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1 เมษายน 2554 
 

นโยบายเกี	ยวกับพนัธ์ุพชืของประเทศไทย

 
         พันธุ์ พืชเป็นฐานรากสําคัญของการทํา
การเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหาก
ผู้ ใดยึดครองพันธุ์ พืชได้ ผู้ นั /นย่อมครอบครอง
การเกษตรและอาหารได้ 
         ในอดีต พันธุ์ พืชอยู่ในมือของเกษตรกร 
โดยเมื2อเก็บเกี2ยวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะกัน
ส่วนหนึ2งมาเป็นเมล็ดพันธุ์ เพื2อปลูกต่อในฤดู
ปลูกหน้า รวมทั /งแลกเปลี2ยนกับเพื2อนบ้านใน
ชมุชนหรือระหว่างชมุชน 
  
นโยบายพันธ์ุพืชยุคแรก : เปลี	ยนบทบาท
การอนุรักษ์และพัฒนาพันธ์ุพืชจากมือของ
เกษตรกรเป็นการพึ	งพาหน่วยงานของรัฐ 
          วัตนธรรมและวิถีในการเก็บรักษาพันธุ์
พืชไปปลกูต่อ (farmer saved seed)ดงักล่าว
ค่อยๆหายไปเมื2อมีการตั /งสถาบันวิจัยการ 
เกษตรระหว่างประเทศ  ซึ2งสนับสนุนโดย
ธนาคารโลก เช่น สถาบนัวิจยัข้าวนานาชาติ(อี
รี2)  สถาบนัวิจยัข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ 
(ซิมมิท) เมื2อประมาณ 50 ปีที2ผ่านมา รวมทั /ง
การเริ2มต้นโครงการวิจยัและพฒันาพนัธุ์พืชใหม่
ของสถาบันวิจัยการเกษตรระดับชาติของ
ประเทศไทยเอง เช่น กรมการข้าว สถาบนัวิจยั
ข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ  โดยการจัดตั /ง
โครงการวิจัยดงักล่าวในระดับชาติได้รับความ
สนับสนุนและมีความสัมพนัธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันวิจัยการเกษตรระหวางประเทศ ในรูป
ของโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี2ยนเมล็ด
พนัธุ์ โครงการฝึกอบรมและดงูาน เป็นต้น 
          รัฐบาลและหน่วยงานที2เกี2ยวข้องเชื2อว่า 
การเปลี2ยนพันธุ์ พืชจากพันธุ์ พื /นเมืองมาเป็น
พันธุ์ พืชที2 รัฐบาลส่งเสริมจะทําให้ผลผลิต
เพิ2มขึ /น เกษตรกรจะได้มีรายได้เพิ2มขึ /น ชีวิต
ความเป็นอยู่จะดีขึ /น และภาคธุรกิจอื2นก็จะได้
ประโยชน์ตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการเปลี2ยนพนัธุ์
พืชจากพนัธุ์พื /นเมืองเป็นพนัธุ์พืชที2ปรับปรุงขึ /น
ใหม่จะทําให้ต้องใช้ปุ๋ ยและสารเคมีกําจัด
ศตัรูพืชเพิ2มขึ /นก็ตาม 

            
          อย่างไรก็ตามเมื2อเกษตรกรเปลี2ยนวิถี
การเกษตรมาพึ2งพาพนัธุ์พืชจากหน่วยงานของ
รัฐ ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐกลบัไม่สามารถ
รองรับการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพื2อตอบสนองต่อ
ความต้องการของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ 
เช่น ความต้องการเมล็ดพนัธุ์ ข้าวของประเทศ
ไทยสูงถึง 1,000,000 ตัน/ปี แต่หน่วยงานรัฐ
สามารถผลิตได้เพียง 60,000-80,000 ตัน/ปี
เท่านั /น 
           หน่วยงานของรัฐที2เกี2ยวข้องกบัการผลิต
เมล็ดพนัธุ์ประเมินว่าการผลิตเมล็ดพนัธุ์โดยรัฐ
เป็นแนวทางที2ด้อยประสิทธิภาพจําเป็นต้องโอน
การดําเนินการดงักล่าวให้กับบริษัทเอกชนเป็น
ผู้ ดําเนินการ ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับ
นโยบายเปิดเสรีและการแปรรูปกิจการของรัฐ
ให้เป็นของเอกชนของธนาคารโลก และผู้ มี
อํานาจในการกําหนดนโยบายของประเทศไทย
เอง 
 
นโยบายส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพันธ์ุพืช
โดยบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรและบรรษัท
ข้ามชาต ิ
           บริษัทเอกชนเริ2มเข้ามามีบทบาทในการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ พืชโดยเริ2มต้นจากการนําเข้า
พนัธุ์ผกัเมืองหนาวจากประเทศจีนและไต้หวัน
เพื2อจัดจําหน่ายก่อน และต่อมาเมื2อศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประสบผลสําเร็จ
ในการพัฒนาพันธุ์ ข้าวโพดสุวรรณ 1 จนเป็น
ยอมรับอย่างกว้างขวางจากเกษตรกรทั2ว
ประเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรของไทย
และบรรษัทข้ามชาติได้เริ2มต้นเข้ามาทําธุรกิจ
เมล็ดพนัธุ์พืชไร่อย่างจริงจงั 
            น โ ย บ า ย ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร ล ง ทุ น แ ล ะ
สนับสนุนการให้บริษัทเอกชนสามารถใช้
ประโยชน์จากทรัพยากรพนัธุกรรมของรัฐ ทําให้
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบรรษัทข้ามชาติ 
เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล ไพโอเนียร์ แปซิฟิค ซิน
เจนทา สามารถผกูขาดเมล็ดพนัธุ์ข้าวโพดและ 
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พืชไร่หลายชนิดได้อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาด
ภายในระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ โดย
หน่วยงานของรัฐซึ2งเคยมีบทบาทในการผลิต
เมล็ดพันธุ์ เพื2อจัดจําหน่ายให้กับเกษตรกรใน
อดีตเปลี2ยนมาทําหน้าที2ในการสนบัสนนุกิจการ
ของบรรษัทเมล็ดพนัธุ์ดังกล่าวแทน ในรูปของ
การสนบัสนนุเชื /อพนัธุ์สําหรับการปรับปรุงพนัธุ์
และเป็นแปลงทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ซึ2ง
เป็นผลิตภณัฑ์ทางการค้าของบริษัทต่างๆแทน 
          ความสําเ ร็จในการผูกขาดพันธุ์ พืช
เกิดขึ /นเนื2องจากกลยทุธ์การพฒันาและส่งเสริม
พนัธุ์พืชลูกผสม(ไฮบริดซีดส์)ของบริษัทเอกชน
และหน่วยงานของรัฐด้วย เนื2องจากพันธุ์ พืช
ลูกผสมเป็นพนัธุ์พืชที2เกษตรกรไม่สามารถเก็บ
รักษาพนัธุ์ไปปลกูต่อได้  
        นอกจากส่งเสริมบทบาทการลงทุนจน
บริษัทเจริญโภคภัณฑ์และบรรษัทข้ามชาติ
สามารถผกูขาดเมล็ดพนัธุ์ผกั ข้าวโพด ข้าวโพด
หวาน ข้าวฟ่าง และทานตะวันแล้ว เมื2อเร็วๆนี /
รัฐบาลไทยยงัได้อนมุตัิการส่งเสริมการลงทนุ 
 
 
 

แก่บริษัทไบเออร์ และบริษัทเจริญโภคภัณฑ์
เพื2อผลิตเมล็ดพนัธุ์ข้าวลกูผสมเพิ2มขึ /นอีกด้วย  
           เชื2อว่าภายในไม่เกิน 2 ทศวรรษเมล็ด
พนัธุ์ ข้าวที2เป็นรากฐานสําคญัของความมั2นคง
ทางอาหารของประเทศไทยจะถูกผูกขาดโดย
บริษัทยักษ์ใหญ่และบรรษัทข้ามชาติ เกือบ
ทั /งหมด 
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ความเคลื	 อนไหวของกลุ่มอุตสาหกรรม
เมล็ดพันธ์ุ 
        กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ในประเทศ
ไทย นําโดยสมาคมการค้าเมล็ดพนัธุ์ไทย (ซึ2งมี
สมาชิกประกอบไปด้วยเจริญโภคภัณฑ์ มอน
ซานโต้ ไพโอเนียร์ ซนิเจนทา แปซิฟิค อีสต์เวสต์
ซีดส์ ฯลฯ)  ได้ผนึกกําลงัร่วมกบัสมาคมเมล็ด
พนัธุ์แห่งประเทศไทย และสมาคมปรับปรุงพนัธุ์
และขยายพนัธุ์พืชแห่งประเทศไทย ผลกัดนัให้มี
การแก้ไขกฎหมายที2เกี2ยวข้องเพื2อผลประโยชน์
ของอตุสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์เอง และเอื /ออํานวย
ให้ประเทศไทยเป็นฮับการผลิตเมล็ดพนัธุ์ของ
เอเชีย  โดยมีข้อเรียกร้องดงัต่อไปนี /1 
        1)ให้มีการแก้ไขกฎหมายเพื2อให้สามารถ
ส่งออกพนัธุ์พืชสงวน เช่น พนัธุ์ข้าว เป็นต้น ไป
ขายยงัต่างประเทศได้ 
        2)ให้จบักุมการละเมิดสิทธิการผลิตเมล็ด
พันธุ์ลูกผสม ที2มีการนําเมล็ดพันธุ์พ่อแม่จาก
แปลงปลูกไปจําหน่ายภายใต้เครื2 องหมาย
การค้าของตนเอง และนํามาขายตัดราคากับ
สินค้าของบริษัท 
        3) ให้มีการแก้ไขพ.ร.บ.คุ้มครองพนัธุ์พืช 
พ.ศ2542 มาตรา 52 ที2กําหนดให้บริษัทซึ2งนํา 
“พนัธุ์พืชพื /นเมืองทั2วไป” เพื2อการปรับปรุงพนัธุ์
เป็นพันธุ์ พืชใหม่ต้องขออนุญาตและต้องทํา
ข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์ก่อน 
      4) เรียกร้องให้มีการส่งเสริมและใช้
ประโยชน์จากพืชจีเอ็มโอ 
 
ข้ อ สั ง เ ก ต ต่ อ ข้ อ เ รี ย ก ร้ อ ง ข อ ง ก ลุ่ ม
อุตสาหกรรมเมล็ดพันธ์ุ 
        กลุ่มอุตสาหกรรมเมล็ดพนัธุ์เรียกร้องให้มี
การแก้ไขกฎหมายเพื2อผลประโยชน์ของตน โดย
อ้างผลประโยชน์ของประเทศบงัหน้า ดงันี / 

                                                 
1 3 สมาคมชี /“ คําจํากดัความ “พนัธุ์พืชพื /น เมืองทั2วไป” ทําให้
สิ /นหวงั....ตอ่การพฒันาเกษตรประเทศไทย ” เอกสาร
เผยแพร่สมาคมการค้าเมลด็พนัธุ์ไทย มีนาคม 2554 และ 
บทบาท กรอ.ในการเร่งพฒันาเมลด็พนัธุ์ไทย ในวิกฤติอาหาร
ของโลก BRAINASIA COMMUNICATION  28 กมุภาพนัธ์ 
2554  
 

      1)กรณีการเรียกร้องให้มีการแก้ไขกฎหมาย
เพื2อส่งออกพันธุ์ พืชสงวน เป็นการดําเนินการ
เพื2อผลประโยชน์ทางธุรกิจของตนโดยไม่ 
 
 
คํานึงถึงผลกระทบต่อเกษตรกรในประเทศ 
โดยเฉพาะอย่างยิ2งเมื2อผลผลิตจากพนัธุ์พืชพนัธุ์
ดีของไทยแต่ปลูกในต่างประเทศถูกส่งเข้ามา
ขายในราคาตํ2ากว่าราคาที2 เกษตรกรขายใน
ประเทศ เป็นการหวังผลประโยชน์เฉพาะหน้า
ของบริษัทโดยไม่ได้คํานึงถึงผลกระทบต่อ
เกษตรกรส่วนใหญ่ 
         2)กรณีการกล่าวหาเกษตรกรรายย่อย
วิสาหกิจชุมชน หรือผู้ประกอบการรายย่อยใน
ท้องถิ2นที2ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมว่าเป็นขโมย
เมล็ดพันธุ์นั /น เป็นข้อกล่าวหาที2ไม่เป็นธรรม 
และสงัคมควรตั /งคําถาม เนื2องจาก  
         หนึ	 งมีหลายกรณีที2พันธุ์พ่อแม่ของพืช
ลูกผสมที2มาการผลิตในท้องถิ2นมีการพัฒนา
สายพนัธุ์จนมีลักษณะทางพนัธุกรรมแตกต่าง
จากพนัธุ์พอ่แม่ของบริษัท  
          สอง บริษัทเมล็ดพนัธุ์มิได้นําเมล็ดพนัธุ์
พ่อแม่ไปขอรับการคุ้ มครองพันธุ์ พืชใหม่ตาม
พ.ร.บ.คุ้มครองพนัธุ์พืช พ.ศ.2542 เมื2อพนัธุ์พืช
เหล่านี /แพร่หลายไปสู่แปลงเกษตรกรโดยทั2วไป 
ผู้ ที2นําพันธุ์ พืชดังกล่าวไปปลูกและขยายพันธุ์
ต่อจึงมิได้มีความผิดทางกฎหมาย แม้จะมีการ
ตรวจสอบพบว่าสายพันธุ์พ่อแม่นั /นมีลักษณะ
ทางพนัธุกรรมเหมือนกนัก็ตาม  
         สาม  บริษัทเมล็ดพันธุ์ ยักษ์ใหญ่และ
บรรษัทข้ามชาติที2ทําธุรกิจเมล็ดพันธุ์ต่างเคย
ได้รับเชื /อพนัธุ์ (gernplasm) รวมถึงพ่อแม่พนัธุ์
ลูกผสมจากหน่วยงานราชการของรัฐแบบได้
เปล่าหรือซื /อในราคาถูก หรือได้มาอย่างไม่
ถูกต้องผ่านการจ้างนักปรับปรุงพนัธุ์ของรัฐมา
เป็นพนักงานบริษัทของตน บริษัทเหล่านี /อ้าง
สิทธิในพนัธุ์ ที2ตนได้พฒันาขึ /นจากพนัธุกรรมที2
เ ป็นเกษตรกรและสถาบันวิจัยสาธารณะ
ครอบครองมาก่อนแทบทั /งสิ /น 
          สี	 บรรษัทข้ามชาติเหล่านี /มีกิจการขนาด
ใหญ่ที2ได้รับสิทธิการส่งเสริมการลงทุน ได้รับ
สิทธิพิเศษเกี2ยวกับภาษี และการสนับสนุนใน
รูปแบบอื2นๆจากรัฐ การเรียกร้องของกลุ่ม
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บรรษัทเหล่านี /เป็นการเสริมสร้างความไม่เป็น
ธรรมให้เกิดขึ /นกบัเกษตรกรมากยิ2งขึ /นไปอีก 
           ห้ า  แ ท น ที2 จ ะ ดํ า เ นิ น ก า ร ต า ม ข้ อ
เรียกร้องของบรรษัทขนาดใหญ่ดงักล่าว รัฐบาล
ควรส่งเสริมและสนบัสนนุให้เกษตรกร วิสาหกิจ
ชมุชน และผู้ประกอบการในท้องถิ2นที2ผลิตเมล็ด
พันธุ์ลูกผสมให้มีความเข้มแข็งมากยิ2งขึ /น ใน
สถานการณ์ที2บรรษัทข้ามชาติคืบคลานเข้า
ผกูขาดเมล็ดพนัธุ์  กฎหมายป้องกนัการผกูขาด
ไม่เคยถูกนํามาใช้ปกป้องเกษตรกร สถาบัน 
วิจัยพนัธุ์ พืชของรัฐกําลงัอ่อนแอและล่มสลาย 
และสมาคมทางวิชาการกลายเป็นกระบอก 
เสียงของบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ 
            3)  กรณีการผลักดันให้ มีการแก้ไข
พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2542 เป็นความ
พยายามในการขยายการผูกขาดและต้องการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพนัธุ์พืชทั2วไปโดยไม่
ต้องขออนญุาตและแบ่งปันผลประโยชน์ 
          หลกัการเข้าถึงและแบ่งปันผลประโยชน์
ในกรณีที2มีการนําทรัพยากรพันธุกรรมไปใช้
ประโยชน์เพื2อการค้า เป็นหลกัการทั2วไปภายใต้
อนสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ 
ซึ2งเกษตรกร และชนพื /นเมืองประเทศโลกที2สาม
ได้ต่อสู้ เรียกร้องมานานกว่า 3 ทศวรรษ จน
กลายเป็นความตกลงระหว่างประเทศที2ประเทศ
ต่างๆมากกว่า 100 ประเทศได้ให้สตัยาบนั 
         ขณะนี /ประเทศต่างๆที2 มีความหลาก 
หลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรสําคัญของ
ประเทศ เช่น บราซิล คอสตาริกา อินเดีย 
ฟิลิปปินส์  อินโดนีเซีย ฯลฯ ล้วนแล้วแต่ มี
กฎหมายเกี2ยวกับการแบ่งปันผลประโยชน์
ทั /งสิ /น โดยอาจอยู่ภายใต้กฎหมายเกี2ยวกบัการ
คุ้มครองพันธุ์ พืช กฎหมายสิทธิบัตร หรือแยก
ออกไปเป็นกฎหมายอีกฉบบัหนึ2งก็ได้ 
         การผลักดันใ ห้ มีการแก้ไขกฎหมาย
คุ้มครองพนัธุ์พืชของสมาคมเมล็ดพนัธุ์  เพื2อให้
บรรษัทเมล็ดพันธุ์ สามารถเข้าถึงทรัพยากร
ชีวภาพโดยไม่ต้องขออนุญาตและแบ่งปัน
ผลประโยชน์จึงเป็นพฤติกรรมที2ส่งเสริมให้เกิด 
“โจรสลดัชีวภาพ” ที2คนทั2วโลกประณามนั2นเอง 
          หากบริษัทเมล็ดพันธุ์ เหล่านี /ประสบ
ผลสําเร็จในการแก้กฎหมายดงักล่าว จะทําให้
บริษัทเหล่านี /สามารถขอรับการคุ้มครองพันธุ์

พืชใหม่ และได้สิทธิผูกขาดพนัธุ์พืชใหม่ได้ง่าย
ขึ /น  เ ช่น สามารถนํา เอา ข้าวหอมมะลิ ไป
ปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเพื2อทําให้เกิดข้าวหอม
มะลิสายพนัธุ์ใหม่ ก็สามารถได้สิทธิผูกขาดได้
โดยง่าย เพราะไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้อง
ตอบแทนผลประโยชน์ต่อสงัคม 
          ไม่เพียงแต่ข้าวเท่านั /น แต่พนัธุ์พืชอื2นๆที2
มีความสําคญัต่อความมั2นคงทางอาหาร จะถูก
บริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรนําไปปรับปรุงพนัธุ์
เพียงเล็กน้อยๆ แต่สามารถอ้างสิทธิเพื2อผกูขาด
ในสายพนัธุ์เหล่านั /นได้โดยง่าย 
          4) การเรียกร้องให้มีการวิจยัและส่งเสริม
การปลูกพืชจีเอ็มโอ จะทําให้เกิดผลกระทบต่อ
ความมั2นคงทางอาหารและเพิ2มการผกูขาดพนัธุ์
พืชให้มากยิงขึ /นไปอีก เนื2องจากพนัธุ์พืชจีเอ็มโอ
ที2ปลกูอยู่ในโลกปัจจบุนัมากกว่า 80% เป็นของ
บรรษัทข้ามชาติเพียงบริษัทเดียว  อีกทั /งผล
การศกึษาล่าสดุในประเทศสหรัฐอเมริกาที2ปลกู
พืชจีเอ็มโอมานานนบัตั /งแต่ปี 2539 พบว่าพืช
จีเอ็มโอไม่ได้ทําให้ผลผลิตเพิ2มขึ /น อีกทั /งทําให้มี
การใช้สารเคมีกําจัดศัต รูพืชเพิ2มขึ /นอย่าง
มหาศาล2 
 

 
 
 

                                                 
2 อา่นเพิ2มเติมจากเอกสารเผยแพร่ของมลูนิธิชีววิถี(BIOTHAI 
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