurostat, including re-export. Excluding flower bulbs, fruit and trees.
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ขณะเดียวกันรัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่ส�าคัญ	ที่จะท�าให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด	อาทิ	

ศูนย์เก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช	 (genetic	 resources)	 ตัวอย่างเช่น	 Centre	 for	 Genetic	 Resources,	 the	 

Netherlands	:	CGN	ซึ่งปัจจุบันมีการเชื่อมโยง	database	กับของสหภาพยุโรป	ท�าให้บริษัทของเนเธอร์แลนด์

เข้าถึงเชื้อพันธุกรรมที่หลากหลายขึ้น

	 นอกจากบทบาทของภาครัฐแล้ว	 กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์ให้ความส�าคัญอย่างยิ่งกับ 

การลงทุนวิจัยและพัฒนาเพื่อพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน	 โดยเฉลี่ยอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์จัดสรร 

เงินลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาคิดเป็นร้อยละ	 15	 ของรายได้	 (ร้อยละ	 15-25)	 ซึ่งสูงกว่าอุตสาหกรรม 

เมล็ดพันธุ์ของประเทศอ่ืนๆ	 ในสหภาพภาพยุโรปท่ีลงทุนวิจัยและพัฒนาโดยเฉล่ียประมาณร้อยละ	 12.5 

การลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีนี้ไม่ได้จ�ากัดอยู่เฉพาะบริษัทขนาดใหญ่	 แต่รวมถึง	 บริษัท	 SMEs	 ที่ให ้

ความส�าคัญและลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อการเป็น	 innovative	 SMEs	 เช่น	 Keygene	 เป็นบริษัท	 SMEs 

ที่เชี่ยวชาญเทคโนโลยียีน	 (gene	 technology)	 ให้บริการพัฒนา	 marker	 การใช้งบประมาณเพื่อการวิจัย 

ในภาพรวมของบริษัทเมล็ดพันธุ์	 แบ่งเป็น	 2	 ส่วนหลัก	 ร้อยละ	 85	 ใช้ในการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่	 (product	

innovation)	 และร้อยละ	 15	 ใช้เพื่อการสร้างสรรกระบวนการใหม่	 (process	 innovation)	 ซึ่งการลงทุน 

ดังกล่าวท�าให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของเนเธอร์แลนด์มีพันธุ์ใหม่เกิดขึ้นเร็วทันกับความต้องการของตลาด	 

ในช่วงปี	2551-2553	กลุ่มเมล็ดพันธุ์ผักพัฒนาพันธุ์ใหม่เฉลี่ย	190	พันธุ์ต่อบริษัท	

รูปที่ 3-5: การใช้งบประมาณเพื่อการวิจยัของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ในเนเธอร์แลนด์
 เทียบกบัอุตสาหกรรมอื่นๆ

รูปที่ 3-6: สดัส่วนการใช้งบประมาณวิจยัของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ในเนเธอร์แลนด์
ที่มา: Tom Bakker, and et al., 2012.

กลุ่มบริษทัที่ติดอนัดบั
 top 1000 ของโลก

กลุ่มอุตสาหกรรมโดยทั่วไป
ของเนเธอร์แลนด์

กลุ่มอุตสาหกรรมยา
ของเนเธอร์แลนด์

กลุ่มบริษทัเมล็ดพนัธุ์
ในสหภาพยุโรป

กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
ของเนเธอร์แลนด์
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Source: CBS StatLine, BOOZ & Co. (2011), ESA (2011), Topsectorplan Life Sciences & Health (2011) and Jansen et al. (2008).6

งบประมาณ
เพื่อการวิจยั85% พฒันาพนัธุ์พืชใหม่ 

(product innovation)
15% เพื่อการสร้างสรร
กระบวนการใหม่ 
(process innovation)
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	 กลยุทธ์การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์	ใช้วิธีการลงทุน
สร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของตนเอง	(Own	R&D)	บริษัทหลายแห่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
การวิจัยของตนเองโดยเฉพาะในบริษัทใหญ่	 รวมถึงใช้วิธีการซื้อ	 licenses	 และการควบรวมกิจการ	 (Mergers 
and	 takeovers)	 การลงทุนวิจัยและพัฒนาของบริษัทเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์ไม่ได้จ�าเพาะอยู่ในประเทศ
เท่านั้น	 แต่ให้ความส�าคัญกับการลงทุนวิจัยพัฒนาในต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศในเอเชีย	 มีการจัดตั้งสถานี
วิจัยปรับปรุงพันธุ์ให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมท่ีแตกต่างกัน	 ส่วนการวิจัยพัฒนาเพื่อการพัฒนา
พันธุ์และกระบวนการปรับปรุงพันธุ์ใหม่ส่วนใหญ่ก็ยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป	 เนื่องจากความพร้อมในการวิจัยมี 
มากกว่า	 โดยรวมแล้วร้อยละ	 60	 ของงบประมาณวิจัยยังคงอยู่ในสหภาพยุโรป	 ที่ผ่านมาบริษัทเมล็ดพันธุ์ของ
เนเธอร์แลนด์ปรับบทบาทให้ความส�าคัญกับการเป็นธุรกิจระดับโลก	 หรือไร้พรหมแดน	 (Globalization	 of	 
enterprises)	 ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบความต้องการตลาดโลก	 สร้างความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ตรง
ตามความต้องการที่แตกต่างด้วยการลงทุนในต่างประเทศ	 อัตราการเติบโตของสาขาบริษัทในต่างประเทศเพิ่ม
ร้อยละ	5	ต่อปี	รวมถึงการสร้างความร่วมมือกับบริษัทต่างประเทศ	สร้าง	cross-border	chains

รูปที่ 3-7: รูปแบบและการลงทุนวิจยัและพฒันาของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ผักในประเทศต่างๆ 
ที่มา: Tom Bakker, and et al., 2012.

	 การสร้างความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์อยู่บน
พื้นฐานของความร่วมมือ	การมีความร่วมมือภายในห่วงโซ่การผลิต	(Cooperative	within	the	value	chain)	
ครอบคลมุตัง้แต่เกษตรกรทีเ่ป็นท้ังผูผ้ลติเมลด็พนัธุแ์ละผูใ้ช้เมลด็พนัธุ	์ บรษัิทผูผ้ลติเมลด็พนัธุ	์ ผูจ้�าหน่ายรายย่อย	
รวมไปถึงกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารแปรรูป	 ช่วยให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เข้าใจตลาดและพัฒนา
พันธุ์ใหม่ที่ตอบโจทย์ตรงกับความต้องการ	 ความร่วมมือระหว่างบริษัทเมล็ดพันธุ์	 (Cooperative	 between	 
companies)	ช่วยให้เกิดการพัฒนาและแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีใหม่ๆ	Wageningen	UR	(2012)	ระบุว่าร้อยละ	
75	ของบริษัทเมล็ดพันธุ์ผักในเนเธอร์แลนด์มีความร่วมมือกับต่างบริษัทเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม	
ความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน	 (public-private	 cooperation)	 เป็นอีกรูปแบบที่มีบทบาทอย่างมากใน
การสร้างความสามารถด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เนเธอร์แลนด์	 สถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัย
ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปรับปรุงพันธุ์	 เช่น	 Wageningen	 UR,	 Technology	 Foundation	 STW,	 Leiden	 
University	 ล้วนแล้วให้ความส�าคัญกับการสร้างความร่วมมือในการวิจัยกับบริษัทเมล็ดพันธุ์	 ตัวอย่างความ 
ร่วมมือที่เกิดขึ้นจาก	 public-private	 cooperation	 เช่น	 การปรับปรุงพันธุ์มะเขือเทศโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับ 
จีโนมภายใต้โครงการ	Technology	Top	Institute	Green	Genetics	(TTI	GG)	เป็นต้น

การควบ
รวมกิจการ

การวิจยัและ
พฒันาด้วย

ตนเอง

การซื้อ 
licences

Source: LEI questionnaire.

• ยุโรป

• เอเชีย

• โอเชียเนีย

• อเมริกาเหนือ-ใต้

• อัฟริกา

1st	  Qtr	  

2nd	  Qtr	  

3rd	  Qtr	  

4th	  Qtr	  

5th	  Qtr	  
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ตารางที่ 3-4: จ�นวนค�ขอสิทธิบตัร (patent) ของหน่วยงานวิจยัและมหาวิทยาลยั
 ที่มีความเชี่ยวชาญด้านปรบัปรุงพนัธุ์ ในช่วงปี 2542-2551

หน่วยงานวิจยัและมหาวิทยาลยั จ�นวนค�ขอสิทธิบตัร

1.	Wageningen	UR 35

2.	Technology	Foundation	STW 5

3.	Leiden	University 4

4.	TNO	(Netherlands	Organisation	for	Applied	Scientific	Research 3

5.	Utrecht	University 3

ที่มา: Wageningen UR, 2012

	 ความส�าเร็จของเนเธอร์แลนด์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปและอาหาร	 โดยใช้แนวคิด	
“Food	 Valley”	 หรือ	 “หุบเขาอาหาร”	 พัฒนาและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
ในคลัสเตอร์อาหารให้มีความเข้มแข็งผ่านการสร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ	 ภาคธุรกิจ 
สถาบันวิจัย	 และสถาบันการศึกษาต่างๆ	 เพื่อผลักดันให้องค์ความรู้	 และผลงานวิจัยทางวิชาการต่างๆ	 ได้รับ 
การพัฒนาและต่อยอดให้เห็นเป็นรูปธรรม	มีผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดในเชิงพาณิชย์ได้จริงอย่างรวดเร็ว	ในปี	2008 
สมาคมการค้า	 Dutch	 Seed	 Trade	 Association	 (NVZP)	 ซึ่งเป็นการรวมกลุ่มของบริษัทเมล็ดพันธุ์กว่า	 
27	 บริษัท	 ที่ส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ	 รวมถึงบริษัทที่ให้บริการด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	
เครื่องมือ/เครืองจักรกลที่อยู่ในบริเวณตอนเหนือของเนเธอร์แลนด์	 จึงร่วมกันจัดตั้ง	 Seed	 valley	 ขึ้นโดยใช้
แนวคิดเช่นเดียวกับ	 Food	 Valley	 	 มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความรู้	 เทคโนโลยีและนวัตกรรม
ระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม	สร้างและแลกเปลี่ยนก�าลังคนคุณภาพ	โดยเฉพาะด้านการวิจัยพัฒนา	(http://www.
seedvalley.nl/organisation/companies)
	 ผลจากการลงทุนวิจัยและพัฒนาอย่างเข้มข้นทั้งในภาครัฐและเอกชน	 ส่งผลให้เนเธอร์แลนด์มีจ�านวน
ค�าขอสิทธิบัตรด้านการปรับปรุงพันธุ์มากกว่าประเทศอื่นๆ	 และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 โดยเฉพาะใน
กลุม่เมลด็พนัธ์ุผกัและกลุ่มไม้ดอกไม้ประดบั	ในปี	2557	ส�านกังานพนัธุพื์ช	(	Community	Plant	Variety	Office 
(CPVO))	ระบุว่า	1	ใน	3	ของค�าขอสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่มาจากเนเธอร์แลนด์	(ตารางที่	3-5)	เช่นเดียวกับบริษัท
เมล็ดพันธุ์	 ที่	 2	 ใน	 3	 ของค�าขอทั้งหมดมาจากบริษัทที่มีฐานการวิจัยและพัฒนาอยู่ในเนเธอร์แลนด์	 (ตารางที่	
3-6)

ตารางที่ 3-5: ค�ขอสิทธิบัตรพนัธุ์พืชใหม่ของบริษทัในกลุ่ม EU ในปี 2557
ประเทศของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร จ�นวนค�ขอสิทธิบตัรในปี 2557

เนเธอร์แลนด์ 1,324

ฝรั่งเศส 463

เยอรมนี 376

เดนมาร์ก 139

สหราชอาณาจักร 122

สเปน 84

อิตาลี 81

เบลเยียม 61

สวีเดน 22
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ตารางที่ 3-5 (ต่อ)

ประเทศของผู้ยื่นขอสิทธิบัตร จ�นวนค�ขอสิทธิบตัรในปี 2557

โปแลนด์ 21

ออสเตรีย 18

สโลวาเกีย 10

สาธารณรัฐเช็ก 4

ไอร์แลนด์ 3

กรีซ 2

โปรตุเกส 2

ลัตเวีย 1

ที่มา:  http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2014_EN.pdf

ตารางที่ 3-6: ค�ขอสิทธิบัตรพนัธุ์พืชใหม่จากบริษทัที่มีฐานการวิจยัใน EU 
 ในปี 2557

ผู้ยื่นขอสิทธิบตัร 15 อนัดบัแรก ประเทศ จ�นวนค�ขอสิทธิบตัริในปี 2557

Monsanto	Vegetable	IP	Management	BV เนเธอร์แลนด์ 115

Rijk	Zwaan	Zaadteelten	Zaadhandel	BV เนเธอร์แลนด์ 84

Nunhems	BV เนเธอร์แลนด์ 74

Enza	Zaden	Beheer	BV เนเธอร์แลนด์ 67

Syngenta	Crop	Protection	AG สวิตเซอร์แลนด์ 51

Vilmorin	SA ฝรั่งเศส 35

Syngenta	Participation	AG สวิตเซอร์แลนด์ 29

HM.	Clause	SA ฝรั่งเศส 12

Guatier	Semences	SAS ฝรั่งเศส 10

van	Waveren	Saaten	GmbH เยอรมนี 10

Bejo	Zaden	BV เนเธอร์แลนด์ 9

Laboratoire	ASL	SNC ฝรั่งเศส 7

Takii	&	Co	Ltd ญี่ปุ่น 6

Crookham	Company	Inc. สหรัฐอเมริกา 5

Semillas	Fito	SA สเปน 5

รวม 519

ที่มา: http://www.cpvo.europa.eu/documents/Rapportannuel/AR2014_EN.pdf

	 โดยสรุป	กล่าวได้ว่าอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของเนเธอร์แลนด์ประสบความส�าเร็จในการยกระดับขีดความ

สามารถในการแข่งขนัของอตุสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง	 ปัจจัยความส�าเร็จในการพัฒนาอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุ ์

ของเนเธอร์แลนด์ประกอบด้วย	 1)	 การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการ 

สร้างบุคลากรท่ีมีความรู้ท้ังในภาครัฐ	 เอกชน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคเอกชนและเกษตรกรผู้ผลิต 
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ตารางที่ 3-7: เมล็ดพนัธุ์ที่มีการซื้อ-ขายจ�แนกตามชนิดพืชปี 2555

เมล็ดพันธุ์	 2)	 การปรับเปลี่ยนระบบวิจัยของประเทศ	 ให้การวิจัยมีลักษณะมุ่งเป้า	 และเน้นการวิจัยและ

เทคโนโลยีที่มีความล�้าสมัย	 ก�าหนดบทบาทของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจน	 3)	 รัฐลงทุนโครงสร้างพื้นฐานที่

ส�าคัญ	 ที่จะท�าให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พัฒนาอย่างก้าวกระโดด	 4)	 มุ่งพัฒนาก�าลังคนตลอดห่วงโซ่การผลิต	

ครอบคลุมทั้งบุคลากรภาครัฐและเอกชน	 5)	 ภาคเอกชนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาความรู้	 เทคโนโลยีและ

นวัตกรรม	 6)	 พัฒนาเทคโนโลยีบนพื้นฐานความร่วมมือ	 ทั้งในรูปแบบของความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชน	

ความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนด้วยกันเอง	และ	7)	ภาคเอกชนปรับบทบาทให้ความส�าคัญกับ	Globalisation	

of	 enterprises	 ผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อตอบความต้องการตลาดโลก	 สร้างความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้

ตรงตามความต้องการที่แตกต่าง

3.3 ประเทศจีน 
	 ประเทศจีนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์อย่างมากเนื่องจาก

เมล็ดพันธุ์มีผลโดยตรงต่อความมั่นคงทางอาหารของประเทศ	ประเทศจีนมีประชากร	 1,400		

ล้านคน	 ในจ�านวนนี้ครึ่งหนึ่ง	 (660	 ล้านคน)	 ของประชากรรวมเป็นเกษตรกร	 ประเทศจีนมี

พื้นที่เพาะปลูกรวม	831	ล้านไร่	ร้อยละ	85	ของพื้นที่ของประเทศปลูกพืชเพียง	7	ชนิด	ได้แก่	

ข้าวโพด	 (218	 ล้านไร่)	 ข้าว	 (188	 ล้านไร่)	 ข้าวสาลี	 (152	 ล้านไร่)	 พืชตระกูลผักกาด	 (46	 

ล้านไร่)	ถั่วเหลือง	(45	ล้านไร่)	มันฝรั่ง	(34	ล้านไร่)	และฝ้าย	(29	ล้านไร่)	

	 ตลาดเมลด็พันธุข์องประเทศจีนมมีลูค่า	 104	 พนัล้านหยวน	 (520,000	 ล้านบาท)	 เป็น

ตลาดท่ีมีมูลค่าการซื้อขายเมล็ดพันธุ์มากเป็นอันดับสองรองจากประเทศสหรัฐอเมริกา 

(Steven	 Elsinga,2015)	 มูลค่าเมล็ดพันธุ์พืชเศรษฐกิจหลัก	 7	 ชนิดรวมกันคิดเป็นมูลค่า	 

72	พันล้านหยวนหรือร้อยละ	70	ของมูลค่าตลาด	ปัจจุบันเกษตรกรของประเทศจีนให้ความ

ส�าคัญกับการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีมากขึ้น				เมล็ดพันธุ์ที่พัฒนาโดยบริษัทต่างชาติ

มีข้อได้เปรียบในด้านผลผลิตสูง	 คุณภาพ	 ขณะที่เมล็ดพันธุ์ที่ปรับปรุงในประเทศมีความได้

เปรียบในแง่ของการเก็บเกี่ยว	การต้านทานต่อโรค	การทนทานต่อสภาพอุณหภูมิต�่า	รวมถึงมี

ความเหมาะสมต่อสภาพดิน	ภูมิอากาศ	และรสนิยมของผู้บริโภคที่ดีกว่า	

	 ปี	2555	จีนมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์พันธุ์หลักรวม	9.04	พันล้านกิโลกรัม	ประกอบ

ด้วยเมล็ดพันธุ์	ดังนี้

พืช พื้นที่ปลูก
(ล้านไร่)

อัตราการใช้
เมล็ดพนัธุ์ (กก./ไร่)

อัตราส่วนการซื้อ
เมล็ดพนัธุ์ (%)

จ�นวนเมล็ดพนัธุ์ที่มี
การซื้อ-ขาย (ล้านกก.)

ข้าวโพดลูกผสม 218 5.0 100 1,114

ข้าวลูกผสม 112 2.6 100 283

ข้าวผสมเปิด 76 11.0 65 546

ผักตระกูลผักกาด
ลูกผสม

30 0.3 100 8
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ตารางที่ 3-7: (ต่อ)

พืช พื้นที่ปลูก
(ล้านไร่)

อัตราการใช้
เมล็ดพนัธุ์ (กก./ไร่)

อัตราส่วนการซื้อ
เมล็ดพนัธุ์ (%)

จ�นวนเมล็ดพนัธุ์ที่มี
การซื้อ-ขาย (ล้านกก.)

ผักตระกูลผักกาด
ผสมเปิด

17 0.8 61 8

ฝ้ายลูกผสม 9 0.9 93 7

ฝ้ายพันธุ์ดั้งเดิม 9 4.2 62 25

ฝ้าย	Xinjiang	 12 8.4 94 93

ข้าวสาลี 152 31 56 2,590

ถั่วเหลือง 45 11 48 246

มันฝรั่ง 34 340 36 4,115

ที่มา:  Asia-Pacific Seed Conference, 2012.

 การพฒันาอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ของประเทศจีน
 แบ่งเป็น 4 ยุคส�คญั ดงันี้

 ยุคที่ 1 (ปี 2492-2520)	 เกษตรกรในยุคแรกท�าหน้าท่ีเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์และรักษา 

ความบริสุทธิ์ของพันธุ์ของตนเอง	 เกษตรกรมีการเก็บเมล็ดพันธุ์เพื่อใช้ในฤดูปลูกถัดไป	มีบางรายที่

จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงบ้าง	 แต่เป็นการจ�าหน่ายภายในชุมชนของ 

ตนเองเท่านั้น	 ด้วยพื้นที่ถือครองต่อครอบครัวมีขนาดเล็กและประสิทธิภาพการผลิตต�่า	 จึงน�าไปสู่

ระบบคอมมูน	ในปี	2493	ซึ่งเป็นการรวมพื้นที่นาขนาดเล็กเข้าด้วยกัน	(Collective	Farm)	รัฐบาล 

จดัส่งทีมเข้ามาจดัการการผลติของเกษตรกร	รวมถงึการก�าหนดชนิดพชืให้เกษตรกรปลกู	และจดัหา 

เมล็ดพันธุ์ให้กับเกษตรกร	

 ยคุที ่2 (ปี 2521-2543)	รฐัลงทนุวจัิยพฒันาเทคโนโลยเีพือ่ปรบัปรงุพนัธุพ์ชืส�าคญัโดยเฉพาะ

ข้าว	จากความส�าเร็จในการพัฒนาข้าวลูกผสมที่ให้ผลผลิตสูง	เกษตรกรยอมรับเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจึง 

เป็นจดุเริม่ต้นให้เกดิธรุกจิการผลติและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุข้์าวลูกผสมท่ีเร่ิมจากการจัดต้ังเป็นสหกรณ์ 

เมล็ดพันธุ์ภายใต้กระทรวงเกษตรและป่าไม้	 ในช่วงปี	 2538	 มีผู้ประกอบการที่ผลิตและจ�าหน่าย 

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมมากถึง	1,500	ราย	ยอดขายประมาณ	6	แสนตัน/ปี	ต่อมาในช่วงปี	2539-2543	 

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมจากการผลิตรายย่อยไปสู่ผู้ประกอบการ 

รายใหญ่เพือ่เพ่ิมประสทิธภิาพของธรุกจิ	ทัง้นีห้น่วยงานภาครฐัเป็นผูท้�าหน้าทีห่ลกั	(ร้อยละ	95	ของ 

พนัธุใ์หม่)	ในการปรบัปรงุพนัธุเ์พือ่ส่งมอบให้กบัภาคเอกชนน�าไปผลติและจ�าหน่ายต่อให้กับเกษตรกร		

	 ประเทศจีนให้ความส�าคัญกับการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผักเช่นกัน	 ดังเห็นได้จากรัฐบาลจัดตั้ง 

โปรแกรมการพัฒนาผักแบบครบวงจรเพ่ือแก้ปัญหาผักขาดแคลนหรือมีราคาสูงในปี	 2531	 ท้ังนี้ม ี
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กระทรวงเกษตรเป็นผูร้บัผดิชอบ	มาตรการส่งเสริมการปลูกผักของรัฐบาลกลาง	ได้แก่	การสนบัสนนุ 

เงนิทนุ	การถ่ายทอดเทคโนโลยสีมยัใหม่ให้กับเกษตรกร	เช่น	การใช้เมล็ดพันธุท่ี์ให้ผลผลิตสูง	การปลูก 

ผักในโรงเรือน	 และการควบคุมโรคและแมลงศัตรูพืช	 รัฐบาลลงทุนจัดสร้างโรงเรือนหลายพันหลัง 

ทัว่ประเทศครอบคลมุพืน้ที	่2.2	ล้านไร่	เพือ่เป็นแหล่งเรยีนรูส้�าหรบัเกษตรกรในส่วนของการวจิยัและ 

พัฒนาเทคโนโลยี	รัฐบาลจัดตั้งสถาบันวิจัยแห่งชาติ	1	แห่งสถาบันวิจัยระดับจังหวัด	32	แห่ง	และ 

มหาวทิยาลยัเกษตรจ�านวน	30	แห่งให้ท�าหน้าทีป่รบัปรงุพนัธุแ์ละถ่ายทอดเทคโนโลยใีห้กบัเกษตรกร	

(Rifei	 Sun,2003)	 ในช่วงแรก	 สถาบันการวิจัยของรัฐท�าหน้าที่ผลิตและจ่ายแจกเมล็ดพันธุ์ดีให ้

เกษตรกร	 แต่หลังจากปี	 2537	 เป็นต้นมา	 รัฐบาลอนุญาตให้สถาบันวิจัยของรัฐขายเมล็ดพันธุ์ที่ตน 

ปรับปรุงให้กับเกษตรกรได้	

 ยุคที่ 3 (ปี 2543-2554) เป็นช่วงของการปรับเปลี่ยนจากระบบการรวมศูนย์หรือรัฐเป็น 

ผู้ก�าหนดไปสู่ระบบตลาด	 รัฐบาลปรับบทบาทไปเป็นผู้ส่งเสริมอุตสาหกรรมในเชิงนโยบาย	 เป็นต้น 

ว่าการออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชปี	2540	ตามด้วยการออกกฎหมายเมล็ดพันธุ์ปี	2543	ในยุคนี้ 

ภาคเอกชนเป็นผูท้ีม่บีทบาทหลกัเนือ่งจากร้อยละ	95	ของพนัธุใ์หม่พฒันาโดยภาคเอกชน	พฒันาการ

ที่ส�าคัญในช่วงนี้	คือ	การควบรวมกิจการให้มีขนาดใหญ่ขึ้น	บริษัทชั้นน�าด้านการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ลูกผสมของจีน	ได้แก่	Longping	Hi-Tech,	Hefei	Fengel	Seed.,	Grand	Agriseeds	Technology	 

Winall	Hi-Tech	Seed,	Sichuan	Guohao	Seed,	Sichuan	Nongda,	Sichuan	Shennaing	seed	

เป็นต้น	 รวมถึงมีบริษัทต่างชาติ	 เช่น	 Sygenta,	 Origin	 Agritech	 เข้ามาลงทุนผลิตและจ�าหน่าย 

เมล็ดพันธุ์ในประเทศจีน

 ยุคที่ 4 (ปี 2554-ปัจจุบัน) เป็นช่วงของการผลักดันให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศ

จีนก้าวสู่ความทันสมัยด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการพัฒนาพันธุ์พืช	มีการจัดตั้งสภาที่ปรึกษา

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศเพื่อท�าหน้าท่ีส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์พัฒนาตนเองให้

มีความเข้มแข็ง	

 

	 ปี	2553	ประเทศจนีมบีรษัิทเมลด็พนัธุร์วม	8,700	บรษัิท	และจ�านวนบรษิทัลดลงเหลอื	5,064	 

ในปี	2557	ในจ�านวนนี้มีเพียง	300	บริษัทที่มีทุนจดทะเบียนมากกว่า	30	ล้านหยวนและบริษัทที่มี 

ยอดขายมากกว่า	100	ล้านหยวนมีจ�านวน	119	บริษัท	และมีเพียง	72	บริษัท	ที่ด�าเนินธุรกิจแบบ 

ครบวงจรตัง้แต่การปรบัปรงุพนัธุก์ารผลติเมล็ดพันธุแ์ละการตลาด	ส่วนบริษทัท่ีเหลือเป็นบริษทัขนาด

เล็ก	เน้นท�าหน้าที่เป็นตัวแทนขาย	(Europeanseed,2015)

	 การร่วมทุนระหว่างบริษัทเป็นแนวทางหนึ่งในการเพิ่มขีดความสามารถของบริษัทเมล็ดพันธุ ์

จีน	ตัวอย่างเช่น	บริษัทเมล็ดพันธุ์แห่งชาติจีน	(China	International	Seed	Company)	ร่วมทุนกับ 

บริษัทมอนซานโต้ส่งผลให้ทุนจดทะเบียนเพิ่มจาก	 100	 ล้านหยวนเป็น	 480	 ล้านหยวน	 ขอบเขต 

ของธุรกิจกว้างขวางเพ่ิมขึ้น	 ทั้งนี้บริษัทมอนซานโต้เป็นผู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับบริษัท 

เมล็ดพันธุ์แห่งชาติจีน	(Want	China	Times,	2014)
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	 บรษิทัเมลด็พนัธุใ์ห้ความส�าคญักบัการวจัิยและพัฒนาเทคโนโลย	ีบริษทัเมล็ดพันธุท่ี์มยีอดขาย 

สงู	ลงทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยคีดิเป็นร้อยละ	6	ของรายได้	การลงทนุวจิยัและพฒันาเทคโนโลยี 

ในสัดส่วนที่สูงนี้	 ส่งผลให้บริษัทเมล็ดพันธุ์ชั้นน�ามีสัดส่วนของการเป็นเจ้าของพันธุ์ใหม่ท่ีผ่าน 

การรับรองสูง	เช่น	ร้อยละ	50	ของพันธุ์พันธุ์ข้าวโพด	และร้อยละ	47	ของพันธุ์ข้าว	(ปี	2556)	เป็น 

ที่สังเกตว่าในระยะหลังมีเพียงบางพันธุ์เท่านั้นที่ตรงตามความต้องการตลาด	ดังเห็นได้จาก	มีพันธุ์ที่ 

ผ่านการรับรองมากถึง	20,173	พันธุ์	(ปี	2544-2555)	แต่มีเพียงครึ่งหนึ่งของพันธุ์รับรองที่เกษตรกร 

ยังใช้อยู่ในปัจจุบัน	 ส�าหรับปี	 2556	มีพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง	 1,632	พันธุ์	 แต่มีพันธุ์มากถึง	 1,557	 

พันธุ์ที่เกษตรกรเลิกใช้	(ร้อยละ	95)	

ผู้ที่มีบทบาทส�าคัญในธุรกิจเมล็ดพันธุ์ของประเทศ  ได้แก่

	 -	บริษัทเมล็ดพันธุ์ที่รัฐเป็นผู้ถือหุ้น	บริษัทประเภทนี้มีความ

ได้เปรียบทางการตลาดเน่ืองจากมีเครือข่าย	 แต่มีจุดอ่อนคือไม่มี

หน่วยงานท่ีท�าหน้าที่ปรับปรุงพันธุ์	 ท�าให้เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตเป็น 

สายพันธุ์เดิมๆ	 หรืออาจมีสายพันธุ์ใหม่บ้างจากการซ้ือพันธุ์ใหม่

จากหน่วยงานที่มีการปรับปรุงพันธุ์	 จึงแข่งขันกับบริษัทเอกชนที่มี

การด�าเนินธุรกิจแบบครบวงจรได้ยาก		

	 -	สถาบันวิจัยของรัฐ	 มีข้อได้เปรียบเนื่องจากมีนักวิจัยและ 

โครงสร้างพื้นฐานที่ดี	 จึงมีพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	

รายได้จากการจ�าหน่ายสายพันธุ ์หรือการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ ์

สถาบันวิจัยน�ามาเป็นเงินทุนหมุนเวียนส�าหรับการวิจัยและพัฒนา

พันธุ์ใหม่ต่อไป	

		 -	บรษัิทต่างชาต	ิ	ด้วยตลาดทีม่ขีนาดใหญ่จงึมบีรษิทัต่างชาต ิ

เข้าไปลงทุนในประเทศจีนมาก		เช่น	ซินเจนทา		มอนซานโต้		เจียไต๋ 

เซมินิส	 	 เป็นต้น	 บริษัทเหล่านี้มีการด�าเนินธุรกิจครบวงจรทั้งการ

พัฒนา/ปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายในประเทศจีน		

	 -	บริษัทเอกชนของประเทศจีน	 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาด

กลางและขนาดเล็กมีจ�านวนรวมนับพันบริษัท	 มีทั้งบริษัทผู้ผลิต

เมล็ดพันธุ์และผู้จัดจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์	 และบางรายมีการวิจัยและ

ปรับปรุงพันธุ์ของตนเอง	
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	 แม้ว่าบริษัทเมล็ดพันธุ์ของประเทศจีนมีการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีค่อนข้างสูงเมื่อเปรียบเทียบ 

กับการผลิตสินค้าประเภทอื่น	 เช่น	 Longping	 ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	 15	 ล้านเหรียญสหรัฐ/ปี	 (500	 

ล้านบาท)	แต่มูลค่าการลงทุนในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีคิดเป็นเพียงร้อยละ	1	ของค่าใช้จ่ายในการลงทุน

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของบริษัทมอนซานโต้เท่านั้น	 ในประเด็นนี้	 ผู้เชี่ยวชาญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 

ของประเทศจีนถือเป็นความท้าทายอย่างมากในการแข่งขันกับบริษัทข้ามชาติที่มีความพร้อมในการลงทุนที่มาก 

กว่ามาก

 
 นโยบายการพฒันาอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ของประเทศจีน 
	 แม้ว่าจะมีบริษัทต่างชาติเข้ามาประกอบธุรกิจเมล็ดพันธุ์จ�านวนมาก	 แต่พันธุ์ของจีนยังเป็นพันธุ์ที่ครอง

ตลาดส่วนใหญ่ของประเทศ	จากการส�ารวจของ	World	Seed	Congress	ระบุว่า	ร้อยละ	85	ของผักที่ปลูกใน 

ประเทศจีนเป็นสายพนัธุข์องประเทศจนี	มพีชืบางชนดิเท่านัน้ทีบ่รษิทัต่างชาตมิส่ีวนแบ่งตลาดสงู	เช่น	มะเขอืเทศ	 

มะเขือม่วง	พริกหวานและแตงกวา	

	 ประเทศจีนอนุญาตให้ปลูกฝ้ายจีเอ็มในช่วงทศวรรษ	1990	 ในช่วงแรกบริษัทมอนซานโต้เป็นผู้จ�าหน่าย 

เมลด็พนัธุฝ้์ายจเีอม็ในประเทศจนีกว่าร้อยละ	90	ของมลูค่าตลาด	เพือ่การพึง่พาตนเองทางด้านเมลด็พนัธุ	์ประเทศ 

จีนจึงทุ่มเทการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอย่างมาก	 และประสบความส�าเร็จในการผลิตเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจีเอ็ม 

จ�าหน่ายในเชิงการค้าปี	 2542	 ปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ฝ้ายจีเอ็มท่ีจ�าหน่ายในประเทศจีนกว่าร้อยละ	 90	 เป็นพันธุ์ท่ี 

พัฒนาในประเทศ	 (Yang	 Jie,	Zhang	Xia	and	Will	Spence,2013)	แนวคิดการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยี 

ได้รับสืบทอดต่อมาจนถึงปัจจุบัน	 ตัวอย่างเช่น	 เมืองโชว์กวานต้องการปรับเปลี่ยนตนเองจากแหล่งผลิตผักเป็น 

ศูนย์กลางการวิจัยและปรับปรุงพันธุ์ผัก	 ในเชิงเปรียบเทียบเมล็ดพันธุ์ท่ีพัฒนาในประเทศจีนมีราคาถูกกว่าสาย

พันธุ์ที่น�าเข้า	ตัวอย่างเช่น	การพัฒนาเมล็ดพันธุ์ผัก	1	พันธุ์ของบริษัทต่างชาติมีต้นทุนประมาณ	5	ล้านบาท	บาง 

ชนิดอาจสูงถึง	10	ล้านบาท	ขณะที่ถ้าเป็นพันธุ์ที่พัฒนาในประเทศจีนมีต้นทุนเฉลี่ย	0.5	ล้านบาท	และสูงสุดไม่ 

เกิน	1.5-2.0	ล้านบาท	

	 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกิดการควบรวมกิจการระหว่างบริษัทขนาดเล็กเพ่ือการเพ่ิมทุน	การเข้าถึง 

เทคโนโลยี	 และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญท้ังในและต่างประเทศ	 รัฐบาลมีเป้าหมายให้ปี	 2563	 มีบริษัท 

เมลด็พนัธุผ์กัขนาดใหญ่สญัชาตจินีกระจายอยูท่ัว่ประเทศเพ่ือเพ่ิมส่วนแบ่งตลาดเมล็ดพันธุข์องบริษทัสัญชาติจีน	 

ข้อจ�ากัดส�าคัญ	 คือขาดหน่วยงานและกองทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีขนาดใหญ่ส�าหรับการปรับปรุงพันธุ์เพื่อ 

การพาณิชย์เป็นการเฉพาะ	ท�าให้การพฒันาพนัธุใ์หม่มคีวามคืบหน้าน้อย	รวมถงึขาดความเชือ่มโยงในการพฒันา 

เทคโนโลยีอื่นๆ	 ที่เกี่ยวข้องในส่วนของอุตสาหกรรมกลางน�้าและปลายน�้า	 เพ่ือแก้ไขข้อจ�ากัดดังกล่าว	 รัฐบาลม ี

เป้าหมายจัดสรรทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีมูลค่า	 3,500	ล้านเหรียญสหรัฐ	 (ปี	 2551-2563)	 ให้แก่บุคลากร

วิจัยในมหาวิทยาลัยและสถาบันการวิจัยของรัฐ	

 กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ 
	 กฎหมายเมล็ดพันธุ์ปี	2556	ก�าหนดให้ผู้ประกอบการต้องขอใบอนุญาตแยกจากกันระหว่างการท�าหน้าที่

ผลิตเมล็ดพันธุ์และผู้จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ส�าหรับพืชหลัก	ได้แก่	ข้าว	ข้าวโพด	ข้าวสาลี	ถั่วเหลืองและฝ้าย	และให้

อ�านาจกระทรวงเกษตรและแต่ละจังหวัดประกาศรายชื่อพืชหลักเพิ่มเติมในการขออนุญาตได้	
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	 บรษิทัทีท่�าหน้าทีจั่ดจ�าหน่ายต้องได้รบัใบอนญุาตจากส�านกับรหิารเพือ่การอตุสาหกรรมและพาณชิย์	และ 

หากประสงค์จะน�าเข้าหรือส่งออกเมล็ดพันธุ์ต้องมีการขอใบอนุญาตเช่นกันโดยเฉพาะเมล็ดพันธุ์ที่รัฐก�าหนดให้ 

เป็นเมล็ดพันธุ์พืชหลักของประเทศ	 การน�าเข้าเมล็ดพันธุ์จีเอ็มต้องขออนุญาตจากคณะมนตรีแห่งรัฐ	 (state	 

council)	และเมล็ดพันธุ์ที่น�าเข้าต้องผ่านมาตรฐานอุตสาหกรรมและมาตรฐานระดับชาติ	

	 ขั้นตอนท่ียุ่งยากถือเป็นอุปสรรคส�าคัญของการด�าเนินธุรกิจเมล็ดพันธุ์ในประเทศจีน	 ด้วยเหตุนี้	 เดือน

พฤษภาคม	 2558	 รัฐบาลจึงมีการประกาศร่างกฎหมายเมล็ดพันธุ์ฉบับใหม่	 วัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงระบบ 

การให้ใบอนญุาต	ท้ังนีจ้ะรวมใบอนญุาตส�าหรบัการผลติและการจ�าหน่ายไว้ด้วยกนั	และก�าหนดให้เฉพาะพชืหลกั	 

5	 ชนิดเท่านั้นท่ีต้องขออนุญาตต่อกระทรวงเกษตรและจะไม่มีการประกาศชนิดเพิ่มเติม	 	 ส�าหรับพืชที่ไม่ได้อยู่ 

รายการพืชหลักนั้นผู้ประกอบการให้ยื่นขออนุญาตต่อเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่น	 ทั้งนี้ใบอนุญาตดังกล่าวยังครอบคลุม 

ไปถงึการน�าเข้า	การส่งออกเมลด็พนัธุ	์และการค้าเมลด็พนัธุพื์ชจเีอม็ด้วย	การด�าเนนิการดงักล่าวคาดว่าจะมีส่วน 

กระตุ้นให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น	

3.4 ประเทศเวียดนาม 
	 อุตสาหกรรมเมลด็พันธุข์องเวียดนามเริม่ต้นหลงัสงครามโลกคร้ังที	่ 2	 การผลิตและการค้า 

เมล็ดพันธุ์ช่วงแรกด�าเนินโดยรัฐบาล	 ด้วยการจัดต้ังบริษัทเมล็ดพันธุ์แห่งชาติ	 (National	 

Seed)	 ตามมาด้วยบริษัท	 Southern	 Seed	 และบริษัทประจ�าจังหวัดต่างๆ	 รวมกันมากกว่า	

50	 แห่ง	 การด�าเนินงานช่วงแรกเป็นการน�าเข้าพันธุ์มาปลูกทดสอบการปรับตัวเข้ากับสภาพ

แวดล้อมของพื้นท่ีต่างๆ	ของเวียดนามเพื่อประกาศเป็นพันธุ์แนะน�าให้แก่เกษตรกร	และท�า

หน้าที่ผลิตพันธุ์คัดและพันธุ์หลัก	สถาบันวิจัยของรัฐมีหน้าที่วิจัยและปรับปรุงพันธุ์ใหม่	ช่วงแรก

มุ่งเน้นการพัฒนาเมล็ดพันธุ์ข้าวเน่ืองจากในช่วงนั้นเวียดนามผลิตข้าวได้น้อยกว่าความต้องการ

บริโภคในประเทศ	หลังทศวรรษ	1990	เป็นต้นมา	บริษัทเมล็ดพันธุ์มีการด�าเนินงานที่เป็นอิสระ

มากขึ้น	 บริษัทเมล็ดพันธุ์ขนาดใหญ่ที่รัฐถือหุ้น	 มีการลงทุนปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ 

เพิ่มข้ึนรวมถึงเริ่มมีการแนะน�าพันธุ ์ข้าวลูกผสมและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ลูกผสมให้เกษตรกร

ทดลองน�าไปปลูก		

	 ธุรกิจเมล็ดพันธุ ์เริ่มเข้าสู่การแข่งขันแบบเสรีต้ังแต่ปี	 2548	 เมื่อรัฐบาลผ่อนปรน 

กฎระเบียบในการจัดตั้งบริษัทเมล็ดพันธุ์	 พร้อมกับการออกกฎหมายคุ้มครองสิทธิของผู้พัฒนา 

พนัธุเ์ป็นการกระตุน้ให้เกดิการปรบัปรงุพันธุใ์หม่ในประเทศ	 ส่งผลให้มกีารจัดตัง้บรษิทัเมลด็พันธุ์ 

เพิ่มขึ้นกว่า	100	แห่ง	และการเข้ามาของบริษัทต่างประเทศ	เช่น	บริษัทซินเจนทา	ไบเออร์	และ

ไบโอซดีส์	 การแสวงหาพนัธุใ์หม่ในส่วนของบริษทัขนาดใหญ่ใช้การจัดต้ังสถานวีจัิยปรับปรุงพันธุ ์

ขณะท่ีบริษัทขนาดเล็กใช้การร่วมมือกับนักปรับปรุงพันธุ ์ของหน่วยงานภาครัฐและบริษัท 

ข้ามชาติเพื่อน�าพันธุ์ท่ีพัฒนาแล้วมาปลูกทดสอบหาพันธุ์ที่เหมาะสมเพื่อน�าไปขึ้นทะเบียนเป็น

พันธุ์ที่รัฐบาลแนะน�าให้ปลูกเพื่อให้บริษัทของตนเองมีสิทธิผลิตและจ�าหน่ายพันธุ์ดังกล่าว

	 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของเวียดนามมีการเติบโตต่อเนื่อง	 ปี	 2557	 มีบริษัทผลิตและ

จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์รวม	 650	 บริษัท	 ส่วนใหญ่เป็นบริษัทขนาดเล็กที่มีข้อจ�ากัดของเงินทุนและ

บุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในการเข้าถึงเทคโนโลยีสมัยใหม่	 (http://news.agropages.com/
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News/NewsDetail---13156.htm)	 และบริษทัต่างชาตมิส่ีวนแบ่งตลาดรวมกนัมากกว่าร้อยละ	 80 

ของมูลค่าตลาดภายในประเทศ	 แม้ว่ารัฐบาลส่งเสริมให้มีการผลิตเมล็ดพันธุ์ในประเทศเพิ่มขึ้น	 

แต่บริษัทเมล็ดพันธุ์ของเวียดนามมีความสามารถในการผลิตเมล็ดพันธุ์ได้น้อยกว่าความต้องการใช้

ในประเทศ	จึงต้องมีการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ในแต่ละปีค่อนข้างมาก	

ตารางที่ 3-8: ความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์พืชส�คญัของเวียดนาม 

ข้าวลูกผสม ข้าวพันธุ์แท้ ข้าวโพด
ลูกผสม เมล็ดพนัธุ์ผัก

เมล็ดพันธุ์ที่ต้องการ	(ตัน) 18,000 105,00 15,000 8,000

เมล็ดพันธุ์ที่ผลิตในประเทศ	(ตัน) 3,000 105,00 8,000 1,600

เมล็ดพันธุ์น�าเข้า	(ตัน) 15,000 0 7,000 6,400

ที่มา: Do Thanh Tung. Integrated Seed Sector Status 
      http://news.agropages.com/News/NewsDetail---13156.htm

	 เมล็ดพันธุ์ท่ีเกษตรกรเวียดนามใช้ส่วนใหญ่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์เอง	 มีเพียงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่

เกษตรกรเลือกใช้พันธุ์ลูกผสม

รูปที่ 3-8: สดัส่วนระหว่างเมล็ดพนัธุ์ที่เกษตรกรเก็บพนัธุ์เองและจากระบบค้า
ที่มา: Do Thanh Tung. Integrated Seed Sector Status

	 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์เกือบทั้งหมดด�าเนินการโดยหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลาง	

ภูมิภาครวม	18	แห่ง	และสถาบันการศึกษา	6	แห่ง	รัฐบาลเวียดนามจัดสรรงบประมาณเพื่อการวิจัยและพัฒนา

เทคโลยีเมล็ดพันธุ์ปีละ	150	ล้านบาท	ในจ�านวนนี้ร้อยละ	35	จัดสรรให้กับกิจกรรมการผลิต	การฝึกอบรมให้แก่

ส่วนกลางและจัดสรรงบประมาณไปสู่ท้องถิ่นโดยสนับสนุนจังหวัดละ	12.5	ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฝึกอบรม

เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	 การบริหารจัดการแปลงผลิตเมล็ดพันธุ์	 การตลาดเมล็ดพันธุ์และรับซื้อเมล็ดพันธุ์ใน

บางช่วงเวลา			
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	 อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เวียดนามมีจุดแข็ง	 ได้แก่	 มีความหลากหลายของพันธุกรรมทั้งที่มีอยู่ในประเทศ

และการรวบรวมเพิ่มเติม	 มีกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ที่ท�าให้บริษัทเชื่อมั่นและพร้อมที่จะลงทุนวิจัยและ

พัฒนาพันธุ์ใหม่	ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์	และเกษตรกรมีความช�านาญระดับหนึ่งและ

พร้อมที่จะเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 จุดอ่อนส�าคัญ	 ขาดแคลนสายพันธุ์พ่อ-แม่ที่มีลักษณะที่ดีที่เป็นที่ต้องการของ

ตลาด	ขาดความสามารถในการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์	สภาพภูมิอากาศแปรปรวน

ท�าให้เกิดการระบาดของโรค	และแมลง	และต้องเผชิญกับพายุจ�านวนมากเป็นสาเหตุให้ผลผลิตเสียหาย	(ตาราง

ที่	3-9	และ	ตารางที่	3-10)	

ตารางที่ 3-9: จุดแข็ง จุดอ่อนของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ของประเทศเวียดนาม

จุดแข็ง จุดอ่อน

ข้าว -	กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่
-	มีพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง	
-	มีความหลากหลายของแหล่ง	
		พันธุกรรมและเข้าถึงแหล่งพันธุกรรม
		จากภายนอก	เช่น	IRRI	
-	สภาพภูมิอากาศหลากหลายเอื้อต่อ
		การปรับปรุงพันธุ์	
-	รัฐบาลสนับสนุนงบประมาณวิจัย
		อย่างต่อเนื่อง	ในฐานะพืชอาหารหลัก

-	ขาดสายพันธุ์พ่อ-แม่ที่มีลักษณะคุณภาพ
		หุงต้มดี	และต้านทานโรคส�าคัญ
-	มีการน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
		ปรับปรุงพันธุ์ใหม่น้อยเนื่องจาก
		ขาดแคลนเครื่องมือและประสบการณ์
		ในการวิจัย
-	การปรับปรุงพันธุ์พ่อแม่ส่วนใหญ่ไม่ได้
		ค�านึงถึงความต้องการของตลาด

ข้าวโพด -	นักปรับปรุงพันธุ์มีประสบการณ์สูงจาก
		การจัดตั้งสถาบันวิจัยข้าวโพดแห่งชาติ

-	ขาดแคลนแหล่งพันธุกรรมที่ดีเป็นฐาน		
		ในการปรับปรุงพันธุ์

ผัก -	สภาพภูมิอากาศเอื้อให้ผลิตเมล็ดพันธุ์
		ได้เกือบตลอดทั้งปี	

-	ขาดความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรม
		นักปรับปรุงพันธุ์ที่มีประสบการณ์ในการ		
		ปรับปรุงพันธุ์ผักมีน้อย	

จุดแข็ง จุดอ่อน

-	สภาพแวดล้อมเอื้อให้ผลิตเมล็ดพันธุ์ได้
		ตลอดทั้งปี	
-	มีความเชี่ยวชาญในการผลิตเมล็ด
		พันธุ์คัด	พันธุ์หลัก
-	เกษตรกรมีทักษะและพร้อมที่จะปรับใช้
		เทคโนโลยีที่มีความซับซ้อน

-	มีความยุ่งยากในการหาพื้นที่ห่างไกลที่
		เหมาะสมในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีและ
		การประสานหาเกษตรกรรายย่อย
-	สภาพภูมิอากาศแปรปรวนมีผลต่อท�าให้
		ระยะออกดอกของพ่อ-แม่	ไม่แน่นอน	
-	ฝน	พายุ	แมลง	และโรคระบาดมีผล
		ท�าให้เกิดความเสียหายต่อผลผลิต
		เมล็ดพันธุ์

ที่มา: Do Thanh Tung. Integrated Seed Sector Status

ที่มา: Do Thanh Tung. Integrated Seed Sector Status

ตารางที่ 3-10: จุดแข็ง จุดอ่อนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ของประเทศเวียดนาม
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3.5 ประเทศอินโดนีเซีย 
	 ปี	2557	อินโดนีเซียน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ประมาณ	335	ตัน	มูลค่าประมาณ	225	ล้านบาท	แหล่งน�าเข้าส�าคัญ	

ได้แก่	ญี่ปุ่น	(ร้อยละ	48)	ไทย	(ร้อยละ	13)	และเนเธอร์แลนด์	(ร้อยละ	10)	ระยะหลังอินโดนีเซียน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ 

ลดลงโดยเฉพาะอย่างยิ่งจากประเทศไทย	เช่น	ปี	2555	อินโดนีเซียน�าเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทยร้อยละ	30	 

แต่ในปี	 2557	 น�าเข้าจากประเทศไทยเหลือเพียงร้อยละ	 13	 (Global	 Trade	 Atlas,2015)	 ทั้งนี้สาเหตุส�าคัญ 

มาจากนโยบายกระตุ้นให้มีบริษัทผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์ไปตั้งฐานการผลิตในประเทศอินโดนีเซียเพื่อการดูดซับ 

ทางเทคโนโลยี	

	 เกษตรกรเข้าถงึเมลด็พนัธ์ุดไีด้น้อยกว่าร้อยละ	 70	 ของความต้องการใช้	 เกษตรกรเข้าถงึเมล็ดพันธุ์ดีในกลุ่ม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มากที่สุด		

รูปที่ 3-8: สดัส่วนการใช้เมล็ดพนัธุ์ที่ผ่านการรบัรองคุณภาพ
 จ�แนกตามชนิดเมล็ดพนัธุ์ ปี 2550-2555
ที่มา: Erizal Jamal.2014. 

	 อินโดนีเซียมีพื้นท่ีปลูกข้าวโพดประมาณ	22	ล้านไร่	 แหล่งผลิตส�าคัญ	 ได้แก่	 จาวา	สุมาตรา	สุลาวาสี

ร้อยละ	63	เกษตรกรใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมและร้อยละ	37	ใช้พันธุ์ข้าวโพดผสมเปิด

รูปที่ 3-9: พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ส�คญัของประเทศอินโดนีเซีย
ที่มา: Ian Barker, 2014
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ตารางที่ 3-11: ปัญหาการผลิตเมล็ดพนัธุ์ของเกษตรกรอินโดนีเซีย

ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์ ถั่วเหลือง

-	เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์รับรองเพียง
		ร้อยละ	50	ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้	
-	การยอมรับพันธุ์ใหม่ของเกษตรกร
		ใช้เวลา	5-10	ปี		
-	การยอมรับพันธุ์ใหม่	ต้องมีการ	
		ถ่ายทอดเทคโนโลยีการจัดการไป
		พร้อมกับการส่งเสริมให้เกษตรกร
		ใช้พันธุ์ใหม่ด้วย

-	ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี	
-	ราคาเมล็ดพันธุ์มีแนวโน้มสูงขึ้น
-	ความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบจาก
		การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

-	การผลิตเมล็ดพันธุ์กระจุกตัวอยู่ใน
		ส่วนกลาง	
-	การเสื่อมอายุของเมล็ดพันธุ์เร็ว
		(5-6	เดือน)

ที่มา: Erizal Jamal.2014. Role of Improved seed in Transforming Agriculture in Indonesia. 

	 ปาล์มน�้ามันเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของอินโดนีเซีย	ปี	 2557	 ยอดจ�าหน่ายกล้าปาล์มน�้ามันมีประมาณ	 

100	ล้านกล้า	ลดลงจาก	130	ล้านกล้าในปี	2555	ทั้งนี้เนื่องจากไม่มีการขยายพื้นที่ปลูก	กล้าปาล์มน�้ามันที่ขาย 

จึงเป็นการปลูกทดแทนต้นปาล์มท่ีตัดโค่นเป็นหลัก	 (http://www.eco-business.com/news/indonesia- 

expected-produce-100-million-oil-palm-sprouts)

	 การปรับปรุงพันธุ์เป็นความรับผิดชอบของหน่วยงานภาครัฐ	 ได้แก่	 กระทรวงเกษตร	 กระทรวงศึกษา	

กระทรวงวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี	ภาคเอกชน	และเกษตรกร	ระบบการผลิตมีทั้งระบบที่เป็นทางการมีรัฐบาล

โดยกรรมการนโยบายเมลด็พนัธุแ์ห่งชาตเิป็นผู้บริหารจัดการ	ควบคมุคณุภาพ	และระบบการผลิตท่ีไม่เป็นทางการ 

เป็นการผลติในรปูกลุม่สหกรณ์หรอืเกษตรกร	กลุ่มเป็นผูก้�ากบัดแูลคณุภาพของตนเอง	บางพชืมทีัง้ระบบการผลิต 

ที่เป็นทางการและไม่ทางการ	 เช่น	 ระบบการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	 ส่วนหน่ึงมีการควบคุม 

คุณภาพโดยหน่วยงานภาครัฐ	 และอีกส่วนหนึ่งซ่ึงเป็นระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อป้อนสมาชิกในกลุ่มเป็น 

ความรับผิดชอบของแต่ละกลุ่มในการควบคุมคุณภาพ	 ในภาพรวมอินโดนีเซียต้องน�าเข้าถ่ัวเหลืองประมาณ 

ร้อยละ	70	ของปริมาณความต้องการใช้	สาเหตุส�าคัญคือการขาดแคลนคุณภาพเมล็ดพันธุ์ดี		

3.6 ประเทศเมียนมา
	 การผลิตเมล็ดพันธุ์ของเมียนมาเริ่มขึ้นเมื่อปี	 2521	 ภายใต้โครงการความช่วยเหลือของ 

ต่างประเทศ	ในช่วงแรกให้ความส�าคญักบัการจดัตัง้สถานผีลติเมลด็พนัธุค์ดั	พนัธุห์ลกั	การลงทนุ 

โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยายและพันธุ์จ�าหน่าย	 และฝึกอบรมให้ความรู้แก่กับ

บุคลากรของภาครัฐ	 โดยจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อวิเคราะห์/ตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 และ 

โรงงานแปรสภาพเมล็ดพันธุ์	ปี	2554-2555	กระทรวงเกษตรมีก�าลังการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวชั้น 

ขยาย	2,200	ตัน	เมล็ดพันธุ์จ�านวนดังกล่าวส่งต่อให้กับเกษตรกร	4,900	คน	ใน	530	หมู่บ้าน 

เพื่อน�าไปผลิตเป็นเมล็ดพันธุ์จ�าหน่ายต่อไป
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ชื่อโครงการ ปี หน่วยงาน พืช

1
การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์
ระยะที่	1

2521-2527 World	Bank ข้าว	ฝ้าย

2
การผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพด
และพืชน�้ามัน

2525-2529 USAID ข้าว	ข้าวสาลี

3 การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 2527-2529 FAO/DANIDA
ข้าว	ข้าวสาลี	
พืชน�้ามัน	

พืชตระกูลถั่ว

4
การพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์									
ระยะที่	2

2529-2537 World	Bank
ข้าว	ฝ้าย														

พืชตระกูลถั่ว

ตารางที่ 3-12: โครงการพฒันาการผลิตเมล็ดในประเทศเมียนมา

ตารางที่ 3-13: ต้องการใช้เมล็ดพันธุ์บางประเภทของประเทศเมียนมา 

	 ประเทศเมียนมามีพื้นที่ปลูกข้าวประมาณ	50	ล้านไร่	พืชตระกูลถั่ว	27	ล้านไร่	ข้าวโพด	

2.6	 ล้านไร่	 	 และผัก	 2.5	 ล้านไร่	 เกษตรกรมีปัญหาในการเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ดียกเว้นเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

พื้นที่
เพาะปลูก
(ล้านไร่)

อัตรา
การใช้เมล็ด
พนัธุ์ต่อไร่ 

(กก.)

เมล็ดพนัธุ์       
ที่ใช้ 
(ตนั)

จ�นวนปีที่
ต้องเปลี่ยน
เมล็ดพนัธุ์

ใหม่

เมล็ดพนัธุ์ดี
ที่ต้องการ 

(ตนั)

ปริมาณ
เมล็ดพนัธุ์ดี
ที่จดัหาได้ 

(ตนั)

สดัส่วน 
(ร้อยละ)
ระหว่าง

เมล็ดพนัธุ์ดี
ที่ต้องการ
ต่อปริมาณ

ความ 
ตัองการ

ข้าว 49.70 12.0 596,771 3 198,924 92,958 47

ถั่วเขียว 27.31 4.0 109,223 2 54,611 N/A N/A

ข้าวโพด 2.55 4.0 10,181 1 10,181 10,000 98

ผัก 2.50 0.2 500 1 500 N/A N/A

ที่มา: Asian Development Bank,2014.

หมายเหตุ: For corn the seed ratio for hybrids would be 5kg/acre. 
 However, in practice farmers use higher rate than this.
 N/A= not available.

	 เมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรใช้เกือบทั้งหมดเป็นเมล็ดพันธุ์ที่เกษตรกรเก็บเอง	 (farm	 save	 seed)	 กว่าร้อยละ	

90		เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์พืชมาใช้เป็นเมล็ดพันธุ์	(Khin	Mar	Mar	New.2013)	ท�าให้เกิดปัญหาเมล็ดพันธุ์ด้อย

คุณภาพ	 เกิดการสะสมโรคในเมล็ดพันธุ์	 และผลผลิตต�่ากว่าศักยภาพทางพันธุกรรม	 แต่การเก็บเมล็ดพันธุ์เองมี

ความส�าคัญเนื่องจากเป็นระบบที่มีส่วนส�าคัญในการรักษาความหลากหลายทางพันธุกรรมและเป็นแนวทางท่ี

จะให้เกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ชนบทห่างไกลมีโอกาสเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
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	 ธุรกิจการผลิตและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์ที่ด�าเนินการโดยภาคเอกชนส่วนใหญ่เป็นของบริษัทต่างชาติ	 เช่น	

บริษัทเจริญโภคภัณฑ์เมล็ดพันธุ์	(CP)	เข้ามาลงทุนผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมเมื่อปี	2539	ปัจจุบัน	CP	เป็น

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมากที่สุดโดยครองส่วนแบ่งตลาดร้อยละ	 80	 ของมูลค่าตลาดรวม	 (Swe	 Mon	

Aung,	2014)	ผู้ผลิตในล�าดับรองๆ	ได้แก่	บริษัทโนนยูซีด	และบริษัทไบเออร์	คอรปซายน์		เป็นต้น	

ตารางที่ 3-14: รายชื่อผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์ส�คญัของประเทศเมียนมา

บริษทั เมล็ดพนัธุ์หลกัที่ผลิต

CP	Company ข้าวโพดลูกผสม

Known	You	Seed	Company เมล่อน,	แตงกวา

Malar	Myaing เมล็ดพันธุ์ผัก

Myat	Min ข้าว

Bayer	Crop	Science ข้าวลูกผสม

ที่มา: Nay Pyi Taw, 2013

ข้อจ�กดัการผลิต การควบคุมคุณภาพ และการกระจายเมล็ดพนัธุ์ มีดงันี้ 

	 •	เกษตรกรขาดความเอาใจใส่ในกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์	 ไม่มีเครื่องมือ

และอุปกรณ์ในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	

	 •	ระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์ท�าได้ระดับหนึ่ง	 เนื่องจากเจ้าหน้าที่

ตรวจแปลงมีไม่เพียงพอ	 เครื่องมือ/อุปกรณ์ที่มีอยู่มีจ�ากัดและไม่ทันสมัย	 และ 

เจ้าหน้าที่ขาดทักษะ/ความเชี่ยวชาญ	

	 •	เกษตรกรขาดความตระหนักถึงความจ�าเป็นในการใช้เมล็ดพันธุ์ดี	 และมี

ปัญหาการเข้าถึงแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะเส้นทางคมนาคมไม่สะดวก

	 ปริมาณเมล็ดพันธุ์ท่ีผลิตได้น้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ	 ดังนั้น	

แต่ละปีเมียนมาจึงต้องน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ลูกผสมจากแหล่งต่างๆ	ดังนี้	

	 •	เมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสมน�าเข้าปีละ	 500	 ตัน	 น�าเข้าจากประเทศจีนเกือบ

ทั้งหมด	

	 •	เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม	 ความต้องการเมล็ดพันธุ์ปีละ	 10,000	 ตัน	 

ร้อยละ	70-80	ผลิตได้ในประเทศ	และร้อยละ	20-30	น�าเข้าจากประเทศจีน	ไทย	

และเวียดนาม

	 •	เมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม	เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ผักลูกผสมประมาณร้อยละ	

30-40	ของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ทั้งหมด	เมียนมามีพื้นที่ปลูกผักประมาณ	2.8	ล้านไร่	ผัก

ที่ปลูกมาก	 ได้แก่	กะหล�่าปลี	กะหล�่าดอก	ถั่วลันเตา	แครอท	มะเขือเทศ	 เป็นต้น	

แหล่งน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ผักลูกผสม	ได้แก่	ประเทศจีน	ไทย	เกาหลี	และญี่ปุ่น
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 การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ของเมียนมา	 เป็นความรับผิดชอบของกรมวิจัยการเกษตร	

สังกัดกระทรวงเกษตรและชลประทาน	 พันธกิจประกอบด้วยการรวบรวม	 จัดเก็บสายพันธุ์พืชพื้นเมือง	 และ

พันธุ์พืชใหม่	 ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด	 และพันธุ์หลักเพื่อส่งมอบให้กรมวิชาการเกษตรน�าไปผลิตเป็นพันธุ์ขยายและ

พันธุ์จ�าหน่าย	 กรมวิจัยการเกษตรมีบุคลากรรวม	 730	 คน	 เป็นบุคลากรวิจัยจ�านวน	 396	 คน	 ประกอบด้วย 

ผู้ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก	24	คน	ปริญญาโท	76	คน	และปริญญาตรีหรือเทียบเท่า	296	คน	กรมวิจัย

การเกษตรมีสถานีวิจัย	24	แห่ง	มีพันธุ์ที่กรมวิจัยการเกษตรปรับปรุงพันธุ์รวม	211	พันธุ์	เป็นพันธุ์ข้าว	99	พันธุ์	

พันธุ์มีลักษณะดีเด่น	เช่น	ทนต่อความเค็ม	ปลูกในพื้นที่สูง	ปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง	มีพันธุ์ข้าวอายุสั้นและปานกลาง	

เป็นต้น	นอกจากนี้	 กรมวิจัยการเกษตรยังท�าหน้าที่ในการจัดเก็บเชื้อพันธุกรรมมากกว่า	 12,000	ตัวอย่าง	 เป็น

สายพันธุ์ที่มีการปลูก	พันธุ์หายาก	และพันธุ์ป่า

ตารางที่ 3-15: จ�นวนบุคลากรของกรมวิจยัการเกษตร กรมวิชาการเกษตร 
 และส�นกัผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าว

ตารางที่ 3-16: งบประมาณของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
 ปี 2552-2556 (ล้านบาท) 

ป.เอก ป.โท ป.ตรี
วิทย์

ป.ตรี
เกษตร

อนุ
ปริญญา

ปวช./
ปวส. อื่นๆ รวม

กรมวิชาการเกษตร 35 126 817 1,164 2,529 962 3,062 8,695

กรมวิจัยการเกษตร 24 76 62 224 166 20 158 730

สถาบันวิจัย
เมล็ดพันธุ์ข้าว

0 7 0 27 12 0 10 56

ส�านักเมล็ดพันธุ์ 2 11 52 173 115 0 119 472

ที่มา: Asain Development Bank,2014

	 ปี	2556	รัฐบาลเมียนมาจัดสรรงบประมาณเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์จ�านวน	70	ล้านบาท	และงบประมาณ

เพื่อการวิจัยจ�านวน	 128	 ล้านบาท	 งบประมาณเพื่อการวิจัยคิดเป็นเพียงร้อยละ	 2	 ของงบประมาณรวมของ

กระทรวงเกษตรและชลประทานเท่านั้น

2552 2553 2554 2555 2556

กระทรวงเกษตรและ
ชลประทาน

3,888 4,773 5,803 5,265 5,391

•	กรมวิจัยเกษตร	 39 46 54 103 128

				•	สถาบันวิจัยข้าว	 0 0 1 3 6

•	กรมวิชาการเกษตร	 534 620 697 348 474

					•	ส�านักเมล็ดพันธุ์ 39 45 53 47 70
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ตารางที่ 3-16 (ต่อ)

2552 2553 2554 2555 2556

(ร้อยละ)

กระทรวงเกษตรและ
ชลประทาน

100 100 100 100 100

•	กรมวิจัยเกษตร	 1.0 1.0 0.9 2.0 2.2

				•	สถาบันวิจัยข้าว	 0.0 0.0 0.0 0.1 0.1

•	กรมวิชาการเกษตร	 13.7 13.0 12.0 6.6 8.8

					•	ส�านักเมล็ดพันธุ์ 1.0 0.9 0.9 0.9 1.2

ที่มา: Asain Development Bank, 2014

ปัญหาและข้อจ�กดัการวิจยัและพฒันาเทคโนโลยี ดงันี้
	 •	 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรมีสัดส่วนประมาณ

ร้อยละ	2.2	ของงบประมาณของกระทรวงเกษตรและชลประทาน

	 •	 ขาดแคลนนักวิจัยที่มีประสบการณ์	เมื่อเปรียบเทียบกับอาเซียน	เช่น	เวียดนาม

มีนักวิจัยระดับปริญญาเอก	182	คน	ปริญญาโท	523	คน	และปริญญาตรี	1,130	คน		

	 •	 ขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือการวิจัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนท่ีเกี่ยวข้อง

กับการปรับปรุงพันธุ์	

	 •	 การเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานวิจัยและหน่วยงานส่งเสริมหรือถ่ายทอด

เทคโนโลยีมีน้อย	ท�าให้งานวิจัยกระจายพันธุ์ดีไปสู่เกษตรกรค่อนข้างล่าช้า

นโยบายและข้อก�หนดของรฐัที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
	 ประเทศเมียนมาเป ็นสมาชิกของอนุสัญญาความหลากหลายทางชี วภาพ 

และในปี	 2538	 เมียนมาสมัครเป็นสมาชิกองค์การการค้าโลก	 แต่ยังไม่ได้ลงนามเป็นสมาชิก 

อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่	(International	Convention	for	the.	Protection 

of	New	Varieties	of	Plants	(UPOV)	

	 นโยบายการพัฒนาอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุข์องเมยีนมา	 กระทรวงเกษตรและชลประทาน 

ภายใต้ความช่วยเหลือขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ	 เริ่มจัดท�า 

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในปี	 2555	 เสร็จเมื่อสิ้นปี	 2556	 มีเป้าหมาย 

เพื่อให้เกษตรกรเข้าถึงเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและผลผลิตสูง	 เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต	 เพิ่ม 

ความมั่นคงทางอาหาร	และการส่งออก	การด�าเนินการดังกล่าว	รัฐให้ความส�าคัญในการลงทุน

โครงสร้างพื้นฐานและการสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีของภาครัฐทั้ง

ในส่วนของการวิจัยพื้นฐาน	 การวิจัยประยุกต์	 การให้บริการทางเทคโนโลยีและการปรับปรุง

กฎหมาย	 กฎระเบียบเพื่อให้สนับสนุนการผลิตและการจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์	 การด�าเนินงาน

มีการจัดตั้งคณะกรรมการเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วยผู้แทนของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนท�า
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หน้าที่ผลักดันนโยบายสู่การปฏิบัติ	 และการจัดตั้งคณะกรรมการวิชาการซึ่งมีผู้แทนภาคเอกชน	 

และหน่วยงานรัฐ	 จัดท�ามาตรการส่งเสริมภาคเอกชน	 ได้แก่	 การยกเว้น/ลดหย่อนภาษ	ี 

การอุดหนุนดอกเบ้ียเงินกู้เพื่อการลงทุน	แต่ไม่มีนโยบายอุดหนุนเกษตรกร	

	 ภายใต้นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ์ของเมียนมามีโครงการที่ต ้อง 

ด�าเนินการรวม	 12	 โครงการ	 ในระยะเวลา	 10	 ปี	 กรอบงบประมาณ	 2,000	 ล้านบาท 

อย่างไรก็ดี	 ยังไม่มีการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางของการพัฒนาที่ชัดเจน	 ในช่วงแรกมุ่งเน้น 

การพัฒนาโครงสร้างทางกายภาพและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์แต่ยังไม่อาจชี้ให้เห็นอย่าง

ชัดเจนว่าอุตสาหกรรมจะได้รับประโยชน์จากมาตรการดังกล่าวอย่างไร	

รูปที่ 3-10: โครงการส่งเสริมการพฒันาอุตสาหกรรมของประเทศเมียนมา
ที่มา : Asain Development Bank, 2014

3.5 ประเทศมาเลเซีย
	 การวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ของประเทศมาเลเซียให้ความส�าคัญกับพืชเศรษฐกิจ	 เช่น	

ปาล์มน�้ามัน	 ยางพารา	 และโกโก้	 ในส่วนของการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ปาล์มน�้ามันของประเทศ

มาเลเซียเริ่มข้ึนเมื่อทศวรรษท่ี	 1960	 โดยเริ่มต้นจากความร่วมมือระหว่างแอฟริกาตะวันตก	 

ตามมาด้วยการต้ังห้องปฏิบตักิารพันธวุศิกรรมของปาล์มน�า้มนั		(Oil	Palm	Genetics	Laboratory) 

และการตั้ง	 Kolej	 Serdang	 เพื่อเป็นแหล่งพัฒนาพันธุ์ปาล์มน�้ามัน	 ปัจจุบันหน่วยงานนี้	 คือ

มหาวิทยาลัยเกษตรแห่งชาติ	

Activities Year1 Year2 Year3 Year4 Year5 Year6 Year7 Year8 Year9 Year10

Rice	Policy

Seed	Policy

Trade	Policy

Seed	Farm	
Infrastructure

Processing	Facilities

Membership	UPOV

Laboratories

Seed	Associations

Quality	assurance	
system

Extension	and	
Research

Coordination
Mechanisms

Marketing	
Information
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	 การวจิยัและพฒันาเมลด็พนัธุส์มัยใหม่ของประเทศเร่ิมต้นเมือ่มกีารจัดต้ังโครงการเมล็ดพันธุ ์

แห่งชาติซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับเงินกู้จากธนาคารโลก	 โครงการดังกล่าวมุ่งเน้นลงทุนโครงสร้าง 

พื้นฐาน	ได้แก่	การจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	7	แห่ง	และโรงงาน

แปรสภาพเมล็ดพันธุ์	 ในส่วนของการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีนั้นเป็นหน้าที่ของกรมวิชาการเกษตรและ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งประเทศมาเลเซีย	

	 สถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เช่นกัน	 มหาวิทยาลัยท่ีมี 

บทบาทส�าคัญ	 ได้แก่	Universiti	Putra	Malaysia	 (UPM)	มีการเปิดการเรียนการสอนเกี่ยวกับ 

เทคโนโลยเีมลด็พนัธุใ์ห้กบันกัศึกษาระดับปรญิญาตรใีนปี	2511	ปัจจบุนัการเรยีนการสอนในสาขา 

เทคโนโลยเีมลด็พนัธุเ์ป็นวชิาทีส่อนให้แก่นกัศกึษาปีสดุท้ายในระดับปริญญาตรี	หรือระดับปริญญา

โท	 และในระดับอนุปริญญา	 (เปิดสอนหลักสูตรปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ต้ังแต่ป	ี 

2518)	

	 แผนยุทธศาสตร์นโยบายการเกษตรแห่งชาติฉบับที่	 3	 (2541-2553)	 ให้ความส�าคัญกับ 

การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการท�าหน้าที่ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีป้อนเกษตรกร	ปี	 2551		

มีการจัดตั้งสมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศมาเลเซียเพื่อเป็นเวทีให้เกิดการท�างานร่วมกันอย่างเป็น 

ทางการระหว่างผู้ผลิต	 ผู้ส่งออก	 ผู้น�าเข้า	 นักวิทยาศาสตร์	 และเจ้าหน้าที่ส่งเสริม	 ปี	 2554	 มี 

การจัดตั้งสภาเมล็ดพันธุ์เป็นหน่วยงานภายใต้กระทรวงเกษตรซ่ึงมีอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็น 

ประธาน	 หลังจากนั้นมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทคโนโลยีทางเมล็ดพันธุ์ท�าหน้าที่ร่าง 

นโยบายเกษตรและอาหารแห่งชาติระยะเวลา	 10	 ปี	 นโยบายดังกล่าวผ่านความเห็นชอบจาก 

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	28	กันยายน	2554		

	 ปี	 2547	 มาเลเซียมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช	 แต่มีผลบังคับใช้จริง 

ตั้งแต่วันที่	20	ตุลาคม	2551	จนถึงปี	2554	มีพืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์จ�านวน	81	ชนิด 

พืชที่ขอจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์มาก	ได้แก่	ไม้ประดับ	พืชที่ให้เนื้อไม้	และ	ธัญญพืช	ทั้งนี้	ร้อยละ	 

73	 เป็นการยื่นจดทะเบียนคุ้มครองโดยบริษัท/หน่วยงานและนักวิจัยในประเทศมาเลเซียและที ่

เหลือเป็นการยื่นโดยบริษัทต่างประเทศ	เช่น	เนเธอร์แลนด์	นิวซีแลนด์	สหรัฐอเมริกา	

รูปที่ 3-11: พืชที่ขอรบัการคุ้มครองพนัธุ์ใหม่ปี 2554
ที่มา : Department of Agriculture, Malaysia

พืชให้เนื้อไม้ (24)ธัญพืช (19)

พืชอุตสาหกรรม (12)

ไม้ผล (11)
เห็ด (4)

ผัก (4)
สมุนไพร (1)

ไม้ดอกไม้ประดบั (25)
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	 มาเลเซียน�าเข้าเมล็ดพันธุ์ผัก	ข้าวโพด	และเมล่อน	คิดเป็นร้อยละ	90		95	และ	100		ของปริมาณ

ความต้องการใช้ในประเทศ	 ท้ังนี้เนื่องจากขาดงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีและก�าลังคนที่ม ี

ความเชี่ยวชาญ	 เนื่องจากมีเพียงมหาวิทยาลัย	 Putra	 ที่เปิดการเรียนการสอนในสาขาปรับปรุงพันธุ์และสาขา

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์	ท�าให้บริษัทท้องถิ่นไม่สามารถจ้างบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญได้	

 ปัจจยัที่มีผลต่อการเพิ่มความสามารถ
 ของอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์ในอนาคต 
	 1)	 รฐับาลมาเลเซยีประกาศนโยบายการพฒันาอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุใ์นปี	2554		มเีป้าหมาย

เพ่ือให้มีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพื่อส่งมอบให้แก่เกษตรกร	 	 และการพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ส�าหรับป้อน 

ตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 เพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้างต้น	 รัฐบาลจัดต้ังศูนย์	 Marker	 

Discovery	and	Validation	เพื่อสนับสนุนการปรับปรุงพันธุ์ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น	

	 การพฒันาความสามารถของอตุสาหกรรมเมลด็พนัธ์ุ	 รฐับาลมเีป้าหมายยกระดับผูป้ระกอบการ 

ด้วยการจัดสรรงบประมาณเพื่อการอบรมบุคลากรทั้งในและต่างประเทศ	 ในรูปแบบหลักสูตรการ

อบรมระยะสั้น	 การให้ทุนการศึกษา	 และกระตุ้นให้นักเรียนเลือกเรียนในสาขาปรับปรุงพันธุ์และ

เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์		

	 การยกระดับมาตรฐานคุณภาพเมล็ดพันธุ์ด้วยการร่วมเป็นเครือข่ายร่วมกับองค์กรเมล็ดพันธุ์

นานาชาติ	เช่น		International	Seed	Federation	(ISF)	Asia	Pacific	Seed	Association	(APSA)	

รวมถึงการให้รางวัลเชิดชูเกียรติจากนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพื่อกระตุ้นให้สังคม

เห็นคุณค่าของการปรับปรุงพันธุ์

	 2)	 ก�าหนดเขตอุตสาหกรรมเมล็ด		โดยจัดตั้งที่	Bukit	Sapi,	Lenggong	Perak	(พื้นที่500	ไร่)	

ในนิคมแห่งนี้มีโครงสร้างพื้นฐานมีกิจกรรมที่หลากหลายทั้งในส่วนของการปรับปรุงพันธุ์ผัก	ข้าวโพด	

และ	 เมล่อน	การผลิตเมล็ดพันธุ์	การเก็บเกี่ยว	การเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์	และการตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์	

	 3)	 เพิ่มขีดความสามารถของระบบการควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 กลไกส�าคัญประการหนึ่ง

คือระบบการให้ใบอนุญาต	 ท้ังนี้รัฐบาลมีแผนที่จะยกระดับห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบที่มีอยู่

จ�านวน	8	แห่ง	จัดตั้งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบเพิ่มขึ้นในพื้นที่รัฐซาบาห์และซาราวัก	และจัด

ตั้งห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ได้มาตรฐานระดับนาชาติที่รัฐสลังงอร	์	

การด�าเนินการดังกล่าวเพื่อสนับสนุนการบังคับใช้กฎหมายเมล็ดพันธุ์	

	 4)	 การบริหารจัดการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ	ด้วยการรวบรวมและจัดท�าระบบฐานข้อมูลที่

สืบค้นได้ผ่านระบบออนไลน์	ข้อมูลประกอบด้วยปริมาณความต้องการ	ปริมาณการผลิต	การน�าเข้า-	

การส่งออก	เป็นต้น	รวมถึงจัดท�าฐานข้อมูลลายพิมพ์ดีเอ็นเอเพื่อใช้ประโยชน์ในการคุ้มครองพันธุ ์

พืชใหม่		ฐานข้อมูลพืชที่ได้รับการอนุญาตหรือพันธุ์พืชแนะน�าส�าหรับการปลูก	และฐานข้อมูล	gene	

bank	พร้อมระบบการติดตามและรายงานสถานการณ์ของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของประเทศ		
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	 จากการประมวลพฒันาการของอตุสาหกรรมเมล็ดพันธุข์องประเทศผู้น�าความส�าเร็จ

ในการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมให้มีความเข้มแข็ง	 ปัจจัย 

ความส�าเร็จในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ประกอบด้วย	

	 1)	 การสร้างความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีควบคู่ไปกับการสร้าง

บคุลากรทีม่คีวามรู้ทัง้ในภาครฐั	เอกชน	และการถ่ายทอดเทคโนโลยสู่ีภาคเอกชนและเกษตร

ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	

	 2)	 รฐับาลมบีทบาทส�าคญัในการสนบัสนนุการพฒันาอตุสาหกรรมโดยการมนีโยบาย 

ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างจริงจัง	ทั้งการจัดสรรงบประมาณการวิจัย	 การลงทุน 

โครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น	 และการปรับปรุงกฎระเบียบที่เอื้อต่อการด�าเนินธุรกิจให้ม ี

ความคล่องตัว	

	 3	)	การแสวงหาความร่วมมอืกับบรษิทัเพ่ือขยายฐานความสามารถทัง้ทางเทคโนโลยี	

และการตลาด

• • • 
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แผนแม่บทยุทธศาสตร์
ศูนย์กลางเมล็ดพนัธุ์
ของภูมิภาค

บทที่ 4
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	 ประเทศไทยเป็นท้ังผู้ส่งออกเมล็ดพันธุ์แต่อีกด้านหนึ่งผลิตเมล็ดพันธุ์ 

คุณภาพดีได้น้อยกว่าความต้องการใช้ในประเทศ	 ดังนั้น	 แผนแม่บท

ยทุธศาสตร์การพัฒนาอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุ	์ จงึแบ่งยทุธศาสตร์เป็น	 2	 ส่วน	 

ได้แก่	 1)	 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันส�าหรับเมล็ดพันธุ์

ส่งออก	 2)	 ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอเพื่อความม่ันคง

และยั่งยืนของประเทศ			

	 แผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค	 พ.ศ.	 2558-

2567	 เป็นแผนแม่บททีก่�าหนดเป้าหมาย	 กลยทุธ์การพัฒนาและการแข่งขัน 

ตลอดจนการด�าเนินกิจกรรมที่จะท�าให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยมีระดับ 

ความสามารถท่ีสงูข้ึนอย่างยัง่ยนื	เพือ่ประโยชน์ต่อการพฒันาระบบเศรษฐกจิไทย 

และเกษตรกรในประเทศโดยอาศัยกลไกคลัสเตอร์ที่ประกอบด้วยผู้ที่มีส่วน

เกี่ยวข้องส�าคัญ	ได้แก่	ภาครัฐ	เอกชน	และเกษตรกร

4.1 วิสัยทศัน์ 
	 ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ในระดับสากล	 ในการ

พัฒนาพันธุ์	 ผลิต	 จ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี	 และให้บริการทาง

เทคโนโลยีท่ีหลากหลายในเวลาท่ีเหมาะสมทันสถานการณ์	 ควบคู่

การส่งเสริมให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีใช้ในปริมาณเพียงพอ 

เพื่อยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร	 และเพิ่มขีด

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 น�าไปสู่ความยั่งยืนของ

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	

4.2 เป้าหมาย 
	 1)	การส่งออกเมล็ดพันธุ์เพิ่มเป็น	10,000	ล้านบาทในปีที่	5		

	 2)	50%	ของมูลค่าการส่งออก	มาจากเมล็ดพันธุ์ที่พัฒนา

	 	 ในประเทศไทย

	 3)	เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าว	พืชไร่ตระกูลถั่ว	พืชอาหารสัตว์		

	 	 พืชบ�ารุงดิน	และส่วนขยายพันธุ์คุณภาพดีใช้ทั่วถึง



83

4.3 ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั
	 เมล็ดพันธุ์เป้าหมายของยุทธศาสตร์นี้	 ได้แก่	 เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์	 และ 

เมล็ดพันธุ์ผัก	 ขั้นตอนแรกเป็นการวิเคราะห์จุดแข็ง	 จุดอ่อน	 โอกาส	 และอุปสรรค	 (SWOT)	

เพื่อน�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ได้ดังนี้	

 4.3.1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   

 จุดแข็ง 

	 •	 ภาคเอกชนไทยมีการวิจัยปรับปรุงพันธุ์เข้มแข็ง	มีพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่าง

	 	 ต่อเนื่อง	และปรับตัวได้ดีในตลาดเป้าหมาย	

	 •	 ประเทศไทยมีภาพลักษณ์ที่ดีในการเป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ	เกษตรกร

	 	 มคีวามเชีย่วชาญและซือ่สัตย์	มสีภาพภมูอิากาศทีเ่อือ้ให้ผลติเมลด็พนัธุไ์ด้ตลอดทัง้ปี

 จุดอ่อน 

	 •	 ผู้ประกอบการรายเล็กขาดความพร้อมในการวิจัย	พัฒนาเทคโนโลยีและ

	 	 การรุกตลาดต่างประเทศ

	 •	 การพึ่งพาเชื้อพันธุกรรมโดยเฉพาะในพืชที่ไม่ใช่พืชที่มีถิ่นก�าเนิดในประเทศไทย	

	 •	 เทคนิค/เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ/การปลอดศัตรูพืชไม่ทันสมัย	ใช้เวลานาน

	 •	 ขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณและความเชี่ยวชาญ

	 •	 เกษตรกรมีอายุมากขึ้น	ค่าจ้างสูง

 โอกาส 

	 •	 เพื่อนบ้านขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ดี	และพึ่งพาการน�าเข้าเมล็ดพันธุ์จากประเทศไทย	

	 •	 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศและต่างประเทศมีการขยายตัวต่อเนื่อง	

	 •	 ทีดิ่นมจี�านวนจ�ากดั	จึงจ�าเป็นต้องเพิม่ประสทิธภิาพการผลติด้วยการใช้เมลด็พันธุด์	ี

	 	 เกษตรกรน�าเทคโนโลยีโรงเรือนมาใช้	ท�าให้ผลิตได้ต่อเนื่องทั้งปี	

 อุปสรรค 

	 •	 กฎหมาย	กฎระเบียบของไทยบางส่วนไม่ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง

	 	 การค้า	หรือศูนย์กลางวิจัยและพัฒนาพันธุ์หรือเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์				

	 •	 ประเทศคู่แข่ง/คู่ค้ามีนโยบายดึงดูดบริษัทต่างชาติ/ไทยเข้าไปลงทุนในประเทศ

	 	 ตนเองเพิ่มขึ้น

	 •	 ความสามารถในการพัฒนาเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมคืบหน้าน้อยเนื่องจาก

	 	 การขอทดสอบภาคสนามต้องยื่นขออนุมัติต่อคณะรัฐมนตรี	

	 •	 ตลาดผู้น�าเข้าให้การยอมรับเมล็ดพันธุ์พืชจีเอ็มเพิ่มขึ้น	
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 4.3.2) ยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   

	 จาก	 SWOT	 ข้างต้นน�ามาสูก่ารก�าหนดเป็นยทุธศาสตร์ของการใช้จุดแขง็	 แก้ไขจดุอ่อน 

เพื่อเข้าถึงโอกาสและลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนี้	

จุดแข็ง จุดอ่อน

•	เอกชนที่เป็นบริษัทขนาดกลาง-ใหญ่	
		มีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์	
		ลูกผสม	เทคโนโลยีการผลิตที่ดี	และ
		มีการเปิดตลาดใหม่อย่างต่อเนื่อง	
•	ความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์	และ		
		เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญ

•	ผู้ประกอบการรายเล็กขาดความ	
		พร้อมในการวิจัยและการรุกตลาดต่าง
		ประเทศ
•	เทคนิค/เครื่องมือวิเคราะห์คุณภาพ/
		ปลอดศัตรูพืชไม่ทันสมัย	ใช้เวลานาน
•	ขาดแคลนบุคลากรทั้งในเชิงปริมาณ			
		และความเชี่ยวชาญ

   โอกาส

•	ความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
		ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีเพิ่มขึ้น
•	เทคโนโลยีโรงเรือนท�าให้ปลูกพืชได้
		ทั้งปี
•	เกษตรกรทั้งในประเทศและตลาด		
		เป้าหมายยอมรับเมล็ดพันธุ์ลูกผสม			
		เพิ่มขึ้น		

•	ขยายตลาดใหม่ทั้งการสร้างแบรนด์
		และการเป็นตัวกลางทางการค้า		
•	เพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่/ความหลากหลาย
		ในตลาดเดิม

•	ปรับโครงสร้างการวิจัยภาครัฐสู่การ
		เป็นผู้สนับสนุนการสร้างนวัตกรรม
		ของผู้ประกอบการ	โดยรัฐลงทุน
		โปรแกรมขนาดใหญ่เพื่อเป็นฐานใน
		การพัฒนาความสามารถทาง
		เทคโนโลยีควบคู่การพัฒนาก�าลังคน
		เชี่ยวชาญ

   อุปสรรค

•	กฎหมาย	กฎระเบียบ	แนวทางปฏิบัติ
		ไม่ชัดเจน	หรือเป็นอุปสรรคต่อการค้า	
		การลงทุน	และการวิจัยพัฒนา
		เทคโนโลยี	
•	การปลูกทดสอบภาคสนามพืช	
  

•	เจาะตลาดประเทศทีม่รีายได้ปานกลาง
		ถงึสงู	เสริมแพ็คเกจนวัตกรรม
		เทคโนโลยีสร้างความแตกต่างเพิ่ม
		มูลค่า
•	เร่งรัดการทดสอบภาคสนามพืชจีเอ็ม
		ทั้งในส่วนของภาครัฐและเอกชน
		โดยปฏิบัติตามกฎ	ระเบียบ

•	ใช้กลยุทธ์การเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ	
		(Joint	venture,	License)		หรือการ
		เข้าไปลงทุนในประเทศที่เป็นตลาด
		เป้าหมาย

SWOT 
ANALYSIS
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รูปที่ 4-1: ภาพที่พึงประสงค์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
 เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

2558 2563 2567

• เป็นฐานการผลิต
  เมล็ดพนัธุ์ที่มีคุณภาพดี
• นกัปรบัปรุงพนัธุ์มี
  ความเชี่ยวชาญใน
  ระดบัสากล
• เกษตรกรมีทกัษะที่ดีใน
  การผลิต

• เป็นศูนย์กลางการค้า
  เมล็ดพนัธุ์ระดบัเอเชีย
• มูลค่าการส่งออก 
  10,000 ล้านบาท 
  ในจ�นวนนัน้ ไม่น้อย  
  กว่า 50% เป็นพนัธุ์ 
  ที่ปรบัปรุง/พฒันา 
  พนัธุ์ในประเทศไทย
• เป็นศูนย์กลางการวิจยั
  พฒันาเทคโนโลยีการ
  วิเคราะห์ทดสอบ
  คุณภาพเมล็ดพนัธุ์
  และพฒันาบุคลากร
  ของอาเซียน

• เป็นศูนย์กลางการค้า
  เมล็ดพนัธุ์ที่ทั่วโลก 
  ให้การยอมรบั
• เป็นผูส่้งออกเมล็ดพนัธุ์ 
  1 ใน 10 อนัดบัแรก
  ของโลก
• เป็นฐานการปรบัปรุง
  พนัธุ์และพฒันา 
  เทคโนโลยีเมล็ดพนัธุ์ 
  พืชเขตร้อน ป้อน
  ตลาดเอเชีย
• มีบทบาทส�คญัใน
  การก�หนดมาตรฐาน
  เกี่ยวกบัการค้าเมล็ด
  พนัธุ์ของโลก
• เป็นแหล่งผลิตบุคลากร
  ที่เกี่ยวข้องกบั
  อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
  ป้อนอาเซียน

 4.3.3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ย่อยเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน   

	 ความมุ่งหวังของแผนแม่บทฯ	ฉบับนี้	ต้องการ	ส่งเสริม	ให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย 

เป็นฐานการผลิต	 ศูนย์กลางการค้าที่ส�าคัญของเอเชีย	 ในช่วง	 5	 ปีแรกให้ความส�าคัญกับ 

การส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและเมล็ดพันธุ์ผัก	 และในช่วง	 5	 ปีหลัง	 มีการขยายไปสู ่

เมล็ดพันธุ์ประเภทอื่น	เช่น	ข้าวลูกผสม	ท่อนพันธุ์อ้อย	ท่อนมันส�าปะหลังปลอดโรค	เป็นต้น 

เน้นผลิตเมล็ดพันธุ์ท่ีมีมูลค่าปานกลางถึงสูง	 เป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลย ี

วิเคราะห์ทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์	 และเป็นแหล่งผลิตก�าลังคนเพ่ือป้อนอุตสาหกรรม 

เมล็ดพันธุ์	เป้าหมายส�าคัญในแต่ละช่วงเวลาสรุปได้ดังนี้
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	 จากภาพที่พึงประสงค์ในระยะ	 10	 ปีข้างหน้า	 น�าไปสู่การก�าหนดกลยุทธ์เพิ่มขีดความ

สามารถในการแข่งขันอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	5	ด้าน	ดังรูปที่	4-2

รูปที่ 4-2: กลยุทธ์ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
    และสร้างความเป็นเลิศด้านนวัตกรรม

	 เทคโนโลยีมีบทบาทส�าคัญต่อการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธุ ์ของไทย	 อุตสาหกรรมนี้ถือได้ว่าเป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้เทคโนโลยีแบบเข้มข้น	 
การเติบโตของบริษัทขึ้นอยู่กับการมีพันธุ์ใหม่ท่ีมีลักษณะตรงตามความต้องการของตลาด	

 กลยุทธ์ที่ 5: ปัจจยัสนบัสนุน

• ห้องปฏิบัติการที่ได้มาตรฐาน  • หน่วยเก็บรกัษาเชื้อพนัธุกรรมระดบัชาติ
• ศูนย์ให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ

 กลยุทธ์ที่ 2: กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• พ.ร.บ. กกัพืช พ.ศ. 2507 • พ.ร.บ. พนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 
• พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธุ์พืข พ.ศ. 2542 • พ.ร.บ. วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. ความปลอดภยัทางชีวภาพ พ.ศ. .....

กลยุทธ์ที่ 1: วิจยัและพฒันา

• ปรับปรุง/พฒันาพนัธุ์ดี
• เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี
• เทคโนโลยีตรวจวิเคราะห์คุณภาพ
  การปลอดศตัรูพืช
• รวบรวมและประเมินเชื้อพนัธุกรรม

กลยุทธ์ที่ 3: การผลิตและการค้า

• การรกัษาตลาดและขยายตลาด 
  (นวตักรรม/คลสัเตอร์)
• การส่งเสริมการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี
  (เพิ่มประสิทธิภาพ/คุณภาพการ
  ผลิต)

กลยุทธ์ที่ 4: บุคลากร

• การสร้างและพฒันา
  นกัปรบัปรุงพนัธุ์
  นกัเทคโนโลยี
  นกัวิชาการ
  เกษตรกร

50% ของมูลค่าการส่งออก มาจากเมล็ดพนัธุ์
ที่พฒันาได้ในประเทศไทย

การส่งออกเมล็ดพนัธุ์
เพิ่มเป็น 10,000 ล้านบาท ในปีที่ 5
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บริษัทเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอยู่ระหว่างร้อยละ	
3-15	 ของยอดขาย	 ขณะที่บริษัทผู้น�าทางธุรกิจมีค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีสูง
ถึงร้อยละ	 15-20	 ของยอดขาย	 ดังนั้น	 การก้าวขึ้นเป็นผู้น�าทางธุรกิจจึงต้องเร่งรัดให้เกิดการ 
พฒันาความสามารถทางเทคโนโลยเีมล็ดพันธุแ์บบก้าวกระโดด	 มกีลยทุธ์ย่อยในการด�าเนนิงาน 
ดังนี้	
	 1)	ลงทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรมขนาดใหญ่	 มุ่งเป้า	 มีความต่อเนื่อง	 บริหารงานแบบ
คลัสเตอร์	และเป็นการลงทุนร่วมระหว่างรัฐและเอกชน	มีการก�าหนดบทบาทชัดเจน	โดยรัฐท�า
วิจัยพื้นฐาน	 รัฐร่วมกับภาคเอกชนท�าวิจัยในช่วงที่ใกล้สู่ตลาด	 และภาคเอกชนมีบทบาทหลัก
ในการท�าวิจัยประยุกต์	
	 2)	พัฒนาความสามารถในการวิจัยควบคู่กับการพัฒนาก�าลังคน	 ด้วยการส่งเสริมให้มี 
ศูนย์ความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีเฉพาะด้านเพื่อให้บริการ/บ่มเพาะความสามารถด้าน
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแก่	 SMEs	 ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีชีวภาพควบคู่การปรับปรุงพันธุ์
แบบดั้งเดิมเพื่อเร่งรัดให้เกิดพันธุ์ใหม่ที่ตรงตามความต้องการของตลาด	เช่น	ผลผลิตสูง	ทนโรค 
มีคุณสมบัติท่ีอุตสาหกรรมต่อเนื่องต้องการ	 เช่น	 มีปริมาณน�้ามันสูง	 ปริมาณสารส�าคัญสูง	 
ใช้ทรัพยากรน้อย	 ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมได้ดี	 เช่น	 ทน
แล้ง	 เป็นต้น	การพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีสนับสนุน	 เช่น	 เทคโนโลยีการตรวจวินิจฉัย
โรค	การวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์	เทคโนโลยีตรวจการตรงต่อสายพันธุ์	เทคโนโลยีตรวจการ
ปลอดศัตรูพืช	 และพัฒนาความสามารถของเทคโนโลยีพันธุวิศวกรรมเพื่อเตรียมความพร้อม
ส�าหรับตลาดอนาคต
	 3)	เพิ่มความหลากหลายของเชื้อพันธุกรรมดี	 ด้วยการสนับสนุนงบประมาณและ 
ก�าลังคนเชี่ยวชาญให้แก่หน่วยเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมให้มีการด�าเนินงานต่อเนื่อง	และมีระบบ
การเข้าถึงและส่งเสริมให้เกิดการใช้ประโยชน์จากเชื้อพันธุกรรมดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 

กลยุทธ์ที่ 2 : การปรับปรุงกฎระเบียบ และมาตรการของภาครัฐ
	 การเคลื่อนย้ายเมล็ดพันธุ์อย่างเสรีเป็นหนึ่งในสภาพแวดล้อมที่ส�าคัญในการเอื้อต่อการ
เป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคและโลก	 ด้วยเหตุนี้	 ประเทศไทยต้องปรับปรุงกฎระเบียบ	
และมาตรฐานท่ีมีอยู่เดิมให้มีความคล่องตัวและเป็นมาตรฐานสากล	 มีกลยุทธ์ย่อยในการ
ด�าเนินงานดังนี้	
	 1)	จัดท�าแนวปฏิบัติท่ีเกี่ยวข้องกับการด�าเนินงานภายใต้กฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และ
มาตรการของภาครัฐให้มีความชัดเจน	 ส่งเสริมบรรยากาศของการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	 
การค้าและการลงทุนภายใต้กลไกการท�างานร่วมกันอย่างใกล้ชิดระหว่างรัฐและเอกชน	
(กรอ.)	และชี้แจงให้ผู้ที่เกี่ยวข้องรับทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงแนวปฏิบัติล่วงหน้า	
	 2)	รัฐปรับปรุงกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 และมาตรการให้มีความทันสมัย	 เป็นสากล
สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการค้า	การลงทุน	และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี		
	 3)	เร่งรัดกระบวนการขอทดสอบภาคสนามของพืชจีเอ็มด้วยการจัดท�าแนวปฏิบัติให้
ชัดเจน	รวมถึงส่งเสริมให้สถาบันวิจัยทั้งในและต่างประเทศมีการทดสอบภาคสนามเพื่อให้มี
ข้อมูลที่เพียงพอส�าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย		
	 4)	การน�าเทคโนโลยีลายพิมพ์ดีเอ็นเอมาประกอบกับการจดทะเบียนคุ้มครองพันธุ์พืช	
เพื่อสนับสนุนระบบการคุ้มครองพันธุ์พืชให้มีความรวดเร็วเพิ่มขึ้น		
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กลยุทธ์ที่ 3 : การส่งเสริมการผลิตและการตลาดเชิงรุกเพื่อเพิ่มมูลค่า
   อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์
	 การเพิม่มูลค่าการส่งออกเมลด็พนัธุจ์�าเป็นอย่างยิง่จะต้องเพิม่สมรรถนะ	 ความสามารถ 
ของอตุสาหกรรมเมลด็พนัธุใ์ห้สงูขึน้เพือ่รักษาตลาดเดิมและขยายตลาดใหม่	 โดยใช้นวตักรรม 
น�าตลาด	 วางต�าแหน่งตนเองเป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ที่มีมูลค่าปานกลางถึงมูลค่าสูง	 การเป็น
ตัวกลางทางการตลาด	และการท�างานในลักษณะเครือข่ายเชื่อมโยง	
	 1)	วิจัยตลาดและติดตามการเปลี่ยนแปลงของกฎระเบียบของตลาดเป้าหมาย	 โดยใช้ 
เครือข่ายภาครัฐและเอกชน	 หรือจัดจ้างให้มีการวิจัยตลาดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการ
วางแผนการผลิตและการขยายตลาด
	 2)	ใช้ความเชีย่วชาญทางการตลาดร่วมกบัการเป็นผูน้�าทางนวตักรรม	(พนัธุ	์เทคโนโลย)ี 
เป็นกลไกรักษาและขยายตลาด
	 3)	เพิ่มความรวดเร็วในการน�าเข้า-ส่งออก	โดยยกระดับห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์
ให้ได้มาตรฐานสากล	 น�าระบบการบริหารจัดการแบบเบ็ดเสร็จมาใช้	 ภาคเอกชนร่วม
สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการวิเคราะห์การปลอดศัตรูพืช	 และการผ่องถ่ายภารกิจ 
บางด้าน	เช่น	การตรวจวิเคราะห์คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้กับภาคเอกชน	
	 4)	รัฐเป็นแกนน�าในการลดอุปสรรคทางการค้า	 (NTB)	 ด้วยการใช้ข้อมูลวิจัยทาง
วิทยาศาสตร์ประกอบการเจรจา	หรือการก�าหนดมาตรฐานเมล็ดพันธุ์	
	 5)	รัฐส่งเสริมการทดสอบพันธุ์ในตลาดเป้าหมาย	 โดยเช่ือมโยงกับเครือข่าย	ผ่าน
ฑูตเกษตร	 ฑูตพาณิชย์	 หรือสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ	 และสนับสนุนเงินทุน/เงินกู้
ดอกเบี้ยต�่า
	 6)	ส่งเสริมการมีพันธุ์ใหม่ออกสู่ตลาดอย่างสม�่าเสมอ	โดยหน่วยงานรัฐจัดหาสายพันธุ์
ใหม่	หรือเชื้อพันธุกรรมดีจากทั้งในและต่างประเทศ	เช่น	พันธุ์หรือเทคโนโลยีที่หมดสิทธิบัตร
ในต่างประเทศเพื่อน�ามาพัฒนาต่อยอด		
 

กลยุทธ์ที่ 4 : การพัฒนาทรัพยากรบุคลากรตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ 
	 บุคลากรเป็นก�าลังขับเคลื่อนการพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ที่ส�าคัญ	จึงจ�าเป็นต้อง
มีบุคลากรที่เพียงพอและเป็นบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญ	กลยุทธ์ย่อยประกอบด้วย
	 1)	 สร้างบุคลากรวิจัยรุ่นใหม่ระดับตรี	 โท	 เอก	 ด้วยการส่งเสริมให้ผู้เรียนมีความรู ้
พื้นฐานที่เข้มแข็ง	 มีความรอบรู้ทางสหวิทยาการโดยบูรณาการวิทยาศาสตร์เกษตรของไทย
กับเทคโนโลยีชีวภาพ	เทคโนโลยีไอที	ความรู้ทางธุรกิจ	การตลาด	และกฎหมาย	
	 2)	พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของบุคลากรวิจัยเชื่อมโยงกับการลงทุนวิจัยใน
ลักษณะโปรแกรมขนาดใหญ่	และการอบรมเชิงปฏิบัติการใช้เทคโนโลยี/เทคนิคใหม่ๆ	
	 3)	พัฒนาทักษะความเชี่ยวชาญของนักวิจัย	 นักวิชาการที่เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ	 ทั้ง
ภาครัฐและเอกชน	ด้วยการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทางและสหสาขาที่ก้าวทันองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีใหม่	โดยความร่วมมือสถาบันวิจัย-มหาวิทยาลัย-เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
	 4)	เพิ่มพูนทักษะความเชี่ยวชาญของผู้ผลิตเมล็ดพันธุ ์	 ด้วยการพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
ส่งเสริมทั้งในภาครัฐ	 เอกชนและเกษตรกรผ่านการอบรม	 จัดท�าคู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีใน 
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การผลติเมลด็พนัธุค์ณุภาพด	ี	การจัดท�าแปลงสาธติและแปลงเรียนรู้เพ่ือเป็นการเรียนรู้ร่วมกนั 
ระหว่างนักวิจัย	นักส่งเสริม	และเกษตรกร	

กลยุทธ์ที่ 5 : การจัดเตรียมปัจจัยสนับสนุนขั้นพื้นฐาน 
	 ปัจจัยสนับสนุนเป็นเง่ือนไขส�าคัญที่จะส่งเสริมให้อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทยก้าวสู่
การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาค	 ด้วยการส่งเสริมให้มีโครงสร้างพื้นฐานเพียงพอ 
ในการสนับสนุนการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยี	การผลิต	และการค้าเมล็ดพันธุ์ที่มีความคล่องตัว	
	 1)	ส่งเสริมการจัดห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ระดับชาติท่ีท�าหน้าที่
วิเคราะห์และพัฒนาเทคนิคใหม่ๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการ
ปลอดศัตรูพืชที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล
	 2)	จดัให้มหีน่วยเกบ็รกัษาเชือ้พันธกุรรมระดบัชาติส�าหรบัพชืกลุม่เป้าหมาย	 หน่วยงาน 
ดังกล่าวท�าหน้าที่ในการแลกเปลี่ยน	 รวบรวม	 ประเมินเชื้อพันธุกรรม	 จัดเก็บ	 และส่งเสริม 
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมที่จัดเก็บ	
	 3)	ศูนย์ให้บริการข้อมูลดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ ์ทั้งระบบ	
ครอบคลุมข้อมูลการตลาด	การผลิต	เทคโนโลยี	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องทั้งในและต่างประเทศ	

•	อ�านวยความสะดวก
		น�าเข้า/ส่งออก
		(เมล็ดพันธุ์พ่อแม่
		เมล็ดพันธุ์เพื่อการค้า)
•	กฎหมาย	กฎ/ระเบียบ
		(พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช-
		การคุ้มครองพันธุ์พ่อ-แม่
		และเมล็ดพันธุ์ลูกผสม)
•	พัฒนา/สร้างเกษตรกร
		ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์
•	พัฒนาแหล่งผลิต
		เมล็ดพันธุ์

•	อ�านวยความสะดวก	น�าเข้า/ส่งออก
		(เมล็ดพันธุ์พ่อแม่	เมล็ดพันธุ์เพื่อ
		การค้า)
•	วิจัยและพัฒนาในรูปแบบโปรแกรม
		วิจัยขนาดใหญ่/คลัสเตอร์
		แบบมุ่งเป้า	ควบคู่การพัฒนาก�าลังคน
•	กฎหมาย	(การคุ้มครองพันธุ์พืช/
		การแบ่งปันผลประโยขน์/จีเอ็มโอ)
•	เชื้อพันธุกรรมดีหลากหลาย
•	การทดสอบพันธุ์	(ใน	ตปท.)
•	เจรจาทางการค้า
•	พัฒนา/สร้างเกษตรกร	ผู้ผลิต
		เมล็ดพันธุ์
•	พัฒนาแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์

•	อ�านวยความสะดวก
		น�าเข้า/ส่งออก
•	กฎหมาย	กฎ/ระเบียบ
		(พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช
		พ.ร.บ.	พันธุ์พืช)
•	การเจรจาเพื่อลดอุปสรรค
		ทางการค้า
•	รับรองมาตรฐาน

• พ.ร.บ.กกัพืช เร่งรดักระบวนการ PRA
• การตรวจสอบคุณภาพที่รวดเร็ว ได้มาตรฐานสากล

• จดัท�ข้อมูลตลาด และการขยายตลาด

การรบัจ้างผลิต
(OEM)

การผลิตที่มีการสร้าง
แบรนด์ของตนเอง

(OBM)

ผู้ค้า (Trader)
:ภายใน/ต่างประเทศ
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 4.3.4) แผนที่น�าทางแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ : การเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ในระยะ 10 ปีข้างหน้า มีรายละเอียดดังนี้ 

รูปที่ 4-3: แผนที่น�ทางยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนั

4.4 ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณเมล็ดพนัธุ์ดีให้เพียงพอเพื่อความมั่นคง
และยั่งยืนของประเทศ 
	 เมลด็พนัธุเ์ป้าหมายของยทุธศาสตร์นี	้ได้แก่	เมล็ดพันธุข้์าว	เมล็ดพันธุพื์ชไร่ตระกลู 

ถั่ว	เมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์	เมล็ดพันธุ์พืชบ�ารุงดิน	และส่วนขยายพันธุ์

 4.4.1) การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค   

 จุดแข็ง 

	 •	 ภาครัฐมีความก้าวหน้าในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวผสมเปิด	มีการน�าเทคโนโลยี

	 	 สมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในการปรับปรุงพันธุ์	

	 •	 พันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วที่พัฒนาในประเทศไทยให้ผลผลิตสูงเมื่อน�าไปปลูกใน

	 	 ประเทศเพื่อนบ้าน

แผนที่น�ทางแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพนัธุ์ :แข่งขัน

2558
• ประกาศนโยบาย
• จดัให้มีหน่วยงาน
  รบัผิดชอบหลกั

2559
• ประกาศใช้ พ.ร.บ.
  ความปลอดภยัทางชีวภาพ
• ปรับปรุงกฎ ระเบียบ
  ที่ส�คญัแล้วเสร็จ

2560
• กฎระเบียบไทย
  เป็นสากล และคล่องตวั
• บุคลากรได้รบัการ
  พฒันาไม่น้อยกว่า 80%
• ห้องปฏิบัติการของรัฐ
  ได้รบัรองมาตรฐานสากล

2562
• เป็นศูนย์กลางตรวจ
  วิเคราะห์คุณภาพ
• เป็นศูนย์กลางพฒันา
  ก�ลงัคนของอาเซียน

2563
• มูลค่าการส่งออก
  10,000 ล้านบาท
• เป็นศูนย์กลางการค้าระดบัเอเชีย

2565
• ส่งออกเมล็ดพนัธุ์ข้าวลูกผสม
• ส่งออกเมล็ดพนัธุ์ชนิดใหม่
  เช่น อ้อย มนัส�ปะหลงั
• เป็นแหล่งผลิตบุคลากรที่เกี่ยวข้อง
  กบัอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
  ป้อนอาเซียน

2567

2566

2565

2564
2563

2562
2561

2560
2558 2559

2568

2568
• เป็นศูนย์กลางการค้าเมล็ดพนัธุ์
  ที่ทั่วโลกให้การยอมรบั
• ประเทศไทยมีบทบาทส�คญัใน
  การเป็นผู้ก�หนดมาตรฐานการค้า
  เมล็ดพนัธุ์ระดบัโลก
• ประเทศไทยเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี
  ที่เกี่ยวข้องในระดบัเอเชีย
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	 •	 เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์มีความเชี่ยวชาญ	

	 •	 มีเครือข่ายในการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ที่ดี	ในกรณีของเมล็ดพันธุ์ข้าว	 

	 	 และส่วนขยายพันธุ์อ้อย	

	 •	 มีการเชื่อมโยงเครือข่าย	ระหว่างผู้ผลิตเมล็ดพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง	

 จุดอ่อน 

	 •	 ข้าวลูกผสมที่พัฒนาในประเทศไทยมีคุณสมบัติไม่โดดเด่นเหนือพันธุ์แท้

	 •	 งบวิจัยส�าหรับพืชตระกูลถั่ว	พืชบ�ารุงดิน	พืชอาหารสัตว์มีน้อย	ไม่แน่นอน		

	 •	 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่จ�าหน่ายโดยภาคเอกชน/เกษตรกรไม่เป็นไป

		 	 ตามมาตรฐานที่ดี	ไม่ปลอดโรค	และมีราคาแพง

	 •	 บริษัทเอกชนไม่สนใจท�าธุรกิจปรับปรุงพันธุ์หรือผลิตเมล็ดพันธุ์กลุ่มนี้	เนื่องจาก

	 	 ตลาดเล็ก	ความต้องการแปรปรวน	และปัญหาการคุ้มครองพันธุ์ที่พัฒนา

	 	 เนื่องจากเป็นพันธุ์ผสมเปิดที่เกษตรกรเก็บเมล็ดพันธุ์ต่อได้	

	 •	 ราคาไม่แตกต่างระหว่างเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์		

	 •	 คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่จ�าหน่ายโดยภาคเอกชน/เกษตรกรไม่เป็นไปตาม 

	 	 มาตรฐานที่ดี	ไม่ปลอดโรค	และมีราคาแพง

 โอกาส 

	 •	 ตลาดมีขนาดใหญ่	เนื่องจากเกษตรกรต้องการเมล็ดพันธุ์ดีอีกมาก

	 •	 อุตสาหกรรมต่อเนื่องมีความต้องการใช้พืชไร่ตระกูลถั่วเพิ่มขึ้นอีกมาก	

	 •	 รัฐบาลมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ดีเพื่อเพิ่มผลผลิต

	 	 และคุณภาพ

	 •	 โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อปลูกถั่วเหลืองในประเทศเพื่อนบ้าน	

	 	 มีโอกาสท�าให้เกษตรกรไทยมีเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีใช้เพิ่มขึ้น	

 อุปสรรค 

	 •	 กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อการปรับปรุงพันธุ์และการค้า

	 •	 สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศส่งผลกระทบต่อผลผลิตและ

	 	 คุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้ด้อยลง	

	 •	 มันส�าปะหลังและอ้อยไม่ได้เป็นพืชควบคุม	ท�าให้ไม่มีกลไกรัฐในการก�ากับดูแล 

	 	 คุณภาพให้ได้มาตรฐาน	

 4.4.2) ยุทธศาสตร์เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอเพื่อความมั่นคงและยั่งยืนของประเทศ

	 จาก	 SWOT	 ข้างต้นน�ามาสู่การก�าหนดเป็นยุทธศาสตร์ใช้จุดแข็ง	 และแก้ไขจุดอ่อนเพื่อเข้าถึง

โอกาสและลดอุปสรรคที่จะเกิดขึ้นในอนาคต	ดังนี้	
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จุดแข็ง จุดอ่อน

•	ประเทศไทยมีความก้าวหน้าการ
		ปรับปรุงพันธุ์ข้าวผสมเปิด
•	พันธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วที่พัฒนาใน	
		ประเทศไทยให้ผลผลิตสูงเมื่อน�าไปปลูก 
		ในประเทศเพื่อนบ้าน
•	เกษตรกรมีความเชี่ยวชาญช�านาญใน
		การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
•	มีเครือข่ายในการผลิตและการกระจาย 
		เมล็ดพันธุ์ที่ดี	ในกรณีของเมล็ดพันธุ์ข้าว	 
		และส่วนขยายพันธุ์อ้อย		
•	มีการเชื่อมโยงเครือข่าย	ระหว่างผู้ผลิต 
		เมล็ดพืชและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

•	ข้าวลูกผสมมีคุณสมบัติไม่โดดเด่นเหนือ 
		พันธุ์แท้		
•	งบวิจัยส�าหรับพืชตระกูลถั่ว	พืชบ�ารุง
		ดิน	พืชอาหารสัตว์มีน้อย	ไม่ต่อเนื่อง
		(พืชก�าพร้า)		
•	บริษัทเอกชนไม่สนใจท�าธุรกิจปรับปรุง 
		พันธุ์หรือผลิตเมล็ดพันธุ์	พืชตระกูลถั่ว	 
		พืชอาหารสัตว์	และพืชคลุมดินเนื่องจาก 
		ตลาดเล็ก	ความต้องการแปรปรวน	และ 
		ปัญหาการคุ้มครองพันธุ์
•	ขั้นตอนการผลิตยุ่งยาก	ราคาไม่ต่าง
		ระหว่างเมล็ดพันธุ์และเมล็ดพืช
•	คุณภาพของส่วนขยายพันธุ์ที่จ�าหน่าย	 
		โดยภาคเอกชน/เกษตรกร	ไม่เป็นไป 
		ตามมาตรฐานที่ดี	ไม่ปลอดโรค	และมี 
		ราคาแพง	

   โอกาส

•	ตลาดมีขนาดใหญ่	เนื่องจากเมล็ดพันธุ์ดี 
		มีน้อยกว่าความต้องการใช้อีกมาก
•	รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการปลูกพืช 
		ตระกูลถั่วหลังนา
•	โครงการส่งเสริมการลงทุนเพื่อการปลูก 
		ถั่วเหลืองในประเทศ

•	พัฒนาข้าวลูกผสมโดยต่อยอดข้าวพันธุ์ดี 
		ของประเทศไทย	
•	ใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิต 
		เมล็ดพันธุ์ดีให้กับประเทศไทย	ในกรณีที่ 
		ผลิตได้ไม่พอ

•	การให้ทุนวิจัยในลักษณะโปรแกรม
		ขนาดใหญ่	และต่อเนื่อง
•	รัฐผลิตเมล็ดพันธุ์คัด	พันธุ์หลักให้ 
		เพียงพอ	และเชื่อมโยงกับกลุ่มเกษตรกร		 
		สหกรณ์ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ขยาย	
•	กลไกสร้างแรงจูงใจทางราคาให้กับ
		เกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์	

   อุปสรรค

•	กฎหมาย	กฎระเบียบเป็นอุปสรรคต่อ
		การปรับปรุงพันธุ์	(พ.ร.บ.	กักพืช	พ.ร.บ.	 
		การส่งออก-น�าเข้าสินค้า)
•	สภาวะการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
		ส่งผลกระทบต่อผลผลิตและคุณภาพ 
		เมล็ดพันธุ์ให้ด้อยลง
•	มันส�าปะหลังและอ้อยไม่ได้เป็นพืช 
		ควบคุม	ท�าให้ไม่มีกลไกรัฐในการก�ากับ 
		ดูแลคุณภาพให้ได้มาตรฐาน	

•	ปรับปรุงกฎระเบียบให้คล่องตัว	เอื้อต่อ 
		การปรับปรุงพันธุ์	การลงทุน	และการค้า
•	จัดท�ามาตรฐานและระบบรับรองแปลง 
		ผลิตส่วนขยายพันธุ์แบบสมัครใจ	โดย 
		ผู้ผ่านการรับรองมีสิทธิ์ในการเข้าถึง 
		ความรู้	เงินทุน
•	ประชาสมัพนัธ์รณรงค์ให้เกษตรกรเลือก 
		ซื้อส่วนขยายพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง 
		คุณภาพ		

•	ใช้กลยุทธ์พันธมิตรในการผลิต
•	จัดหาเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีเพิ่มเติมจาก 
		แหล่งที่เชื่อถือได้
•	วจิยัพัฒนาพนัธุด์คีวบคูก่ารเกษตรแม่นย�า	 
		(precision	farming)	เพื่อให้พันธุ์มีการ
		แสดงออกได้เต็มประสิทธิภาพ	และลด		 
		ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ 
		ภูมิอากาศ
•	วิจัยพัฒนาเพื่อให้ได้พันธุ์ดีที่ตรงตาม 
		ความต้องการของตลาด

4.4.3) เป้าหมายยุทธศาสตร์ย่อยเพิ่มปริมาณเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอ

	 การส่งเสริมให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ดีใช้เพียงพอและทั่วถึงเป็นเป้าหมายในช่วงแรก	

อย่างไรก็ดี	พืชในกลุ่มนี้มีศักยภาพในการส่งออกในระยะต่อไป	ทั้งนี้มีเป้าหมายส�าคัญ	ดังนี้

	 1)	 ปี	2563	เกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ์ข้าว	พืชไร่ตระกูลถั่ว	พืชอาหารสัตว์และพืช

บ�ารุงดินคุณภาพดีได้อย่างทั่วถึง	

	 2)	 ประเทศประสบความส�าเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวลูกผสมจนเป็นที่ยอมรับของ

เกษตรกรในระยะเวลา	5	ปี	และใน	10	ปี	ประเทศไทยเป็นผู้ส่งออกพ่อ-แม่	พันธุ์	เมล็ดพันธุ์

ข้าวลกูผสมทีส่�าคญัในตลาดเอเชยี	ส่งออกพ่อ-แม่พันธุพื์ชไร่ตระกลูถ่ัว	และส่วนขยายพันธุ	์เช่น	 

อ้อยและมันส�าปะหลัง	ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	

SWOT 
ANALYSIS
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รูปที่ 4-4: ภาพที่พึงประสงค์ของแผนแม่บทอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์
 เพื่อเพิ่มเมล็ดพนัธุ์ดีให้เพียงพอ

	 จากภาพท่ีพึงประสงค์ในระยะ	 10	 ปีข้างหน้า	 ต้องอาศัยกลยุทธ์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์	 5	 ด้าน	 แต่ทั้งนี้กลยุทธ์ที่แตกต่างจากยุทธศาสตร์เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันมี
เพยีง	2	กลยทุธ์	ได้แก่	กลยทุธ์ที	่1	การวิจยัและพฒันาเทคโนโลย	ีและกลยทุธ์ที	่3	การผลิตและการค้าเมลด็พันธุ์ 
ดังรูปที่	4-5

รูปที่ 4-5: กลยุทธ์ในการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์เพิ่มเมล็ดพนัธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอ

2558 2563 2567

• เมล็ดพนัธุ์คุณภาพดี
  มีไม่เพียงพอต่อ
  ความต้องการของ
  เกษตรกร

• เกษตรกรเข้าถึง
  เมล็ดพนัธุ์ข้าว พืชไร่
  ตระกูลถั่ว พืช อาหาร 
  สตัว์คุณภาพดี และ 
  ส่วนขยายพนัธุ์ได ้
  ทั่วประเทศ
• พนัธุ์ข้าวลูกผสมที่ให ้
  ผลผลิตสูง มีคุณสมบตัิ   
  ต้านทานโรคส�คญั 
  ดีเด่น และเกษตรกร 
  ให้การยอมรบั

• ประเทศไทยเป็น
  ผู้ส่งออกพ่อ-แม่ และ 
  เมล็ดพนัธุ์ข้าวลูกผสม
  ในตลาดโลก
• ประเทศไทยส่งออก
  พ่อ-แม่พนัธุ์พืชไร่
  ตระกูลถั่วให้ประเทศ
  เพื่อนบ้าน
• ประเทศไทยส่งออกส่วน
  ขยายพนัธุ์ เช่น อ้อย 
  และมนัส�ปะหลงั

 กลยุทธ์ที่ 5: ปัจจยัสนบัสนุน

• ห้องปฏิบตัิการที่ได้มาตรฐานสากล • หน่วยเก็บรกัษาเชื้อพนัธุกรรมระดบัชาติ
• ศูนย์ให้บริการข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จ

 กลยุทธ์ที่ 2: กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

• พ.ร.บ. กกัพืช พ.ศ. 2507 • พ.ร.บ. พนัธุ์พืช พ.ศ. 2518 
• พ.ร.บ. คุ้มครองพนัธุ์พืช  พ.ศ. 2542 • พ.ร.บ. วตัถุอนัตราย พ.ศ. 2535
• พ.ร.บ. การส่งออกและการน�เข้าในราชอาณาจกัรซ่ึงสินค้า พ.ศ.  2522

กลยุทธ์ที่ 1 และ 4: R&D และ
HRD (นกัวิจยั) 

• ปรบัปรุง/พฒันาพนัธุ์ดี
• เทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพนัธุ์ดี

กลยุทธ์ที่ 3 และ 4: การผลิตและ
การค้า และ HRD (เกษตรกร)

• สร้างความเข้มแข็งกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์
• เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด
• เพิ่มการส่งออก

เมล็ดพนัธุ์คุณภาพดีมีเพียงพอ
เพื่อความมั่นคง และยั่งยืนของประเทศ
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	 ภาคเอกชนมีการลงทุนในการปรับปรุงพันธุ์และเทคโนโลยีที่เก่ียวข้องกับการผลิตเมล็ด
พันธุ์ดีมีน้อย	แต่พืชกลุ่มนี้มีเกษตรกรปลูกเป็นจ�านวนมาก	ด้วยเหตุนี้จึงเป็นบทบาทของภาครัฐใน 
การเร่งรัดพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีและมีการด�าเนินการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อให้เกิด 
การน�าผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ของเกษตรกร	มีกลยุทธ์ดังนี้	
 
 กลยุทธ์ที่ 1 : ยกระดับขีดความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 
	 1)	 ใช้กลไกรัฐลงทุนวิจัยโปรแกรมขนาดใหญ่	ต่อเนื่อง	มุ่งเน้นพัฒนาความสามารถใน 
การวิจยัควบคู่การพฒันาก�าลงัคน	โดยให้ความส�าคญักบัการใช้เทคโนโลยชีวีภาพควบคูก่ารปรบัปรงุ 
พันธุ์เพ่ือให้มีพันธุ์ใหม่ท่ีตรงตามความต้องการของตลาด	รวมถึงการพัฒนาชุดเทคโนโลยีเพื่อเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิตและการลดต้นทุนการผลิต	
	 2)	 เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเชื้อพันธุกรรมท่ีหลากหลาย	ด้วยการสนับสนุนให้เกิดการแลก 
เปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมกับต่างประเทศ	และยินยอมให้ใช้เชื้อพันธุกรรมหรือผลผลิตจากการวิจัยที ่
ผ่านการประเมินการปลอดศัตรูพืช	 โดยไม่ต้องท�าลายท้ิง	รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและก�าลัง
คนเชี่ยวชาญให้แก่หน่วยเก็บรักษาเชื้อพันธุกรรมให้มีความต่อเนื่องในการด�าเนินงาน

 กลยุทธ์ที่ 2 : ส่งเสริมการผลิตและการกระจายเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอ
	 	 กลยุทธ์ที่	2.1	:	ผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้เพียงพอ
	 	 •	 เสริมสร้างความเข้มแข็งของกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีด้วยการถ่ายทอด
	 	 	 เทคโนโลยีการผลิต	และสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็นในการผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	
	 	 •	 เชื่อมโยงการผลิตและการตลาด	ด้วยการใช้กลไกสหกรณ์	ศูนย์ข้าวชุมชน	สมาคม
	 	 	 ชมรมผู้รวบรวมและจ�าหน่ายเมล็ดพันธุ์	และอุตสาหกรรมต่อเนื่องเพื่อสร้าง
	 	 	 เสถียรภาพด้านราคา	และเสถียรภาพการผลิต
	 	 •	 ยกระดับการผลิตเมล็ดพืชเป็นเมล็ดพันธุ์ด้วยการสร้างแรงจูงใจทางราคา	เช่น	
	 	 	 ก�าหนดราคารับซื้อระหว่างเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์ที่มีความแตกต่างกันไม่น้อยกว่า
	 	 	 ร้อยละ	30	
	 	 •	 การใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นฐานการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้กับประเทศไทยโดยเน้น							
	 	 	 ในเมล็ดพันธุ์ที่ประเทศไทยมีข้อจ�ากัดในการผลิต	เช่น	พื้นที่	เกษตรกร	หรือมี
	 	 	 ประสิทธิภาพการผลิตด้อยกว่า	

	 	 กลยทธุ์ที่	2.2	:	การขยายตลาด
	 	 •	 เพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วยการจ�าหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์	และเมล็ดพันธุ์ข้าวลูกผสม	
	 	 	 ผ่านกลไกเอกชน-เอกชน	หรือกลไกรัฐต่อรัฐ	(G-G)	
	 	 •	 เพิ่มมูลค่าการส่งออกด้วยการจ�าหน่ายพ่อ-แม่พันธุ์ให้กับประเทศเพื่อนบ้าน	
	 	 	 ผ่านกลไกความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนเพื่อเตรียมการส�าหรับ
	 	 	 การขยายตลาดในอนาคต
	 	 •	 จัดท�ามาตรฐานและระบบรับรองแปลงผลิตส่วนขยายพันธุ์แบบสมัครใจ	โดย
	 	 	 ผู้ผ่านการรับรองมีสิทธิ์ในการเข้าถึงความรู้และเงินทุน	
	 	 •	 การประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เกษตรกรเลือกซื้อส่วนขยายพันธุ์ที่ผ่านการรับรอง
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รูปที่ 4-6: แผนที่น�ทางยุทธศาสตร์ผลิตเมล็ดพนัธุ์คุณภาพดีให้เพียงพอ

4.5 กลไกการขบัเคลื่อน 
	 การพัฒนาอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไปสู่การเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเงื่อนไขความส�าเร็จที่ส�าคัญคือการ
บูรณาการให้เกิดความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการส่งเสริมและสนับสนุนให้บรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้			

รูปที่ 4-7: หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์

แผนที่น�ทางแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพนัธุ์ : ผลิตเมล็ดพนัธุ์ดีมีเพียงพอ

2559
• เกษตรกรได้รบัการพฒันาทกัษะการผลิต
  เมล็ดพนัธุ์ดี
• ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่ส�คญัแล้วเสร็จ

2562
• พนัธุ์ข้าวลูกผสมที่
  เกษตรกรให้การยอมรบั
• พนัธุ์พืชไร่ตระกูลถั่วที่ให้ผลผลิตสูง
  ทนโรค แมลง ศตัรูพืชส�คญั

2563
• เกษตรกรไทยมีเมล็ดพนัธุ์ข้าว พืชไร่ตระกูลถั่ว
  พืชอาหารสตัว์ และส่วนขยายพนัธุ์พืชคุณภาพดีใช้อย่าง
  เพียงพอ

2568
• ส่งออกพ่อ-แม่พนัธุ์ เมล็ดพนัธุ์พืชไร่ตระกูลถั่ว และส่วนขยายพนัธุ์พืช

2567

2566

2565

2564
2563

2562
2561

2560
2558 2559

2568

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกบัอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์

ก.เกษตรและสหกรณ์, ก.วิทยาศาสตร์, ก.ทรพัย์ฯ, ก.พาณิชย์, ก.การคลงั (กรมศุลกากร),
ส�นกันายก (BOI), สถาบนัการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร

• กรมการข้าว
• กรมวิชาการเกษตร
• กรมศุลกากร
• สถาบนัการศึกษา

• บริษทัเอกชน

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมการข้าว
• กรมปศุสตัว์
• กรมพฒันาที่ดิน
• สถาบนัการศึกษา
• สวทช.
• ก.ทรพัย์
  (ทดสอบภาคสนาม)

• เมล็ดพนัธุ์
  ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์
  5 แห่ง
• เมล็ดพนัธุ์ผัก
  30 แห่ง
• เมล็ดพนัธุ์ข้าว
  10 แห่ง

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมการข้าว
• กรมปศุสตัว์
• กรมพฒันาที่ดิน
• สถาบนัการศึกษา
• สถาบนัวิจยั

• ข้าวโพด (บริษทั/
  กลุ่มเกษตรกร)
• ผัก (บริษทั)
• เมล็ดพนัธุ์ข้าว
  (ศูนย์ข้าวชุมชน/
  กลุ่มเกษตรกร/
  เอกชน/สหกรณ์)
• เมล็ดพนัธุ์ถั่ว
  (สหกรณ์ ศูนย์ผลิต
  เมล็ดพนัธุ์ 
  กลุ่มเกษตรกร)

• กรมวิชาการเกษตร
• กรมการข้าว
• มกอช.
• สถาบนัการศึกษา

• ก.เกษตร
• ก.พาณิชย์
• กรมศุลกากร

• บริษทัค้าเมล็ดพนัธุ์
  185 แห่ง
• 23,000 ร้านค้า
  (เมล็ดพนัธุ์ควบคุม)
• สหกรณ์
• กลุ่มเกษตรกร

รวบรวม
พนัธุกรรม ปรบัปรุงพนัธุ์ ผลิตเมล็ดพนัธุ์ ตรวจรบัรอง

คุณภาพ การค้า-ส่งออก

ภาครฐั

ภาค
เอกชน

  4.4.4) แผนที่น�าทางแผนแม่บทยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ : เพิ่มปริมาณเมล็ดพันธ์ุ
คุณภาพดีให้เพียงพอ ในระยะ 10 ปีข้างหน้า มีรายละเอียดดังนี้

2560
• เมล็ดพนัธุ์ดี พนัธุ์หลกัมีเพียงพอ
• จ�นวนเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพนัธุ์พืชไร่
  ตระกูลถั่ว พืชอาหารสตัว์ พืชบ�รุงดิน
  เพิ่มขึ้น
• จดัท�มาตรฐานและระบบรบัรอง
  แปลงส่วนขยายพนัธุ์แบบสมคัรใจ    
• อบรมให้ความรู้แก่เกษตรกรผู้สมคัรใจ  
    เข้าร่วมระบบมาตรฐาน ประชาสมัพนัธ์ 
      รณรงค์ให้เกษตรกรเลือกซื้อส่วน   
        ขยายพนัธุ์ที่ผ่านการรบัรอง
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	 เมื่อพิจารณาองค์ประกอบและอ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการอ�านวยการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพันธุ ์และคณะอนุกรรมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ศูนย์กลาง 

เมล็ดพันธุ์แต่ละชนิดพืชนั้น	 เพียงพอต่อการจะน�าพาให้ยุทธศาสตร์ที่ก�าหนดไปสู่การปฏิบัติ

ได้จริง	 ทั้งนี้	 ถ้าผู้รับผิดชอบเป็นหน่วยงานภายในกระทรวงเกษตรหรือกรรมการเมื่อที่ประชุม

มีมติมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายรับไปด�าเนินการ	แต่หากผู้รับผิดชอบไม่ได้เป็นหน่วยงาน 

ภายในกระทรวงเกษตรฯ	 หรือกรรมการให้น�าเสนอต่อคณะกรรมการอ�านวยการเพื่อท�าหน้าที่ 

ประสานไปยังหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องเพื่อขอการสนับสนุนในเชิงนโยบาย	 ความร่วมมือ 

เพ่ิมเติม	 (รูปท่ี	 4-8)	 ท้ังนี้ให้มีการติดตามผลและรายงานความก้าวหน้าให้คณะกรรมการ

อ�านวยการทราบเป็นระยะๆ

รูปที่ 4-8: การด�เนินงานส�คญัในการขบัเคลื่อนแผนแม่บทยุทธศาสตร์ 
 การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพนัธุ์

กลไกขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

คณะกรรมการอ�นวยการขบัเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ศูนย์กลางเมล็ดพนัธุ์

อนุกรรมการฯ
ด้านเมล็ดพนัธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสตัว์

อนุกรรมการฯ
ด้านเมล็ดพนัธุ์

พืชผกั

อนุกรรมการฯ
ด้านเมล็ดพนัธุ์
พืชไร่ตระกูลถั่ว

อนุกรรมการฯ
ด้านเมล็ดพนัธุ์

ข้าว

ภายใน ก.เกษตร/
กรรมการ ภายนอกกรรมการ

กรม/หน่วยงาน
กรรมการ

คณะกรรมการ
อ�นวยการ

หน่วยงานในกรม/
หน่วยงานภายใน
ของกรรมการ

หน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง
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4.6 ผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น 
	 1)	 เกษตรกรไทยเข้าถึงเมล็ดพันธุ ์ดีเพียงพอและท่ัวถึงน�าไปสู ่การเพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรไม่น้อยกว่าร้อยละ	 10	 จากประสิทธิภาพการผลิตที่เพ่ิมขึ้นหรือความ 

เสียหายที่ลดลง		

	 2)	 ก่อให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นทั้งในกลุ่มของนักวิจัย	 นักปรับปรุงพันธุ์	 และ

เกษตรกรเพิ่มข้ึนจากปัจจุบันไม่น้อยกว่า	1	เท่าตัว	หรือก่อให้เกิดการจ้างงานเพ่ิมขึ้น 

ไม่น้อยกว่า	100,000	คน	

	 3)	 อุตสาหกรรมเกษตรและอาหารมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นจาก

การมีวัตถุดิบที่เพียงพอ	คุณภาพดี	

• • •
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