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ศาสตราจารยเสนห  จามริก 
 “ทานผูรวมสัมมนาที่เคารพ ผมรูสึกเปนเกียรติอยางยิง่ ความจริงเรื่องความหอมมะลิเปนเพียง
หนึ่งใน หลายๆ ปจจัยที่ที่เราตองตกอยูภายใต ความพยามยามในการคลอบครองครอบงําของ
มหาอํานาจในระบบเศรษฐกจิโลกในนามของการคาเสรีผมคิดวาเรื่องการคาเสรีเรายังไมเขาใจพอสมควร 
ปญหาทุกวันนี้ถาคนไทยเราโดยเฉพาะชนชั้นนําซึ่งมีบทบาทชั้นในในเรื่องปกปองอธิปไตย ผลประโยชน
ของประเทศชาติจะตองบทบาทหนาที่โดยตรง เปนที่นาเสียดายและนาเสียใจอยางยิ่งที่ตลอดเวลาทีเ่รา
เขาสูยุคแหงการพัฒนา  ชนชั้นนําโดยเฉพาะสิ่งที่อาจารยรังสรรคที่นั่งอยูตรงนี้เรียกวาขุนนาง
นักวิชาการ ตามกระทรวงทบวง กรม ตางๆ ผมไมไดหมายเจาะจงบุคลคลหนึ่งบคุคลใด แตวาโดยระบบ 
โดยกระแสของสิ่งที่เรียกวาวัฒนธรรมการเรียนรู เรามักจะมองไปที่ตะวันตก ซึ่งไมผิดอะไร  แตการการ
มองตะวันตกดวยความชื่นชมก็เปนสิ่งทีน่าชื่นชมหลายอยาง แตวาจะตองมองอยางมีความรูจักตนเอง  
รูจักฐานตนทนุของตัวเอง และตนทนุอันหน่ึงเปนทราบกันดีวาสังคมเราเปนสังคมเกษตรแตความจริง
ขาวหอมมะลิเปนของเกษตร ผมคิดวาเกษตรกรรมในสังคมไทยมีความหมายลึกยิ่งเสียกวา การผลิตขาว 
การผลิตผลไมเพ่ือสงออกแตลึกลงไปกวานั้นเรามักจะลืมวาสังคมไทยเปนสวนหนึ่ง ผมพูดบอยๆ จนบาง
ทานอาจจะเบื่อแตเปนเรื่องสําคัญที่ตองเนน สังคมไทยเปนสวนหนึ่งของฐานทรพัยากรเขตรอนของโลก  
ฐานการเกษตรของเราเปนอะไรหลายๆ อยางที่ไมใชตวัสินคา เม่ือวานผมอานหนังสือพิมพเขาพูดถึง
ขาวไทยเปนของไทย แตพูดในเชิงที่เปนสินคาพูดการบริหารจัดการที่ไมดี แตเรายังมองเกษตรคอนขาง
ผิวเผินโดยไมเขาใจ ผมอยากเสนอวาการแสวงความเขาใจในเรื่องน้ีตองมองไปที่เกษตรกรเอง ชาวไร 
ชาวสวนในภาคของเกษตรกรรม เปนภาพของอัจฉริยะภาพในการที่เรียนรู ในการแสวงหา ในการที่จะ
พัฒนาผมวาขาวหอมมะลิจะตองเปนหนึ่งในหลายๆ อันที่เปนผลเกดิจากภูมิปญญาอยูในวัฒนธรรมของ
ชาวบานจริงๆ  แตนาเสียดายที่วาในระบบการศึกษา พวกเรานี่ก็ผลผลติของการศึกษาทีเ่ปนอยู แตวา
เรามองไปที่ภายนอกเปนหลัก ผมยกตัวอยางเพ่ือใหเห็นภาพ เม่ือเร็วมานี่เรามีปญหาเรื่องมะละกอ จี 
เอ็ม โอ ทั้งที่เรามีอัจริยะภาพในสังคมไทยการปรับปรุงบํารุงพันธุ ขาวหอมมะลิก็เปนหน่ึงในสวนนี้ แตวา
เรากลับไปมอง จี เอ็ม โอ เปนของประเสริฐเลศิเลอ ถึงกลับไปรวมทําวิจัยที่คอแนล แลวเกิดงานวิจัยที่
นําเขามาบั่นทอนทําลายฐานการเกษตรของเรา แตในประการสําคัญคือบั่นทอนทําลายอฉัจริยะภาพ
อยางนี้เปนตน คําๆ หนึ่งที่แวดวงนักวจัิยทางวิทยาศาสตรโดยเฉพาะทางการเกษตรมักจะพูดอยูเสมอวา 
เราตองไมตกขบวนรถไฟ รถไฟ ดวนการคิดคนทางวิทยาศาสตรเทคโนโลยี อันนี้ผมวาเปนปมดอย ทาน
ทั้งหลายลองมาดูใกลๆ บานเราที่เมืองนนทผมพูดสวนเมืองนนท เราพูดครัวโลก อาหารโลก แตวาเราได
ทําลายฐานของอัจริยะภาพซึ่งเปนสิ่งที่มีคาอยางยิ่งในเวลาผานมาไมถึง 50 ปทําลายสิ่งเหลานี้เพ่ือเห็น
แกสิ่งที่เรียกวาการพัฒนาใชที่ดินเพื่อสรางอาคาร สรางศูนยการคา แตเราไมรูวาบนพื้นฐานเราไดทําลาย
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อะไรไปบางขาวหอมมะลิก็เปนหน่ึง เปนเรื่องที่โดงดังมากในขณะนี้ทานทั้งหลายกค็งคุนอยูแล เด๋ียวไปมี
ขาวจัสมาตินที่นี่ที่โนน ในขณะนี้อเมริกาก็พยายามที่จะเรียนแบบตรงนี้และก็เอาระบบที่เขาคิดคนขึ้นมา
เอง ระบบทรพัยสินทางปญญาของเขา ระบบสิทธใินทรัพยสินทางปญญา ไมใชอ่ืนไกลคือระบบโจรสลัด
ดีๆ นี่เอง  ผมคิดวาทานทัง้หลายก็ตะหนักดีอยูแลว  ในขณะนี้เราอยูในสวนของการเขาไปสูระบบการคา
เสรี ถาทานทบทวนประวตัิศาสตรจะเห็นวาการคาเสรีไมเคยเปนเสรีมาโดยตลอด ตั้งแตยุคโลกาภิวัฒน
สมัยจักรรวรรดิ์นิยมเม่ือศตวรรษที่แลวจนกระทั้งถึงเด๋ียวนี้ยิ่งหนักเขาไปอีก เพราะวาในขณะนีเ้ปน
จักรวรรดินิยมที่อาศัยอาวธุ ไมเฉพาะทุน ไมเฉพาะกําลังทหารในการเปดตลาด  แตวาใชพลังในทาง
วิทยาศาสตรเทคโนโลยีเขามาเปนอาวุธสงครามขาวหอมก็เชนเดียวกนั  การสัมมนาในเรื่องขาวหอมมะลิ
ก็เปนเพียงหนึ่ง ยังมีอีกหลายอยางดวยกันยังแตในประการสําคัญโปรดอยาไปดูเฉพาะตวัสินคา ตัวขาว
หอมมะลิ ขาวหอมมะลิเปนเพียงตัวที่โดดเดนที่เปนภาพสะทอนของ เมนเทริตี ้ การที่เรายอมตก.........
(ไมไดยินเสียง) 
 
คุณสุนทร  สีหะเนิน  ผูคนพบขาวขาวดอกมะลิ 105 
 เกี่ยวกับเรื่องขาวหอมดอกมะลิแตเดิมเราเรียกวาขาวขาวดอกมะล ิ คําวาหอมมะลิยังไมมี เปน
พันธขาวเบานาสวน เปนขาวประเภทนาป ชอบดินประเภทรวน ขึ้นในทีน่าดอนเปนนาน้ําฝนมี
คุณลักษณะพเิศษคือมีกลิ่นหอม เปนที่นิยมของผูลากมากดี และเศรษฐีมีเงิน ผูหลักผูใหญชอบมากแตวา
เน่ืองจากขอจํากัดของขาวพันธนี้ ถึงจะมีชื่อเสียงโดงดังทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัดในบรรดาผูมีเงิน
ทั้งหลายเพราะวามันแพง สมัยผมไปเปนพนักงานขาวในอําเภอบางคลาใหมๆ ราคาขาวเกวยีนละ 80 
บาท  100 ถัง แตวาขาวดอกมะลิราคา 125 บาทนับวาสูงสุด แตเน่ืองจากวามีขอจํากัดในเรื่องสถานที่ ที่
มันชอบคือชอบในที่นาดอนเปนนาน้ําฝนดินปนทราย แตวาที่ดินในจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะที่
อําเภอบางคลาสวนใหญเปนที่นาลุมและดินเหนียวมีทีน่าดอนอยูนอยที่เห็นชัดก็คอืในบริเวณทา
ทองหลางและตําบลเสเม็ดของอําเภอบางคลามีเน้ือที่ปลูกอยูประมาณ 1,00 ไร แยงกันซ้ือผลผลิต
ประมาณ 300 ไร  ตอป แลวก็มีคนพยายามจะนําไปปลูกในทีต่างๆ เพราะวามันขายไดและเปนที่นิยม
ซื้อหากันมาก ก็มีการนําไปขยายที่อ่ืนในที่สุดก็ลมเหลวทุกราย ขยายไมออกจนกระทั่งถึง  ป 2493   เรา
ไดตกลงความรวมมือพัฒนาเศรษฐกิจใหกบัประเทศดอยพัฒนาระหวางจากประเทศอเมริกาและประเทศ
ไทยตกลงกันวาจะรวมกันพัฒนา เขามองวาจะพัฒนาเศรษฐกิจก็มุงไปทางชาวนาจะพัฒนาจะใหมีรายได
เพ่ิมขึ้นมีผลผลิตดีขึ้นกต็องพัฒนาพันธขาว เขาบอกวาการพัฒนาพันธเปนการลงที่ถูกที่สุดเราจะเอาปุย
เอาอะไรมาใสมันยุงยากมันแพง ใชพันธดีเหมาะสมกับพื้นที่จะเพ่ิมผลผลติขึ้น 15 %  และเพ่ิมคณุภาพ
อีก 10 % ที่เปนอยูเดิม การรวมมือครั้งนั้นตกลงกันระหวาง 2 ประเทศหลังจากเราชนะการประกวดที่
ประเทศแคนาดาแลวไมไดเคยมีการพัฒนาอีกเลย  ก็เกิดมีโครงการปรับปรุงพันธขาวครั้งใหญที่สุดใน
ประเทศตามที่ วีซีดีออก ผมเปนผูหนึ่งที่อนุญาตใหเขารวมโครงการนี้ในจํานวนเพ่ือนพนักขาวทั้งหลาย
จํานวน 30 กวาคนใหรวมโครงการ โดยอเมริกาสง     ศาสตราจารยดอกเตอรแฮริด เฮดเลอรเปน
ผูเชี่ยวชาญเรือ่งขาวจากมหาวิทยาลัย 
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คอแนล มาชวยฝกอบรม 4-5 เดือนในป 2493 ที่กําลังทํานา การอบรบเสร็จเม่ือขาวที่ชาวปลูกเริ่มตั้ง
ทองและออกรวงพวกผมก็ตองกลับไปพื้นที่ผมไดรับมอบหมาย 2 จังหวัด คือจังหวัดชลบุรีกับฉะเชิงเทรา 
พอไปถึงก็ตองทําแผนวาเราจะเก็บรวบรวมขาวพันธอะไรบางในทองที่ทั้งทั้ง 2 จังหวัดโดยมุงไปที่วา
พันธขาวที่นําสงเขาโครงการเปนพันธขาวที่ราษฎรนิยมมาก แลวก็แตละแปลงทีป่ลูกตองไมนอยกวา 15 
ไร เปนหลักการทั่วๆ ไปทีเ่ขากําหนด ใหเลือกจากตนเลยใหได 200 รวง ผมทําแผนเก็บไป 25 พันธุ 2 
จังหวัดในขณะวางแผนก็ตองตระเวนคอยควบคุมกอนที่ชาวนาจะเกีย่วเสียกอน ในระหวางตระเวนมันมี
ขาวยอมๆ อยูบริเวณที่ผมตระเวนบริเวณทาทองหลาง ตําบลสมเดจ็เหนือ ตรงนั้น 2 ไร 4 ไร หางๆ กัน 
กําลังออกรวงเหลือเพราะมันเปนขาวเบา ออกกอนเพื่อน ออกดอกตั้งแตปลายเดือนตุลาตนเดือน
พฤศจิกาเหลอืงแลวรวงกม แตวาไมอยูในแผน ไปเดนดูขาวเขยีวๆ ก็ตัดสินใจไปติดตอกับเจาของนา ขอ
ซัก 20-30 รวง รวมได 200 สงมาพรอมกับขาวอ่ืนๆ หลังจากนั้นผลการคดัเลือกทดสอบในระดับ
สถานีทงวชิาการโดยนําขาวที่ที่สงมาใชวธิีทดสอบแบบ 1 รวงตอ 1 แถวแลวกมี็ขาวที่ชื่อเสยีงสมัยนั้น 
เฉพาะขาวหอมมะลิเปนขาวเบาก็ตองเทียบดวยขาวนางมล เอช 4  หนึ่งรวงตอหนึ่งแลว พอถึงที่รวงที ่
เกา รวงที่ สิบ ขาวนางมน หยอดเปนเม็ด     ผลปรากฎวาเม่ือสิ้นป  ขาวหอมมะลิ ...หรืออาจจะมีรวงอ่ืน
ที่ลักษณะไมดีที่ดีที่สุดก็รวงที่ 105 รวงเดียวที่สามารถ นอกแชมปลงไดคนที่เปนนักวิชาการดําเนินการ
ตามกรรมวิธตีอไป จนกระทั่งปแรก 2493 ไดขาว 1 กําลังคือขาวที่ 105 ป 2494 อาจจะไดกําหนึ่งพอ
หยอดไปเม็ดประมาณ 30 กอ ๆ หนึ่งแตกกอออกเปน 3 ก็เปน สี่ 20 กอก็ไดเพ่ิมในปที่ 2 ทําไดปเดียว
ในที่สุดไดปรมิาณพันธขาวขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งไดพันธขาวพอจะทดสอบตามทองที่จังหวัดตางๆ  วา
ขาวพันธนีเ้หมาะสมกับที่ไหนบางก็ปรากฎวาผลการทดสอบขาวขาวดอกมะลิ 105 มีความเหมาะสมที่จะ
ปลูกในทองทีภ่าคอีสาน ทีนี้ทองที่ภาคอีกสานเกิดมีปญหาเพราะวาคนอีสานเขาปลูกขาวเหนยีว เราเอา
ขาวเจาไปใหเขาปลูกไมรูเขาจะเอาหรือเปลา ในที่สุดเม่ือคณะกรรมการที่นาพันธของเกษตรอนุมัติใหใช
ขาวดอกมะลิเปนพันธขยายเผยแพรแกประชาชนได สมัยนั้นผมอยากจะใหระถึงบุคคลทานหนึ่งที่ใช
ความชาญฉลาดเอาขาวขาวดอกมะลิเขาสูภาคอีสาน ทานผูนั้นเปนอดีตอธิบดีกรมการขาว  ดร.สระ  ทัด
สานุ  ทานไดตัดสินใจนําขาวขาวมะลเิขาสูภาคอีสาน โดยเจาะพื้นที่แรกที่จังหวัดสุรินทร ศรีะเกษ และ
บุรีรัมย เพราะวาคนใน 3 จังหวัดเปนเชือ้สารเขมรกินขาวเจาและปลูกขาวเจา  ทานนําไปใหโดยจัดทํา
นาสาธิตแปลงใหญใหพันธใหปุย ดูและเสร็จ  ปรากฏวา 3 ป 3 จังหวัดยอมรับพันธขาวขาวดอกมะลิ 
ปลูกจนกระทัง่เต็มพ้ืนที่... . พอสําเร็จใน 3 จังหวัด จุดตอไป ทานมุงไปที่ทุงกุลารองให ซึ่งขณะนั้นเปน
ทุงรางไมมีพืชผลอ่ืนนอกจากหญา  เนื้อที่ครอบคลุมเปนลานไร ทานก็เขาไปโดยไดรับความรวมมือจาก
รัฐบาลออสเตรเลียมาชวยจัดรูปที่ดินใหใหม เปนทุงวางไมมีไร   พอเร่ิมงานกเ็หมือนกันคือสาธิตแปลง
ใหญจับเจาของนารวมกันแตละกลุมไมต่าํกวา 500 ไร 1,000 ไรยิ่งดีแตต่ํา 500 ไรไมไดก็รวมกลุมกัน 
รัฐบาลก็ใหเครื่องอุปกรณในการดูแลผลติ คือใหปุย  คือใหการดูแลรักษาใหเครื่องอุปกรณในการผลิต ให
พันธุ ใหปุยใหการดูแลรักษาใหน้ํา  จนกระทั่งไมกี่ปตอมาก็เต็มหมดเลยพวกที่ปลูกขาวเหนียว หันมา
ปลูกขาวเจา  เพราะวาปลกูขาวเหนียวราคาไมได ปลกูขาวเหนียวราคาไมดี ผมไปเร็วถาหากวาองคกร
อ่ืนอยากฟงรายละเอียดมากกวานี้ ขอมูลเหลานี้ผมคิดวาผมคนเดียวที่เหลืออยู นอกจากนั้นคนที่รูเทาผม
หรือคนที่รูมากกวาผม ไปคาถานหมดแลว รบัรองขอมูลเกี่ยวกบัขาวขาวดอกมะลิที่สามารถเลาไดแตตน
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จนจบ  ถาใครเลาไดเทาผมก็เชิญ เพราะผมอายุ 82 แลว ถาผมไมเลาเดี๋ยวขอมูลเหลานี้จะหายตามผม
ไปดวย เพราะฉะนั้นองคกรใดที่จะจัดสัมมนาเรื่องนี้ยินดีที่จะเผยแพร ทีนี้พอขาวหอมมะลิไปไดสวยแลว  
พูดถึงชีวิตผมบาง พอสงพันธขาวมาใหกรมวิชาการแลวผมก็รบัราชการเปนเกษตรจังหวัดนราธิวาส 
เหนือสุดยายมาเปน ผอ.จังหวัดเชียงใหมแลวก็มาลาออกเพราะวาระบบราชการ ผมอึดอัด ปเดียวกับที่
ผูวาราชการจงัหวัดเชียงใหมยิงตัวตาย พวกตรวจราชการไปถึงจังหวัดเชียงใหมจะเอานั้น เอาน่ี จังหวัด
เชียงใหมเปนสาวงาม เหมือนกรุงศรีอยุธยาก็กวาดตอนทั้งผูหญิงกวดตอนเอามาลงกรุงศรีอยุธยา พอ
กรุงศรีอยุธยาออนอํานาจลงก็กวาดไปเมืองพมา ในที่สุดตอนที่ผมอยูในเชียงใหม ลกัษณะเปนอยางนี้เรือ
บินแตละเที่ยวบินขาราชการก็ตองไปรับ รับแลวตองสงดวยไมตองทําอะไร แลวก็พูดกันเบาๆ พวกผม
ตองสงเจาหนาที่ไปคอยจดวาทานจะกลบัเมือไหรตองการอะไรบาง แหนมซักกี่กิโล หัวกระเทียมเทาไหร     
แลวแตจะเนรมิตร  ก็อยากจะบอกทานทัง้หลายผมลาออก ผมไดบํานาญ 9,000 บาท  ตองประหยัดถึง
จะอยูได ผมเปนขาราชการบํานาญอยู 13 ป มีหนังสือฉบับหน่ึงจากรมสงเสริมการเกษตรจากสังกัดเดิม
ของผมบอกวาใหไปรับโลหเกียติยศที่กระทรวงเกษตรจะมอบใหในฐานะที่ทําความดีความชอบเปนผู
คนพบขาวหอมมะลิทําใหเปนสินคาเกษตรที่สําคัญที่สุดปรากฎวาในป  2535 ขาวหอมมะลิ   12,5000 
ตัน คิดเปนเงิน 25,000 ลานบาทกระทรวงเกษตรจะดําริเองหรือเด็กดําริขึ้นมาก็ไมรู  มาคนที่ศูนยวิจัย
ขาวก็ปรากฎวามีชื่อผมเปนคนแรกที่จับตองขาวพันธนี้เปนคนแรกก็คิดวาประเทศชาตวิาไหนๆ 
ประเทศชาติกมี็ผลประโยชนมากในที่สุดก็จะใหโลห ทําพิธีมอบผมเปนเกียรติ ปรากฎวาเด็กพีชเคอรที่
อเมริกาที่เคยมาฝกงานมาเยี่ยมมันบอกวาถาอยูอเมริกาสบายมากไมตองทําอะไร ผมก็ถามวาแลวจะกิน
อะไรมันก็บอกวากินโบนัสโอ เราประเทศไทยไมไดหรอกมันให 500 บาทก็ดีแลวดีกวาไมใหอะไรเลย ก็ดี
ใจก็คือเราคนพบขาวหอมมะลิที่เปนประโยชนตอประเทศชาติ  ดีใจอยางยิ่งก็คือวาผมจะไดมีเน้ือความ
ไปเลาใหยมบาลฟงวาตอนที่เปนมนุษยไดทําความดีอะไรไวบาง 
 
(ช)  ผูดําเนินรายาการ 
    สวัสดีครับเชาวันน้ีเราจะมารวมกันอภิปรายเรื่องอดีตและอนาคตขาวหอมมะลิไทยภายใต เอฟที
เอ  วิทยากรทานแรก คุณสงกรานต จิตตรากรณ  จะใหความรูในเรื่องความสําคัญของขาวหอมมะลิตอ
สังคมไทย 
 
คุณสงกรานต 
 “ผมขาราชการบํานาญครบปแลวความรูอาจจะไมทันสมัย แตอยากมาแลกเปลีย่นความรู 
ความสําคัญของความหอมมะลิ  ขอทาวความสักนิด  ขาวที่เรารบัประทานอยูทัว่0โลกมีอยู 2 ชนิด คือ
ขาวเอเชยี กับ ขาวแอฟริกา แลวก็ขาวมีถิ่นกําเนิด เอเชียมีถิ่นกําเนิดในเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย ที่
ผมพูดอยางนี้เน่ืองจากเรามีบรรพบุรุษของขาวที่เราปลกูปจจุบัน คือ ขาวปา  คือทั่วโลก 22 ชนิด อยูใน
บานเรา 5 ชนิด  2 ชนิดเปนบรรพบุรษุของขาวที่เราปลูก ขาวมีความสําคัญตอคนไทยมาชานานเรียกวา
เปนวัฒนธรรมเลยก็ได การปลูกขาวในบานเราจากหลักฐานมีการปลูกมามากกวา 5500 ป มีประวัติมา
ยาวนาน ขาวมีผลกระทบตอสังคมไทยอยางไร จากผลผลติขาวทัว่โลกประมาณ 550 ลานตันประเทศ
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ไทยเราผลติไดปหนึ่งประมาณ 22- 23  ลานตัน กก็วาครึ่งประมาณ 13 ลานตันเราใชบริโภค เหลือ
ประมาณ 13 ลานตันเราใชสงออก จะเห็นวาขาวมีความสําคัญตอชีวติของคนไทยอยางมาก และมี
ความสําคัญเปนแหลงเกิดของวัฒนธรรม  ทางคุณพ่ีสุนทรก็ไดกลาววา มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ
ผลผลติประมาณ 1 ลานตนั ปจจุบันมีการปลูกขาวขาวดอกมะลิประมาณ 13 ลานไร  อยากจะกลาววา
เปนขาวขาวดอกมะลิ  ประเทศไทยเปนแหลงของพันธุขาว เน่ืองจากเรามีบรรพบุรุษของขาวอยู มีการ
ผันแปรจากการคัดเลือกของมนุษยของสภาพแวดลอม ทําใหเรามีพันธขาวหลากหลาย พันธุขาวปจจุบัน
มีประมาณ 5,000 ชื่อ ขาวดอกมะลิเปนหน่ึงใน 5,00 การคัดเลือกของบรรพบุรุษของไทยไดคดัเลือกตาม
ความตองการ พวกที่ฝนตกเร็ว ฝนไปมาเร็วก็คัดเลอืกพันธที่อายุเบา แหลงทีมี่น้ําขังก็คัดเลอืกพันธที่
อายุหนักๆ เชนขาวขึ้นนํ้า การเก็บเกี่ยวก็เริ่มตั้งแตพฤศจิกาไปจนถึงมกรา-กุมภาก็มี จะเห็นไดวาความ
หลากหลายทางชีวภาพมีสูงจึงมีความสําคัญตอชวีิตความเปนอยูของคนไทยอยางมาก   หลังมีพันธขาว
ที่คัดเลือกตามมนุษยและสิง่แวดลอมแลวก็ยังมีพันธุขาวหอมดอกมะลิ  ปลูกตั้งแตป 2488 ที่ชลบุรีจาก
ชลบุรีก็มีนํามาปลูกที่ฉะเชิงเทรา 150 ถงั จาก 100 ถังเอาไปสีกินเนื่องจากมีคุณภาพดี  อีก 50 ถังก็
แจกจายกันปลูกหลังจากปลูกป 2493 มีการรวบรวมพันธุขาวคุณลงุสุนทรก็ไดไปรวบรวมที่โนน  คุณ
สุนทรอาจจะเพิ่มเติมวาทําไมที่ชลบุรีไมมีพันธุขาวขาวดอกมะลิซึ่งไดมีการปลูกมาตั้งแตป 2488 แลว 
ปลูกกอนที่ฉะเชิงเทรา หลังจากที่รวบรวมมาได 199 รวงก็ไปปลูกที่สถานทีดลองขาวโคกสําโรง 
นักวิชาการก็ไดคัดเลือกรวงที่ 105  สําหรับขาวพันธุนี ้ขอดีคือวาเมล็ดยาวเรียวใส เวลาหุงตมแลวออน
นุม ปลูกไดปละ 1 ครั้ง  คือปลูกไดปละหนึ่งครั้งมีทั้งขอดีและขอเสยี ขอดีคือปหน่ึงปลูกไดหนึ่งครั้งการ
สุกของเมล็ดก็จะเปนไปตามธรรมชาติไมมีการเรง แตถาปลูกมากกวาอาจจะมีการเรงเอาไปเก็บเกี่ยว
แลวเอามาอบจะเห็นวาคุณภาพไมดี ขาวปทุมธาน ี1  ซึ่งเปนขาวหอมซึ่งมีเลือดของขาวขาวดอกมะลิซึ่ง
ปลูกไดตลอดปคุณภาพสูขาวดอกมะลิไมได เน่ืองจากวาขาวดอกมะลิหลังจากออกดอกแลว  ขาวดอกมะ
ลจะออกดอกประมาณ 21  ตุลาคมประมาณนี้ ถาไปทางแถวอีสานชวงวันที่  20 ,21,22  จะไดกลิ่นหอม 
หลังจากออกดอกแลวอากาศจะแหงเมลด็ขาวก็จะไดพัฒนาไปตามธรรมชาติไมถกูความรอนไมถูกฝน ไม
เหมือนขาวทีป่ลูกทั้งปก็จะถูกความรอนหรือถูกฝนคณุภาพของขาวนาปก็จะดีกวาขาวนาปง ขาวนาปง
อาจจะนําไปเขาเครื่องอบอันน้ีถือวาไมเปนไปตามธรรมชาติ  ขาวนาปงดอยกวา  ขาวดอกมะลิและขาว
โดยรวมวามีผลตอสังคมไทยอยางไร 
 
อันแรกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือปลกูขาวเศรษฐกจิจะดีขึ้น แตลุงสุนทรพูดวาแตกอนตองตําน้ํากิน 
และเปนความมั่นคงของประเทศ ถาเกษตรมีขาวกินก็คงไมเดือดรอน ขาวเปนบอเกิดของวฒันธรรมใน
พิธีกรรมตางจะเห็นวามีพิธีจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ  พิธีแหนางแมว เพ่ือขอฝน อันนี้ก็เปนวัฒนธรรม
ของขาว   ขาวหอมมะลิก็เปนสวนหนึ่ง เปนบอเกิดของภาษา  เชนเปนคําพูดทางวัฒนธรรม เชน กินขาว
แลวหรือยัง อาจจะไมใชขาวก็ไดแตใชคําวาขาว  เปนแหลงใชในมาตราตวง วัด  เชนขาว 18 ขาวใชใน
เปนคําเปรียบเทียบ เชน ขาวนอกนา บอกระยะเวลานานไหม เชน ขาวเดือด ประมาณ 10-15 นาท ี
สมัยกอนยังไมมีนาฬิกา  นี่เปนบอเกิดของการใชกันในพื้นเมือง ขาวดอกมะลิซึ่งเปนพันธุด่ังเดิม  
ปจจุบันก็นํามาใชประโยชนโดยตรงมใหเกษตรกรปลูกคือสุกแลวจะขาวเหมือนดอกมะลิ   แตวากลิ่น
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หอมจะหอมเหมือนใบเตย  ถึงมีชื่อเรียกวาขาวขาวดอกมะลิ   พอเรียกๆ ไปก็เปนขาวหอมมะลิ  จริงขาว
ของเมืองไทยมีเยอะอยางนอยก็ 100 กวาพันธุ  เคยไดยินไหม หอมสะดุง  , หอมทายครัว  ขาวหอม
มะลิเปนหน่ึงในรอยกวา  ใชในทางออมสังคมมาใชในพอแมในการปรับปรุงพันธุ จะเห็นไดวาพันธขาวที่
สรางขึ้นมาใหมๆ อยางนอย 4-5 พันธุมีเลือดของขาวดอกมะลิเปนฐานพันธุกรรมสรุปก็คือวาขาวมีถิ่น
กําเนิดในบานเราที่ไดรับการคัดเลือกววิฒันาการจากตัวเขาเองเพื่อปรับใหเขากบัสภาพแวดลอมการ
คัดเลือกของเกษตรกรก็ไดมาเปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ  จากนั้นก็ไดคัดเลือกรวงบริสุทธิ์ก็ไดรวงที่ 105 
เปนรวงที่ไดรบัความนิยมจนกระทั่งปจจุบัน 
 
ผูดําเนินรายการ (ช) 
 “ขอบคุณพ่ีสงกรานตที่ไดมาเลาใหเราฟงถึงความสําคญัของขาวหอมมะลิในสังคมไทย  ซึ่งทาน
ก็ไดสรุปแลววาขาวเปนพืชหนึ่งที่ไดอยูคูกับแหลมทองสุวรรณภูมิมาชานาน 5,00 กวาป คนไทยก็อยูที่นี่
มาตั้งนานแลว ขาวก็เลยเปนสวนหนึ่งของสวนหนึ่งของวัฒนธรรม วิถีชีวติการดํารงอยูของสังคมไทยมา
เปนเวลาชานาน  ซึ่งเม่ือ 40 กวาปที่แลวก็ไดคัดเลือกเอาขาวขาวดอกมะลิขึ้นมาใชประโยชนแลวก็เปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  สําหรับลําดบัตอไปผมจะเรียนเชิญคุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรจน  
ทานเปนผูอํานวยการโครงการนโยบายฐานทรัพยากรและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ..จะมาเลาให
เราถึงความเปนมาถึงประเด็นความขัดแยงในการคาดานขาวระหวางไทย – สหรัฐ ประเด็นการเจรจา
ระหวางไทย-สหรัฐที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและคุมครองการใชประโยชนจากขาวหอมมะลิ” 
 
คุณบัณฑูร 
 “ประเด็นที่ผมจะพูด 2 หัวใหญ   เรื่อแรกเปนเรื่องของจะชี้ใหเห็นความขัดแยง การแยงชิง
พันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากประเด็นขาวหอมมะลิ  ซึ่งขณะนี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอยูหลายครั้งหลาย
ครา  อีกสวนหนึ่งคือสิ่งที่จะพูดถึงการเจรจาที่เกิดขึ้นระหวางเรากบัสหรัฐในหวัขอการเจรจาที่จะโยงถึง
ผลกระทบเกีย่วกับขาวหอมมะลิ  ซึ่งในประเด็นที ่ 2 จะวางเฉพาะขอบเขตประเด็นที่จะโยงมาถึง
ผลกระทบ สวนการวิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอขาวหอมมะลินั้น  จะสงตอใหคุณวิฑูร ผมทําหนาที่
เหมือนกองกลางเปนแบ็คแฮม สวนโรนันโดก็ยิงประตูใหพ่ีวิฑูรไป   
ในเรื่องสงครามทางการคาในเรื่องการแชงชิงขาวหอมมะลิในป 42 ทานคงจํากันไดมีบริษัทเอกชนของ
สหรัฐบรษิัท  ไรทเทรค   ไดมีการจดเครื่องหมายทางการคาในนามชื่อของ จัสมินไรท ไดเกิดใหมีการ
ตื่นตวัในวีดีโอที่ทานไดดูเม่ือตอนเชา  ไดเห็นประเด็นในเรื่องนี้ รวมถึงในเรื่องของจัสมาตินดวย 
เหมือนกับเอาชื่อของพันธขาว บาสมาตินกับพันธขาวหอมมะลิ  ในภาษาอังกฤษกค็ือ จัสมิน  ไปผสมกัน
ทําใหเกิดความสับสนของผูบริโภคไปซื้อขาวมาบริโภคโดยคิดวาเปนผลผลติจากการนําขาว 2 พันธุมา
ผสมกันซ่ึงไมไดมีเหตุผลความถูกตองเลย  ไมนานอีก 2 ปถัดมาก็ไดมีโครงการปรับปรุงพันธุขาวหอม
มะลิไทยในสหรัฐมีนักวิจัยของสหรัฐที่ทาํการปรับปรุงมาวัตุประสงคชัด  ซึ่งถาทานไปคนใน เวบ็ไซตก็จะ
เห็นโครงการเหลานี้ปรากฎอยูเขาตองการที่จะปรับปรุงใหไดขาวเหมอืนกับขาวหอมมะลิไทย  เพ่ือจะ
ทดแทนการนําเขา  และอีกวัตถุประสงคหนึ่งก็คือ  เพ่ือที่แขงขันกับขาวไทยในตลาดโลก  ก็เปนที่มาของ
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การที่นําเอาพันธุขาวของไทยไป  พอเราสืบคนซ่ึงหลายทานที่นั่งอยูทีน่ี่ก็ชวยกันสบืคนประเด็นเรือ่งนี้  ก็
พบวาเขาเอาไปจากฮิวรี่ ส ถาบันศูนยวิจัยขาวของฟลิปปนส ก็เปนขาวทีเ่ราเอาไปฝากไว 
 
 ประเด็นตรงน้ันมันเปนปญหาของการเปลี่ยนแปลงในกติกาโลก  คอืกอนหนานี้เรายอมรับกตกิา
โดยชื่อภาษาอังกฤษตรงนัน้ คือชื่อยอของการตกลงระหวางประเทศที่เปนทางการในป 1993 ทางเอฟ ที 
โอ ก็มีการตกลงนานาชาติ วา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเปนสมบัติรวมกันของมนุษยชาติ  เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่ลุงสุนทรเลา มันเกิดขึ้นในชวงที่เราถือกันวาพันธุกรรมพืชเปนสมบัติรวมกันของมนุษยชาติไมถือกันวา
เปนการขโมย  เราก็เอาของเขามา เขาก็เอาของเราไป  เม่ือเขาเอาไปพัฒนาใหมีดีขึ้นเราเห็นวามัน
เหมาะสมที่จะเอากลับมา  เราก็ไปเอากลับมา  เปนการแลกเปลีย่นกัน  แตวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นที่สําคญัก็คือในป 1992   ตั้งแตมีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่ถือวาไดวา
รับรองสิทธิอธปิไตยของทรพัยากรชีวภาพ เปาหมายก็คือวา ทรัพยากรอยูในประเทศของไทย  ประเทศ
ก็มีสิทธิที่จะกาํหนดกติกาใหใครใช  หรือไมใหใครใช  จะใหใชโดยมีระบบกฎหมายอยางไร  ความ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในป 1995 เม่ือมีการตกลงทรคิที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองคการการคาโลก เดิมที่บอก
วาทรัพยากรไมไดเปนของใครเปนสมบตัริวมกันของมนุษยชาติมาสูใหประเทศกําหนดขึ้น พอมาในป 95  
ก็บอกวาบรษิทัเอกชน นักวิจัย สามารถ เปนเจาของพันธุกรรมได ถาทานสามารถประดิษฐคิดคนจนเขา
หลักเกณฑ ตามระบบสิทธบิัตร  นั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนกติกาโลก ซึ่งนํามาสูความยุงยาก
ที่เรากําลังเผชิญอยู 
 
 ในสวนที่จะเกีย่วของกับเรื่องการเจรจา  ผมยิบยกมา 4 ประเด็น ในเรื่องของการเจรจาเปดตลาด
สินคาเกษตร ซึ่งในสวนนี้ทั้งคุณวิฑูรและคุณวัลลภจะขยายความผมจะขามประเด็นน้ีไป  ผมจะขยาย
ความในสวนของที่เกี่ยวของกับเรื่องของ  จี เอ็ม โอ  การเจรจาที่เกี่ยวของกับทรพัยสินทางปญหา  และ
ในหัวขอที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม เราเจรจากับสหรัฐเร่ือง เอฟ ที เอ รวมทั้งหมด 23 หัวขอทานคง
ทราบดี  สวนที่ยิบมาตรงนี้ 4 หัวขอ  ที่จะกระทบเรื่องของขาวหอมมะลิของไทย  ประเด็นเรื่อง จี เอ็ม โอ 
เราจะไดยินทานคณะเจรจาจะบอกวา สหรัฐไมไดรวมเรื่องนี้อยูใน 23 หัวขอตรงนั้นคือความถูกตอง   
แตวาเมื่อดูในสาระ  ขอเรียกรองในประเด็นเรื่องการเกษตรจะมีขอเรียกรองอยูอยางนอย 2 หัวขอที่คิดวา
ตรงนี้ที่นําไปสูการเปดเสรขีองสินคา  จี เอ็ม โอ ในประเทศไทย  ขอเรียกรองของเราก็คือ 
 
 1 ใหประเทศผูเจรจาในความหมายก็คือประเทศไทยยึดหลักปฎิบัตคิวามตกลงที่อยูใน
องคการการคาโลกฉบับหน่ึงคือความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  อยางเครงครัด 
ความหมายเปนอยางไรผมจะนําเสนอตอไป  สวนหนึ่งก็คือตองการใหประเทศไทยขจัดมาตรฐานที่มี
ผลกระทบตอเทคโนโลยีชวีภาพ  ตรงนี้เขียนไวชัด ในกฎหมายใหอํานาจการเจรจาก็กําหนดตรงนี้ไวอยู
ในกฎหมายของสหรัฐเลย เชนเรื่องของการติดฉลากสนิคา ชึ่งก็หมายรวมถึงฉลากสินคา จี เอ็ม โอ ดวย
สิ่งที่กําหนดไวในการตกลงในองคการการคาโลก ตรงนั้นใหสิทธปิระเทศสมาชกิกําหนดมาตรการดาน
สุขอนามัยพืชที่จําเปนเอาไปเรื่องการจํากัดในดานการคาเพื่อคุมครองในเรื่องของชีวติ หรือสุขภาพของ
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สัตว พืช ซึ่งตรงนี้เราจะเหน็ปญหาเรื่องเร่ืองการนําเอา สงออก  ซึ่งเปนปญหาในเรื่องนี้อยูเยอะหลักา
การสําคัญในเรื่องนี้ที่เปนประเด็นที่เกี่ยวโยงก็คือวา การที่จะใชมาตรการดังกลาวจะตองมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรอางอิง มาตรการนั้นโดยที่ไมเกิดใหมีการบิดเบือนทางการคา    
 
 ประเด็นตรงน้ีที่จํานําไปสูผลกระทบก็คือวาในกรณีเรื่องของสินคาเทคโนชีวภาพสมัยใหม สินคา 
จี เอ็ม โอ นั้น เรายังเปนที่ถกเถียงกันครับวาผลกระทบระยะยาว ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอมนุษยตอ
สิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ยังไมมีการทดลองในระยะยาว ไปกวา 10 ป  ที่จะเปนขอสรุปตรงนี้  
เพราะฉะนั้นถาเราตองยินยอมตามสหรัฐคือการใชมาตรฐานสุขอนามัยอยางเครงครัด  หมายความวาถา
เราจะตองจะตองจํากัด จี เอ็ม โอ  หรือสินคาเทคโนโลยี ทางดานอ่ืน ประเทศตองเอาหลักฐานทางวิทยา
ศาตรมายืนยนัใหไดเสียกอน ซึ่งแมวาในการตกลง เอฟ ที เอฟ จะยอมใหใชได  แมวาไมมีหลักฐานแตก็
ตองใชในระยะเวลาจํากัด  ซึ่งในขณะนี้สหภาพยุโรปก็ถูกฟองจากการใชหลักดังกลาวเพราะวาใชมาระยะ
หนึ่ง  ซึ่งสหรัฐเห็นวาเกินระยะเวลาที่สมควร  ตรงนี้เปนปญหาผลกระทบตอหลักทีส่ามารถใชได 
เน่ืองจากเราเปนภาคีมีการตกลงกันระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลักในการเรื่องของการระมัดระวังที่
เรียกวาพรีโทรี่แอฟโพลท  ซึ่งในความหมายนี่ก็คือถาเราเห็น ความเปนหวงใยในเรื่องที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย  แมวาเราไมมีหลักฐานเพียงพอก็สามารถใชหลักการอันน้ีได  ถาเรายึดหลัก เอฟ ที่ 
เอฟ  เราก็เจอผลกระทบขอน้ี 
 
 ประเด็นที่สอง  ประเทศไทยกต็องแบบกรับความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนํา
สินคา จี เอ็ม โอ เขามา ทีนี้เร่ืองของขาวที่มันจะโยงกับเรื่องนี้  เรามีขาว จี เอ็ม โอ เกิดขึ้นแลว  มีการใช
แลวในประเทศจีน  ออกจําหนายแลวผลกระทบเปนอยางไรใหคณุวฑิูรรับไป   ในเรื่องของทรัพยสินทาง
ปญญาผมคิดวามีอยู 3 ประเด็นที่จะโยงเกี่ยวกับเรื่องขาวหอมมะลิไทย  
 
 ประการแรก     สหรัฐตองการใหคูเจรจาขยายความคุมครองสิทธิบตัรใหคุมครองสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท   ความหมายก็คือทั้งเรื่องสิทธิบตัรพืช  สัตว และจุลินทรยี   
 
 ประการที่สอง ตองการใหประเทศไทย เขารวมเปนภาคีอนุสัญญาในกาคุมครองพืชใหม ใน
ความหมายเปนอยางไรผมจะนําเสนอ   ในอีกสวนหนึ่งก็คือใหนําเรื่องของกฎหมายในเรื่องของ เทรด
มารคมาใชในเรื่องของความคุมครองสิทธิทางภูมิศาสตรผมจะลงรายละเอียดแตละประเด็น 
 
 จนถึงขณะนี้เจรจาผานมา 3  รอบสหรัฐก็ไมไดยืนขอเสนอใหประเทศไทยขยายความคุมครอง
สิ่งมีชีวิตแตวาเม่ือเราดูสิ่งที่สหรัฐเจรราตกลงไปแลวกับเวียดนาม  จอรแดน  สิงคโปร  ชิลี  มอรร็อคโค  
ออสเตรเลีย   ซึ่งลงนามไปแลวมีผลใชบงัคับแลว  และซึ่งทางกลุมอาฟตากลุมบาเรนท  เจรจาปดไปแลว
ก็เหลือรออยูวารัฐสภาของสหรัฐจะอนุมัตหิรือไม สหรัฐตองการคุมครองสิ่งมีชีวิตทกุประเภท ผมไมคิดวา
เขาจะยกเวนประเทศไทย  การเจรจาในรอบ 4 ที่จะเกิดขึ้นที่รัฐมอนทานา เรื่องทรัพยสินทางปญญาถูก
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กําหนดไว 4 วัน จากการเจรจาถาจําไมผิด 6 วันสําหรับการเจรจาเที่ยวนี้  เร่ืองสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติจะอยู
บนโตการเจรจาแนนอน สิ่งที่สหรัฐเรียกนั้นทําไมเราถึงเรียกวาเปนการเรียกรองที่เกินวาความผูกผันที่
อยูในองคการการคาโลก มากไปกวาทีต่กลง   ตรงนี้จะชี้แจงใหวาความตกใน WTO  เราตกวากันวา
อยางไร  
 
คุณวิฑูรย    เลี่ยนจํารูญ ผูอํานวยการความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาไทย   

ก็คือวาถาเกษตรไทยปลูกกนิเองก็ไมเก็บ  แตถาขายแลวมีมูลคา เชน 25,000 เหรียญ เปนตน
คอรแนลจะคดิ 10 %  แตถามากกวา  1 ลานเหรียญจะคิด 35 %  ลองนึกดูวาถามะละกอกระจายไป
ทั่วไปประเทศถาขาว จีเอ็มโอ  ซึ่งเราเก็บเอาไวยังไมเริ่มโครงการวิจัยยังไมเริม่โครงการ  แตถาเริ่ม
โครงการวิจัย แตถาเริ่มวนัใดสิ่งเหลานีจ้ะมีผลมากก็คือบริษัทเมลด็พันธุไมจําเปนจะตองขายเมล็ดพันธุ
เลยเขาสามารถเก็บคาตงจากการสงออกเมล็ดขาวในเมืองไทย 35 %  ถาเขาคิดไวทีล่านเหรียญสหรัฐก็ 
40 ลานบาทเทานั้นเอง  เรื่องนี้เปนมากกวาเรื่องปนเปอนทางพันธุกรรมหรือเรื่องนิเวศวิทยา  แตเปน
เรื่องของการครอบงํา  คําพูดของคอนเซาเวสยืนยันเร่ืองนี้ดี  ผมไมแนใจวา  MOU ที่เสนอทางกรม
วิชาการเสนอไปเมื่อตุลาคม 47 เซ็นตหรือยัง  ถายังไมเซ็นตมะละกอ จีเอ็มโอทั้งหมดที่แพรออกไปนั้น ก็
เปนสิทธบิัตรของคอรแนล  ถาคุณสงออกมากวา 1 ลานโดยไมตองไปตองบริษทัขายเมล็ดพันธุคุณก็เก็บ
คาตงจาการสงออกไปเลย  นี่เปนเรื่องนากลัวมากการผลักดันของอเมริกันในเรื่อง เอฟ ที เอ ผานเรื่อง 
จีเอ็มโอ  มีการคาอยูเบื้องหลังชัดเจน   
 
 ผลกระทบตอการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เม่ือ 2 ปที่แลวหลังจากทาน
นายกไปพบกบัประธานาธบิดีบุช  โดยผมคิดวาเปนแรงกดดันทางการเมืองมากวาทางดานกฎหมาย  
เพราะกฎหมายอเมริกาสามารถใหสิทธิบตัรแมที่มาน้ัน จะไมถูกตองเหมาะสมก็ตามอยางกรณีของจอน
มัวรที่เราเห็น เขาใหสทิธิบตัรได  ถาเม่ือไหรที่เรายอมรับสิทธบิัตรกฎหมายสหรัฐ  นั้นหมายความวา
โครงการเสตบ็ไวดโปรแกรมที่อเมริกาเริ่มตนอยูตอนนี้ที่อเมริกาเขาก็สามารถจดสิทธิบตัรไดทนัที   
นอกเหนือจากนั้นกฎหมายสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติไมไดจดเฉพาะสายพันธุเทานั้น  สามารถจดสิทธบิัตรในขั้น
หนวยพันธกุรรมหรือยีนสได   ขณะนี้บริษัทในอเมริกานักวิจัยก็จดสิทธิบตัรไปแลวทัว่โลก  เร็วๆนี้บริษทั
ซินแซนตาขอรับคําขอสิทธบิัตรจดในประเทศทีเ่ปนสมาชิก พีซีที รอยกวาประเทศใหครอบคลมุเกี่ยวกับ
เรื่องออกดอกเปนตน  ถารวมไปถึงบริษัทซีรีราของอเมริกาที่ศึกษาเรื่องจีเอ็มโอ มีสิทธิบัตรที่ไดรับการ  
Approve   กวาหม่ืนสิทธบิตัรก็คือจะกระจายขอไปทั่วโลกตรงนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก    ที่สําคัญ
ก็คือเมื่อเรายอมใหอเมริกาสามารถจดสิทธิบตัรไดภายใตขอตกลงของการคาโลกก็เทากับเราใหประเทศ
อ่ืนทั้งหมดถายอมอเมริกา  เม่ือเราเจรจากับญี่ปุน   ญี่ปุนผลักดันใหเรายอมรับเรื่อง ยูปอป แตเม่ือรูวา
เรากําลังเจรจาอยูกับอเมริกาก็ไมจําเปน  เม่ือไหรก็ตามที่อเมริการไดสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติในการผลักให
ไทยเปน ยูปอป ไทยก็ตองรับพันธะทีเ่ราใหกับอเมริกา เราก็ใหญี่ปุนไปในตวั  ยกตัวอยาง ดร.จักรกฤษ
พูดไวชัดเจนวา เม่ืออเมริกาจดสิทธิบตัรผลกระทบก็เกิดขึ้นทันที  เรื่องนี้เกิดขึ้นแลวมีกรณีทีบ่ริษัทของ
อเมริกาโดย ลารี่พอทเตอร ไปในแม็กซิโก  แลวก็ไดถั่วชนิดหนึ่ง ถัวเมล็ดสเีหลอืงแลวถั่วที่วาเขาก็อาง
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วาไดเอาไปปรับปรุงพันธุแลวก็จดสิทธิบตัรไว   บนจอดานซายมือก็คือถั่วของพอทเตอร  ขวามือก็คือถั่ว
ขอชาวนาแมก็ซิโกชือมายาโคบาซายมือก็คืออีโนลาที่เขาจดสิทธิบตัรเม่ือป 1999  ปจจุบันนี้ปรากฎวา
พอทเตอรไดยื่นฟองเกษตรประมาณ 16 รายที่ปลูกถั่วชนิดนี้ทั้งในอเมริกาและแม็กซิโกแลวก็ยื่นหนังสือ
ไปถึงรานคาทีร่ับซื้อถั่วนี้ โดยอางวาละเมิดสิทธิบตัรของเรา  เรื่องนี้ยังไมชัดเจนเลยวาไดเมลด็พันธนี้ไป
อยางไรแตผลความเสียหายก็คือถั่วมายาโคบาสงออกลดลง 90 %  เม่ือป 2001  เชียส ก็เหมือนกับ
สถาบันวิจัยการเกษตรเขตรอนก็ยืนยันชัดเจนวาถั่ว อีโนลากับมายาโคบา เปนชนิดเดียวกัน นี่เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นใกลเคยีงกับขาวหอมมะลิของไทย ผลกระทบก็เกิดขึ้นแลว ที่สําคัญคือการใหสิทธบิัตรในพันธุพืช
นั้นมันจะมีผลตอเกษตร  วฒันธรรมเกษตรที่เปนอยู ณ ปจุบันที่ทําใหเราเห็นวาเกิดขาวหอมมะลิเกิดจาก
เกษตรไดอนุรักษพันธุพืชไดแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบานแลวก็คัดเลือกพันธุดี  แตสิง่เหลานี้จะเปนไปไมได
ทันทีเม่ือเรายอมรับสิทธิบตัรสิ่งมีชีวิต  ชาวบานจะไมสามารถเก็บพันธุไวปลกูตอได ไมสามารถ
แลกเปลีย่นกนัเองได  และที่สําคญัก็คอืวาสิทธบิัตรผูกโยงเชื่อมไปถึงผลการผลิตทีเ่กิดขึ้นจากการเก็บ
เกี่ยวดวย ยกตัววาสิทธิบตัรในมะละกอของคอรแนลไมใชเปนสิทธิบตัรเฉพาะขยายพันธุก็คือเมลด็
เทานั้น  แตหมายความวามะละกอทั้งผลรวมทั้งตนทีป่ลูกเปนสทิธบิัตรของคอแนลดวย แ ตอยูที่วาเขา
จะเรียกรองหรือเปลา  ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิบตัรจะยนืยันเรื่องพวกนี้ดี  นี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาบังคับให
ไทยตองลงนาม  และก็ไดลงนามมาแลวกับในหลายประเทศประสบความสําเร็จมาแลว  เรื่องยูปอปคณุ
บัณฑูรพูดไวชัดเจนแลววาเปนการใหการคุมครองนักปรับปรุงพันธุอเมริกาสามารถเลือกมาใชโดยใชการ
คุมครองสายพันธก็ได ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยก็คือ กฎหมายของไทยไมไดรางขึ้นตามแบบ
กฎหมายของยูปอป  อาจารย ดร.สุวิทยทราบด ี เพราะเราหลักการที่เปนที่ยอมรับกันทัว่โลกคือวา
ยอมรับสิทธิเกษตรกรและชุมชนที่ไดรับพันธุกรรมอธปิไตยของประเทศ ใครกต็ามใชประโยชนจะตองขอ
อนุญาต  ตองมีสวนแบงผลประโยชน ถาเขาไปเปนภาคียูปอปกฎหมายพันธพืชป    42  ก็ตองแกไข 
เปนการละเมดิรัฐธรรนูญของประเทศดวยซ้ํา 
 ประเด็นที่สาม   เรื่องแรกสิทธิบตัร  เร่ืองที่สองการเขาไปเปนภาคีของยูปอป    เร่ืองที่สามก็คือ
กรณีของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  คือกลองจัสมาติน เขาจะอางวาลองเกรนอเมริกันจัสมิน คําอธิบายขาง
หลังพูดจัดเจนก็คือขาวหอมมะลิของอเมริกา  ถือวาจัสมินถือวาจัสมินไรทคือชือ่ทั่วไป  สิ่งที่อเมริกัน
ผลักดันในเรื่องกรณี  ตรงนี้เรายังไมเห็น แท็กซชัดเจนถากรมทรัพยสินทางปญญาไดรับแลวชวยมาบอก
ดวย  เราเห็นในสิงคโปรทีล่งนามไปแลว อเมริกาเรียกรองใหมีการใชการคุมครองเรื่องเครื่องหมายทาง
การคามาแทนการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนัยคอืวาคุมครองโดยใชเครื่องหมายทางการคาคือการ
คุมครองโดยปจเจกชน คือการคุมครองทั่วไป หรือบริษัทใดบรษิัทหนึ่งการคุมครองใหถือหลัก  ใครไปจด
กอนไดกอน ถาไมตรงกับชื่อสามัญตรงขามสิ้นเชิงกบัสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งใหการคุมครองชุมชน ทั้ง
ชุมชนที่มีการผลิตสินคารวมกัน ใครก็ตามที่ผลติอยูในพื้นที่ดังกลาวก็ไดสิทธิเ์หลานั้นไป  อเมริกา
เรียกรองใหไทยใชเครื่องหมายการคา  นี่เปนการผลักดันทีจ่ะใหยอมรับเรื่องจัสมินไรทเปนเพียงชื่อ
สามัญ  ไมชาบังคับทางกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งพ่ึงผานสภาไป ตรงนี้จะมีผลมากเมื่อไหรก็
ตามที่เราไมคุมครองชื่อขาวหอมมะลิประเทศอื่นๆ  ที่เปนภาคีองคการการคาโลกกวา 100 ประเทศกไ็ม
จําเปนตองใหการคุมครองซึ่งเปนไปตาม มาตรา  24  (9)  ในทริป  นี่เปนเรื่องที่ซอนอยูในการเจรจาที่
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เราเห็นอยู  ซึ่งขนาดเรามีกฎหมายอยูก็จะตองถูกแกหรือไมถูกบังคับใหใชถาลงนาม ในรูปธรรม
ผลกระทบจะเสียหายขนาดไหนผมไดลองประเมินตลาดของขาวหอมมะลิจริงๆ แลวประมาณ 4-5 แสน
ตันในแตละปมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้น  แตปรากฎวามีขาวพันธุอ่ืนที่ขายในนามขาวหอมมะลิอีก 2 กลุม ๆ 
แรกก็คือ 
ขาวจัสมิน  85    ซึ่ง ดร.เบน  เจคสันซ่ึงมาชวยกระทรวงเกษตรมาเอาขาวหอมมะลิของไทย ไปผสมกับ
อีรี่ 421 ในปประมาณ   2510  และขาวนี้ปลูกในอเมรกิาและก็เปนคูแขงของขาวหอมมะลิขายในนามจัส
มินไรท แตจริงๆ แลวคือจัสมิน 85   และที่ไมใชขาวหอมมะลิเลยก็คอืจัสมาติกของไรเทค และขาวอ่ืนๆ  
ที่เปนลองเกรน  ตรงนี้ประมาณ  22   เปอรเซ็นตนี่คือความเสียหายที่เราสูญเสียโอกาสทางการตลาด  
ขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอเมริกาเรียกรองวาจะคุมครองเฉพาะสิง่ที่แวดลอมทีไ่ทยอเมริกาลงนาม
รวมกันเทานัน้  เพราะฉะนั้นขอตกลงวาดวยเรื่องอานุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพหลักๆ 
ก็คือการคุมครองอธิปไตยเหนือทรัพยากร คุมครองสิทธิเกษตรใครก็ตามที่ใชประโยชนจะตองแจงที่มา
ทําสัญญาสวนแบงประโยชนที่เปนธรรม  ก็จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้   ซึ่งเราคิดวาจุดยืน
ของประเทศในการเจรจาเรื่อง  FTA ในชวงบายกค็ือประเทศไทยตองจุดยืนอยางม่ันคง  ที่จะไมยอมรับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่อเมริกากําลังผลักดันสิ่งที่เรายอมรับไดก็คือตองยืนยันภายใตกรอบของ
การเจรจาภายใตเรื่องทริป เทานั้นการเจรจาในทริปหลายเรื่องเปนเรื่องดี  ผมยกตัวอยางกรณชีื่อสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร ซึ่ง Do 5 เปนตนมาไดครอบคลุมถึงสนิคาเกษตรและปจจุบันในการเจรจาภายใตองคการ
การคาโลกจะมีระบบสิทธิบตัรนานาชาต ิ ถาจัสมินไรทถูกบรรจุชือ่เชนเดียวกับชื่อของวิสกี้ไรทและไวส
และก็ชื่ออ่ืนๆ สิ่งเหลานี้จะไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติ ถาเรายอมตามประเทศอเมริกาสิ่งเหลานี้กก็
จะไมเกิดอะไรตอประเทศเลยเปนการตดัและก็ขัดขวางการเจรจาตอรองและการปกปองผลประโยชนของ
ชาวนาและวงการคาขาวของไทย  ขนาดคุณคุณปสกาส รานี่ เม่ือสองปที่แลว ที่เปนผูแทนการคาของอียู
พูดออกแถลงการณชัดเจนของอียู ในการสนับสนุนการคุมครองชื่อจัสมินไรท เชนเดียวกับหลายประเทศ
เพ่ือแลกกับการที่เราจะไดรับการคุมครองชื่อไวนและเหลาของยุโรปในกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 
 ประเด็นที่สอง รัฐบาลไทยตองเสนอบทบาทในเชิงรุกดวยไม นอกจากรอรับวาอเมริกาจะเสนอ
อะไรอยูที่วาเราจะเสนออะไรดวย และทั่วโลกยอมรบัวานี่คือภูมิปญญาของประเทศเราตองเรียกรองใหมี
การแกไขปญหานี้  กอนหนาที่การเจรจาจะจบสิ้น อเมริกาเรียกรองใหไทยจับเทปผี ซีดีเถื่อน  ตอง
ปรับปรุงศลุกากรเปนตน  บริษัทมอนซานโตยื่นจดหมายวาจะตองใหประเทศไทยตองมีการทดลองเรื่อง 
จีเอ็มโอ กอนที่การเจรจาจะเสร็จสิ้น  หรือใหทําใหแลวเสร็จกอนการเจรจาจะเสร็จสิ้น  นั่นคือการทําใน
เชิงรุก  รัฐบาลไทยตองทําเรื่องนี้เราตอสูมาแลวแตปจจุบันไมทราบวาอยูในประเด็นการเจรจาหรือเปลา 
 
 ประเด็นตอมาก็คือเรียกรองใหอเมริกายอมรับอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากร อาจจะเปน
การยากที่อเมริกาวาจะตองไปลงนามในภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเด็นใด
ก็ตามที่เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิดอธิปไตยของประเทศการเจรจาทวิภาคีเพ่ือรับรองกันใน
เรื่องนี้เปนสิ่งที่เปนไปได 
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 ประเด็นสุดทาย เรื่องจีเอ็มโอ เราตองยืนยันวาเปนเรื่องขอตกลงระหวางประเทศเปนเร่ืองที่เรามี
อํานาจในเรื่องที่จะปกปองทรัพยากรของประเทศ การดําเนินการทดลองตองปองกันไมใชเกิดความ
เสียหาย และความเสียทีเ่กดิขึ้นกรณีการทดลองจีเอ็มโอเม่ือหลายปกอน ฝาย บพีี ที่บริษทัมอนซานโตที่
ยืนหนังสือไปยังตัวแทนการคาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐที่จะใหไทยเปดเปนความบกพรองของมอน
ซานโตเอง เปนการทดลองรวมกับรัฐบาลไทยและมันก็กระจายออกมาและเปนทีม่าของนโยบายใหมีมอร
ราทอเลี่ยมในเร่ืองของการทดลองเมื่อ 3 เมษา ป 2544 
 
ทั้ง 2 ทานก็ไดฉายภาพใหเราเห็นวาเราตองระวังในเรือ่งอะไรบางในการที่จะเจรจาวาควรจะทาํอยางไรที่
จะเกิดผลกระทบที่นอยที่สดุของสังคมไทย  อยางที่คุณสงกรานตเลาใหเราฟงแลววาขาวเปนสวนหนึ่ง
ของวิธวีัฒนธรรมไทย เศษฐกิจไทย   
 
คุณวัลลภ   มานะธัญญา   กลุมบริษทัเจียเมง 
 
  ผมวาขาวหอมมะลิมันเปนขาวไทย  ซึ่งเราควรใหความคุมครองและปกปองอยางมาก  
ผมอยากจะยอนภาพนิดหนึ่งอะไรมันเกิดขึ้น และเราสงออกเราเริ่มทําอยางไรกัน แลวก็รวมถึงสถิตติางๆ 
ขาวหอมมะลปิลูกมากแคไหนในประเทศไทย เราสงไปที่ไหนบาง    ปญหาของขาวหอมมะลิ
นอกเหนือจากทางดานกฎหมายสิทธิปญญา  มีปญหาอะไรบาง มีอะไรบางที่เราคิดวาประเทศไทยตอง
ทําเกี่ยวกบัขาวหอมมะลิ  ผมถามพอวาทําไมมาทําขาวหอมมะลิสงออก  เริ่มทําประมาณอายุ  28 - 30 
เริ่มสงออกขาวหอมมะลิ ทาน 85  ก็ประมาณ 55 ป ก็จากที่ประเทศไทยคนพบ  เดิมเราทําขาวขาว
สงออกที่สิงคโปรรวมประมาณ  60  ปมาแลว  เราทาํขาวหอมมะลิสงออกเกือบๆ 50 ปแลว เราสงไป
ฮองกงเปนประเทศแรกในป 1950 ขาวหอมมะลิเปนที่ชื่นชอบของคนเอเชียมาก  ฮองกงถือเปนตลาด
ใหญอันดับสามของประเทศไทย  เราสงออกขาวหอมลาสุดเกือบ 2 ลานตันตอปเราสงออกหลายปแลว  
แตประเทศไทยไมไดใหความสําคัญของขาวหอมมะลิ จัดขาวหอมมะลิอยูในประเภทขาวขาว  
เพราะฉะนั้นสถิติอันนี้มีตอนป 2530 - 40   แตการเจริญเติบโตของการขายขาวหอมเพิ่มขึ้นทุกป 10 - 
20 - 30 %  จนถึงป 2548 เรานาจะสงออกไมต่ํากวา 180,000 ตัน รวมทั้งตนขาวปลายขาวดวย  ตลาด
ที่ใหญที่สุดคือสหรัฐอเมริกา อันดับสองคือ จีน สามคือฮองกง ถาเราไปดูวาตลาดพวกนี้มีการเติบโตทุก
ตลาด ใครก็แลวแตที่ไดทานขาวหอมเขาจะเปลี่ยนจากขาวเดิมที่เขาทานเปนทานขาวหอม   เพราะหอม
อรอยนาทานมาก ไปดูตลาดทานขาวหนึง่อยางอาฟริกา ตลาดทานขาวขาว  ประมาณการทานขาวหอม
จะเพ่ิมขึ้นทุกป เพราะฉะนั้นอนาคตถาเราไมเสียสิทธเิรื่องสิทธิประโยชน  อนาคตของไทยเรื่องขาวหอม
มีมากแนนอน  บานเราปลกูขาวหอมประมาณ 18 ลานไรตอป ขอมูลจากระทรวงเกษตร    มันก็เพ่ิมมา
เรื่อย เพราะวามีความตองการและก็ขายไดราคาดีชาวนาขยายการปลูกเรื่อย  แหลงที่ปลูกใหญสุดคือ
ภาคอีสาน  ทุกจังหวัดตองปลูกขาวหอมเพราะเปนขาวทีข่ายไดราคา  ภาคที่ปลูกขาวหอมอีกคือ
ภาคเหนือ ประมาณ 15 % ของเน้ือที่การปลูก  18 ลานไรอยูภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต นอยมาก 
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เพราะวาขาวหอมกินที่ไหนอรอยที่สุดก็ตองบอกวาภาคอีสาน รองลงมาภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคใต   
นักวิชากรบอกวาคงเปนเพราะดินที่ปลูกมันเปนดินรวนปนทรายอีสานจะมีความเปนเกลือมากอน  มัน
เหมาะสําหรับขาวหอม  บานเราขาวหอมการปลูกมันพัฒนาไปไดเรื่อยๆ  ปญหาของการขายการผลิต
มันมีปญหาในตัวของมันอยู คือการปลอมปน มันเปนปญหาที่นาจะนํามาแกไข   
 
 ปญหาตอมาก็คือเราดูแลเรือ่งขาวหอมดีแคไหน เพราะวาอนาคตขาวหอมจะดีแตวาถาเราไม
ดูแลภาพของขาวหอม  อนาคตอาจเสื่อมถอยลงได ขาวหอมเดี๋ยวนี้ไมอรอยเหมือนกอนไมเหมือน
โบราณ  เราในฐานะที่เปนชาวนาตองเร่ิมตนคัดเลือกพันธุและตองปรับปรุงพันธุแตตน  เปนจุดสําคัญ  
มันเปนหัวใจสําคัญ  ตอมาผูที่อยูในวงการขาว โรงสี  ผูสงออก  ตองมีกฎหมายสรางจรรยาบรรณ  อยา
ใหปอมปน ลดการปลอมปน   คนที่อยูในวงการเขาใจดี  ขาวราคาขึ้นลงทุกวัน  การขายขาดทุนบางที
มันก็มันคอยอยากทําก็ไปผสมปนเป  มันเปนภาระทีต่องแก  บางทีก็เปนลูกคาปลายทาง   ถาตราของ
เรา  เราปอมปนไมได   ถาเราอยากใหขาวเปนเอกลักษณของประเทศจริงๆ ผมวารัฐบาลตองทํา
มากกวานี้  เราก็ไดรับโลหในฐานะที่เปนผูสรางขาวหอมในตางประเทศจนเปนเอกลักษณของประเทศ    
ถาจะใหดีขาวหอมมะลิพันธุที่เราใชกันอยูนาจะรื้อใหหมด รัฐนาจะไปทําพันธุขาวหอมมะลิแท  105  
ขึ้นมาใหม ขอทําซะ 3 ปๆ  ละ  แสนตันไปแลกกบัเกษตรตองใชใหครบ แลวตองสอนวธิทีี่จะทําให
ปรับปรุงพันธขึ้นเรื่อยๆ  สอนเกษตรใหรูวาคุณเอาพันธุไปปลูกๆ แลวไปเลือกแลวคอยเอามาทําเปน
พันธุขยาย อยางนี้ปจจุบันไปซ้ือขาวในทองตลาดมาทําพันธุมันก็แย  ตองเอาวิชาการไปใหดวย  ขาว
หอมตองการน้ํา  ตองทําชลประทานเขาทําใหเต็มที่   มันขายไดแนๆ อยูแลว  ปจจุบันขาวหอมเราได
ผลผลติ 300 กิโลตอไร  ต่าํที่สุดในโลกแลวแตก็ขายได  ประเทศไทยปลูกขาว  25  ลานเกวยีนทั่วโลก
ปลูก  600   ลานเกวียน  แตไทยสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลกมากวา  30  ปติดตอกันไมมีประเทศไหน
ชนะเลย  แลวมีแตเหลือแตขาวหอมมะลิขาวขาวคุณเอาประเทศไหนก็มี ทดแทนกันไดหมด แตขาวหอม
ใครทดแทนไดคอนขางจะยาก  มันเปนขาวเอกลักษณของไทยจริงๆ รัฐบาลตองสงเสริมหนักกวานี้ ตอง
ลงทุนกับมันจริงๆ มันถึงจะใหผลกวานี”้ 
 
 
ผูเขาสัมมนารวมอภิปราย 
 คุณศักดา จากกรมสงเสริมการเกษตร 
 “เห็นดวยกับคณุวัลลภอยางยิ่ง  ผมเคยเขียนลงในเทคโนโลยีชาวบานเรื่องพอคาเราสงของไมมี
คุณภาพออก ปญหาเราเจอจริงๆ  เรื่อง เอฟทีเอ มันยังเปนเรื่องที่พอสูกันได แตเรื่องสูกับคนไทยสูยาก  
ผมเคยซื้อขาวหอมมะลิมากิน  มันเปนจัสมินจริงๆ แตเปนกลิ่นนำหอม ทําอยางนี้ไดอยางไร หลังจากนั น    
ขาวท  ี เรขายถงัละ 240 ผมซ้ือที่ตลาด 350 ม ันตางกันตั้งเยอะ ถาเราทําไมไดมันก็แพภัยตนเอง  ผมเคย
เสนอรัฐบาลใหขึ้นแบลคลิสตเลย  เพราะถาไมทําตรงน ีอเมริกาเรื่องทีหลัง” 
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คุณดํารงศักดิ์  อนุกรรมการวุฒิสภาดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 “ในเรื่องเอฟทีเอ ที่สหรัฐจะทํากับไทยหลายเรื่องผมก็ทราบวาหลายๆ ทานก็เปนหวงวาเรื่องขาว
จะไปรอดหรือเปล า อยากฝากประเดน็ไวทานวัลลภออกไปแลวไดขอมูลทุกอยางสหรัฐอเมริกาบางที
บริโภคขาวเราแตวาบางทีวธิีการบริโภค  ปญหาคือเขาไมทราบวาจะหุงอยางไร คือถาเราสอนเขาดวยวา
จะตองบริโภคอยางไร ดานการขาย  ดานกฎหมายอยากใหไปกระทุงใหมันเกิดขึ้นจริงๆ ไมใชเราพูดกัน
วาเราจะหาหนทางอยางไร  เราจะตองบุกกอนวาที่เราจะทําเรื่องขาวหอมที่เปนรายไดเขาสูประเทศเขาสู
ประเทศเราเปนจํานวนมากมากถาเราปลอยใหประเทศสหรัฐอเมริกาจดกอนอยางที่เขาทําจัสบาติก เราก็
ทําคําวาขาวหอมมะลิขึ้นมา ตอไปสินคาที่ออกจากประเทศไทยแลวขอใหเปนชื่อไทยแลวทับตวัน้ีไป เขา
ก็จะรูวาถาเปนของไทยยี่หองเปนชื่อนี  การประชาสัมพันธก ็ควรไปใหมากที่สุด” 
 
คุณลุงสุนทร 
     “ผมรูสึกเปนหวงแมมะลิ   เพราะเดิมทานตั้งบานเรือนอยู บางคลา ตําบลทาทองหลาง วันน้ีปรากฎ
วาไปตั้งครอบครัวที่ภาคอีสาน  ถามีผลกระทบอยูภาคอีสานไมได ทานจะแตงงานกับฝรั่งเราจะเหงาผม
ขอฝากไว” 
 
 
คุณวรพงศ  รปูเลิศ  ตัวแทนจากทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธาน ี
 “ทุกทานไดแสดงวิสัยทศัน  กระผมจะทํางานรวมกับรากหญา ผมอยากจะเสนอคอืยุทธศาสตรใน
การเรียนรูระหวางหนวยงานที่ทํางารวมกัน  เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานตางๆ รวมกัน
คิด รวมกัน  ที่ผานกลุมเกษตรกรจะไมค อยไดมีการเรียนรูสวนนี่ จะร เพียงอยางเดียวก็คอืเจาหนาที่
เกษตรไปบอกอยางนี้นะ อันนี้พันธุขาว อันนี้ปุยแลวทําตาม การเรียนรูและวิธีคดิไมเกิดขึ้นผมอยากจะ
นําเสนอใหรวมกันถายทอดความรูสูเกษตรกรตอไป” 
 
คุณสุกัญ  สังวะณะจากสุพรรณบุรี 
 “เปนชาวนา ผมเขามาแลวรูสึกสับสนเพราะวาขาวมีทัง้เปนชีวติของคนไทย เรากาํลังเอาชีวติไป
ขายเปนการคา และก็มารองแรแหกระเชงิหรือเปลา รูสึกวาวาวุน ในเร่ืองของขาวหอมดอกมะลิ 105 เปน
พันธุกลับกลายเปนมะลิ 105 มันใหญกวาขาวหอม แตคําวาขาวหอมมันไมใชแค 105 อยางเดียวมีทั้ง 
กข 15  มีอีกเปนรอยๆ สายพันธุที่เอามารวมอยู  แลวรฐับาลก็มาออกมาตรการวาขาวหอมตองมีอะ
มีโรดเทานี้ ความยาวของเมล็ดเทานี้   ผูคาก็อยากไดผลิตภัณฑทีม่ากๆ เพ่ือคาแขงกับเขาได  แตป ัญ
หาก็คือเกษตรก็จนเหมือนเดิมการเพิ่มผล ิตอไรไมไดคดิเลยวาจะเพิม่อยางไร กับกลายเปนวาจาก 17 
ลานไรเปน 18 ลานไรแลวทําไงมันจะทดแทนไดเทาไหร สุดทายก็เปลี่ยนไปเปนบุกรุกทําลายปา  เพราะ
หอมมะลิสามารถอยูในที่น้ํานอยได ปจจุบันเทคโนเลยสูงมากแคเขา ็ทําไดแลว  ตรงนี้ผมหวงในเรื่องของ
มันเปนชีวติจริงหรือเปลาในเรื่องขาวเราขายไดเปนอันดับหน่ึง ปนี้ 10 ลานตันขาดทุนอีกกี่รอยลานยัง
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จะตองขายเพือ่ขาดทุนอีกหรือเปลา   ตรงนี้เกษตรขาดทุนๆ ตั้งแตแรก  แตพอผูสงออกขาดทุนรัฐบาล
ซัฟซิด้ีให  ผูคาในหวงโซของขาวจนถึงผูสงออกมีกําไรหมด ยกเวนชาวนาอยางเดียวที่ตองขาดทุน
แรงงานกันเอง ผมหวงอีกอยางก็คือวาถาอีสานมีชลประทานทานจะไมไดขาวหอมมะลิ สภาพแวดลอม
เปลี่ยนเม่ือไหรจิตใจคนเปลีย่นความยากจะเกิดเอาขาวมาเปนธุรกิจทันทีไมตองไปที่โนนหรอก  ที่
สุพรรณบุรีฝงตะวันตกพอเริ่มมีบอบาดาล เปลี่ยนจากหอมมะลิเปนขาวนาปทนัที เพราะตองการเงิน  
ขาวคือการคา อีสานขอใหคงอยูอยางนั้น แตจะทําอยางไรที่จะไปชวยยกระดับผลผลติใหได ขาวดอก
มะลิ 105 เปนตัวที่เยี่ยมมาก ผมเคยทําเม่ือประมาณ 20 ปที่แลวประมาณ 30 - 35 ตอไร ใหดีขนาดไหน
ก็ไดเทานี้ผมเอา 105 ไปจัดการแคกรอบแรกใหดีอยูที่  68  ถังตอไร เริ่มกรอบที่สองดวยการบํารุงดินใช
ปุยอินทรียได 74 ถังตอไร แตสิ่งเหลานี้ไมสามารถทีจะถายทอดไปใหเกษตรกรไดก็ตองโทษไปทาง
ขาราชการ ผมเคยไปรวมงานราชการบอยมาก เขียนแผนพัฒนาอบรมกันจังผมไมรูวาจะเสียภาษีไปให
จัดอบรมทําไม  ในเรื่องของวิชาการหอมมะลิมันมีขอจํากัดมีวิธีการใหเพ่ิมผลผลติได  อยาเอา
ชลประทานเขามันจะเกิดการลางเกลือ  แตถาไมเอาชลประทานใชการบํารุงดินเขาไป และ ใหความรูการ
จัดการเขาไป” 
 
(ช)  ผูดําเนินรายาการ 
    สวัสดีครับเชาวันน้ีเราจะมารวมกันอภิปรายเรื่องอดีตและอนาคตขาวหอมมะลิไทยภายใต เอฟที
เอ  วิทยากรทานแรก คุณสงกรานต จิตตรากรณ  จะใหความรูในเรื่องความสําคัญของขาวหอมมะลิตอ
สังคมไทย 
 
คุณสงกรานต 
 “ผมขาราชการบํานาญครบปแลวความรูอาจจะไมทันสมัย แตอยากมาแลกเปลีย่นความรู 
ความสําคัญของความหอมมะลิ  ขอทาวความสักนิด  ขาวที่เรารบัประทานอยูทัว่0โลกมีอยู 2 ชนิด คือ
ขาวเอเชยี กับ ขาวแอฟริกา แลวก็ขาวมีถิ่นกําเนิด เอเชียมีถิ่นกําเนิดในเอเชียโดยเฉพาะประเทศไทย ที่
ผมพูดอยางนี้เน่ืองจากเรามีบรรพบุรุษของขาวที่เราปลกูปจจุบัน คือ ขาวปา  คือทั่วโลก 22 ชนิด อยูใน
บานเรา 5 ชนิด  2 ชนิดเปนบรรพบุรษุของขาวที่เราปลูก ขาวมีความสําคัญตอคนไทยมาชานานเรียกวา
เปนวัฒนธรรมเลยก็ได การปลูกขาวในบานเราจากหลักฐานมีการปลูกมามากกวา 5500 ป มีประวัติมา
ยาวนาน ขาวมีผ ลกระทบตอสังคมไทยอยางไร จากผลผลติขาวทัว่โลกประมาณ 550 ลานตันประเทศ
ไทยเราผลติไดปหนึ่งประมาณ 22- 23  ลานตัน กก็วาครึ่งประมาณ 13 ลานตันเราใชบริโภค เหลือ
ประมาณ 13 ลานตันเราใชสงออก จะเห็นวาขาวมีความสําคัญตอชีวติของคนไทยอยางมาก และมี
ความสําคัญเปนแหลงเกิดของวัฒนธรรม  ทางคุณพ่ีสุนทรก็ไดกลาววา มีการปลูกขาวขาวดอกมะลิ
ผลผลติประมาณ 1 ลานตนั ปจจุบันมีการปลูกขาวขาวดอกมะลิประมาณ 13 ลานไร  อยากจะกลาววา
เปนขาวขาวดอกมะลิ  ประเทศไทยเปนแหลงของพันธุขาว เน่ืองจากเรามีบรรรพบุรุษของขาวอยู มีการ
ผันแปรจากการคัดเลือกของมนุษยของสภาพแวดลอม ทําใหเรามีพันธขาวหลากหลาย พันธุขาวปจจุบัน
มีประมาณ 5,000 ชื่อ ขาวดอกมะลิเปนหน่ึงใน 5,00 การคัดเลือกของบรรพบุรุษของไทยไดคดัเลือกตาม
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ความตองการ พวกที่ฝนตกเร็ว ฝนไปมาเร็วก็คัดเลอืกพันธที่อายุเบา แหลงทีมี่น้ําขังก็คัดเลอืกพันธที่
อายุหนักๆ เชนขาวขึ้นนํ้า การเก็บเกี่ยวก็เริ่มตั้งแตพฤศจิกาไปจนถึงมกรา-กุมภาก็มี จะเห็นไดวาความ
หลากหลายทางชีวภาพมีสูงจึงมีความสําคัญตอชวีิตความเปนอยูของคนไทยอยางมาก    
 
หลังมีพันธขาวที่คัดเลือกตามมนุษยและสิ่งแวดลอมแลวก็ยังมีพันธุขาวหอมดอกมะลิ  ปลูกตั้งแตป 2488 
ที่ชลบุรีจากชลบุรีก็มีนํามาปลูกที่ฉะเชิงเทรา 150 ถัง จาก 100 ถังเอาไปสีกินเนื่องจากมีคุณภาพดี  อีก 
50 ถังก็แจกจายกันปลูกหลงัจากปลูกป 2493 มีการรวบรวมพันธุขาวคุณลุงสุนทรก็ไดไปรวบรวมที่โนน  
คุณสุนทรอาจจะเพิ่มเติมวาทําไมที่ชลบุรไีมมีพันธุขาวขาวดอกมะลซิึ่งไดมีการปลูกมาตั้งแตป 2488 แลว 
ปลูกกอนที่ฉะเชิงเทรา หลังจากที่รวบรวมมาได 199 รวงก็ไปปลูกที่สถานทีดลองขาวโคกสําโรง 
นักวิชาการก็ไดคัดเลือกรวงที่ 105  สําหรับขาวพันธุนี ้ขอดีคือวาเมล็ดยาวเรียวใส เวลาหุงตมแลวออน
นุม ปลูกไดปละ 1 ครั้ง  คือปลูกไดปละหนึ่งครั้งมีทั้งขอดีและขอเสยี ขอดีคือปหน่ึงปลูกไดหนึ่งครั้งการ
สุกของเมล็ดก็จะเปนไปตามธรรมชาติไมมีการเรง แตถาปลูกมากกวาอาจจะมีการเรงเอาไปเก็บเกี่ยว
แลวเอามาอบจะเห็นวาคุณภาพไมดี ขาวปทุมธานี 1  ซึ่งเปนขาวหอมซึ่งมีเลือดของขาวขาวดอกมะลิซึ่ง
ปลูกไดตลอดปคุณภาพสูขาวดอกมะลิไมได เน่ืองจากวาขาวดอกมะลิหลังจากออกดอกแลว  ขาวดอกมะ
ลจะออกดอกประมาณ 21  ตุลาคมประมาณนี้ ถาไปทางแถวอีสานชวงวันที่  20 ,21,22  จะไดกลิ่นหอม 
หลังจากออกดอกแลวอากาศจะแหงเมลด็ขาวก็จะไดพัฒนาไปตามธรรมชาติไมถกูความรอนไมถูกฝน ไม
เหมือนขาวทีป่ลูกทั้งปก็จะถูกความรอนหรือถูกฝนคณุภาพของขาวนาปก็จะดีกวาขาวนาปง ขาวนาปง
อาจจะนําไปเขาเครื่องอบอันน้ีถือวาไมเปนไปตามธรรมชาติ  ขาวนาปงดอยกวา  ขาวดอกมะลิและขาว
โดยรวมวามีผลตอสังคมไทยอยางไร 
 
อันแรกก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจก็คือปลกูขาวเศรษฐกจิจะดีขึ้น แตลุงสุนทรพูดวาแตกอนตองตําน้ํากิน 
และเปนความมั่นคงของประเทศ ถาเกษตรมีขาวกินก็คงไมเดือดรอน ขาวเปนบอเกิดของวฒันธรรมใน
พิธีกรรมตางจะเห็นวามีพิธีจรดพระนังคัญแรกนาขวัญ  พิธีแหนางแมว เพ่ือขอฝน อันนี้ก็เปนวัฒนธรรม
ของขาว   ขาวหอมมะลิก็เปนสวนหนึ่ง เปนบอเกิดของภาษา  เชนเปนคําพูดทางวัฒนธรรม เชน กินขาว
แลวหรือยัง อาจจะไมใชขาวก็ไดแตใชคําวาขาว  เปนแหลงใชในมาตราตวง วัด  เชนขาว 18 ขาวใชใน
เปนคําเปรียบเทียบ เชน ขาวนอกนา บอกระยะเวลานานไหม เชน ขาวเดือด ประมาณ 10-15 นาท ี
สมัยกอนยังไมมีนาฬิกา  นี่เปนบอเกิดของการใชกันในพื้นเมือง ขาวดอกมะลิซึ่งเปนพันธุด่ังเดิม  
ปจจุบันก็นํามาใชประโยชนโดยตรงมใหเกษตรกรปลูกคือสุกแลวจะขาวเหมือนดอกมะลิ   แตวากลิ่น
หอมจะหอมเหมือนใบเตย  ถึงมีชื่อเรียกวาขาวขาวดอกมะลิ   พอเรียกๆ ไปก็เปนขาวหอมมะลิ  จริงขาว
ของเมืองไทยมีเยอะอยางนอยก็ 100 กวาพันธุ  เคยไดยินไหม หอมสะดุง  , หอมทายครัว  ขาวหอม
มะลิเปนหน่ึงในรอยกวา  ใชในทางออมสังคมมาใชในพอแมในการปรับปรุงพันธุ จะเห็นไดวาพันธขาวที่
สรางขึ้นมาใหมๆ อยางนอย 4-5 พันธุมีเลอืดของขาวดอกมะลิเปนฐานพันธุกรรม 
 

 16 



สรุปก็คือวาขาวมีถิ่นกําเนดิในบานเราทีไ่ดรับการคัดเลือกวิวัฒนาการจากตัวเขาเองเพื่อปรับใหเขากับ
สภาพแวดลอมการคัดเลือกของเกษตรกรก็ไดมาเปนพันธุขาวขาวดอกมะลิ  จากนั้นก็ไดคัดเลือกรวง
บริสุทธิ์กไ็ดรวงที่ 105 เปนรวงที่ไดรับความนิยมจนกระทั่งปจจุบัน 
 
ผูดําเนินรายการ (ช) 
 “ขอบคุณพ่ีสงกรานตที่ไดมาเลาใหเราฟงถึงความสําคญัของขาวหอมมะลิในสังคมไทย  ซึ่งทาน
ก็ไดสรุปแลววาขาวเปนพืชหนึ่งที่ไดอยูคูกับแหลมทองสุวรรณภูมิมาชานาน 5,00 กวาป คนไทยก็อยูที่นี่
มาตั้งนานแลว ขาวก็เลยเปนสวนหนึ่งของสวนหนึ่งของวัฒนธรรม วิถีชีวติการดํารงอยูของสังคมไทยมา
เปนเวลาชานาน  ซึ่งเม่ือ 40 กวาปที่แลวก็ไดคัดเลือกเอาขาวขาวดอกมะลิขึ้นมาใชประโยชนแลวก็เปน
พืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทย  สําหรับลําดบัตอไปผมจะเรียนเชิญคุณบัณฑูร  เศรษฐศิโรจน  
ทานเปนผูอํานวยการโครงการนโยบายฐานทรัพยากรและกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ ..จะมาเลาให
เราถึงความเปนมาถึงประเด็นความขัดแยงในการคาดานขาวระหวางไทย – สหรัฐ ประเด็นการเจรจา
ระหวางไทย-สหรัฐที่เกี่ยวของกับการอนุรักษและคุมครองการใชประโยชนจากขาวหอมมะลิ” 
 
คุณบัณฑูร 
 “ประเด็นที่ผมจะพูด 2 หัวใหญ   เรื่อแรกเปนเรื่องของจะชี้ใหเห็นความขัดแยง การแยงชิง
พันธุกรรมที่เกิดขึ้นจากประเด็นขาวหอมมะลิ  ซึ่งขณะนี้เปนกรณีที่เกิดขึ้นกับสหรัฐอยูหลายครั้งหลาย
ครา  อีกสวนหนึ่งคือสิ่งที่จะพูดถึงการเจรจาที่เกิดขึ้นระหวางเรากบัสหรัฐในหวัขอการเจรจาที่จะโยงถึง
ผลกระทบเกีย่วกับขาวหอมมะลิ  ซึ่งในประเด็นที ่ 2 จะวางเฉพาะขอบเขตประเด็นที่จะโยงมาถึง
ผลกระทบ สวนการวิเคราะหถึงผลกระทบที่มีตอขาวหอมมะลินั้น  จะสงตอใหคุณวิฑูร ผมทําหนาที่
เหมือนกองกลางเปนแบ็คแฮม สวนโรนันโดก็ยิงประตูใหพ่ีวิฑูรไป   
ในเรื่องสงครามทางการคาในเรื่องการแชงชิงขาวหอมมะลิในป 42 ทานคงจํากันไดมีบริษัทเอกชนของ
สหรัฐบรษิัท  ไรทเทรค   ไดมีการจดเครื่องหมายทางการคาในนามชื่อของ จัสมินไรท ไดเกิดใหมีการ
ตื่นตวัในวีดีโอที่ทานไดดูเม่ือตอนเชา  ไดเห็นประเด็นในเรื่องนี้ รวมถึงในเรื่องของจัสมาตินดวย 
เหมือนกับเอาชื่อของพันธขาว บาสมาตินกับพันธขาวหอมมะลิ  ในภาษาอังกฤษกค็ือ จัสมิน  ไปผสมกัน
ทําใหเกิดความสับสนของผูบริโภคไปซื้อขาวมาบริโภคโดยคิดวาเปนผลผลติจากการนําขาว 2 พันธุมา
ผสมกันซ่ึงไมไดมีเหตุผลความถูกตองเลย  ไมนานอีก 2 ปถัดมาก็ไดมีโครงการปรับปรุงพันธุขาวหอม
มะลิไทยในสหรัฐมีนักวิจัยของสหรัฐที่ทาํการปรับปรุงมาวัตุประสงคชัด  ซึ่งถาทานไปคนใน เวบ็ไซตก็จะ
เห็นโครงการเหลานี้ปรากฎอยูเขาตองการที่จะปรับปรุงใหไดขาวเหมอืนกับขาวหอมมะลิไทย  เพ่ือจะ
ทดแทนการนําเขา  และอีกวัตถุประสงคหนึ่งก็คือ  เพ่ือที่แขงขันกับขาวไทยในตลาดโลก  ก็เปนที่มาของ
การที่นําเอาพันธุขาวของไทยไป  พอเราสืบคนซ่ึงหลายทานที่นั่งอยูทีน่ี่ก็ชวยกันสบืคนประเด็นเรือ่งนี้  ก็
พบวาเขาเอาไปจากฮิวรี่ ส ถาบันศูนยวิจัยขาวของฟลิปปนส ก็เปนขาวทีเ่ราเอาไปฝากไว 
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 ประเด็นตรงน้ันมันเปนปญหาของการเปลี่ยนแปลงในกติกาโลก  คอืกอนหนานี้เรายอมรับกตกิา
โดยชื่อภาษาอังกฤษตรงนัน้ คือชื่อยอของการตกลงระหวางประเทศที่เปนทางการในป 1993 ทางเอฟ ที 
โอ ก็มีการตกลงนานาชาติ วา ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเปนสมบัติรวมกันของมนุษยชาติ  เพราะฉะนั้นสิ่ง
ที่ลุงสุนทรเลา มันเกิดขึ้นในชวงที่เราถือกันวาพันธุกรรมพืชเปนสมบัติรวมกันของมนุษยชาติไมถือกันวา
เปนการขโมย  เราก็เอาของเขามา เขาก็เอาของเราไป  เม่ือเขาเอาไปพัฒนาใหมีดีขึ้นเราเห็นวามัน
เหมาะสมที่จะเอากลับมา  เราก็ไปเอากลับมา  เปนการแลกเปลีย่นกัน  แตวาเม่ือมีการเปลี่ยนแปลง
เกิดขึ้นที่สําคญัก็คือในป 1992   ตั้งแตมีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพที่ถือวาไดวา
รับรองสิทธิอธปิไตยของทรพัยากรชีวภาพ เปาหมายก็คือวา ทรัพยากรอยูในประเทศของไทย  ประเทศ
ก็มีสิทธิที่จะกาํหนดกติกาใหใครใช  หรือไมใหใครใช  จะใหใชโดยมีระบบกฎหมายอยางไร  ความ
เปลี่ยนแปลงอีกครั้งในป 1995 เม่ือมีการตกลงทรคิที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งองคการการคาโลก เดิมที่บอก
วาทรัพยากรไมไดเปนของใครเปนสมบตัริวมกันของมนุษยชาติมาสูใหประเทศกําหนดขึ้น พอมาในป 95  
ก็บอกวาบรษิทัเอกชน นักวิจัย สามารถ เปนเจาของพันธุกรรมได ถาทานสามารถประดิษฐคิดคนจนเขา
หลักเกณฑ ตามระบบสิทธบิัตร  นั้นคือความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นเปนกติกาโลก ซึ่งนํามาสูความยุงยาก
ที่เรากําลังเผชิญอยู 
 
 ในสวนที่จะเกีย่วของกับเรื่องการเจรจา  ผมยิบยกมา 4 ประเด็น ในเรื่องของการเจรจาเปดตลาด
สินคาเกษตร ซึ่งในสวนนี้ทั้งคุณวิฑูรและคุณวัลลภจะขยายความผมจะขามประเด็นน้ีไป  ผมจะขยาย
ความในสวนของที่เกี่ยวของกับเรื่องของ  จี เอ็ม โอ  การเจรจาที่เกี่ยวของกับทรพัยสินทางปญหา  และ
ในหัวขอที่เกีย่วของกับสิ่งแวดลอม เราเจรจากับสหรัฐเร่ือง เอฟ ที เอ รวมทั้งหมด 23 หัวขอทานคง
ทราบดี  สวนที่ยิบมาตรงนี้ 4 หัวขอ  ที่จะกระทบเรื่องของขาวหอมมะลิของไทย  ประเด็นเรื่อง จี เอ็ม โอ 
เราจะไดยินทานคณะเจรจาจะบอกวา สหรัฐไมไดรวมเรื่องนี้อยูใน 23 หัวขอตรงนั้นคือความถูกตอง   
แตวาเมื่อดูในสาระ  ขอเรียกรองในประเด็นเรื่องการเกษตรจะมีขอเรียกรองอยูอยางนอย 2 หัวขอที่คิดวา
ตรงนี้ที่นําไปสูการเปดเสรขีองสินคา  จี เอ็ม โอ ในประเทศไทย  ขอเรียกรองของเราก็คือ 
 
 1 ใหประเทศผูเจรจาในความหมายก็คือประเทศไทยยึดหลักปฎิบัตคิวามตกลงที่อยูใน
องคการการคาโลกฉบับหน่ึงคือความตกลงดานสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช  อยางเครงครัด 
ความหมายเปนอยางไรผมจะนําเสนอตอไป  สวนหนึ่งก็คือตองการใหประเทศไทยขจัดมาตรฐานที่มี
ผลกระทบตอเทคโนโลยีชวีภาพ  ตรงนี้เขียนไวชัด ในกฎหมายใหอํานาจการเจรจาก็กําหนดตรงนี้ไวอยู
ในกฎหมายของสหรัฐเลย เชนเรื่องของการติดฉลากสนิคา ชึ่งก็หมายรวมถึงฉลากสินคา จี เอ็ม โอ ดวย
สิ่งที่กําหนดไวในการตกลงในองคการการคาโลก ตรงนั้นใหสิทธปิระเทศสมาชกิกําหนดมาตรการดาน
สุขอนามัยพืชที่จําเปนเอาไปเรื่องการจํากัดในดานการคาเพื่อคุมครองในเรื่องของชีวติ หรือสุขภาพของ
สัตว พืช ซึ่งตรงนี้เราจะเหน็ปญหาเรื่องเร่ืองการนําเอา สงออก  ซึ่งเปนปญหาในเรื่องนี้อยูเยอะหลักา
การสําคัญในเรื่องนี้ที่เปนประเด็นที่เกี่ยวโยงก็คือวา การที่จะใชมาตรการดังกลาวจะตองมีเหตุผลทาง
วิทยาศาสตรอางอิง มาตรการนั้นโดยที่ไมเกิดใหมีการบิดเบือนทงการคา    
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 ประเด็นตรงน้ีที่จํานําไปสูผลกระทบก็คือวาในกรณีเรื่องของสินคาเทคโนชีวภาพสมัยใหม สินคา 
จี เอ็ม โอ นั้น เรายังเปนที่ถกเถียงกันครับวาผลกระทบระยะยาว ในกรณีที่เกิดผลกระทบตอมนุษยตอ
สิ่งแวดลอมจะเปนอยางไร ยังไมมีการทดลองในระยะยาว ไปกวา 10 ป  ที่จะเปนขอสรุปตรงนี้  
เพราะฉะนั้นถาเราตองยินยอมตามสหรัฐคือการใชมาตรฐานสุขอนามัยอยางเครงครัด  หมายความวาถา
เราจะตองจะตองจํากัด จี เอ็ม โอ  หรือสินคาเทคโนโลยี ทางดานอ่ืน ประเทศตองเอาหลักฐานทางวิทยา
ศาตรมายืนยนัใหไดเสียกอน ซึ่งแมวาในการตกลง เอฟ ที เอฟ จะยอมใหใชได  แมวาไมมีหลักฐานแตก็
ตองใชในระยะเวลาจํากัด  ซึ่งในขณะนี้สหภาพยุโรปก็ถูกฟองจากการใชหลักดังกลาวเพราะวาใชมาระยะ
หนึ่ง  ซึ่งสหรัฐเห็นวาเกินระยะเวลาที่สมควร  ตรงนี้เปนปญหาผลกระทบตอหลักทีส่ามารถใชได 
เน่ืองจากเราเปนภาคีมีการตกลงกันระหวางประเทศ โดยเฉพาะหลักในการเรื่องของการระมัดระวังที่
เรียกวาพรีโทรี่แอฟโพลท  ซึ่งในความหมายนี่ก็คือถาเราเห็น ความเปนหวงใยในเรื่องที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของมนุษย  แมวาเราไมมีหลักฐานเพียงพอก็สามารถใชหลักการอันน้ีได  ถาเรายึดหลัก เอฟ ที่ 
เอฟ  เราก็เจอผลกระทบขอน้ี 
 
 ประเด็นที่สอง  ประเทศไทยกต็องแบบกรับความเสี่ยงจากผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการนํา
สินคา จี เอ็ม โอ เขามา ทีนี้เร่ืองของขาวที่มันจะโยงกบัเรื่องนี้  เรามีขาว จี เอ็ม โอ เกิดขึ้นแลว  มีการใช
แลวในประเทศจีน  ออกจําหนายแลวผลกระทบเปนอยางไรใหคุณวฑิูรรับไป   ในเรื่องของทรัพยสินทาง
ปญญาผมคิดวามีอยู 3 ประเด็นที่จะโยงเกี่ยวกับเรื่องขาวหอมมะลิไทย  
  
 ประการแรก     สหรัฐตองการใหคูเจรจาขยายความคุมครองสิทธิบตัรใหคุมครองสิ่งมีชีวิตทุก
ประเภท   ความหมายก็คือทั้งเรื่องสิทธิบตัรพืช  สัตว และจุลินทรยี   
 
 ประการที่สอง ตองการใหประเทศไทย เขารวมเปนภาคีอนุสัญญาในกาคุมครองพืชใหม ใน
ความหมายเปนอยางไรผมจะนําเสนอ   ในอีกสวนหนึ่งก็คือใหนําเรื่องของกฎหมายในเรื่องของ เทรด
มารคมาใชในเรื่องของความคุมครองสิทธิทางภูมิศาสตรผมจะลงรายละเอียดแตละประเด็น 
 
 จนถึงขณะนี้เจรจาผานมา 3  รอบสหรัฐก็ไมไดยืนขอเสนอใหประเทศไทยขยายความคุมครอง
สิ่งมีชีวิตแตวาเม่ือเราดูสิ่งที่สหรัฐเจรราตกลงไปแลวกับเวียดนาม  จอรแดน  สิงคโปร  ชิลี  มอรร็อคโค  
ออสเตรเลีย   ซึ่งลงนามไปแลวมีผลใชบงัคับแลว  และซึ่งทางกลุมอาฟตากลุมบาเรนท  เจรจาปดไปแลว
ก็เหลือรออยูวารัฐสภาของสหรัฐจะอนุมัตหิรือไม สหรัฐตองการคุมครองสิ่งมีชีวิตทกุประเภท ผมไมคิดวา
เขาจะยกเวนประเทศไทย  การเจรจาในรอบ 4 ที่จะเกิดขึ้นที่รัฐมอนทานา เรื่องทรัพยสินทางปญญาถูก
กําหนดไว 4 วัน จากการเจรจาถาจําไมผิด 6 วันสําหรับการเจรจาเที่ยวนี้  เร่ืองสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติจะอยู
บนโตะการเจรจาแนนอน สิ่งที่สหรัฐเรียกนั้นทําไมเราถึงเรียกวาเปนการเรียกรองที่เกินวาความผูกผันที่
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อยูในองคการการคาโลก มากไปกวาทีต่กลง   ตรงนี้จะชี้แจงใหวาความตกใน WTO  เราตกวากันวา
อยางไร 
 
คุณวิฑูรย    เลี่ยนจํารูญ ผูอํานวยการความหลากหลายทางชวีภาพและภูมิปญญาไทย   
ก็คือวาถาเกษตรไทยปลูกกนิเองก็ไมเก็บ  แตถาขายแลวมีมูลคา เชน 25,000 เหรียญ เปนตนคอรแนล
จะคิด 10 %  แตถามากกวา  1 ลานเหรียญจะคดิ 35 %  ลองนึกดูวาถามะละกอกระจายไปทั่วไป
ประเทศถาขาว จีเอ็มโอ  ซึ่งเราเก็บเอาไวยังไมเริ่มโครงการวิจัยยังไมเริม่โครงการ  แตถาเริ่ม
โครงการวิจัย แตถาเริ่มวนัใดสิ่งเหลานีจ้ะมีผลมากก็คือบริษัทเมลด็พันธุไมจําเปนจะตองขายเมล็ดพันธุ
เลยเขาสามารถเก็บคาตงจากการสงออกเมล็ดขาวในเมืองไทย 35 %  ถาเขาคิดไวทีล่านเหรียญสหรัฐก็ 
40 ลานบาทเทานั้นเอง  เรื่องนี้เปนมากกวาเรื่องปนเปอนทางพันธุกรรมหรือเรื่องนิเวศวิทยา  แตเปน
เรื่องของการครอบงํา  คําพูดของคอนเซาเวสยืนยันเร่ืองนี้ดี  ผมไมแนใจวา  MOU ที่เสนอทางกรม
วิชาการเสนอไปเมื่อตุลาคม 47 เซ็นตหรือยัง  ถายังไมเซ็นตมะละกอ จีเอ็มโอทั้งหมดที่แพรออกไปนั้น ก็
เปนสิทธบิัตรของคอรแนล  ถาคุณสงออกมากวา 1 ลานโดยไมตองไปตองบริษทัขายเมล็ดพันธุคุณก็เก็บ
คาตงจาการสงออกไปเลย  นี่เปนเรื่องนากลัวมากการผลักดันของอเมริกันในเรื่อง เอฟ ที เอ ผานเรื่อง 
จีเอ็มโอ  มีการคาอยูเบื้องหลังชัดเจน   
 
 ผลกระทบตอการยอมรับในระบบกฎหมายทรัพยสินทางปญญา  เม่ือ 2 ปที่แลวหลังจากทาน
นายกไปพบกบัประธานาธบิดีบุช  โดยผมคิดวาเปนแรงกดดันทางการเมืองมากวาทางดานกฎหมาย  
เพราะกฎหมายอเมริกาสามารถใหสิทธิบตัรแมที่มาน้ัน จะไมถูกตองเหมาะสมก็ตามอยางกรณีของจอน
มัวรที่เราเห็น เขาใหสทิธิบตัรได  ถาเม่ือไหรที่เรายอมรับสิทธบิัตรกฎหมายสหรัฐ  นั้นหมายความวา
โครงการเสตบ็ไวดโปรแกรมที่อเมริกาเริ่มตนอยูตอนน้ีที่อเมริกาเขาก็สามารถจดสิทธิบตัรไดทนัที   
นอกเหนือจากนั้นกฎหมายสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติไมไดจดเฉพาะสายพันธุเทานั้น  สามารถจดสิทธบิัตรในขั้น
หนวยพันธุกรรมหรือยีนสได   ขณะนี้บริษัทในอเมริกานักวิจัยก็จดสิทธิบตัรไปแลวทัว่โลก  เร็วๆนี้บริษทั
ซินแซนตาขอรับคําขอสิทธบิัตรจดในประเทศทีเ่ปนสมาชิก พีซีที รอยกวาประเทศใหครอบคลมุเกี่ยวกับ
เรื่องออกดอกเปนตน  ถารวมไปถึงบริษัทซีรีราของอเมริกาที่ศึกษาเรื่องจีเอ็มโอ มีสิทธิบัตรที่ไดรับการ  
Approve   กวาหม่ืนสิทธบิตัรก็คือจะกระจายขอไปทั่วโลกตรงนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญมาก    ที่สําคัญ
ก็คือเมื่อเรายอมใหอเมริกาสามารถจดสิทธิบตัรไดภายใตขอตกลงของการคาโลกก็เทากับเราใหประเทศ
อ่ืนทั้งหมดถายอมอเมริกา  เม่ือเราเจรจากับญี่ปุน   ญี่ปุนผลักดันใหเรายอมรับเรื่อง ยูปอป แตเม่ือรูวา
เรากําลังเจรจาอยูกับอเมริกาก็ไมจําเปน  เม่ือไหรก็ตามที่อเมริการไดสิทธิบตัรสิ่งมีชีวติในการผลักให
ไทยเปน ยูปอป ไทยก็ตองรับพันธะทีเ่ราใหกับอเมริกา เราก็ใหญี่ปุนไปในตวั  ยกตัวอยาง ดร.จักรกฤษ
พูดไวชัดเจนวา เม่ืออเมริกาจดสิทธิบตัรผลกระทบก็เกิดขึ้นทันที  เรื่องนี้เกิดขึ้นแลวมีกรณีทีบ่ริษัทของ
อเมริกาโดย ลารี่พอทเตอร ไปในแม็กซิโก  แลวก็ไดถั่วชนิดหนึ่ง ถัวเมล็ดสเีหลอืงแลวถั่วที่วาเขาก็อาง
วาไดเอาไปปรับปรุงพันธุแลวก็จดสิทธิบตัรไว   บนจอดานซายมือก็คือถั่วของพอทเตอร  ขวามือก็คือถั่ว
ขอชาวนาแมก็ซิโกชือมายาโคบาซายมือก็คืออีโนลาที่เขาจดสิทธิบตัรเม่ือป 1999  ปจจุบันนี้ปรากฎวา
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พอทเตอรไดยื่นฟองเกษตรประมาณ 16 รายที่ปลูกถั่วชนิดนี้ทั้งในอเมริกาและแม็กซิโกแลวก็ยื่นหนังสือ
ไปถึงรานคาทีร่ับซื้อถั่วนี้ โดยอางวาละเมิดสิทธิบตัรของเรา  เรื่องนี้ยังไมชัดเจนเลยวาไดเมลด็พันธนี้ไป
อยางไรแตผลความเสียหายก็คือถั่วมายาโคบาสงออกลดลง 90 %  เม่ือป 2001  เชียส ก็เหมือนกับ
สถาบันวิจัยการเกษตรเขตรอนก็ยืนยันชัดเจนวาถั่ว อีโนลากับมายาโคบา เปนชนิดเดียวกัน นี่เปนสิ่งที่
เกิดขึ้นใกลเคยีงกับขาวหอมมะลิของไทย ผลกระทบก็เกิดขึ้นแลว ที่สําคัญคือการใหสิทธบิัตรในพันธุพืช
นั้นมันจะมีผลตอเกษตร  วฒันธรรมเกษตรที่เปนอยู ณ ปจุบันที่ทําใหเราเห็นวาเกิดขาวหอมมะลิเกิดจาก
เกษตรไดอนุรักษพันธุพืชไดแลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบานแลวก็คัดเลือกพันธุดี  แตสิง่เหลานี้จะเปนไปไมได
ทันทีเม่ือเรายอมรับสิทธิบตัรสิ่งมีชีวิต  ชาวบานจะไมสามารถเก็บพันธุไวปลกูตอได ไมสามารถ
แลกเปลีย่นกนัเองได  และที่สําคญัก็คอืวาสิทธบิัตรผูกโยงเชื่อมไปถึงผลการผลิตทีเ่กิดขึ้นจากการเก็บ
เกี่ยวดวย ยกตัววาสิทธิบตัรในมะละกอของคอรแนลไมใชเปนสิทธิบตัรเฉพาะขยายพันธุก็คือเมลด็
เทานั้น  แตหมายความวามะละกอทั้งผลรวมทั้งตนทีป่ลูกเปนสทิธบิัตรของคอแนลดวย แ ตอยูที่วาเขา
จะเรียกรองหรือเปลา  ผูเชี่ยวชาญดานสิทธิบตัรจะยนืยันเรื่องพวกนี้ดี  นี่คือสิ่งที่สหรัฐอเมริกาบังคับให
ไทยตองลงนาม  และก็ไดลงนามมาแลวกับในหลายประเทศประสบความสําเร็จมาแลว  เรื่องยูปอปคุณ
บัณฑูรพูดไวชัดเจนแลววาเปนการใหการคุมครองนักปรับปรุงพันธุอเมริกาสามารถเลือกมาใชโดยใชการ
คุมครองสายพันธก็ได ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับไทยก็คือ กฎหมายของไทยไมไดรางขึ้นตามแบบ
กฎหมายของยูปอป  อาจารย ดร.สุวิทยทราบด ี เพราะเราหลักการที่เปนที่ยอมรับกันทัว่โลกคือวา
ยอมรับสิทธิเกษตรกรและชุมชนที่ไดรับพันธุกรรมอธปิไตยของประเทศ ใครกต็ามใชประโยชนจะตองขอ
อนุญาต  ตองมีสวนแบงผลประโยชน ถาเขาไปเปนภาคียูปอปกฎหมายพันธพืชป    42  ก็ตองแกไข 
เปนการละเมดิรัฐธรรนูญของประเทศดวยซ้ํา 
 ประเด็นที่สาม   เรื่องแรกสิทธิบตัร  เร่ืองที่สองการเขาไปเปนภาคีของยูปอป    เร่ืองที่สามก็คือ
กรณีของสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร  คือกลองจัสมาติน เขาจะอางวาลองเกรนอเมริกันจัสมิน คําอธิบายขาง
หลังพูดจัดเจนก็คือขาวหอมมะลิของอเมริกา  ถือวาจัสมินถือวาจัสมินไรทคือชือ่ทั่วไป  สิ่งที่อเมริกัน
ผลักดันในเรื่องกรณี  ตรงนี้เรายังไมเห็น แท็กซชัดเจนถากรมทรัพยสินทางปญญาไดรับแลวชวยมาบอก
ดวย  เราเห็นในสิงคโปรทีล่งนามไปแลว อเมริกาเรียกรองใหมีการใชการคุมครองเรื่องเครื่องหมายทาง
การคามาแทนการคุมครองสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรนัยคอืวาคุมครองโดยใชเครื่องหมายทางการคาคือการ
คุมครองโดยปจเจกชน คือการคุมครองทั่วไป หรือบริษัทใดบรษิัทหนึ่งการคุมครองใหถือหลัก  ใครไปจด
กอนไดกอน ถาไมตรงกับชื่อสามัญตรงขามสิ้นเชิงกบัสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งใหการคุมครองชุมชน ทั้ง
ชุมชนที่มีการผลิตสินคารวมกัน ใครก็ตามที่ผลติอยูในพื้นที่ดังกลาวก็ไดสิทธิเ์หลานั้นไป  อเมริกา
เรียกรองใหไทยใชเครื่องหมายการคา  นี่เปนการผลักดันทีจ่ะใหยอมรับเรื่องจัสมินไรทเปนเพียงชื่อ
สามัญ  ไมชาบังคับทางกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรซึ่งพ่ึงผานสภาไป ตรงนี้จะมีผลมากเมื่อไหรก็
ตามที่เราไมคุมครองชื่อขาวหอมมะลิประเทศอื่นๆ  ที่เปนภาคีองคการการคาโลกกวา 100 ประเทศกไ็ม
จําเปนตองใหการคุมครองซึ่งเปนไปตาม มาตรา  24  (9)  ในทริป  นี่เปนเรื่องที่ซอนอยูในการเจรจาที่
เราเหน็อยู  ซึ่งขนาดเรามีกฎหมายอยูก็จะตองถูกแกหรือไมถูกบังคับใหใชถาลงนาม ในรูปธรรม
ผลกระทบจะเสียหายขนาดไหนผมไดลองประเมินตลาดของขาวหอมมะลิจริงๆ แลวประมาณ 4-5 แสน
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ตันในแตละปมีแนวโนมจะเพ่ิมขึ้น  แตปรากฎวามีขาวพันธุอ่ืนที่ขายในนามขาวหอมมะลิอีก 2 กลุม ๆ 
แรกก็คือ 
ขาวจัสมิน  85    ซึ่ง ดร.เบน  เจคสันซ่ึงมาชวยกระทรวงเกษตรมาเอาขาวหอมมะลิของไทย ไปผสมกับ
อีรี่ 421 ในปประมาณ   2510  และขาวนี้ปลูกในอเมรกิาและก็เปนคูแขงของขาวหอมมะลิขายในนามจัส
มินไรท แตจริงๆ แลวคือจัสมิน 85   และที่ไมใชขาวหอมมะลิเลยก็คอืจัสมาติกของไรเทค และขาวอ่ืนๆ  
ที่เปนลองเกรน  ตรงนี้ประมาณ  22   เปอรเซ็นตนี่คือความเสียหายที่เราสูญเสียโอกาสทางการตลาด  
ขอตกลงเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมอเมริกาเรียกรองวาจะคุมครองเฉพาะสิง่ที่แวดลอมทีไ่ทยอเมริกาลงนาม
รวมกันเทานัน้  เพราะฉะนั้นขอตกลงวาดวยเรื่องอานุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพหลักๆ 
ก็คือการคุมครองอธิปไตยเหนือทรัพยากร คุมครองสิทธิเกษตรใครก็ตามที่ใชประโยชนจะตองแจงที่มา
ทําสัญญาสวนแบงประโยชนที่เปนธรรม  ก็จะไมไดรับความคุมครองตามกฎหมายนี้   ซึ่งเราคิดวาจุดยืน
ของประเทศในการเจรจาเรื่อง  FTA ในชวงบายกค็ือประเทศไทยตองจุดยืนอยางม่ันคง  ที่จะไมยอมรับ
กฎหมายทรัพยสินทางปญญาที่อเมริกากําลังผลักดันสิ่งที่เรายอมรับไดก็คือตองยืนยันภายใตกรอบของ
การเจรจาภายใตเรื่องทริป เทานั้นการเจรจาในทริปหลายเรื่องเปนเรื่องดี  ผมยกตัวอยางกรณชีื่อสิ่งบงชี้
ทางภูมิศาสตร ซึ่ง Do 5 เปนตนมาไดครอบคลุมถึงสนิคาเกษตรและปจจุบันในการเจรจาภายใตองคการ
การคาโลกจะมีระบบสิทธิบตัรนานาชาต ิ ถาจัสมนิไรทถูกบรรจุชือ่เชนเดียวกับชื่อของวิสกี้ไรทและไวส
และก็ชื่ออ่ืนๆ สิ่งเหลานี้จะไดรับการคุมครองโดยอัตโนมัติ ถาเรายอมตามประเทศอเมริกาสิ่งเหลานี้กก็
จะไมเกิดอะไรตอประเทศเลยเปนการตดัและก็ขัดขวางการเจรจาตอรองและการปกปองผลประโยชนของ
ชาวนาและวงการคาขาวของไทย  ขนาดคุณคุณปสกาส รานี่ เม่ือสองปที่แลว ที่เปนผูแทนการคาของอียู
พูดออกแถลงการณชัดเจนของอียู ในการสนับสนุนการคุมครองชื่อจัสมินไรท เชนเดียวกับหลายประเทศ
เพ่ือแลกกับการที่เราจะไดรับการคุมครองชื่อไวนและเหลาของยุโรปในกฎหมายสิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตร 
 
 ประเด็นที่สอง รัฐบาลไทยตองเสนอบทบาทในเชิงรุกดวยไม นอกจากรอรับวาอเมริกาจะเสนอ
อะไรอยูที่วาเราจะเสนออะไรดวย และทั่วโลกยอมรบัวานี่คือภูมิปญญาของประเทศเราตองเรียกรองใหมี
การแกไขปญหานี้  กอนหนาที่การเจรจาจะจบสิ้น อเมริกาเรียกรองใหไทยจับเทปผี ซีดีเถื่อน  ตอง
ปรับปรุงศลุกากรเปนตน  บริษัทมอนซานโตยื่นจดหมายวาจะตองใหประเทศไทยตองมีการทดลองเรื่อง 
จีเอ็มโอ กอนที่การเจรจาจะเสร็จสิ้น  หรือใหทําใหแลวเสร็จกอนการเจรจาจะเสร็จสิ้น  นั่นคือการทําใน
เชิงรุก  รัฐบาลไทยตองทําเรื่องนี้เราตอสูมาแลวแตปจจุบันไมทราบวาอยูในประเด็นการเจรจาหรือเปลา 
 
 ประเด็นตอมาก็คือเรียกรองใหอเมริกายอมรับอธิปไตยของประเทศเหนือทรัพยากร อาจจะเปน
การยากที่อเมริกาวาจะตองไปลงนามในภาคีอนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  ประเด็นใด
ก็ตามที่เปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการละเมิดอธิปไตยของประเทศการเจรจาทวิภาคีเพ่ือรับรองกันใน
เรื่องนี้เปนสิ่งที่เปนไปได 
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 ประเด็นสุดทาย เรื่องจีเอ็โอ เราตองยืนยันวาเปนเรื่องขอตกลงระหวางประเทศเปนเร่ืองที่เรามี
อํานาจในเรื่องที่จะปกปองทรัพยากรของประเทศ การดําเนินการทดลองตองปองกันไมใชเกิดความ
เสียหาย และความเสียทีเ่กดิขึ้นกรณีการทดลองจีเอ็มโอเม่ือหลายปกอน ฝาย บพีี ที่บริษทัมอนซานโตที่
ยืนหนังสือไปยังตัวแทนการคาของสหรัฐและรัฐบาลสหรัฐที่จะใหไทยเปดเปนความบกพรองของมอน
ซานโตเอง เปนการทดลองรวมกับรัฐบาลไทยและมันก็กระจายออกมาและเปนทีม่าของนโยบายใหมีมอร
ราทอเลี่ยมในเร่ืองของการทดลองเมื่อ 3 เมษา ป 2544 
 
ทั้ง 2 ทานก็ไดฉายภาพใหเราเห็นวาเราตองระวังในเรือ่งอะไรบางในการที่จะเจรจาวาควรจะทาํอยางไรที่
จะเกิดผลกระทบที่นอยที่สดุของสังคมไทย  อยางที่คุณสงกรานตเลาใหเราฟงแลววาขาวเปนสวนหนึ่ง
ของวิธวีัฒนธรรมไทย เศษฐกิจไทย   
 
คุณวัลลภ   มานะธัญญา   กลุมบริษทัเจียเมง 
 
  ผมวาขาวหอมมะลิมันเปนขาวไทย  ซึ่งเราควรใหความคุมครองและปกปองอยางมาก  
ผมอยากจะยอนภาพนิดหนึ่งอะไรมันเกิดขึ้น และเราสงออกเราเริ่มทําอยางไรกัน แลวก็รวมถึงสถิตติางๆ 
ขาวหอมมะลปิลูกมากแคไหนในประเทศไทย เราสงไปที่ไหนบาง    ปญหาของขาวหอมมะลิ
นอกเหนือจากทางดานกฎหมายสิทธิปญญา  มีปญหาอะไรบาง มีอะไรบางที่เราคิดวาประเทศไทยตอง
ทําเกี่ยวกบัขาวหอมมะลิ  ผมถามพอวาทําไมมาทําขาวหอมมะลิสงออก  เริ่มทําประมาณอายุ  28 - 30 
เริ่มสงออกขาวหอมมะลิ ทาน 85  ก็ประมาณ 55 ป ก็จากที่ประเทศไทยคนพบ  เดิมเราทําขาวขาว
สงออกที่สิงคโปรรวมประมาณ  60  ปมาแลว  เราทาํขาวหอมมะลิสงออกเกือบๆ 50 ปแลว เราสงไป
ฮองกงเปนประเทศแรกในป 1950 ขาวหอมมะลิเปนที่ชื่นชอบของคนเอเชียมาก  ฮองกงถือเปนตลาด
ใหญอันดับสามของประเทศไทย  เราสงออกขาวหอมลาสุดเกือบ 2 ลานตันตอปเราสงออกหลายปแลว  
แตประเทศไทยไมไดใหความสําคัญของขาวหอมมะลิ จัดขาวหอมมะลิอยูในประเภทขาวขาว  
เพราะฉะนั้นสถิติอันนี้มีตอนป 2530 - 40   แตการเจริญเติบโตของการขายขาวหอมเพิ่มขึ้นทุกป 10 - 
20 - 30 %  จนถึงป 2548 เรานาจะสงออกไมต่ํากวา 180,000 ตัน รวมทั้งตนขาวปลายขาวดวย  ตลาด
ที่ใหญที่สุดคือสหรัฐอเมริกา อันดับสองคือ จีน สามคือฮองกง ถาเราไปดูวาตลาดพวกนี้มีการเติบโตทุก
ตลาด ใครก็แลวแตที่ไดทานขาวหอมเขาจะเปลี่ยนจากขาวเดิมที่เขาทานเปนทานขาวหอม   เพราะหอม
อรอยนาทานมาก ไปดูตลาดทานขาวหนึง่อยางอาฟริกา ตลาดทานขาวขาว  ประมาณการทานขาวหอม
จะเพ่ิมขึ้นทุกป เพราะฉะนั้นอนาคตถาเราไมเสียสิทธเิรื่องสทิธิประโยชน  อนาคตของไทยเรื่องขาวหอม
มีมากแนนอน  บานเราปลกูขาวหอมประมาณ 18 ลานไรตอป ขอมูลจากระทรวงเกษตร    มันก็เพ่ิมมา
เรื่อย เพราะวามีความตองการและก็ขายไดราคาดีชาวนาขยายการปลูกเรื่อย  แหลงที่ปลูกใหญสุดคือ
ภาคอีสาน  ทุกจังหวัดตองปลูกขาวหอมเพราะเปนขาวทีข่ายไดราคา  ภาคที่ปลูกขาวหอมอีกคือ
ภาคเหนือ ประมาณ 15 % ของเน้ือที่การปลูก  18 ลานไรอยูภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต นอยมาก 
เพราะวาขาวหอมกินที่ไหนอรอยที่สุดก็ตองบอกวาภาคอีสาน รองลงมาภาคเหนือ ภาคกลาง  ภาคใต   
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นักวิชากรบอกวาคงเปนเพราะดินที่ปลูกมันเปนดินรวนปนทรายอีสานจะมีความเปนเกลือมากอน  มัน
เหมาะสําหรับขาวหอม  บานเราขาวหอมการปลูกมันพัฒนาไปไดเรื่อยๆ  ปญหาของการขายการผลิต
มันมีปญหาในตัวของมันอยู คือการปลอมปน มันเปนปญหาที่นาจะนํามาแกไข   
 
 ปญหาตอมาก็คือเราดูแลเรือ่งขาวหอมดีแคไหน เพราะวาอนาคตขาวหอมจะดีแตวาถาเราไม
ดูแลภาพของขาวหอม  อนาคตอาจเสื่อมถอยลงได ขาวหอมเดี๋ยวนี้ไมอรอยเหมือนกอนไมเหมือน
โบราณ  เราในฐานะที่เปนชาวนาตองเร่ิมตนคัดเลือกพันธุและตองปรับปรุงพันธุแตตน  เปนจุดสําคัญ  
มันเปนหัวใจสําคัญ  ตอมาผูที่อยูในวงการขาว โรงสี  ผูสงออก  ตองมีกฎหมายสรางจรรยาบรรณ  อยา
ใหปอมปน ลดการปลอมปน   คนที่อยูในวงการเขาใจดี  ขาวราคาขึ้นลงทุกวัน  การขายขาดทุนบางที
มันก็มันคอยอยากทําก็ไปผสมปนเป  มันเปนภาระทีต่องแก  บางทีก็เปนลูกคาปลายทาง   ถาตราของ
เรา  เราปอมปนไมได   ถาเราอยากใหขาวเปนเอกลักษณของประเทศจริงๆ ผมวารัฐบาลตองทํา
มากกวานี้  เราก็ไดรับโลหในฐานะที่เปนผูสรางขาวหอมในตางประเทศจนเปนเอกลักษณของประเทศ    
ถาจะใหดีขาวหอมมะลิพันธุที่เราใชกันอยูนาจะรื้อใหหมด รัฐนาจะไปทําพันธุขาวหอมมะลิแท  105  
ขึ้นมาใหม ขอทําซะ 3 ปๆ  ละ  แสนตันไปแลกกบัเกษตรตองใชใหครบ แลวตองสอนวธิทีี่จะทําให
ปรับปรุงพันธขึ้นเรื่อยๆ  สอนเกษตรใหรูวาคุณเอาพันธุไปปลูกๆ แลวไปเลือกแลวคอยเอามาทําเปน
พันธุขยาย อยางนี้ปจจุบันไปซ้ือขาวในทองตลาดมาทําพันธุมันก็แย  ตองเอาวิชาการไปใหดวย  ขาว
หอมตองการน้ํา  ตองทําชลประทานเขาทําใหเต็มที่   มันขายไดแนๆ อยูแลว  ปจจุบันขาวหอมเราได
ผลผลติ 300 กิโลตอไร  ต่าํที่สุดในโลกแลวแตก็ขายได  ประเทศไทยปลูกขาว  25  ลานเกวยีนทั่วโลก
ปลูก  600   ลานเกวียน  แตไทยสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลกมากวา  30  ปติดตอกันไมมีประเทศไหน
ชนะเลย  แลวมีแตเหลือแตขาวหอมมะลิขาวขาวคุณเอาประเทศไหนก็มี ทดแทนกันไดหมด แตขาวหอม
ใครทดแทนไดคอนขางจะยาก  มันเปนขาวเอกลักษณของไทยจริงๆ รัฐบาลตองสงเสริมหนักกวานี้ ตอง
ลงทุนกับมันจริงๆ มันถึงจะใหผลกวานี”้ 
 
 
ผูเขาสัมมนารวมอภิปราย 
 คุณศักดา จากกรมสงเสริมการเกษตร 
 “เห็นดวยกับคณุวัลลภอยางยิ่ง  ผมเคยเขียนลงในเทคโนโลยีชาวบานเรื่องพอคาเราสงของไมมี
คุณภาพออก ปญหาเราเจอจริงๆ  เรื่อง เอฟทีเอ มันยังเปนเรื่องที่พอสูกันได แตเรื่องสูกับคนไทยสูยาก  
ผมเคยซื้อขาวหอมมะลิมากิน  มันเปนจัสมินจริงๆ แตเปนกลิ่นนำหอม ทําอยางนี้ไดอยางไร หลังจากนั น    
ขาวท  ี เรขายถงัละ 240 ผมซ้ือที่ตลาด 350 ม ันตางกันตั้งเยอะ ถาเราทําไมไดมันก็แพภัยตนเอง  ผมเคย
เสนอรัฐบาลใหขึ้นแบลคลิสตเลย  เพราะถาไมทําตรงน ีอเมริกาเรื่องทีหลัง” 
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คุณดํารงศักดิ์  อนุกรรมการวุฒิสภาดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 “ในเรื่องเอฟทีเอ ที่สหรัฐจะทํากับไทยหลายเรื่องผมก็ทราบวาหลายๆ ทานก็เปนหวงวาเรื่องขาว
จะไปรอดหรือเปล า อยากฝากประเดน็ไวทานวัลลภออกไปแลวไดขอมูลทุกอยางสหรัฐอเมริกาบางที
บริโภคขาวเราแตวาบางทีวธิีการบริโภค  ปญหาคือเขาไมทราบวาจะหุงอยางไร คือถาเราสอนเขาดวยวา
จะตองบริโภคอยางไร ดานการขาย  ดานกฎหมายอยากใหไปกระทุงใหมันเกิดขึ้นจริงๆ ไมใชเราพูดกัน
วาเราจะหาหนทางอยางไร  เราจะตองบุกกอนวาที่เราจะทําเรื่องขาวหอมที่เปนรายไดเขาสูประเทศเขาสู
ประเทศเราเปนจํานวนมากมากถาเราปลอยใหประเทศสหรัฐอเมริกาจดกอนอยางที่เขาทําจัสบาติก เราก็
ทําคําวาขาวหอมมะลิขึ้นมา ตอไปสินคาที่ออกจากประเทศไทยแลวขอใหเปนชื่อไทยแลวทับตวัน้ีไป เขา
ก็จะรูวาถาเปนของไทยยี่หองเปนชื่อนี  การประชาสัมพันธก ็ควรไปใหมากที่สุด” 
 
คุณลุงสุนทร 
     “ผมรูสึกเปนหวงแมมะลิ   เพราะเดิมทานตั้งบานเรือนอยู บางคลา ตําบลทาทองหลาง วันน้ีปรากฎ
วาไปตั้งครอบครัวที่ภาคอีสาน  ถามีผลกระทบอยูภาคอีสานไมได ทานจะแตงงานกับฝรั่งเราจะเหงาผม
ขอฝากไว” 
 
 
คุณวรพงศ  รปูเลิศ  ตัวแทนจากทองถิ่น จังหวัดอุบลราชธาน ี
 “ทุกทานไดแสดงวิสัยทศัน  กระผมจะทํางานรวมกับรากหญา ผมอยากจะเสนอคอืยุทธศาสตรใน
การเรียนรูระหวางหนวยงานที่ทํางารวมกัน  เชน กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานตางๆ รวมกัน
คิด รวมกัน  ที่ผานกลุมเกษตรกรจะไมค อยไดมีการเรียนรูสวนนี่ จะร เพียงอยางเดียวก็คอืเจาหนาที่
เกษตรไปบอกอยางนี้นะ อันนี้พันธุขาว อันนี้ปุยแลวทําตาม การเรียนรูและวิธีคดิไมเกิดขึ้นผมอยากจะ
นําเสนอใหรวมกันถายทอดความรูสูเกษตรกรตอไป” 
 
คุณสุกัญ  สังวะณะจากสุพรรณบุรี 
 “เปนชาวนา ผมเขามาแลวรูสึกสับสนเพราะวาขาวมีทัง้เปนชีวติของคนไทย เรากาํลังเอาชีวติไป
ขายเปนการคา และก็มารองแรแหกระเชงิหรือเปลา รูสึกวาวาวุน ในเร่ืองของขาวหอมดอกมะลิ 105 เปน
พันธุกลับกลายเปนมะลิ 105 มันใหญกวาขาวหอม แตคําวาขาวหอมมันไมใชแค 105 อยางเดียวมีทั้ง 
กข 15  มีอีกเปนรอยๆ สายพันธุที่เอามารวมอยู  แลวรฐับาลก็มาออกมาตรการวาขาวหอมตองมีอะ
มีโรดเทานี้ ความยาวของเมล็ดเทานี้   ผูคาก็อยากไดผลิตภัณฑทีม่ากๆ เพ่ือคาแขงกับเขาได  แตป ัญ
หาก็คือเกษตรก็จนเหมือนเดิมการเพิ่มผล ิตอไรไมไดคดิเลยวาจะเพิม่อยางไร กับกลายเปนวาจาก 17 
ลานไรเปน 18 ลานไรแลวทําไงมันจะทดแทนไดเทาไหร สุดทายก็เปลี่ยนไปเปนบุกรุกทําลายปา  เพราะ
หอมมะลิสามารถอยูในที่น้ํานอยได ปจจุบันเทคโนเลยสูงมากแคเขา ็ทําไดแลว  ตรงนี้ผมหวงในเรื่องของ
มันเปนชีวติจริงหรือเปลาในเรื่องขาวเราขายไดเปนอันดับหน่ึง ปนี้ 10 ลานตันขาดทุนอีกกี่รอยลานยัง
จะตองขายเพือ่ขาดทุนอีกหรือเปลา   ตรงนี้เกษตรขาดทุนๆ ตั้งแตแรก  แตพอผูสงออกขาดทุนรัฐบาล
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ซัฟซิด้ีให  ผูคาในหวงโซของขาวจนถึงผูสงออกมีกําไรหมด ยกเวนชาวนาอยางเดียวที่ตองขาดทุน
แรงงานกันเอง ผมหวงอีกอยางก็คือวาถาอีสานมีชลประทานทานจะไมไดขาวหอมมะลิ สภาพแวดลอม
เปลี่ยนเม่ือไหรจิตใจคนเปลีย่นความยากจะเกิดเอาขาวมาเปนธุรกิจทันทีไมตองไปที่โนนหรอก  ที่
สุพรรณบุรีฝงตะวันตกพอเริ่มมีบอบาดาล เปลี่ยนจากหอมมะลิเปนขาวนาปทนัที เพราะตองการเงิน  
ขาวคือการคา อีสานขอใหคงอยูอยางนั้น แตจะทําอยางไรที่จะไปชวยยกระดับผลผลติใหได ขาวดอก
มะลิ 105 เปนตัวที่เยี่ยมมาก ผมเคยทําเม่ือประมาณ 20 ปที่แลวประมาณ 30 - 35 ตอไร ใหดีขนาดไหน
ก็ไดเทานี้ผมเอา 105 ไปจัดการแคกรอบแรกใหดีอยูที่  68  ถังตอไร เริ่มกรอบที่สองดวยการบํารุงดินใช
ปุยอินทรียได 74 ถังตอไร แตสิ่งเหลานี้ไมสามารถทีจะถายทอดไปใหเกษตรกรไดก็ตองโทษไปทาง
ขาราชการ ผมเคยไปรวมงานราชการบอยมาก เขียนแผนพัฒนาอบรมกันจังผมไมรูวาจะเสียภาษีไปให
จัดอบรมทําไม  ในเรื่องของวิชาการหอมมะลิมันมีขอจํากัดมีวิธีการใหเพ่ิมผลผลติได  อยาเอา
ชลประทานเขามันจะเกิดการลางเกลือ  แตถาไมเอาชลประทานใชการบํารุงดินเขาไป และ ใหความรูการ
จัดการเขาไป” 
 
(ช)    คุณวลัลภ  จากเจียเมง 
 “ที่ผมมีเรื่องน้ําก็เพราะวาเราก็เปนเกษตรกรเหมือน ก็ถามเขาวาทําไมไมทําอะไรเลยในฤดูนอก
ทํานา เขาบอกไมมีน้ําจะใหทําอะไร  การมีน้ําการที่เขาแลงผลผลติก็จะดีขึ้น มันนอกฤดูนาปนาก็ดีขึ้น 
เราเองก็คือปลูกขาวอยางทีท่านพูด ขาวหอมทําใหถูกทําใหดี 60-70 ถังไดแนนอน น้ําตองมาน้ําเปน
หัวใจเกษตตรกรมันตองมี  อยากฝากกระทรวงเกษตรไวมันตองมี” 
 
คุณคําพัน  วงศศรี  เกษตรกรเครือขายทางเลือกจังหวัดมหาสารคาม  
 “ตามที่ไดฟงเห็นดวยคุณวลัลภทีข่อเสนอกับกระทรวงเกษตร  การทําการเกษตรเรื่องขาวหอม
มะลิ 105 ทุกจังหวัดของภาคอีสานมีปญหาเหมือนกัน  ผูผลิตกอ็ยากจะไดราคาเวลาทําไปแลว ทาน
วัลลภก็พูดไปแลว  อาจจะมีปลอมเปอน  มีเกษตรกรบางทานเหมือนกันจะเอาเมล็ด 105 ปนกับ 115 
มันเหมือนกันทุกอยาง แตจะมีวิธีไหนทีจ่ะแกปญหาได  สวนมากปจจุบันรัฐก็บอกวาเปนขาวอินทรียจะ
ไดสงออกไดดี  แตบางทานก็ปลอมปนเอาปุยเคมีไปใส  อยากจะใหทางรัฐออกกฎระเบยีบใหได
มาตรฐานสําหรับเกษตรกรผูทําเกษตรอนิทรียก็มีการรับรองเหมือนกับทางสุรินทร  การสนับสนุนผมเห็น
ดวยใหมีชลประทานอีสานมีปญหาภัยแลงมากที่สุด ขาดทุนเพราะน้ํา  ถามีน้ําเพียงพอเกษตรก็ขาดทุน
นอย  การที่วาจะหมดไมทําขาวหอมมะลิ ไมจริง  ถึงทําไดหลายครั้งตอไปนาปตองทําขาวมะลิ เพราะ
ราคาดีกวา นอกฤดูที่ทํานาปก็ทํานาปงไปก็เปนรายได  แตการสนับสนุนของรัฐทีจ่ะมีการสงเสริมในการ
ทําแหลงน้ํา จริงจังแคไหน ก็รออยู  ที่ทางทานสุพรรณบอกวาเกษตรที่ไปอบรมชาวบานผมเห็นดวยเปน
จริง  แตอยากใหทางกระทรวงติดตามผลดวยและ แนะนําขาราชการ  เกษตรตาํบล,อําเภอ ติดตามผล
ดวยสมาชิกทาํไดแคไหน   
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ยกตัวอยางปที่แลวที่ผมอยูเขตผูวา ซีอีโอ แจกเมล็ดพันธุพืช ปุยเกษตรอินทรีย  เกษตรกรบางทานไม
ทํา  ทําไปแลวก็ใสปุยบาง เวลาไปขายก็ขายไดเหมือนกัน  อยากเสนอไปทางรัฐทําอะไรขอใหเปนจริง
เปนจัง ใหไดผลอยางเต็มที ่ เห็นดวยที่จะใหเกษตรกรที่เปนตนแบบเปนแบบอยางไปอบรม” 
 
คุณสุรเดช  จากกรมทรัพยสินทางปญญา  
 “เรื่องขาวหอมเรายังไมมีขอเรียกรอง  ยังไมไดเจรจา เราดูจาก เอฟทีเอ ที่อเมริกาทํากับประเทศ
อ่ืน  ทีมเจรจาเราไดประสานงานกับทุกกระทรวงทั้งคณุวิฑูร คุณบณัฑูร ในสวนไทยจะมีทาทีอยางไร  
หลักการที่ออกไปก็คือเรากจ็ยืนยันทาที่ตามความตกลงทริป แลวก็ดูสถานการณไปเรื่อยๆ กอน    เรื่อง
การคุมครองชื่อขาวมะลิ  มันจะมี 2 สวนคือสวนคุมครองชื่อกับสวนคุมครองพันธุ   การคุมครองชื่อ
กระทรวงพานชิยก็ไดดําเนินการไปแลว จดทะเบียนเครื่องหมายรับรองไทยหอมมะลิไรท  กรมการ
ตางประเทศกไ็ดดําเนินการจัดไปแลวและจัดทํามาตรฐาน  ใครจะสงออกจะใชตรานี้ก็จะตองเปนไปตาม
มาตรฐานนาจะเปนสวนชวย  ในอเมริกาเราก็จดแลว  ในสวนพันธุใหมๆ ในอเมริกาเราก็จดแลว ในสวน
กรมตอนนี้กําลังพิจารณาคําขอเรื่องขาวอีสาน เพ่ือจะกันวาคนอื่นจะมาแอบอางไมได 
ในการเจรจารอบตอไปของ เอฟทีเอ ก็จะเปนเดือนกรกฎาคม คาดวาอาจจะมีขอเสนอเรื่องนี้แตยังไมได
รับการติดตออยางใด” 
 
อ.เสนห 
 “เปนหวง 2 เรื่อง  ก็คือเราพูดถึงวาขอรองใหกระทรวงเกษตรทําโนนทํานี่  เราคงตองเปลี่ยนการ
ทํางานถึงเวลาแลวที่จะตอง ไมวาจะทําอะไรก็ตามการสงเสริมไมใชทําฝายเดียวแตควรกระทําใน
กระบวนการที่เรียนรูรวมกบัชาวบาน  ถึงเวลาแลวเราเห็นภูมิปญญามากมากถึงเวลาแลวทีต่องเปลี่ยน
ระบบ  เปลี่ยนกระบวนการทํางานของราชการ โดยเฉพาะกระทรวงเกษตร ไมใชเปนคนรูดีแนนอน 
ผมไมคอยสบายใจ   นี่ไมไดตําหนิเลย  แตมันเปนวัฒนธรรมที่เรียกวารัฐบาลอยางนั้น อยางนี้ ถึงเวลาที่
ชุมชนชาวไรชาวนาไมใชแคประทวง  ลกุขึ้นมามีบทบาทไมวาจะเปนการวิจัยรวมทั้งการวางแผนเกษตร
ชุมชนจะตองรวมตวักัน อยาตางคนตางทํา รัฐธรรมนูญฉบับนี้ไดใหรับรองสิทธขิองชุมชนแตวาเราอาน
ดวยความรูสกึวาฉันไดสิทธิ์   แตไมเรียนรูวาทําอยางไรสิทธิ์จะเกิดขึ้นอยางเปนมรรคเปนผลก็ตองตัวเรา
เอง ไมมาอะไรที่ไหนที่ไปขอคนแลวเขาประเคนให เรามีชุมชนอยูแลวฟนชวีิตเขาขึ้นมา อยาไปฟนชีวติ
เฉพาะขาวหอมมะลิ     คิดวาขาวหอมมะลิเปนตวัอยางไมใชเรื่องของการจะปลูกอยางไรใหไดผลผลติ
มาก แตมันกลมกลืนกับวิถชีีวติคือถาเอาการคา เอาเรื่องการเงินอยางเดียวมันทําลายชวีิต  ผมเห็นดวย
เรื่องการสรางชลประทานกฟ็งกันได  แตตองมองเห็นวาการคาขายกับภูมิปญญาชาวบานมันเปนเรื่องที่
จะตองรักษาวถิีชีวติมันไปดวยกัน  เรามองแตการเงินการคา  อันนั้นมันเปนที่มาของการบั่นทอนทําลาย
ทั้งหมด แลวมันจะกระทบถึงหอมมะลิดวย” 
 
  จากกรมสงเสริมการเกษตร  (ช) 
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 “ปจจุบันผมรับผิดชอบโรงเรียนเกษตรกร  ซึ่งเปนรูปแบบการทํางานแบบใหม  ที่ผานมาเราทํา
ระบบ ทเีอ็นว ี คือตรวจธรรมดา  นิเทศนงาน ซึ่งเรารูวาวิธีนั้นไมไดผลเราเริ่มโรงเรียนเกษตรกรมาหลาย
ป ปจจุบันนี้มูลนิธิขาวขวัญทําทีสุ่พรรณบุรีเรียกวาโรงเรียนชาวนา  อันนี้เราใชฟารมเมอรรีเซรส  
เกษตรรกรสามารถทําการทดลองได เรียนรูรวมกันตลอดฤดกูาร เราทําอยูแตวาเราใชหนึ่งฤดูการ
เพาะปลูกเปนอยางนอย  เพราะฉะนั้นคอนขางจะใชเวลามาก  อันนี้ผูใหญคอนขางไมเห็นดวยถาสงเสริม
อันนี้อีกกี่ปถึงจะหมดประเทศเกษตรถึงจะเปนเองแตวธิกีารอันนี้เปนวิธีการทีย่ั่งยนื เกษตรกรสามารถจะ
ทําการทดลองไดดวยตนเอง  ผมไมสามารถบอกไดวาหนึ่งบวกหนึ่ง ณ ที่ตําบลน้ีจะเทากบัสองในอีกที่
หนึ่งคําตอบไมมีเยสตลอด       ทฤษฎีเยสตลอดแตมันไมใช  สมัยกอนเราเรียนบอกวาตองขุดหลุม 1 
เมตร กวาง 1 เมตร ปลูกไมผล 1 ตนลองไปทําที่สมุทรสาครเนาตายหมด แตการปฏิบตัจิริงไมใช 
โครงการเราเปนโครงการพระราชดําริ แตไมคอยเดินเน่ืองจากใชเวลามาก  เกษตรตําบลเปนลูกนองผูวา
เราไมมีเวลาทาํงานมากเทาไหร ไปทํางานใหมหาดไทยเปนประจํา น้ําทวมฝนแลงดาเกษตร โครงการ
ทุกอยางดามาเกษตร แตขอเท็จจริงถาทานอยูในพื้นที่เกษตรทําทกุอยางมหาดไทยสั่งก็ตองทาํ ไมทํา
ผูวาใหเงินเดอืนกินกับผูวา  ทุกวันน้ีอธบิดีไมมีความหมายในระบบราชการใหม  ขึ้นกับผูวา  กรมอยาได
มีนโยบายอะไรมาถาเขาไมเอาก็คือเปลี่ยนใหเงินไปผูวาบอกไมทําก็เลิก  ตอนนี้ราชการมีเรื่องดวน 2 
เรื่อง คือดวนที่สุดกับดวนฉบิหาย” 
 
(ช) 
 “ในเรื่องนํ้าผมคอนขางอยูกับมัน 20 กวาป  ยิ่งทานบอกวาหนาปทานทําหอมมะลิ  หนาปงทาน
ทําขาว กข  เจงแน  เพราะขาว กข มันพักตัวเพียง 7 - 22 วัน แลวขาวนาปหอมมะลิพักตวั  52 วัน  
เพราะฉะนั้นขาวนาปมันจะไมปนในหนาปง ถึงจะงอกอยูก็ไมปน  แตถาทานทําในหนาปงขาว กข เสร็จ
แลว มันรวงอยูในนามันพักตัว 7 -  22  วัน ปนยิ่งกวาโรงสีปนอีก เพราะมันรวงถาใชรถเกี่ยวมันรวง 4 – 
5 ถังตอไร ถาทานทําเกษตรอินทรียไมเผาฟางขึ้นทั้งหมด นี่คือการจัดการ  ซึ่งเหลานี้เกษตรตองลุกทํา
ของตนเองไมใชไปรอใหหนวยงานราชการมาชวยแกไข  แตสิ่งเหลานี้มันก็คือจะหวังยาก  เรื่องขาว  กข  
ขาวดอกมะลิ 105 คือพันธุอยูในกลุมขาวหอม  กข 15 ที่ทานบอกวาเอามาปนนั่นก็คือกลุมขาวหอมแต
พันธุ กข 15 ยังมีขาวพันธุพ้ืนเมืองมารวมอยูในกลุมขาวหอมก็ยังได ถายังอยูในอะมิโรด ความยาวที่
กําหนด  แตที่หวงก็คือวาถารวมไปสีขาย กข 15 กับ 105 ผมไมกลัว  จะกลัวทีว่าเอา กข 15 ไปบวกกบั 
105 แลวไปทาํเมล็ดพันธุ เพราะ กข 15 จะสุกกอน 105 ประมาณ 10-15 วันใชทาํที่ดอนที่ชายเคียน  นี่
คือการแกปญหาของกรมวิชาการก็แกถกูถาแกเรื่องน้ําไมไดก็แกเรื่องพันธุอยางนอยก็ยกระดับได 15 % 
คุณภาพได 10  % ตามหลกัวิชาการ  ซึ่งมันก็อาจจะไมตรงตามทีบ่อกคือวา 1+1 อาจจะเปน 2 ที่นี่ไป  –
5 ที่โนน   
 ตอนนี้ก็มีปญหาคนสุพรรณเอาขาวไปปลกูที่ใตตอนนี้ขาวยังไมออก  เพราะพรรคพวกโทรมา  ผมก็บอก
วารอจนถึงเดือนพฤจิกาจะไดเกี่ยว  สิ่งเหลานี้กระบวนการของเกษตรตองเร่ิมเสยีทีดูตัวเองใหเห็นวาจะ
เอาขาวเปนชวีิตหรือเปนธุรกิจแยกใหเหมาะสม  อยางที่คุณลุงบอกยายจากฉะเชงิเทราไปอยูอีสานธุรกิจ
ลวนๆ  เพราะเม่ือกอนชีวติคือขาวตอมาเปน 105 คือธุรกิจแนนอน  เพราะเกิดวาเราปกธงไมถูกไมก็เดิน
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ไปไมใชเปาหมายที่แนนอน  ผมยังยืนยันเรื่องระบบเศรษฐศาสตรพอเพียงของพระองคทาน  ถาเกิดทาน
แยกวาทานกนิขาวเหนียวทานปลูกขาวเหนียว ทําขาวหอมมะลิก็ทาํแบบหอมมะลิ  ถาทานบอกวาอยาก
เอาชลประทานเขาไป ไปทาํขาวปง 2 เที่ยวไปทําหอมมะลิเจงครับ” 
 
คุณศิริพร  ยอดการเมือง  ศูนยศึกษาเศรษฐศาสตรการเมือง คณะเศรษฐศาสตรจุฬาฯ 
 “เรื่องชีวิตกบัการคา เวลาเราพูดเรื่องเอฟทีเอมันแปลวาเราเอาการคานําอยู  ขณะที่เราพูดเรือ่ง
ขาวคิดวาคนสวนใหญในสงัคมไทยกําลังคิดถึงชีวติของผูคนเปนหลกั คิดมันเหลื่อมๆ กันอยูเพราะวาเรา
เอา 2 เรื่องพูดพรอมๆ กันเหมือนกับวาเรากําลังเถียงกันเหมือนวงหนึ่งกําลังพูดหนึ่ง แตวงหนึ่งก็ยังซอน
กันอยูอีกเรื่อง ตรงนี้เราตองแยกใหชัด  ถาจะวางยทุธศาสตรเรื่องขาวเราจะเอาอะไรนํากันแน เพราะ
เทาที่สังเกตุตามขาวดูเหมือนวารัฐบาลกําลังเอาการคานาํ บทบาทหลังก็จะไปอยูที่กระทรวงพานิชย  
บางคนอยูประจําที่กระทรวงเกษตรแตตองไปน่ังประจําที่กระทรวงพาณิชย  เพราะวาตองไปปอนขอมูล
ใหเขาตลอด คนขายเปนพอคาคือเอกชน  กระทรวงพาณิชยก็ขายเองไมได  จริงๆ แลวบทบาทหลักมัน
นาจะไปอยูที่ใครกันแนถามองในภาครัฐ หรือวาจริงๆ แลวมันควรจะออกมาอีกองคกรหนึ่งซึ่งไมใชรัฐ 
และก็ไมใชแมงานชื่อกระทรวงพาณิชยดวยอยางที่กําลังมีแนวโนมวาจะเปน ยุทธศาสตรมันวางอยู
ตรงไหนเทรนของการเจรจาตอรองระหวางประเทศมันกต็องนําไปสูแนวทางตรงนัน้ดวยไมใชทาํกันแบบ
คนทาง   ในสวนที่เกีย่วกบัวิถชีีวติดิฉันเคยคุยกบัเกษตรภาคอีสาน  ยืนยันไดวาอีสานไมใชวัฒนธรรม
ขาวเหนียวลวนๆ บางกลุมก็เปนขาวจาวแลวขาวพันธุพ้ืนเมืองก็มีเยอะ เขาบอกวาการจะปลูกขาวใหได
ผลผลติมากไมใชปลูกทลีะเยอะตองปลูกใหนอยแลวดูแลใหดีมีคุณภาพ  บางที ปลูก 10 ไร อาจจะได
ผลผลติมากกวา 20 ไรดวยซ้ํา คิดวามันถึงเวลาแลวที่เราจะตองถกเถียงกันในรายละเอียดเหลานี้ แตวา
คงจะเปนคนละวงกับที่นี่” 
 
(ช) 
 “ในเม่ือขาวดอกมะลิเปนทีย่อมรับไมใชเฉพาะคนไทยทั่วโลก  แมกระทั่งประเทศจีนจะมีการปลูก
เพ่ือสงไปขายที่เมืองจีนจํานวนมากเราควรจะนําเอกลักษณมาเปนจุดเดน ควรจะมกีารสงเสริมสนับสนุน
ความซื่อสัตยใหครบวงจร เราอาจจะชนะภัยตนเองไดถาเรามีการซื่อสัตยตั้งแตกระบวนการผลติ 
ขบวนการแปรสภาพจากขาวเปลือกมาเปนขาวสารและขบวนการนําสูตลาด ถาเราสามารถสงเสริมใหมี
ความซื่อสัตยแลวคิดวาเวลาไปซื้อขาวคงไมผิดหวัง  ชื่อคําหอมดอกมะลิมันคลุมหมด มีตั้งแตปทุมธานี 
ถาเผื่อหอมมะลิเปนตระกลูหอมมะลิ แตวาอันน้ีคือพันธุขาวดอกมะลิขอใหเพ่ิมชดัๆ ไปเลยวาขาวดอก
มะลิซึ่งเปนพันธุเดิมของเขาแตขอใหใชพันธุขาวดอกมะลิแตวาอยูในตระกูลหอมดอกมะลิในเม่ือหอมมะลิ
เปนติดปากกนัแลว  มันใชพันธุขาวดอกมะลิพันธุเดียวที่เอาไปทําพนัธุมีพันธุขาวอีกเยอะ  เพราะวาพันธุ
ขาวไทยขาวหอมมีเยอะ  ถาจะกินขาวมะลิก็แพงหนอย  ถากินหอมมะลิแบบปทมุธานีอาจถูกหนอย  แต
ในขณะนี้ในตลาดมีหอมมะลิเต็มไมรูพันธุอะไรซื้อมาอยากจะไดแทๆ ไมไดเอกลักษณของขาวดอกมะลิ
เปนการผิดหวัง  ขอสําคัญคือความซื่อสัตย” 
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(ช) 
 “ภายใตการเจรจาเอฟทีเอ ฝายที่สนับสนุนมักจะยกประเดน็ที่วาถาเราไมรีบเขาไปอยูใน
กระบวนการนี้เราก็จะเรากจ็ะตกขบวน  ยกประเด็นตุนทุนของการที่ไมเขารวม    จากการที่เราหยิบยก
ประเด็นเรื่องขาวขึ้นมาทานคงเห็นวาการที่เขาไปรวมมันก็มีตุนทุนของการที่ตองเขาไปรวมขบวนรถไฟ
เปนจํานวนไมนอย  ไมวาจะเปนเรื่องการคุมครองสิทธิบตัรทีมันขยายเพิ่มขึ้นทาํใหตนทุนของขาวนา
ตนทุนของเกษตรเพิ่มขึ้น ขอกาํหนดทางสิ่งแวดลอมก็มีตนทุนของมันเรายังไมไดหยิบยกการเปดเสริ
ภาคบริการซึง่มันอาจจะมันอาจจะนํามาเรื่องตนทุนคาน้ําชลประทานที่ทานตองเสียเพ่ิมขึ้นจากการที่
เอกชนเขามาจัดสงตลาดน้ํา  ซึ่งมอนซานโตตอนนี้เปนตลาดใหญ เขาเริ่มไปลงแลวที่อินเดีย  ตรงนี้คือ
ตนทุนของการเขารวมวันน้ีเราอยากใหสังคมรวมกันคดิ  หลายทานพูดขึ้นมาวาเราเอาเอฟทีเอเปนโจทย
ตัวนํา แลวเอาเรื่องเอฟทีเอเปนปญหากับทุกชวีิตและเร่ืองขาวก็เปนปญหาแบบหนึ่งมันควรจะกลับทาง
กันเหมือนที่ทานเสนอมาวาเรื่องขาวไทยเราควรจะเดินหนากันอยางไร เรื่องขาวกับชีวติมันจะเปน
อยางไร แลวคอยมาดูวาเรื่อง เอฟทีเอมันจําเปนไหมกับเรื่องขาวทีเ่รากําลังจะทาํ  ซึ่งอาจจะไดคําตอบวา
มันอาจจะไมจําเปนเลยก็ได   ในเรื่องการคาขาวเอฟทเีอไปชวยทานไดมากนอยหรือไม ถาคิดแบบนี้แลว 
เอฟทีเอ มันไมใชโจทยหลัก แตวนัน้ีมัถูกทําใหเปนโจทยหลกัแลวมันทําใหเกิดความรอนที่ทุกคน
พยายามจะตอบวาเอฟทีเอจะเขามาแลวจะเกิดผลกระทบอยางไรตอไปก็ฝากเปนประเด็นดวย" 
 
(ช) 
 “ถาเราวิเคราะหจากเอฟทีเอทั้งเรื่องการเปดตลาดที่เรายกมาพูดวันน้ี กรณีสินคา
เทคโนโลยีชวีภาพ  เรื่องของทรัพยสินทางปญญาและขอตกลงสิ่งแวดลอม  3 เรื่องนี้อยูในเอฟทีเอ 3 
เรื่องนี้จะมีผลกระทบตอวิถชีีวติชาวบาน  ตอเศรษฐกิจพ้ืนฐานที่มีขาวหอมมะลิชาวบาน  เกี่ยวของกับผล
ทางการเมืองทางสังคมอ่ืนๆ ดวย เราจําเปนตองวิเคราะหเรื่องนี้ใหละเอียดจะเห็นไดวาทุกประเด็นที่
สหรัฐเสนอทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมในทุกมิติ   
 ในเรื่องแรก เกี่ยวของกับการผลักดันที่มีผลตอวถิีชวีิตชาวบาน กฎหมายทรัพยสินทาง
ปญญาที่อเมริกาผลักดันจะทําใหเกิดตอไปน้ี  กระบวนการอนุรักษพัฒนาพันธุที่เกิดขึ้น  สิ่งที่ทําใหเกิด
ขาวหอมมะลกิ็คือกระบวนการอนุรักษ การพัฒนาและการแลกเปลีย่นพันธุ  เราจะไมไดเห็นอีกนอกจาก
การปรับปรุงที่เขาผลกัดันมาอยางจีเอ็มโอ เปนตน เราจะเห็นการเชื่อมโยงตรงนี้ชัดเจน 
  ผลกระทบเรื่องการตลาดชัดเจน  เวลาพูดถึงเรื่องเอฟทีเอในเรื่องอ่ืนแทบจะมีในเรื่องที่
เกี่ยวของกับผลประโยชนชาวบานนอยมาก เราจะเห็นวาคนที่ไดไมใชชาวบาน กรณีเรื่องของขาวหอม
มะลิตลาดใหญเราอยูสหรัฐถาเรามองดูจริงๆ แลวพบวาเอฟทีเอไมไดทําใหขายขาวหอมมะลไิดมากขึ้น
การขายที่ผานมาก็เปนไปตามกลไกทางการคาทั่วไป  แตการทําเอฟทีเอจะทําใหเกิดปญหากับระบบ
การคาที่เปนอยูเพ่ิมขึ้น  เรือ่งของการจดสิทธิบตัรซ่ึงมันมีรูปธรรมเกดิขึ้นชัดมีการผลักดันระบบกฎหมาย
ซึ่งเหมือนปจจุบันดูเหมือนมีแนวโนมที่จะผลักดันแนวความคิดสิทธทิางชุมชน  กฎหมายสิ่งบงชี้ทาง
ภูมิศาสตรไมใชเรื่องของการคาลวนๆ แตมีเร่ืองของการคุมครองชุมชน  แตอเมรกิาไมตองการสิ่งนี้ มัน
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จะมีผลทั้งในเชิงวัฒนธรรม เชิงวิถีชวีิต และเศรษฐกิจอยางไร  หลายเรื่องที่เราวเิคราะห เราวเิคราะหได
เพียงกรอบจากเรื่องขาวหอมมะลิเทานั้น  
การเปลี่ยนแปลงอาจจะเกิดขึ้นมากกวาที่เราคิดก็ได  กรณีของเกษตรที่แม็กซิโกกรณีอนาฟตามีอะไร
หลายอยางเหมือนไทย แม็กซิโกเปนแหลงกําเนิดของขาวโพดเชนเดียวกับที่เรามีอยูในวิถีของเขามา
นาน  แตปจจุบันภายใตเอฟทีเอเกษตตรกรไมจําเปนตองปลูกขาวโพดอีกแลวก็นาํเขาจากอเมริกาเขามา  
ชีวติก็ย่ําแยมาก ขอตกลงทางการคาเปนเรื่องที่ไกลจากชาวบานที่ผมทํางานดวย พ่ีนองราชการ 
เกษตรกรก็หางไกลมาก พวกเราที่อยูกระทรวงพาณิชยก็ตามก็รับวาเราตามไมทันการผลักดันของ
อเมริกา   ตรงนี้เราตองมานั่งคิดกันวาเราจะตัดสินอนาคตของประเทศไทยอยางไร   ตรงนี้มันจุดสําคัญ
ที่ผานมาเราก็ตามทันในบางเรื่องและตองไมปลอยใหผานไปเพียงเพราะมันเขาใจไดอยาง  ตอนนี้มันจอ
คอหอยเราประสบการณหลายอยางมันเกิดขึ้นแลว” 
 
คุณวัลลภ   เจียเมงคาขาว 
 “ขอสนับสนุนทานวิฑูรใหทานทํางานตอไป   เรื่องการคาเรื่องชีวิตชมุชนมันหนีไมพนมันจะเปน
ดานใดดานหน่ึงไปไมได แตสําหรับเรื่องขาวหอมมะลอิยากในเรื่องการดูแลรักษาคุณภาพใหดีๆ  เพราะ
ประเทศไทยเราแขงกับตวัเอง แตอยาลมืวาตอนนี้ในโลกเขาก็มีเหมือนกันแลวการพัฒนาของประเทศทํา
กันกวางขวางมาก  4  ประเทศหลักๆ คือ จีน,อเมริกา ,เวียดนาม,ออสเตรเลีย    จีนเปนประเทศที่นา
กลัวทีสุ่ดขณะนี้เขาทําขาวได 2 ตันตอไร  ขณะที่เราทาํได 300 กิโลตอไร  เม่ือไหรที่เขาทําขาวหอมมะลิ
ได 2 ตันตอไรคุณไมมีทางสูเขาเลยครับ   ตองชวยกันโหมลักษณะขาววาถานึกถึงขาวหอมมะลิตองของ
ไทยอยาใหคนอ่ืนตามเราทนั  จีนเปาหมายนากลัวมากเขาตองการทําขาวหอมมะลิเพ่ือทดแทนการ
นําเขาหอมมะลิจากไทยและไปขายแขงกบัไทยก็คลายๆ อเมริกา  ออสเตรเลียการผลิตแพง   ขาว
อเมริกาเปดแลวหอมฉุยแตไมอรอยสูไทยไมได   ขาวออสเตรเลียชัน้หน่ึงขาวหอมดีมาก  เวียดนามนา
กลัวนอยสุด  อเมริกาผลิตขาวหอมแตขายเปนออรการนิคสวนใหญไมกระเทือนบานเรา แตอยาเอาเรื่อง
เอฟทีเอมาทําเราก็แลวกันอันน้ันนาจะไปโปรเทค  เขาพัฒนาใหเขาไปเถอะ  จัสมิน 85 ก็คุณภาพไมได
เรื่องสูของไทยไมได  จีนเปนประเทศสังคมนิยมที่เขาสั่งไดสั่งญวนหลวงปงไปทาํโนนทํานี่ได  ใหเวลา 
10 ปใหขาวมีพอกิน  ใหขาวมี 2 ตันตอไร บานเราทัง้ป  400  ตอไรจะไปสูอะไรเขาเรื่องตนทุน  วิจัย
พัฒนาบานเรายังตองทําควบคูกับความรูพ้ืนฐานที่เรามี” 
 
ผูดําเนินรายการ 
 “เรื่องขาวเปนเร่ืองของวิถีชวีิตเปนสิ่งที่หน่ึงที่อาจารยเสนหพูดแตเชาเปนสิ่งหนึ่งในการสะทอน
ถึงภูมิปญญาของทองถิ่น  ของชาวบานของวิถีชวีิตของคนไทย  สิ่งที่เราคุยวันนีเ้ปนเพียงตวัอยางหนึ่งที่
ยกขึ้นมาถึงผลกระทบที่โลกตะวันตกเรยีกวาระบบการคาเสรี (จอมปลอม) ที่กําลังคืบคลานเขามาทําลาย
ผูคนในโลกทีรู่ เตรียมการไมเทากัน   อยางมากเราก็จะทันเขา เราไมแทรกหนา  เพราะเราไมคอยรวม
หัวกันวางยุทธศาสตรระยะยาว   ก็อยากเห็นสิ่งนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย  ก็ฝากอบรมลูกหลานเห็นความ
ซื่อสัตยเปนบรรทัดฐานของชีวตินี่คือสิ่งหนึ่งที่ไมมีในสังคมไทยทุกระดับตั้งแตรากหญาจนถึงยอดภูเขา
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ตั้งแตไมกี่บาทจนถึงเปนแสนเปนลานเปนปญหาในสังคมไทย เพราะไมง้ันเราก็คงแพภัยตัวเราเองที่คุณ
วัลลภพูด” 
 
 
 
ผูดําเนินรายการ   อาจารยเจริญ  คัมภีรภาพ 
 “จุดยืน ประเด็นของประเทศไทยจะเปนอยางไรในเรื่องชะตะกรรมขาวหอมมะล ิ เรื่องขอตกลง
เอฟทีเอเปนขอตกลงสองฝายหรือพหุพาคีซึ่งหลายฝายอยางเชนองคการการคาโลก  สุดทายการทําให
ขอตกลงมีผลในทางปฏิบตัคิือการสรางสิทธิทีว่าใหเกิดขึ้นและเอาไปใชในสังคมจรงิ  เพราะฉะนั้นการจะ
สรางสิทธิในเรื่องขาวหอมมะลิหรือพืชพรรณธัญญาหารอ่ืนใด  อยูสิทธิทีว่านั้นมันเกิดขึ้นทันทีไมได
จะตองมีการตรากฎหมายและออกกฎหมายขึ้นมา  เพราะประเทศไทยถือหลักวาสนธิสัญญาระหวาง
ประเทศไมมีผลโดยตรงบังคบัใชเปนกฎหมายภายใน  รัฐธรรมนูญมาตรา 224 วาถาจะใหประเทศไทย
ทําตามกฎหมายที่เรียกวาใหสัตยาบรรณสนธิสัญญานัน้  แลวเอาหลักเกณฑ หลักการมาเขียนเปน
กฎหมาย  การทําเชนน้ีก็เปรียบเหมือนกับเอาความตองการของผุเจรจามาออกเปนกฎหมายไทย แลว
ใหใชเปนกฎหมายไทย  สุดทายของละครเรื่องนี้มันก็คือการสรางกฎหมายไปรับรองที่ผูเจรจาตองการ  
คือการสรางกฎหมาย สิทธิ  กระบวนการนี้คือการใหสทธขิองนักลงทุนตางชาติใหงอกเงยในสังคม 
วัฒนธรรมไทย 
เม่ือสองปกอนมีขอขัดแยงที่สําคัญเรื่องพระราชบัญญัติการสุราที่ใหคนที่ชื่อเหมือนผมเปนเจาของน้ําเมา 
พระราชบัญญัติบอกวาการที่ชาวบานขายสาหมากเหลาเปนการผิดกฎหมายพระราชการบัญญัติสุรา  
เรื่องนี้ขึ้นสูศาสรัฐธรรนูญ ชาวบานบอกวาทํามาตั้งแตยังไมไดตั้งประเทศไทย  เหลาเปนวัฒนธรรม
สําคัญมันเปนเร่ืองการตอสูวิวาทะสําคัญของประวตัิศาสตร  สดุทายกระบวนการพิจารณาของศาส
รัฐธรรมนูญบอกวาการที่ชาวบานทําสาหมากเหลาเปนการปฏิบัตติอเนื่องเปนการใหวัฒนธรรมเปนการ
ใชภูมิปญญาของชาวบาน  เพราะฉะนั้นกฎหมายของรัฐซ่ึงรัฐธรรมนูญบอกวสิทธิชาวบานในเรื่องการ
อนุรักษพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น แคนี้อาจมองเปนเรื่องเล็ก  การที่ศาลรัฐธรรมบอกวากฎหมายของรัฐจะ
ไปครอบวถิีชวีิตภูมิปญญาทองถิ่นไมไดเพราะอันน้ีไดรับความคุมครองตามรัฐธรรมนูญมันแสดงวามี
กฎหมายของรัฐและกฎหมายของประชาชนที่เรียกวา Peple low  และ สเตทโล แสดงใหเห็นวากฎหมาย
ของรัฐมีขอจํากัดถาสิ่งเหลานั้นมันไปครอบงําจารีตประเพณีของประชาชน  แสดงใหเห็นวาการที่เราจะ
สรางกฎหมายอะไรขึ้นมาแลวกฎหมายนาํไปสูการขุดรากถอนโคนวฒันธรรมเปนสิ่งที่ไมตรงตามคํา
วินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่วินิจฉัยไว  เปนประวตัิศาสตรครั้งสําคัญของประเทศไทยที่รับรองและ
ยืนยันตามกฎหมายของชาวบาน  ความคิดตรงนี้เปนแนวคิดกฎหมายพหุสังคม  ตรงนี้เกี่ยวของกับเรื่อง
ที่เราคุยกัน  เม่ือเชาเราพูดเรื่องกฎหมายพันธุพืช สิ่งมีชีวิต เพราะฉะนั้นพันธุขาวแตละพันธุที่ระบบ
กฎหมายสิทธบิัตรไปกอตั้งใหเขาทานซื้อขาว 1 เมล็ด  ไมไดซื้อสารอาหารคารโบไฮเดรดในขาวทาน
จายเงินซื้อสิทธิ์ไปดวย  ถาขาวไปรบัรองสิทธิบตัร ขณะเดียวกันขาว 1 เมล็ดนั้นรากฐานของระบบทาง
กฎหมาย ทางเศรษฐศาสตร  ขาวก็คือสนิคาที่ซื้อขายได แตในการประชุมเม่ือเชา ขาวไมใชสนิคามันมี
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องคประกอบของความเปนจารีตวัฒนธรรมอยูขางใน ถาประเทศไทยรบัในเรือ่งสิทธิบตัรสิง่มีชีวิตแลว
มอบหมายใหสภาออกกฎหมาย หมายความวาเรากําลังจะมอบอํานาจใหรัฐสภาออกกฎหมายที่จะลบ
ลางจารีตศลิปวัฒนธรรมหรอืไม  ผมอยากชี้ชวนใหทานคิดกอนที่เราจะพูดถึงจุดยืน ” 
 
 
คุณวัลลภ  พิชญพงศา บริษัทนครหลวงคาขาว 
 “จุดยืนของประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องขาวหอมมะลิ สําหรับเรื่องเอฟทีเอตอนนี้กลายเปนกระแส
ที่มาแรงสถิตกิารสงออกขาวหอมมะลิเปนตนขาว ลานสองถึงลานสี่ตัน  ปลายขาวประมาณ 5-7 แสนตัน 
ผูนําเขาขาว 10 อันดับ  เซเนกราวเปนประเทศทางแถบแอฟริกาทีบ่ริโภคปลายขาวคอนขางเยอะบางป
ก็นําเขาเยอะ เวลาเราเรียกลําดับเราเกบ็ขอมูลปลายขาวดวย    ถาเราดูเฉพาะขาวสหรฐักับจีนคอนขาง
จะสูสีกัน ปทีแ่ลวสหรฐัสหรัฐนําเขาขาวหอมมะลิคอนขางเยอะลองมาก็จีน  ฮองกง  มาเลเซีย   
ในแตละปสหรัฐนําเขาขาวป 44  สองแสนกวาตนั ป 45  แสนแปด ป 46 แสนเจ็ด ปที่แลว 3สามแสนตัน 
จนถึงเมษาปนี้เกือบๆ แสนตัน   สหรัฐปลูกขาวไดประมาณ 9-10 ลานตันขาวเปลือก   ถาเปนขาวสาร
ประมาณ 7-8  ในสวนที่ผลติไดจะบริโภคภายในประเทศประมาณ 50 % สงออก 40 % เก็บสตอ็ก 10 % 
ตลาดสําคัญกค็ือแม็กซิโก  อเมริกากลาง อเมริกาใต เน่ืองจากการขนสงสะดวก  แ ละสงออกเปน
ขาวเปลือกสําหรับภูมิภาคนี้ รายงานของ USTA วาชวงหลายปที่ผานมาสหรัฐคอนขางเสียเปรียบใหไทย
และเวียดนามในสวนของขาวเมล็ดยาว สหรัฐผลติขาวไดหลากหลายทั้ง สั้น ยาว  กลาง  เมล็ดสั้นคือ
ขาวญี่ปุน  เมล็ดยาวประเทศไทยผลิตไดเปนหลกั ที่ผานมาสหรัฐเสียเปรียบใหไทยและเวียดนาม
เน่ืองจากราคาคอนขางสูง  แตไดตลาดขาวเมล็ดกลางและสั้นจาก ญี่ปุน  ไตหวัน  และเกาหลีใต  
เน่ืองจาก 3 ประเทศนี้ไปผูกผันกับ WTO ใหเปดตลาดขาว และดวยการเมือง  นอกจากนั้น 3 ประเทศก็
บริโภคขาวแบบนี้อยูแลว  การนําเขาขาวของสหรัฐตกประมาณ 4-5 แสนตันตอป  สหรัฐเปนตลาดขาวที่
สําคัญของไทยโดยเฉพาะขาวหอมมะลิจากสถิตขิาวไทยโดยรวม 70 % ของการนําเขาขาว 80 % เปน
ขาวหอมมะลไิทย  ถาดูจากปริมาณนําเขารวมขาวหอมมะลิไทยอยูประมาณ 50-60 % ของการนําเขา
ขอมูล ป  45 – 47 มันคงเปนแรงจูงใจที่ทําไมสหรัฐถึงคิดจะพัฒนาขาวหอมเพื่อทดแทน  ถามองเปน
กลางอาจจะมองวาถาประเทศเรามีการนาํเขาอะไรมากๆ เราก็คงมีการผลิตเพือทดแทนการนําเขา  เปน
การกระตุนใหประเทศอื่นๆ พัฒนาขาวหอมดวย เชน จีน เวียดนาม  ออสเตรเลีย   ถาไทยทํา เอฟทีเอ
กับสหรัฐขาวหอมจะไดประโยชนหรือเปลา ถาเรามองในขอมูลคาเกษตรขาวอยูในระดับอยูแลว  ถาเกิด
ลดภาษีเหลือศูนยก็คือต่ําอยูแลวประมาณ 5 % หรือต่ํากวานั้นจะไมไดชวยในการสงออกหรือสรางความ
ไดเปรียบกับขาวหอมมะลไิทยมากนักสาํหรับการที่จะไปบุกตลาดสหรัฐ   ยกตวัอยางงายๆ ถาสหรัฐมี
กําแพงภาษี 30- 50 % แลวลดเหลือ 0 % อาจจะมีสวนชวยในการสงออก  แตมาตรฐานภาษตี่ําอยูแลว 
การเซ็นตสัญญาจะไมไดชวยขาวหอมมะลิมากนักประกอบกับขาวหอมมะลิมีสวนแบงในตลาดสหรัฐ
คอนขางสูงอยูแลว  การเพิ่มในสัดสวนตลาดอาจจะเพิ่มไดอยาก  ในบรรดาผูสงออกดวยกันเรื่อง
สุขอนามัยเรามองวาไมใชเรือ่งใหญ สิ่งที่เปนเรื่องใหญเปนเรื่องของนโยบายการอุดหนุนเกษตรกร
ภายในสหรัฐมากกวา   
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โดยเฉพาะอยางยิ่งเม่ือป 2002 สหรัฐออกกฎหมายการเกษตรฟารมแอทเพ่ือที่จะชวยเหลือเกษตรตร
อุดหนุนเกษตรภายในประเทศ เฉลี่ยตอไป 18,000 ลานเหรียญ หรือ 7 แสนกวาลานบาท  คือสหรัฐจะมี
การใหรายไดเกษตรโดยตรง เพ่ือใหอยูไดถึงแมราคาสินคาเกษตรจะตกต่ํา  และอุดหนุนการสงออก  
การใหสินเชื่อเพื่อใหสินคาสามารถไปบุกตลาดตางประเทศมากขึ้น  ตรงนี้ผลกระทบตอสินคาเกษตรไทย
หรือในประเทศกําลังพัฒนาคือการที่สหรัฐมีการอุดหนุนเกษตรอยางมากจะทําใหสินคาของสหรัฐต่ํากวา
ความเปนจริง  จึงเปนที่มาของสหรฐัเอาสินคาที่บางทตี่ํากวาไปดัมพขายในประเทศอื่น  จริงๆ แลวราคา
จะสูงกวานี้แตเกษตรเขาอยูได    เพราะไดรับเงินอุดหนุนโดยตรง  อยางเมืองไทยเขาไปยกระดับราคา
เพ่ือใหเกษตรกรมีรายได สูงขึ้นแตสหรัฐไมไดยุงกับราคาแตใหเงินโดยตรงกับเกษตร  ผมคิดวามันเปน
การบิดเบือนราคาตลาดทําใหราคาสินคาขาวต่ํากวาทคีวรจะเปน  ถาเรามองในที่วาจริงๆ ขาวสหรัฐควร
จะสูงมันก็เปดโอกาสใหขาวไทยสงออกไดมากขึ้นเพราะราคาขาวไทยต่ํากวา   
ประการที่สอง  ทําใหตนทนุขาวต่ําทําใหสูญเสียประสทิธิภาพในตลาดโลกและตลาดของตนเอง   สรุป
เบื้องตนคือขาวหอมมะลิอาจจะไมไดอะไรมากนักจากการเซ็นตเอฟทีเอจากเรื่องมาตรการภาษี  เราตอง
ชั่งนํ้าหนักดีๆ วาอยาไปคดิวาเราจะไดจากขาว  เพราะการเจรจาเอฟทีเอเปนการยื่นหมูยื่นแมว สหรัฐ
ตองการมากๆ คือเรื่องทรัพยสินทางปญญา  การคุมครองพืชไบโอเทค  ซึ่งอาจจะไมใชคําวาจีเอ็มโอ
โดยตรง การเปดใหสินคาเกษตรอื่นเขามาแลวมากระทบตอเกษตรในบานเราอยาง เชน ถั่วเหลือง 
ขาวโพด มันฝรั่ง ที่เราตองไปคิดตอ อันนี้เปนปจจัยภายนอก     

ประเด็นภายในที่เราตองคํานึงถึง โคทมาจากการคาเสรีไทย-จีนใครเก็บเกี่ยวผลประโยชน คือถา
หากเปดเสรีไปแลวถาไมเปนธรรมการคาก็จะไมมีความหมาย  ถาเกิดวาผลประโยชนไปกระจุกอยูกับ
กลุมคนไมกี่กลุมประโยชนก็ไมไดกระจาย อยางการรับจํานําลําไยแสดงใหเห็นอยางชัดเจนวารัฐเอ้ือให
เอกชนบางกลุม  หรือกรณีการระบายสตอกขาว หรือรับจํานําขาว  ถาเกิดวานโยบายของรัฐยังเอนเอียง
ก็จะทําใหผูประกอบการรายอื่นไมไดรับผลประโยชนจากเอฟทีเอ    ขณะนี้การรับจํานําราคาขาวหอม
มะลิในราคาสงูปที่ผานมา 1 หม่ืนบาทตอตันกอใหเกิดปญหา พอรัฐเขามาจํานําราคาสูงเกินกวาที่ตลาด
จะรับไดก็ทําใหก็ทําใหขาวในตลาดเขาไปสูสตอกของรัฐบาล  แลวถารัฐไมมีการระบายขาวปลอยใหขาว
หอมเปนขาวเกาก็จะกอเปนภาระของรัฐบาลและกลับมาสูภาษีของเราที่เขาไปโอบอุม  ดังนั้นการชวย
เกษตรเปนเรือ่งสําคัญแตการระบายขาวไปตางประเทศ  หรือใชกลไกตลาดบางสวนเขามาชวยมันก็ชวย
ตนทุนลดลงและไมเปนภาระตอรัฐบาล    ตอมาขาวหอมปทุมธานี 1 เกดิมาจากความหวังดีและ
เจตนารมยบรสิุทธิ์    แตขาวหอมปทุมเหมือนขาวหอมมะลิมากจนแยกไมออกนอกจากเช็คดีเอ็นอี ทั้ง
คุณสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ  การทําการตลาดขาวหอมปทุมตางจากมะลิมากราคาสงออก 100 
เหรียญตอตันทําใหผูบริโภคบางสวนหันไปซ้ือขาวหอมปทุมมากขึ้น  เชนจีนซ่ึงเปนตลาดใหญนําเขาขาว
หอมปทุมธานีในปริมาณที่ใกลเคียงกันกค็ือ หอมมะลิ 56,000  หอมปทุม 50,00  ตองไปศึกษา
ผลกระทบตรงนี้ใหชัดเจนวาการเกิดขึ้นของขาวหอมปทุมกับขาวหอมมะลิมีดานใดมาก   
ในดานการขยายตลาดขาวหอมมะลิคงไดประโยชน นอยจากากรลดภาษีนําเขา  ในระยะคงตองมีคนของ
เราตองไปศึกษาผลกระทบขาวหอมปทุมกับขาวหอมมะลิ  รัฐตองดําเนินนโยบายใหเกิดโครงการราคาที่
เปนธรรมเม่ือมีการเปดเสรี คนทุกภาคสวนทุกระดับตองไดประโยชนในเสร”ี 
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คุณเจริญ 
“ดูเหมือนวาจุดยืนที่วาไมใชจุดยืนของประเทศไทย เพราะวาจะทําเอฟทีเอใหศูนยแลวมันก็ไมได
ประโยชนจากประเทศไทยกแ็ปลกเหมือนกัน  ที่กะทราวงพานิชยไปพยายามสรางแบรนดเปลีย่นจากคํา
วาจัสมินไรทเปน หอมมะลิ  มันไมชวยใหเราไดประโยชนหรือ” 
 
คุณวัลลภ    นครหลวงคาขาว 
 “การขยายตลาดขาวหอมมะลิคงมีอยูเรื่อยๆ แตการทําเอฟทีเอจะมาทําใหภาษีเราหมดไปมัน
ไมไดสรางประโยชนโดยตรง  ถึงภาษีในปจจุบันเราก็ไปไดมากอยูแลว  สําหรับเรื่องของการจดทะเบียน
หรือพยายามเปลี่ยนชื่อจากจัสมินไรท เปน เซกันไรท คงเปนเรื่องการเจตนาที่ดีทีจ่ะทําใหเราเหมือนขาว
บาสมาติกที่เปนคําศัพท   แตพอใชเขาไปใหมๆ มันทําใหเกดิความสับสนทางการตลาดวามันอัน
เดียวกันไหม  อยางแอฟริกาก็จะคุนเคยกบัไทยเฟอรฟูมไรท  คิดวาตองใชเวลใหคนคนเคย  ” 
 
คุณเจริญ 
“เรื่องชื่อสินคาเรามีที่สิ่งบงชี้ทางภูมิศาสตรที่คนในอารคันซอรปลูกขาวแข็งแลวปมตราหอมมะลิ  ถาจะ
พูดเรื่องจดยืนในการเจรจา ปญหาที่เกิดยงัไมไดรับแกไขมันจะเกิดผลกระทบไหม” 
 
คุณวัลลภ 
 “มันตองเขาไปดูในรายละเอียดวาวิธีการทําการตลาดเปนแบบไหน ในระยาวผูบริโภคยอมรับ
หรือไม  ถาในระยาวผูบริโภคยอมรับมันก็อาจจะมีผลกระทบตอการสงออกของไทย” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “ในมุมหน่ึงถามีการเชื่อมโยงบานเราคือนักคาขาว สหรัฐคือนักกินขาว แตวาหลงัจากที่กินขาว
มาระหนึ่งก็หาทางที่มีขาวกินเองไมตองซื้อขาว  ทีอ่าจารยเจริญบอกขาวที่อารคันซอรมันแข็งถาเกิดใช
วิธขีองตนเองพัฒนาไปเรื่อยๆ มันคงจะนานใชวธิีงายๆ ก็คือทางลดั ขาวของเพื่อนที่ไหนบางที่มันดีก็
ลองมาเอาขาวของเพื่อนไปลองปลูกดูกอนถาเกิดปลูกไมขึ้นคอยหาวิธีปลูกใหขึ้น  แตวาฉวยเอาไปปลูก
กินเองไดแลวก็ถีบหัวสงดีไมดีขายใหเพื่อนกิน  เพราะฉะนั้นในลักษณะนี้มันเลือกวาเพื่อนจริงหรือเปลา 
เพ่ือนกินหรือเพ่ือนตาย มันเปนลักษณะไหน  สิ่งที่ทําใหพืชพรรณ ของแตละประเทศเขาไปเกี่ยวของกับ
ขอตกลงระหวางประเทศในทุกๆ ลักษณะไมวาจะเปนพหุภาคี หรือเอฟทีเอ เพราะวาทรัพยากรถามัน
เชื่อมโยงกับเรื่องการกินอยู  เรื่องภาคเกษตร เรื่องของยา  แคนี้มันสามารถที่จะผูกขาดโครงสรางหลัก
ของประชาชนทุกประเทศไดมันเปนสิ่งที่จําเปนตองมี ไมเหมือนที่อยูอาศัยมันอาจ 10 – 20 ป หรือเครื่อง
นุงหุม  เราคนไทยเราก็ตองกินขาวกับอ่ืนๆ หมุนเวียนเปลี่ยนไป แตเราตองมีขาวเปนหลัก  อะไรก็ตามที่
จะเขามาผูกขาดหรือยึดโยงความเปนอยูของไทยที่เชื่อมกับวัฒนธรรมขาวก็เทากบัวาสามารถมาทําลาย
โครงสรางของสังคมไดเลย  งายๆ เลย  หนึ่งสหรัฐจะปลูกขาวทดแทนการนําเขาหรือวาจะปลูกขาวกิน
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เองแสดงวาเริ่มตระหนักถึงเศรษฐกิจพอเพียง ณ ขณะนี้สหรัฐนําเขาเปนสวนใหญ แตเราปลูกกินเอง
พอเพียง  สงออกมากมาก  แตเรามองหาที่จะวิ่งเตนเอาเรื่องของเศรษฐกิจทีมั่นหมุนวนแตในเรื่อง
ระหวางประเทศลืมคิดถึงหลังบานวาการที่เรากาวตามเขาไปเรื่อยๆ เราเดินออกจากสิ่งที่เรามีดีอยูแลว
ไปตลอด  ถาวันหน่ึงเราสญูเสียเศรษฐกจิพอเพียงไป เราปลูกขาวกนิเองไมไดหรือวาเราถูกฝรัง่ยอนรอย
ใหเราตองไปซื้อขาวเขา เราสูญเสียโครงสรางไปเลย 
 โดยวัฒนธรรมประเทศที่ปลูกขาวจะตองมีการแลกเปลีย่นเมล็ดพันธุกัน จะตองมีการเก็บเมล็ด
พันธุเพ่ือสงตอในรุนตอไป สิ่งเหลานี้ถาเดินตามในเรื่องของทรัพยสิทธิหรือวาสิทธิในทรัพยสินของฝร่ัง
มันก็จะเปลี่ยนแปลงโครงสรางโดยสิ้นเชิงเพราะวาฝรั่งก็คื่อวาซื้อมาใชขายกลบัไปแลวก็จบ  เพราะวา
ฝรั่งใชแลวขายกลับไปมันเปนการทําลาโครงสรางซึ่งมีการสืบสานไป  มันไมใชวนหนึ่งลูปจบๆ  ของเรา
มันเปนวงจรที่ไมรูจบสืบสานกันตอมาเรื่อยๆ แลวก็ชวยเหลือกันถาหากวามีขอตกลงกับฝรั่งเขามาตรงนี้
เราตองไมลืมวาเราไปคิดแบบอุตสาหกรมเพราะเวลาฝรั่งปลูกขาวเอารถหวานเมล็ดหรือวาปลกูขาวโพด
เอาเครื่องบินขึ้นหวานเลย เพราะปลูกเปนพันๆ เอเคอรพ้ืนที่ใหญมาก  แตถาเทียบกับประเทศไทยพื้นที่
ที่ใหญที่สุดยังอาจจะเล็กกวาพื้นที่ที่เล็กทีสุ่ดของฝรั่ง  แลวขอยกเวนเขามักจะกําหนดวาเรื่องการเกษตร
เวนใหกบัเกษตรรายยอยแตเกษตรกรรายยอยปลูกเปนพันๆ ไร   รายใหญปลกูเปนหม่ืนๆ เปนแสนไร   
ยอยมันตางกันเลยการวางหลักเกณฑอะไรตางๆ มันไมเปนธรรมมาตัง้แตตนแลว ตั้งแตหลัก
กระบวนการคดิแลวกับคําวาคาเสรี    คาเสรีมันไมมีวันเกิดไดเพราะวาคาเสรีจะเกดิไดก็ตอเม่ือคนทุกคน
เทาเทียมกันประเทศทุกประเทศเทาเทยีมกัน การเคลื่อนยายจากประเทศหนึง่ไปยังประเทศหนึ่งตองไป
ถูกกีดกันไมวาโดยอะไรทั้งสิ้น  ซึ่งเปนไปไมไดอยูแลว  โดยพ้ืนฐานแลวคาเสรีไมมีทางเกิด คาเสรีก็ไมมี
ทางเปนไปได” 
 
อาจารยเจริญ 
“ขาวมีสิทธิ์ไปเปนของคนอ่ืนที่ไมใชคนไทยหรือไม” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “ผมกําลังจะเชื่อมโยงการคาขาวกับระบบทรัพยสินทางปญญา   ถามองในมุมหน่ึงแลวสามารถเชื่อมโยง
กับโครงสรางของสังคมเราไดจะเปนระบบระบบที่เอ้ือประโยชนใหมีการคิดสรางสรรค ใหชวยกันสราง
อะไรใหมๆ ตอไป  แตถาใชผิดวธิมัีนเปนการเอ้ือตอการผูกขาดแลวก็สามารถผูกขาดตอไปเรื่อยๆ 
เพราะวารฐัคดิในเรื่องทรัพยสินทางปญญามันอยูในแนวคิดของทรพัยสินตะวันตกที่เห็นวาบคุคลควรจะ
เปนเจาของทรัพยสินของตนเอง  ตองมีสทธิ์ในการกดีกันบุคคลอื่นออกไปจากการใชทรัพยสนิ กลุมคนนี้
ไมไดเปนกลุมที่สืบสานทางวัฒนธรรมรวมกันมา แตเปนกลุมที่มารวมกันเฉพาะกิจเหมือนบริษัทไม
เหมือนชุมชนไมไดอยูในแนวคิดจุดยืนของทรัพยสิทธขิองตางประเทศ” 
 
อาจารยเจริญ 
“ไทยมีจุดยืนอยางไรที่เจรจากันที่ฮาวาย หรือ พัทยา” 

 36 



 
 
 
 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “ไทยเราไมมีจุดยืนในเรื่องนี้เพราะเรื่องทรัพยสินทางปญญาไมใชเร่ืองของไทยมาตัง้แตตน  
ไมไดเปนพ้ืนฐานของตะวันออกเลย  จุดยืนเรื่องทรัพยสินทางปญญากอเกิดมาจากตะวันตกมาตลอด
ตั้งแตขอตกลงเรื่องทรัพยสินทางปญญาฉบับแรกของโลก  มันเกิดบนพื้นฐานของแนวคิดตะวนัตก  ถา
เราตองการใชแนวคิดทรัพยสินทางปญญา เราอาจจะรับเอาแนวคิดตะวันตกเขามาไดเหมือนที่เรา
กฎหมายอื่นๆ มาจากตะวันตกแตมันจะตองหาวธิใีหเหมาะสมใหเขากับสังคมไทยแตขณะนี้เราไมมี
จุดยืนในการที่จะใชทรัพยสินทางปญญาใหเปนประโยชนตอคนไทย  ตอประเทศไทยจริงๆ เพราะฉะนั้น
เวลาที่เราไปคยุในเวทีไหนกต็ามเราก็ไปฟงแลวมานั่งคดิอยูแตเพียงวาเราจะแกไขอะไรไดบางในสิ่งที่เขา
พูดมา  ไมไดคิดเลยวาเรามีอะไรบางและเราจะเสนออะไรบาง  ” 
 
อาจารยเจริญ 
“การที่เรามีกรมทรัพยสินทางปญญา  และศาลทรัพยสินทางปญญาไมไดหมายความวาเปนทรัพยทาง
ปญญาของไทยหรือ” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “ทรัพยสินทางปญญามันเปนของคนไทยถาเราคิดสรางสรรคขึ้นมา แตโครงสรางขงการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาไมเคยเปนของคนไทยเรารับเอามาจากฝรั่งเลยเหมือนกับโครงสรางของกฎหมายที่
ใชกันอยูเรากร็ับเอาของฝรัง่มาเพียงแตเรารูวิธีที่จะใชโครงสรางของกฎหมายใหมันสอดคลองกับสังคม
เรา  แตเรื่องของทรัพยสินทางปญญาเราขาดวิธีคิดในเรื่องนี้คอนขางมาก  ถาหากจะใหความเปนธรรม
กับกรมทรัพยสินทางปญญาหรือวาใครกต็ามที่ทําเรื่องทรัพยสินทางปญญาของไทย เราไมเคยที่จะมี
เรื่องทรัพยสินทางปญญาเปนวาระแหงชาติถาหากวาเราไปเทียบกบัสหรัฐอเมริกาแนนอนอยูแลวทําไม 
สหรัฐอเมริกาถึงสารถผลักดันไดทุกเวทีเพราะวาเรื่องทรัพยสินทางปญญาของสหรัฐเปนวาระแหงชาติมา 
300 กวาปแลวและผลักดนัอยางตอเน่ืองมีอยูในรัฐธรรมนูญ  มีอยูในความคิดของคนทุกคนชาวบานรู
เพราะมันเขาไปอยูในสายเลือดแลว” 
 
ดร. เจษ 
“สิ่งบงชี้ทางภมิูศาสตรเปนวถิีของฝรั่งทั้งน้ันเราเพียงแตวาพยามหาชองที่จะใชประโยชนจากทีฝ่รั่งวางไว
แลวถาเรายอนมาดูเรื่องพันธุกรรมเรื่องภูมิปญาทองถิ่นเราอยูอยางสมบูรณทําไมถึงไมใชสิ่งเหลานี้ถาหา
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กวามองประเทศในเอเชียอีกหลายๆประเทศญี่ปุนหวงแหงนเรื่องขาวมากเขารูวาวัฒนธรรมของเขาจะกา
วไปไกลแคไหนขาวยังคงเปนสิ่งที่จําเปนเสมอและจะไมหยุดปลูกขาวเพราะวาวันหน่ึงคนอาจจะหยุดใช 
 น้ํามันหยุดใชรถยนตไดแตคนไมหยุดกินเหมือนที่พูดแตแรกวาอาหารสําคัญเสมอเราอาจจะเดินไปยังที่ใ
ดที่หนึ่งได แตวาคงกินดินไมได  เราตองกินขาวญี่ปุนก็คิดแบบนี้ไมได   ถาเราดูเรื่อง เอฟทีเอ 
ระหวางไทยกบัญี่ปุนเขาบอกวาไมตองคุยกันเลยเรื่องขาวเพราาะวาญี่ปุนกับสหรฐัตางกัน  
คุณวัลลภพูดถึงภาษีการนาํเขาในสหรฐัมันต่ําอยูแลวแตที่ญี่ปุนภาษีสูงกวาสหรฐั 
ถาหากวามาทําเอฟทีเอกับไทยตางคนตางลงศูนยญีปุ่นเดือดรอนแตตรงนั้นก็เชื่อมโยงเฉพาะเรื่องเกษต
รไมรวมถึงทรพัยสินทางปญญาถาหากเราเปดโดยที่ไมมีทรัพยสินทางปญญาวาอะไรเปนสิ่งทีเ่ราใหได 
 มากไปกวาปจจุบันนี้ซึ่งสิ่งที่เราไปเสียทกุวันน้ีไปแลวมันเหมือนกับไมใชเร่ืองงายขอตกลงทรัพยสินทางป
ญญาทั้งหลายทั้งปวงที่เราไดทําไป เอาคืนกลับมายาก  แตจะทําอยางไรที่จะไมเสียอ่ืนๆ เราไมไดคิด  
เราคิดแตเพียงวาพอเขามาขออีก” 
 
ผูดําเนินรายการ 
“ประเด็นมันเชื่อมโยงไมรูเทาไหรแตทานพูดใหเราเขาใจงายๆสําคญัมากที่ทานพูดใหเห็นโครงสรางของ
ขาวและวัฒนธรรมสหรัฐมาทําเอฟทีเอตองการที่จะเปลีย่นบริโภคขาวสาลีแลวจะกนินํ้าพริกปลาทูของคน
ไทยกินผักกินอะไรหรือคนเอเชียอยูอเมริกามากมีตลาดศูนยก็ตอง   
ถาเราคิดวาการปลูกขาวของสหรัฐเพ่ือความตองการของสหรัฐทําไมถงึจะตองมีขาวจีเอ็มโอขึ้นมาน่ันก็ห
มายความวาสหรัฐไมไดมองแคตลาดสหรฐัเขามองวาใครกินขาวมากที่สุดในโลก 
ทําไงที่จะเอาพันธุขาวไปครอบครองการผลิตเปนของเขาใหได ตรงนี้อาจารยอธิบายยังไง” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิกฎ  โทณะวณิกฎ 
“สหรัฐตองการที่ยายฐานการผลิตจากสหรัฐมาสูประเทศไทยผานเอฟทีเอ  
สหรัฐพยายาที่จะยายฐานทรัพยากรจากปรเทเศไทยไปสูสหรัฐเปนการยายแบบไดประโยชนทัง้ 2 ทาง  
ณขณะนี้เรามีฐานทรัพยากรสหรัฐตองพ่ึงแตวันหน่ึงเม่ือสหรัฐยายฐานการผลิตมาอยูที่ประเทศไทยเราต
องใชเมล็ดพันธุของสหรัฐเราคือที่ปลูกขาวของสหรัฐสหรัฐก็จะยายฐานทรัพยากรพวกขาวพื้นเมือง 
ไปสูสหรัฐ” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
“เราคือที่ปลูกขาวของสหรัฐ  เขาจะยายฐานทรัพยากรเดิมที่เรามีอยูพวก 
ขาวพื้นเมืองไปสูสหรัฐเรากส็งเมล็ดพันธุมาใหเราปลูกแลวก็สงกลับไปเราเสียทั้งขึ้นทั้งรอง 
เรากลายเปนฐานแลวก็กลายไปฐานอีกเราเสียประโยชนไปหมดเลยถามองในมุมน้ีมันคือแนวคิดในเรื่อง
ของการลาอณานิคมในยุคหนึ่ง   ถาหากวาเราไมคิดใหมันแยบคายจะเกิดปญหาขึ้น” 
 
คุณเจริญ 
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“มันคงเปนเรือ่งใหญกวาที่เราจะคุยกันในหองนี้มันนากลัวแลวไปคุยกันเรามีไมจุดยืนความความคือทําต
ามที่เขาบอก ถาไปดูสนธิสัญญาบาวริ่ง 2439 ที่ไดทํากับอังกฤษขนาดสนธิสัญญาบาวริ่งเซ็นตแค 10 
ขอมันเปลี่ยนประเทศ เปลี่ยนวิถีชวีิตมาาถึงปจจุบัน เปนเรื่องใหญผมวาหลายทานอยากพูด   
คุณวัลลภบอกวาจุดยืนที่วาก็เปนจุดยืนสหรัฐดร.เจษฎ
Nก็บอกวาไมมีจุดยืนสิ่งที่ตัวแทนไทยไปเจรจาเอฟทีเอกับสหรัฐมันเปนจุดยืนของพี่นองเกษตรไหม” 
 
คุณอุบล  อยูหวา 
“  เอาประชาชนใสตระกราแลวไปแลกกบัอุปกรณสื่อสารสว.สุรพลเขียนไว  
เราอยูในกระบวนการคาหรือชีวิตแตวาผมอยากจะฟนธงวาเรากําลังจะพูดเรื่องการคาที่กําลังทําลายชวีิต 
เพราะวาการคากําลังทําลายชีวติโครงสรางสังคมเราเปลี่ยนไปคนสวนใหญตอนนี้เปนลูกจาง 
เพราะเราก็เหมือนลูกจางโรงสีเพราะวาตอนนี้เราทําขาวใหโรงสีตอนน้ีกระทรวงแรงงานกําลังจะขยายกอ
งทุนประกันสงัคมกค็ิดวาผูสงออกับโรงสีจะตองจายเบีย้ประกันสังคมใหกับชาวนา 
อาจจะตองเปนอยางนั้นขาวกําลังจะขยบัไปมีลักษณะการผลิตครบวงจรเปนคอนแทกคฟารมที่เอาชาวบ
านเปนแรงผลติมากขึ้นเรื่อยๆฟงคุณวัลลภแลวรูสึกอบอุนดูดีมากกับการเจริญเติบโต 
แตขอบอกใหรูวาชาวนายังอยูที่เดิมหรือแยลงดวยซํ้าเนื้อในชีวติหนี้สินไมรูเทาไหรแบกกันอยู 
ถายอดการสงออกขาวของประเทศตอเน่ืองกันตลอด30ปมันจึงมันใชเรื่องที่จะภาคภูมิใจเลยสําหรับชาวน
าชาวนาควรแสวงหาทางทําอันใหมกับชีวติไดแลว  วาตัวเองจะเดินไปทางไหน สิทธิบตัรที่ ดร.เจษฎ  
พูดถึงเขาใจอยากมากกับคนตะวันออกอยางเราผมไปเขมรไปเอาขาวสงมาลีมาแลวก็เอาขาวหอมมะลิให
ไปไปลาวก็ไปเอาเขามาก็ใหมันเขาใจไมไดทําไมไมใหก็ไปเอาของเขาพอไปศึกษาประวตัิศาสตรพืชก็บอ
กวาเดิมที่บานเราไมมีพริกเดิมที่รสเผ็ดกินมะแควดพรกิมาจากที่อ่ืนมะละกอมาจากที่อ่ืนการเคลือ่นยาย
พืชกอนป35 พืชก็ไปทัว่ยางพาราก็อยูบราซิลการเคลื่อนยายพืชเปนเร่ืองปกติ 
แตพอสิทธบิัตรมามันคือการปฏิบัตเิขียวรอบสอง  รอบแรกคือเปลีย่นพันธุพืช  เปลี่ยนพันธุสตัว 
เปลี่ยนพันธุกค็ือเปลี่ยนเทคโนโลยี เปลี่ยนเครื่องมือการผลิต เปลี่ยนวิถีชวีิตคนกิน 
เพราะการเปลี่ยนพันธุทั้งพืชและสตัวนําไปสู ู 
การเปลี่ยนวิถหีลายอยางพืชที่การผลติของบริษัทคารกิ้วใหญกวาภาคอีสานทั้งภาค 
มันตองเอาอะไรไปสูอยาไปสูเลยตวงตาเห็นธรรมหรือยังอยูกับตัวเองนายกยงัพูดเลยวาเราทํางานหนักแ
ทบตายแตเอาเงินไปจายคาน้ํามันจนไมพอจายหลายเดือนที่ผานมามันขาดดุลอันน้ีคือตัวอยางที่ชัดที่สุด
ของการพึ่งผิง  ซึ่งในป 40 อาจารยเสนหพูดไวชัดวาเราพึ่ง 3  อยาง  1  ทุน  2 เทคโนโลยี  3 พ่ึงตลาด  
ทําขึ้นมาแลวก็ไมไดสนับสนุนสงเสริมใหคาขายกินกันไปแลกกันไปเพ่ือความมั่นคงภายใน  
ทํามาหากินที่คูไปกับที่อาจารยประเวศพดูถึงไมรูวาสังคมนี้สําเหนียกสักแคไหน 
เพราะโอทอปก็เลยไปเปนของเถาแกแลวคนทําสินคากไ็ดวันละ 30 บาทมันจะหลดุไป  คือเราไมได” 
 
คุณเจริญ 
“การแลกเปลี่ยนขาว เปลี่ยนพันธุเขาทํากี่อาทิตย กี่วนัถึงจะไดขาว หรือไดพริกกะเหรี่ยงที่เผ็ดที่สุด” 
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คุณอุบล 
“การวิจัยของประชาชนเปนการวิจัยดวยชีวติ  
เห็ดปากินกระทั่งตายถึงไดรูวาอันน้ันกินไมไดมีคนตายไปแลวตั้งเยอะ  พูดมาจนไมรูเทารูเทานั้น 
แมน้ํามูลมันเค็มนาแลงเขาจะไมปลูกพรกิริมแมน้ํามูล เขาจะไปปลูกที่อ่ืนๆ แตเขารูวามันเค็ม  
แตรัฐบาลไมรูเรื่องเลยไปสรางสถานีสูบน้าํตลอดแมน้ํามูล  
อันนี้คือตัวอยางของการไมเคารพการวิจัยของประชาชนซึ่งวิจัยมาดวยชวีิตอยางพันธุขาวที่วาทําอยางไร
ถึงจะะเหมาะสมกับครอบครัวเทาที่ผมเจอคือแมชอบกินก็เลยเอามาปลูกไวหรือบางพันธุไดมาจากที่อ่ืนแ
ลวมันไมเหมาะกับนาตนเองก็เอาพันธุมามันใชเวลาชัว่ชีวติกวาจะรูวาอันไหนมันเหมาะกับนาตนเองพื้น
ที่รสนิยมวัฒนธรรมของตนเองเพราะหลายอยางมันประกอบกันซ่ึงทีผ่านมาบางครอบครัวก็ปลูกขาวมาก
วา 5 สายพันธุ ทุกวันน้ีเหลืออยู 2 สายพันธุเปนหลัก ธรรมชาตทิางอีสานเรียกวา  โคก ทุง   ทวม 
ภูเขาเรียกวาโคกพื้นราบเรยีกวาทุงริมแมน้ําเรียกวาทวมรอยตอแมน้ําเรียกวาทามแตละพื้นที่แตละที่จะมี
สภาพตามนิเวศนวิทยาตางกัน  ธรรมชาติจะคัดเลือกความเหมาะสมของพันธุพืชชีวติคนกต็างกันดวย 
คนที่ภูลังกานครพนมก็จะใชสมุนไพรที่ภูรังการักษาโรคเดียวกันกบัคนราษีไศลซึง่ใชสมุนไพรในแมน้ํามูล
เปนสมุนไพรคนละาอยางแตรักษาโรคเดยีวกันธรรมชาติและชีวติคนมันจึงหลอมหลอมรวมกันเปนวัฒนธ
รรมการดํารงอยูของมนุษยที่สืบทอดกันมาใหเห็นถึงความหลากหลายของพันธุพืชพันธุสตัว 
ความหลากหลายของพื้นทีแ่ลเผาพันธุมนุษย มันประสมกลมกลืนกัน ถามวาเอฟทีเอคืออะไร 
คือการผูกขาดคูตอสูของประชาชนไดเปลี่ยนไปแลว ถายุคกอนคูตอสูของประชาชนคืออํานาจรัฐ 
แตวาวันน้ีเปลีย่นเปนบรษิัาขามชาติก็จะมาพรอมกับเอฟทีเอผมไมเชื่อวาประชาชนอเมริกาโดยเฉพาะเก
ษตรรายยอยจะไดอะไรจากเอฟทีเอกลุมคนที่ไดก็คือกลุมธุรกิจที่มาคาขายกันอยูที่เอาชีวติประชาชนแต
ละฝายใสตระกราไปแลกกนัไมแปลกที่คนอเมริกันแขงขันกันมากแมแตพอกับลูก 
เขาอาจจะแขงกันมากเกินไปมีความเปนปจเจกทําใหวงการเกษตรรายยอยเปนเหมือนคนที่ยืนเปนวงกล
มแลวก็ยิงกันทีละคนจนเหลืออยู2คนคือซานกิ้วกับมอนซานโตมีวิถกีารแขงขันทมีากเกินไปในนั้นก็ยังสูอ
ยูฟารมวัวนมขนาดเล็กทีท่ี่เจงไปจากมาตรฐานเรื่องน้ํานมก็ยังสูอยูกับกฎหมายของรัฐ 
สรางการบริโภคแนวใหมทีมี่ระบบสมาชกิฟารมขึ้นมาเสาร-อาทิตยก็มีกิจกรรม  
เราจะตองเช่ือมโยงการตอสูจุดเล็กๆของประชาชนใหมารวมกันที่พัทยาทางหัวหนาเจรจารัฐบาลฝายไท
ยก็บอกวาเราไมไดตัดสินใจ รัฐบาลเปนคนตัดสินใจเรามีหนาที่เจรจาเทานั้นเขาเสนออะไรมาเราก็ฟง  
เราก็เสนอของเราไป เราไมมีอํานาจตัดสินใจทางเราก็พยายามแยงวาประเด็นทรพัยสินทางปญญา  
ประเด็นสิทธบิัตรยามันกระทบกระเทือนคนสวนใหญของประเทศดึงเรื่องนี้ออกไดไหม 
เขาก็บอกวาไมมีหนาที่ตองตัดสินใจวาเอาอะไรออกเอาอะไรเขาเปนหนาที่ของรัฐบาล 
แลวใครไดประโยชนตอการเจรจานี้คนขายรถยนตคนขายโทรศัพทใชไหม 
คุณชาลีเสนอวาขาราชการเพิ่มความกลาไดไหมที่จะมาผนึกกําลังกับประชาชนแลวกําหนดการเจรจาเสีย
เองไมใชฝายการเมืองกําหนดขาราชการและประชาชนกําหนดจุดยืนที่เปนผลประโยชนสูงสุดของประเท
ศในการที่จะเจรจากับประเทศอ่ืนๆ  ขาราชการไมใชความกลัวทําใหเสื่อม หยุดกลัวไดแลว” 
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คุณเจริญ 

“จุดยืนก็ไมมีจุดยืนก็คลุมเครือเรามีฝายการเมืองมาดวยจะมีโอกาสไหมที่สภาจะเอาเรื่องนี้ไปทํา
ใหเราไมสูญเสียมากกวานี”้ 
 
 
คุณหญิงกัลยา  โสภณพานิช 
 

“การประช ุมครั้งน้ีมีความสําคัญอยางยิ่งดิฉันเปนคนอีสานทราบปญหาความขาดแคลนของค
นอีสาน เกี่ยวกับเรื่องขาวหอมมะลิกับเอฟทีเอ ไดรวมสัมมนาดับ ดร.สุเมธในเรือ่งขาวของพอ  

ในหลวงหวงสทิธิบตัรขาวเปนสมบติของชาติตองรักษา 
ทานทรงเห็นวาขาวมีประโยชนและเปนวัฒนธรรมและวิถชีีวติไทย ขาวถากินทุกวันจะทําใหมีความสุข 
เพราะมีสารทําใหคนอารมณดีไมเครยีดวันที3่มิถุนาดร .สุเมธตอนหนึ่งพูดวาเปนเรื่องที่นาประหลาด
ใจมากที่เพียงระยะเวลาไมกี่สิบปว ิถีชีวติตองเปลี่ยนแปลงอยางมากจากที่เคยยอมรับรายวามีรายไดต
อครัวเรือนสูงเปนอันดับทีห่น่ึงของเอเชียแตปจจุบันกลับยากจนลงทั้งที่ขาวเปนสินคาสงออกที่เปนรา
ยไดมหาศาลใหกับประเทศไทย มีคนไทยหลายกลุมรวยขึ้นแตชาวนายากจนลง  
ไมใชชาวนารูสึกคนในสังคมก็รุสึก ในหนังสือของพระองคทานเรื่องขาวก็สาํคัญและก็มีทกุๆ 

เรื่องเก่ียวกับขาวคนไทยเดีย๋วนี้ไมรูจักขาว 
ขาวตั้งทองเปนอยางไรโรงเรียนก็เลยตองสรางนาในโรงเรียนเราจะพูดเรื่องขาวอยางไรกไ็ดแตตองใ
หชาวนามีสวนรวมเพราะเขาเปนเจาของเปนหวงวาถาวันหน่ึงเราตองซื้อเมล็ดพันธุหรือซ้ือขาวจากต
างประเทศเราคงไมมีศักดิ์ศรีของความเปนไทยพราะวาไทยเปน1ใน6ประเทศที่ผลติอาหารเลี้ยงชาวโ
ลกแลวพวกเราจะทําใหประเทศไทยไปซือ้ขาวมารับประทานไมไดพระองคทรงเปนหวงเร่ืองขาวมาก
ในทุกมิติทั้งชาวนาเร ืองการรักษาสิทธิบัตรขาวทานสุเมธบอกวาผมเคยนําระดับรัฐมนตรีหลายคนไป
เฝาพระองคกท็รงย้ําวาขาวเปนสมบัติของชาติตองรกัษาเอาไวโดยเฉพาะอยางยิ่งโลกยุคปจจุบันควา
มสําคัญเรื่องสิทธิบตัรคุมครองพันธุพืชไทยตองตามโลกใหทันไมง้ันพันธุขาวอาจจไปอยูในมือตางชาติ  
เรื่องเอฟทีเอดิฉันถามในสภาเรื่องเอฟทีเอระหวางไทยกับสหรัฐทําไมรัฐบาลไมนาํเรื่องนี้เขาสภาก็ไดรับ

คําตอบวาการคาการขายเปนเรื่องของรัฐบาลไมจําเปนตองบอกประชาชน 
เ ข าบอกยังไมไดเร่ิมเจรจาในตอนนั้นยังไมไดรับคําตอบก็เลยทําญัตติเขาสภาเพื่อใหกรรมาธิการรวม  
กรรมาธิการวสิามัญเพ่ือพิจารณาเรื่องการเจรจาระหวางไทยกับประเทศตางๆ แตสภาหมดวาระไป  

สภาครั้งใหมดิฉันก็ยื่นไปแลวตอนอาทิตยที่แลวเพราะการที่ประเทศไทยจับคนใสตระกรา  
รฐับาลกําลังจับคนไทยใสุถงุมัดไปแลกอิเลคทรอนิคส ทีพู่ดกันปดหูปดตา 

สภาผูแทนก็ยงัไมทราบเลยวากําลังเอาคนไทยไปแลกกับอะไร  จากการทําเอฟทีเอกับ 6 - 7 
ประเทศนี้เกษตรเปนคนที่ไดรับกระทบกระเทือนมากที่สุดมีประมาณ5ลานคนที่กระทบกบัเอฟทีเอระ
หวางไทยจีน,ไทยออสเตรเลียอาชีพพระราชการกห็มดอาชีพบานเกิดทานนายกก็หมดอาชีพไมทร
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าบวาทานทําเพื่ออะไรทําๆไมเอฟทีเอเปนเรื่องใหญเพ่ือผูกผันประเทศกับตางประเทศคงเลกิไมไดง
า ย ๆอีกหนอยถาเราไมลุกขึ้นถารบลูกหลานก็คงมาดาพวกเราวาทําไมใหเขาย้ํายีไดถึงขนาดนี้  
เทาท ี่เห็นการทําเอฟทีเอทุกครั้งบางคนบากลุมไดผลประโยชนเรายอมไหมขาราชการทนอยูไดเ
อาประชาชนมัดใสถุงผูกเชอืกไปแตปลายเชือกไมไดอยูท ี่ประเทศไทยปลายเชือกอยูที่7 8ประเทศถาเข
าเปานกหวีดแลวดึงพร อมกันประเทศไทยคงตายอยางเขียดทําอยางไรคนไทยจึงจะมีสิทธิมี์เสียง 

ออกเสียงไดดฉิันกําลังทําญัตติเพื่อใหรัฐสภาม ีสํานักงานมีพรบ.ที่เกี่ยวเน่ืองกับการเจรจากับการคาร
ะหวางไทยกบัตางประเทศกอนที่จะสายเกินไป 

เพราะวาการทําเอฟทีเอทีผ่านมาดูเหมือนกับการทุจริจอยางบาคลัง่ของคนบางกลุมไมวาประเทศไหน 
นโยบายอะไร คนบางกลุมกจ็ะไดผลระยะยาว เปนประวตัศิาสตรของเมืองไทย” 
 
คุณเจริญ 
“ขณะนี้จุดยืนก็ไมใชจุดยืน  แลวเราจะสรางจุดยืนอยางไร เพ่ือใหไดขอสรุป ” 
 
อาจารยสําลี 
“คนไปเจรจามีจุดยืนของตนเองวาเรามีอํานาจเรื่องขาวเราเปน1ใน6ของโลกที่จะรังสรรคเรื่องขาวเขามีจุ
ดยืนอันน้ันอยู  เขาบอกวาเราเปนมหาอํานาจเรื่องขาว ขนาดเปนมหาอํานาจเรื่องขาวยังรบไมชนะ 
เรื่องเอฟที่เอคือการผูกขาดทรัพยสินทางปญญาเปนเครื่องมือของธุรกิจบริษัทขามชาติทั้งกระบวนไมวาเ
รื่องยาเรื่องอาหารทั้งหมดทุกวันน้ีเราก็เปนทาสติดที่ดินอยูแลวนี่ก็จะเปนทาสมีนายตัวใหมอีกหรือเปลาใ
นเชิงโครงสรางใหม จุดยืนเขามีความรูสึกวามันไดประโยชนแตไมรูใคร การที่จะทํากับสหรฐัเรียกวา 
คอมพรีเทนซีฟทําทุกเรื่องทุกกระบวนคนที่เสียเปรียบไมมีโอกาสนั่งบนเวที 
วันที่พัทยากเ็ปนวิธีผอนคลายเรามีปญหาการเจรจากับตวัใหญในเรือ่งนโยบายชัดเจนวาวาการเจรจาดว
ยเครื่องมือของเขาๆ บอกวาอํานาจการผูกขาดเขามีอํานาจแตเพียงผูเดียวเรามันคนละวัฒนธรรม  
เบอรหนึ่งคือฝายบริหารรัฐบาล ปจจุบันเรามี 3 อํานาจคืออธิปไตย นิติบัญญัติ ตุลาการ  
อํานาจในการบริหารชัดเจนบอกมาอยางนี้ตัวเล็กๆในการเจรจราตอนนี้เขากําลังจะทําโครงการมิติใหม 
จะทําทีทีอารผูแทนการคาไทยออกมาเปนทบวงเปนสาํนักใหญ ซึ่งมันจะรวดเร็วยิ่งขึ้น 
เขามีความเชือ่วาเราเปนมหาอํานาจเรื่องขาวเพราะฉะนั้นเราจะชนะ  ซึ่งไมพูดเรื่องทรัพยสินทางปญญา  
ตอนนี้ดูเรืองยาอยูคุณตองกินยายีหองเดียวเหมือนกันหมด ชัดเจนวาเราไมเอาเรื่องทรัพยสินทางปญญา 
เราไมตองการใหเอาไปแลกในกลุมเอฟทีเอที่ทํามามันเห็นภาพชัดถึงความเสียหาย 
แตความเสียหายอันน้ีเราไมเขาใจเราก็พยายามนําเสนออยูเยอะพอสมควรในกระบวนการภาคประชาชน 
แตดันเลือกวา377เราเห็นวาศัตรขูางนอกคือสหรัฐเขาตัง้ใจมาเอาอันน้ีคนของเราไปยอมใหเขาคดิวามันดี
ที่สุดเขาคิดวาเราเปนมหาอํานาจเรื่องขาวแตมันเปนความจริงเพียงครึ่งเดียวมันกใ็ชสงไปอเมรกิาก็ขายไ
ดเยอะเปนภาพที่เขามองทีอุ่บลบอกวาถาเราอยูในวัฒนธรรมตะวันออกพึ่งตัวเอง พ่ึงกันและกัน 
เราไมไหเห็นทุกอยางเปนสินคา แตเรื่องการคาเสรีมีผูกขาดไมใชเร่ืองเสรี เรื่องทรัพยสินทางปญญา 
เรื่องเทคโนโลยีจะทําใหเขาผูกขาดงายขึน้ขาวปทุมธานีหนึ่งตางที่จะรูเปลือกนอกลงทุนถูกกวาตอนนี้เขา
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อาจะทําขาวปทุมธานีกับหอมมะลิคูกันราคาถูกกวาภายในเราคนที่กาํหนดนโยบายใหไปเจรจาแลวกต็ัว
ตอ   ” 
 
 
 
 
คุณเจริญ 
"ความหมายาของรบ ถาจะแปลงออกไปในทางปฏิบัติมีกี่ทางเลือก" 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิกฎร 
"ประเด็นรบในเรื่องวิธีการรบ ณ ขณะนี้เสนอแนวทางใหกับเบอรอยางเดียวมันคงไม" 
 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “จะเปนอยางไงถาคิดยอนไปถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาที่อาจารยสําสีพูดถึงสมัยกรุงศรอียุธยาา 
ถาเกิดรบแลวเปนชาวบานบางระจันพอรบไปจะมาไปจะมาขอยืมปนใหญกรุงศรีอยุธยาก็ไมใหแลวพวกเ
ราไมรูจะเปนอยางไรก็เลยเอาอาวุธมาหลอมรวมกันเปนปนใหญ 
เราไมมีความชํานาญที่จะทาํปนใหญยิงไมออก อาวุธก็ไมมีมือเปลา พอตายกันหมดอยุธยาทําไง  
คุณหญิงกัลยาไดบอกวาพระเจาอยูเปนเปนหวงชาวไทยทุกคน  แตขณะนี้เราจะไปถึงเบือ้งสูงก็ไมได 
ผมคิดวากระบวนรบอันแรกก็คือแกรัธรรมนูญใหประชาชนถอดถอนได 
แทนที่จะตองรอฝายคานหรือรอกระบวนการเชนประชากร50,000ชือ่ถอดถอนรัฐมนตรีไดอาจจะเปนวธิีก
ารหนึ่ง  แตในเรื่องเอฟทีเอไมไดผล เสนอผานขาราชการที่ชะชวยก็ลําบากใจชวยไปก็ตายไป  
นําเสนอไปรัฐบาลก็ไมฟง เพราะฉะนั้นกต็องเคลื่อนโดยกระบวนการประชาชน  สื่อชวยไดเปนอยางมาก 
แลวนําเสนอตุกตาจากภาคประชาชนเลยวาทําไดหรือเปลาเชนเรืองปาเขตรอนถาทําๆ 
แบบนี้จะเซ็นตไหมถาไมเซน็ตก็ลมกระดานมันเปนการตั้งวงรบ” 
 
คุณอุบล 
 “การรบมีอยู2รบๆสังคมเปดแบบบานเราไมมีอะไรดีไปกวาการเขาใจและวิพากษวจิารณเหมือน
ที่เราทําอยูเรารูทําความเขาใจและวิพากวจิารณขยายแนวรวมใหมากขึ้นเปนการสูรบแบบแสดงออกโดย
ตรงกับคือการสูดวยชวีิตชาวนาก็สูดวยชีวติเอาขาวหอมมะลิมากองและคัดพันธุ 
เราทําแลวเอาขาวมาสีเอามาดมขาวที่เม็ดสวยที่สุดไมใชขาวที่หอมที่สุดขาวที่หอมที่สุดเปนขาวที่อยุในมื
อชาวนา22ปเม็ดไมสวยอาจจะตองคัดพันธุประสบการณในพื้นที่เห็นชัดเจนพอกลับไปทํานาอินทรียขาว
จะหอมขึ้นดีกวานาที่ใชปุยเคคุณภาพแตกหักดีกวาสูดวยวถิีชวีิตเจตนารมณในการทําการเกษตรควรเริ่ม
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ดวยความจําเปนของพื้นฐานครอบครัวกอนถาจะมองตลาดก็มองตลาดทองถิ่นกอน  
เพราะมันตองพึ่งสมองเทียาเพิ่งชาวบานไมหยุดก็จะนําไปสูชะตากรรมที่เปนอยู  ใหแสดงออกโดยตรง” 
 
ญ 
 “ตอนนี้เราจะรบแลวที่ฟงจากอาจารยสําลีก็บอกแลววายกอุทาหรณวาเสียกรุงเปนอยางไร 
เราจะจัดกระบวนทศันระหวางยุทธศาสตรการรบอยางไรทานวิทยากรมาบอกยุทธศาสตร  
โดยระบบเราทราบวาวัฒนธรรมการทํางานของรบบราชการนโยบายคือเรื่องที่ปฏิเสธไมได  
ในฐานะประชาชนไปเสนอความคิดเห็นถาสิ่งที่นายไมเห็นดวยมันตายทั้งมัน  
ที่บอกวาจะมีการจัดตั้งสํานักเจรจาการคาเปนไปไดไหมที่เราจะเพิ่มสัดสวนของผูรูจริงไปเปนแมทัพในก
อง  ในการสรรหาไมเชื่อวาเราไดผูเชี่ยวชาญจริงๆ ในแตละฟว เพราะเวลาที่นโยบายออกมา 
แลวไปสงผูแทน เราจะไดคนที่ขางในคัดเลือกมาไมไดคนที่รูเร่ืองจริงๆ  ก็จะตัดสินใจ จะพูด 
ตัดสินใจเทาทีข่อมูลที่ตนเองมีอยู  ถาหากเราจะรบจริงๆ  ควรจะมองวาสัดสวนของแนวรวม 
ภาคประชาชน นักธุรกิจ ขาราชกาควรอยูที่เทาไหร” 
 
อาจารยเจริญ 
 “ตอนที่ เราทําสนธิสัญญาเบาวริ่ ง เราใช เวลา 87 ป มี 10 ขอ 
เราเจรจาเพื่อที่จะเอาความเสียเปรียบ เอฟที่เอมี 500 กวาหนา จะรบอยางไร" 
 
คุณวิฑูร 
 “ที่ คุ ณ วั ล ล ภ ที่ บ อ ก ว า ก า ร ค า ข า ว ที่ เ ป น อ ยู ต อ น น้ี ไ ม เ ป น ธ ร ร ม 
มันสะทอนอะไรบางอยางหรือเปลาเปนใสสึก  เรามารวมกันหลายฝาย ถาเรามารวมกันไดขนาดนี้ 
เ ร า มี กํ า ลั ง ใ จ ที่ จ ะ ต อ สู  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ต อ ง ช ว ย กั น  
ถาลงนามไปแลวไมรูจะแกไดหรือเปลาบางทีใชเวลาหลายสิบกวาจะไดแก การประชุมเอฟทีเอ ครั้งที่ 4 
เ ดื อ น ห น า  ต อ ไ ป ก็ จ ะ เ จ ร จ า เ ดื อ น เ ว น เ ดื อ น  แ ล ว ว า ง เ ป า ว า  8 
ครั้งนาจะเสร็จภายใจตนปหนาการเจรจาก็เสร็จสิ้น  วันน้ีหัวหนาขบวนการตางๆ มาหมดเลย 
แมแตพระเจาอยูหัวก็ยกเร่ืองน้ีมาพูดตั้งแตไรทเทคแลว  และเรื่องไรทเทคจนถึงเสต็ปไวทโปรแกรม 
จนกระทั่งเรื่องปาเขตรอนก็ในขอตกลง  เรื่องนี้ใหญมาก ” 
 
คุณหญิงกัลยา 
 “ประการแรกเราขอชะลอไดไหมไมเจรจาเรื่องสิทธิบัตรกอนจะ 3 ป 5 ป 
เ ห มื อ น ก า ร เ งิ น เ พื่ อ ใ ห เ ต รี ย ม ค ว า ม พ ร อ ม   
อันที่สองทางฝายคานจะเสนอกฎหมายในการเจรจาการคาระหวางเพ่ือเปนกลไกในการนําไปสูสภาโดย
ที่ ส ว นปร ะกอบนั้ น เ ร าก็ ส ามา รถ เขี ยน ได จ ะส วนปร ะกอบ ใค ร  เ ท า ไหร  ในกา ร เ จ ร จ า  
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ป ร ะ ก า ร ที่ ส า ม ป ร ะ ช า ช น  50,000 
คนรวมกันรางกฎหมายประกบเขาไปเพื่อใหมีน้ําหนักพรอมฝายคานสูในแงนิติบัญญัติ” 
 
คุณเพียรพร 
 “ใ น ฐ า น ะ สื่ อ ก็ พ ร อ ม ที่ จ ะ ทํ า ง า น เ ต็ ม ที่ ใ น ก า ร เ ผ ย แ พ ร สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น  
หลายท านสน ใ จ เ รื่ อ งนี้ เ พ ร า ะ เป น เ ร่ื อ ง ใหญ   คิ ด ว า อ า จจ ะจ ะแบ ง ก า รต อ สู เ ป น ร ะย ะ 
การเจรจาที่ จะมาถึงอาจจะตองดึงเอาประเด็นออกมาแลวดูว า เรามีทางเลือกตรงไหนบาง  
ส ว น ห นึ่ ง ก็ คื อ เ ร่ื อ ง ก า ร เ ผ ย แ พ ร ข อ เ ท็ จ จ ริ ง อ า จ จ ะ ช ว ย ไ ด บ า ง    
อาจจะตองทําตอเน่ืองตอไปเพราะเสนอครั้ง 2 ครั้งคงไมพอ ระยะกลาง ระยะยาวคงเปนเรื่องกฎหมาย 
คงตองอาศัยแรงอยางมากในการที่จะผลักดันตอไป” 
 
ช 
 “ชวงแรกที่มีการเจรจาไดยินขาวสนธิสัญญาสัมพันธไมตรี2509ไมทราบวามีผลตอการเจรจาอยา
งไรบาง” 
 
คุณบัณฑูร 
 “คือสถานะณขณะนี้สนธิสัญญาไมตรีเราไปขอยกเวนไวเน่ืองตอนที่เราทํากับสหรัฐเราไปใหสิทธิ
พิเศษนักลงทุนสหรัฐในประเทศไทยมากวาชาติอ่ืนซึ่งพอมีการกอตั้งองคการการคาโลกมันกฎที่บอกวามั
นไมเปนธรรม เราก็ไปขอตอจากองคการการคาโลกขอขยายใหสิทธิพิเศษ 10 ป ซึ่งมันหมดไปแลวเม่ือ 
1 มกราคม 2548  ก็จําเปนที่ประเทศตองหาทางออก  ในสหรัฐตองการอยากจะไดสิทธิพิเศษตอไปอีก 
เพราะฉะนั้นก็เลยนํามาสูการเจรจา 1 ใน 23 หัวขอภายใตหัวขอเรื่องการคุมครองการลงทุน 
ซึ่งกวางไปกวาที่มีอยูเดิมตามสนธิสัญญาไมตรีซึ่งมีขอยกเวนไวอยู7สาขาที่นักลงทุนสหรัฐจะไมไดมากไ
ปกวานักลงทุนชาติ อ่ืน  เชน  เรื่องการเกษตร ,การคาขาย ,สินคาพื้นเมือง ,การโทรคมนาคม 
แตในขณะที่มันจะหมดอายุไปก็ถูกนํามาสูการเจรจา   
 
คุณจีรพงศ  วัฒนะ ผูอํานวยการกลุมงานกฎหมาย 1 สภาผูแทนราษฎร 
 “เ ม่ื อ คุ ย กั บ ผู เ จ ริญอย า ง สห รั ฐ ต อ ง ใ ช ข อ กฎหมาย เ ข า จ ะ ไม เ จ ร จ า เ ร า เ รื่ อ ง อ่ื น 
จะใชขอกฎหมายเทานั้น  ปญหาวา  ณ ปจจุบันกฎหมายเรารู เทาทันกฎหมายสหรัฐหรือไม  
เร่ืองกฎหมายทรัพยสินทางปญญาผูรูกี่คนที่จะเช่ียวชาญรูเทาทัน ขอเสนอไมใชวิธีรบใหใชกลือจ้ิมเกลือ 
ใ น เ ม้ื อ เ ข า ใ ช ก ฎ หม า ย เ ข า ม า ใ น ก า ร เ จ ร จ า เ อ ฟที เ อ เ พื่ อ ดึ ง ส า ยพั น ธุ ข า ว ห อ ม ม ะ ลิ  
เ ร า จ งพัฒนากา ร วิ จั ย แล วพยาย าม ใช กฎหมายสิ ท ธิ บั ต ร ในกา รจดทะ เบี ยนสายพั น ธุ 
ไมแนใจวากระบวนการในเรื่องทรัพยสินทางปญญาจะพัฒนาอยางรูเทาทันในตลาดสากลหรือไม  
ไมเชนน้ันแลวประวัติศาสตรจะซ้ํารอยในกรณีที่เราเสียเขาพระวิหารเพราะเรารูไมเทาทันฝรั่งเศลในขอก
ฎหมายของศาลโลก” 
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กิ่งกร...คณะทาํงานโลกาภิวัฒน  ชวยเกษตรกรทางภาคเหนือ 
 “ในระยะสั้นหวังกระบวนการของแนวรวมทางสังคมในพื้นที่สาธาระณะจะวาตอไดอยางไร  
การโฆษณาเรือ่งการคาเสรีทุมมากกวาเรือ่งอ่ืนแสดงวามีความสําคัญอยางยิ่งยวดและบิดเบือนขอมูลกัน
สุดๆและพื้นที่ๆ หนาหนังสือสาธาณะในการสื่อสารกับประชาชนนอยเกินไปในทางระยะสั้นคิดวาเราเริ่มกั
บตวัเองทําอยางไรเราจะสรางความเขาใจไดมากขึ้นเรื่องนี้ซับซอนและใหญมากพอคิดเรื่องยุทธวธิีในการ
ตอสูเรานึกถึงเรื่องการรณรงคธงเขียวรัฐธรรมนูญคิดวาเรื่องนี้ใหญพอๆกัน หรืออาจใหญมากกวาดวยซ้ํา  
เรื่องขาวมันเปลี่ยนวัฒนธรรมเปลี่ยนโครงสรางเศษฐกจิการเมือง  
ถาสายพันธุขาวไปอยูในอยูในมือของอเมริกาหมายความเด็กรุนหลังจะไมรูจักความหอมและวิธชีวีิตเปลี่
ยนไป เราจะสรางกระบวนการรณรงคซักวันใน 7-8 เดือนรวมกันถากําหนดไมเปลี่ยน ” 
 
คุณเจริญ 
 "ขณะนี้มีขอเสนอวาเราจะแบงเปนระยะสั้น  ระยะกลาง  ระยะยาว" 
 
คุณสําล ี
 “ทางฝงเจรจาบอกวาเขาตองไดรับเมนเดทจากรัฐบาลกอน10เขาไปเจรจรจาในการสูเพราะวาหวั
ขอทรัพยสินทางปญญาเปนหัวขอที่สหรฐัดีมานดวาตองการพูดเรื่องนี้ ” 
 
คุณเดชา  
 “ผมมองเห็นความโลภคนยงัไมสิ้นสุดการที่ทํารายคนจนมากๆแลวคนที่รวยทีสุ่ดมาทํารายคนจน
ซึ่งไมมีความหมายเลยแลวไปเอาความรวยจากคนจนมันเปนความโลภที่บาคลั่งหรือเปลา 
กับจีนก็ไดดาวเทียมมาก กับออสเตรีเลยีไดชิ้นสวนโทรศัพท  ทาํไมตองเอฟทีเอ WTO เราก็ไมเอา 
ผูนําเกษตรเกาหลีฆาตวัตายเพราะ WTO รัฐบาลไมใชแคขายคนไทยแตไปขายคนมอญ ขายพมา  
ขายกะเหรี่ยงใหพมา รัฐบาลนี้กําลังทาํอะไรอยู  คนไทยไมรูหรือ ผมไมเชื่อวาคนเหลานี้ตองรบ   
ผมเช่ืออีก 7-8 เดือนรัฐบาลนี้อยูไมถึงทานทําลายตวัเอง ” 
 
คุณธวชัชัย  โตสิญตระกูล 
 “ที่เกษตรกรบอกวาขาวเปนเร่ืองของชีวิตและคุณอุบลบอกวามันกําลังทําลายชวีิตทั้งหมด  
ที่ผานมาเราทาํเรื่องขาวอินทรียในเครือขายเกษตรเรามองเรื่องขาวกับความมั่นคงทางอาหารควบคูกัน  
ตอนนี้เกษตรที่ทําขาวอินทรียแทนที่จะรักษาพื้นที่มากที่จะปลูกขาวเพื่อขายหลายคนลดพื้นที่เพ่ือมาปลูก
พืชอ่ืนๆ มีการตั้งเกณฑวาคนที่จะทําเกษตรอินทรียจะตองปลูกพืชและสมุนไพรใหได 100 
ชนิดในแตละแปลงในเรื่องการคาเราอาจจะปฏิเสธที่จะเก่ียวของกับโลกไมไดในแงชุมชนทําอยางไรเราจะ
พ่ึงตนเองไดทําตลาดในทองถิ่นความมั่นคงจะอยูตรงนี้ทําอยางไรจะพึ่งตัวเอง  
เรื่องเอฟทีเอถาเสียเปรียบมาก  ถาไมเจรจา  หรือ ขอยืดเวลาเพื่อใหคนเชี่ยวชาญมาเจรจา 
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แตคิดวาอยากคิดวาหลายเรื่องไมใชเร่ืองของความรูแตจงใจเราไมคิดวาคนระดับบริหารจะไมรูในขอเหล
านี้การตัดสินใจหลายๆครั้งไมไดตัดสินใจเรื่องความรูทําอยางไรภาคประชาชนจะแสดงใหเห็นจนกระทั่งไ
ปเบี่ยงเบนการตัดสินใจไดอาจจะตองพูดกับเกษตรไมใชแคเรื่องเอฟทีเอแตเปนการพูดเรื่องชีวิตแทนที่จ
ะไปทําการเกษตรเพื่อการคาตองลดสวนนี้ลงทําตลาดในทองถิ่นมากขึ้นในสวนคนเมืองก็ตอตานในการไ
มบริโภคของตางชาต ิ ไมเขาไปหางใหญๆ โตๆ ทําไมเราไมเรียกรองสิ่งเหลานี ้ 
สมัยคานธีที่ปลดแอกอินเดียจากอังกฤษก็รณรงคใหคนอินเดียหันมาใชผาที่ทอเอง” 
 
 
คุณเวี่ยว  ไทยรา  จากสุพรรณบุรี 
 “ขาวคนไทยเราทํา เราสราง ทําไมเราจะใหบานอ่ืนเอาไป อยากใหรณรงคไว ถาสูทางอื่นไมได 
ทําไมเราไมเอาคนไทยมาเซน็ตชื่อเขาสภา ถาเรามัวแตพูดไมทําก็ไมไดประโยชน  ชาวนาไมรูกฎหมาย 
ผมมาประชุมที่ไหนก็เรื่องอยางนี้แตไมปรากฎกฎหมายอันใดใหชาวนาไดรู  
จะใหของเราไปอยูประเทศอื่นไดอยางไร ” 
 
คุณเกษร  จากนิตยสารสารคดี 
 “กรุงศรีอยุธยาไมไดแตกเพราะวาเปดประตูเมืองแตวารัฐบาลกลางลมสลายมานานแลว  
เหตุที่พระเจากรุงธนกูเมืองไดดวยเหตุทีกู่เมืองไดเพราะรวบรวมคนจากหัวเมืองตางๆ 
ที่แข็งขอกับรฐับาลกอนที่จะประตูจะแตากตัวแสบทั้งหลายที่อยูตามเมืองตางๆ 
คือกําลังสําคญัที่ทําใหพระเจากรุงธนสรางเมืองขึ้นมาใหมไดโดยไมตองขึ้นกับรฐับาลเกา   
เทาที่ดูหลายทานก็คือตัวแสบทั้งหลายตามหัวเมือง เห็นดวยที่จะตองมีระยะสั้น ระยะกลาง  
ในระยะสั้นขาวสําคัญญมากนาจะมีวิธีการที่ใหมีอํานาจตอรองในเร่ืองนี้ใหมีอํานาจตอรอง" 
 
ช 
 “ผมคิดวาอเมริกาไมจริงใจตอเรา  
ถาเอฟทีเอเขาไมชนะตอนนี้เขาอุดหนุนเงินเวียดนามเยอะมากครั้งสุดทายกําลังขอ จีดีพีใหเวียดนาม 20 
ลานเหรียญ เขาจะใหเวียดนนามเปนจาวสงออกแทนไทยภายในปสองป เราตองแข็งตรงนี้   
ผมขายไอเดียไปกับผูใหญในกระทรวงเกษตรเวียดนามไมง้ันเราสูอเมริกาไมได  ตั้งแบบอาเซียน FAO 
ถาไทยกับเวียดนามเราใหญที่สุดในโลกเรือ่งอาหาร ถาอเมริกาพูดมาเราก็ไมตองสนใจ 
เราขึ้นมาในกลุมอาเซียน ไทย เวียดนาม พมา   ตอไปในอนาคตจะไมมีประเทศแลวจะเปนบรษิทั” 
 
คุณคําพัน   เกษตรมหาสารคาม 
 “การที่เราจะทาํอยางไรไดเห็นดวยกับหลายทาน  หนึ่งตองพึ่งตัวเอง ทําเองไมตองขาย 
ทุกอยางใหเพียงพอเห็นดวยที่รวมกันที่จะใชรฐัธรรมนญูใหเปนประโยชนรายชื่อเห็นดวยกับทางเจาที่สงเ
สริมที่เสนอมา” 
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คุณภูมิสันต   เสนียวงค ณ อยุธยา ที่ปรึกษาคณะกรรมาธิการวุฒิสภา (เลขาคุณหญิงกัลยา)  
 “เราควรจะทํา 2-3 ประเด็น คงหยุดไมไดแนนอน ชะลอเปนสิ่งที่ดีที่สุด หรือวาเปน 50,000 ชื่อ 
เพ่ือทํา พรบ. ประชาชนกบัทางฝายคานทําใหเปนรูปธรรมแลวยื่นสูกระบวนการสภา” 
 
คุณวัลลภ  จากนครหลวงคาขาว 
 “ประเด็นที่ทุกทานรูสึกตรงกันคือ เอฟทีเอเปนเรื่องซับซอน แตพ้ืนที่รูไมเทากนั มีถึง 23 เรื่อง 
เอฟทีเออาจจะเปนสิ่งที่หลกีเลี่ยงไมได  
ในสวนภาคธุรกิจมีบางสวนที่ติดตามอยูใกลชิดอยางสภาหอการคา    
ทางหอการคาก็เปนกระบอกเสียงที่จะชวย” 
 
ดร.เจษฎ  โทณะวณิก 
 “ที่หลายทานเสนอมาเรื่องการชะลอคงเปนเรื่องที่ทําไดงายที่สุด 
สองคือหนามยอกตองเอาหนามบงแตอาจจะะเห็นผลในระดับหน่ึงแตเราไมคอยมีหนาม  
เราพูดถึงเรื่องกฎหมายแตวามันมีภาคการเมืองที่เขาไปสวมในกฎหมายอีกที 
คงตองเปนอีกแนวที่คุณหญงิกัลยาพูดถึงแลวก็เชื่อมโยงกับภาคประชาชนเสนอไปดวยใหสอดคลองและเ
สริมกัน เรื่องรัฐธรรมนูญ การพยายามที่จะหาวธิีที่จะชวยใหประชาชนไดรบัรู สื่อจะชวยไดมาก 
เราพูดถึงเอฟทีเอดานลบมาเยอะแลวลองคิดแบบใจเปนกลางดานบวกคืออะไร  
ลองคิดตามทีร่ัฐบาลพูดวาเจตนารมณอันดีวาเอฟทีเอจะเปนประโยชนกับประเทศชาติเปนจริงหรือไม 
ถาเราคิดทั้ง2แนวเราจะไดประโยชนทีว่ามันเปนแนวดเีราจะไดประโยชนแลวคอยยอนกลับมาคดิตามแน
วของเราวามันไมใชแนถาคิดไดแบบนี้คาํตอบมันจะชดัเจน ไมใชเปนคําตอบของคนที่คานทุกสิ่งทุกอยาง 
เปนคําตอบที่เราคิดและไตรตรองดีแลวเวลาที่มีคนมาเสนอดานดีเราสามารถแกดานดีไดหมด 
และเราสามารถอธิบายดานเสียไดทั้งหมด ไมอยางนั้นเราจะกลายเปนคนที่ปญญาชนเถียง” 
 
คุณอุบล 
 “ผมก็คิดแบบรัฐบาลพูดไดเหมือนกันบางทีก็คิดวางบชวยเหลือสินามิไมเอาหรอก 
เอาโควตากุงมาดีกวา แตวามันไมเกีย่วมันคนละเรือ่งกัน ผมเคยไปพูดเรือ่งขาวมะลิที่โมโลนาโด 
นักศึกษาที่นัน่มีโทรศัพทมือถือนอยกวามหาสารคามแนนอน ขาวหอมมะลิเปนของชาวนาแนนอน 
กอนลุงสุนทรไปเก็บดวย ขาวหอมมะลิไมอยูในเกณฑที่ลุงสุนทรจะเก็บดวยแตลุงสุนทรเกบ็มาเฉยๆ 
เพราะวาเปนขาวทีเ่ก็บไมเขาเกณฑคาดวาขาวหอมมะลิจะเขาไปแผนดินอีานหลายทางไมใชทางราชการ
ทางเดียวเพราะวาคนสุรินทรขี่เกวียนไปหาปลาที่ทะเลสาบเสียมเรียบเปนเรื่องธรรมดา  
การเดินทางไปมาหาสูระหวางคนอีสานใตไปกัมพูชาเปนเรื่องปกตติอนนี้เราเอาขาวกัมพูชามาปลูกชื่อพั
นธุโสมาล ี เม่ือมีปญหาจัสมาติ หรือไรท คนกลุมแรกๆ ที่มาคือคนบุรรีัมยคนรอยเอ็ด 
ออกมาชวยกันที่ทําเนียบในความคนไทยโดยรวมยอมเสียไมไดผมเห็นดวยกับการพัฒนาพันธุขาวแตตอ
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งไปทํากับชาวนาตอนที่รฐับาลทักษิณประกาศจะยกศนูยราชการใหเอกชนทําความขาดประสิทธิภาพขอ
งระบบราชการเปนที่รูแลวแตการปญหาจะยกใหเอกชนเทานั้นหรืออยากจะเสนอใหหนวยงานกระทรวงเ
กษตรโดยเฉพาะศูนยขยายพันธุพืชทํางานกับองคกรประชาชนไดไหม  ไปทําวิจัยรวมกบัประชาชน 
ปรับเปลี่ยนวฒันธรรมของกระทรวงเกษตรเสียใหมไปทําวิจัยแบบมีสวนรวมกบัประชาชน 
มันจะชวยถวงดุลกับการขาดเมล็ดพันธุมันจะเปนเหมือนขาวโพดตอนนี้เกษตรไดศูนยเสียเมล็ดพันธในก
ารพึ่งตนเองแลวถาเกษตรสญูเสียการพึ่งตัวเองแลวอีกดานหนึ่งหมายถึงผลประโยชนของเอกชนในเรื่อง
นั้นๆ 

ตอนนี้กรมวิชาการเลิกวิจัยขาวโพดแลวสถานีวิจัยขาวโพดขาวฟางของรัฐทําหนาที่เพียงทดสอบ
พันธุใหบรษิัท  ขาวอยาใหเปนเชนนัน้ ใหอยูในมือประชาชน  กับคนเมืองคือผูบริโภคผานเงิน 
กลุมกลุมน้ีจะถูกบริษทัชี้นําไดมากที่สุดบริษัทคอยๆเอาวัฒนธรรมมาเปนของตนเองแลวผลติออกมาขาย  
ผูบริโภคจะถกูชี้นําชีวติไดงายที่สุดวาจะกินอะไร ผมเช่ือวาคนเมืองกินผักไทยไมเปนหลายอยาง  
ผักจะมีรากทางวัฒนธรรมวาอะไรกินกับอะไร อาหารทุนนิยไมมีรากมีแตถั่วฝกยาว น้ําแข็ง  กับแตงกวา 
” 
 
คุณสมศักดิ์  จากศูนยวิจัยขาวปทุมธาน ี
 “การวิจัยที่ทําใหเกษตรมาวจัิยขาวกับนักวิชาการก็เปนความคิดอีกแบบ 
แตการที่เรามาเลือกเรียนวชิาเกษตร เราก็ใชวธิีแบบธรรมชาต ิ เราทําเพื่อเกษตรหมด 
แตบางทีอาจจะคาดไมคิดวาเราไมทําอะไรเลยหรือ ขัน้ตอนตางๆ เราใชเทคโนโลยีเรามีการทาํการบาน 
เราตองทราบวาปญหาคืออะไร ในเขตชลประทานมันปญหาอะไร เราพยายามผสมพันธุ 
บางทีอาจจะใชพันธุจากตางประเทศที่มีการตานทานโรคและแมลงและมีการทดสอบ มีการวิเคราะหพันธุ    
มันอะมีโรดเทาไหรเราการนําไปเปรียบเทยีบในแปลงนาเกษตรหลายครั้งจนแนใจ 
บางทีเราก็ใหเกษตรวิจารณพันธุขาวดวยเรามีขั้นตอนรวมทั้งการขยายพันธุ  
บางทีพ่ีนองเกษตรไมเขาใจถาไมมีกรมวิชาการเกษตรเราไมมีขาวขายตางประเทศ 
อยางในเขตชลประทานเดี๋ยวโรคนั้นแมลลงนี้เพราะปลกูแบบซ้ําซากบางทีโรคสะสมแมลงมาเพราะปลูกแ
บบซ้ําซากทําใหเราตองพัฒนาพันธุขาวอยูเรื่อยแตโชคดีที่ขาวหอมมะลิเปนขาวไมไวตอชวงแสงปลูใน 
ปเทานั้นมีการตัดวงจรชวีิตของโรคแมลงขาวขาวดอกมะล1ิ05 
ปลูกไดหลายครั้งก็จริงแตไมมีความตานทานตอโรคแมลงเลยยกเวนทนแลงไดหนอย ทนไสเดือนฝอยได  
ขาวขาวดอกมะลิปลูกในภาคกลางไดผลผลิตสูงแตคุณภาพไมดีเทาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
บางทีพ่ีนองเกษตรไมเขาใจที่บอกวาถาพัฒนาชลประทานทางภาคตะวันออกเฉยีงเหนือแลวเกษตรจะไม
ปลูกพืช  ถาสิง่พูดไปมองกันละมุมมันถึงจะอภิปรายไดเขาใจขึ้น" 
 
ช 
 “ถาไมมีกรมวิชการเกษตรชาวบานจะอยูไมไดไมมีขาวสงออกเกษตรที่พิจิตรบอกวาทานนําขาว
พืชบานชือพันธุ ขาวอากาศ ซึ่งขาวนาปนักวชิการก็ไมยอมเชื่อวาจะไดผลผลิตตอไร 120 ตอไร 
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แตเกษตรมาคัดเลือกแลวไปขายพันธุได 160  ตอไร  10 ไรได 140  เกวียนชาวบานที่ยโสธร 
ศรีษะเกษบํารงุดินได 126 ตอไร  ขาว กข 60 ทําใหชาวไรลมจม  คุณชัยพร พรหมพันธุ  
เกษตรดีเดนระดับชาตปิ 38 ปลูกสุพรรณปลูกสพุรรณ 60 มา 10  
ปไมเคยฉีดยาไมมีแมลงกินเหมือนทานบอก  ที่บอกวาเกษตรไมมีทางไปพัฒนาเองไดทานไปดูเอง 
ใหเกษตรมีโอกาสไปขยายผลจะไดสูอเมริกาไดเราไปดูถูกเกษตรกอนแลววาทานโงไมไดเรียนเหมือนผม 
คุณไมมีทางเอาตัวรอดถาผมไมชวย เราจะแพตั้งแตยังไมสูถาเราดูถูกกันเอง” 
 
คุณเจริญ 
 สิ่งที่เราคุยกันถึงจุดยืนวันน้ีคือจุดยืนที่วาไมใชเปนจุดยนืของใครและเปนจุดที่มีขอสงสัยวาจะเป
นประโยชนตอคนไทยหรือไม  เวลาประเทศไทยไปเจรจาเรื่องเอฟทีเอตอไปจึงเกิดขอสงสัยหลายๆ 
เรื่องการที่เราไปรับการเจรจาแลวผลจากการเจรจาจะนําไปสูการบดขยี้หรือการทําลายลางวฒันธรรหรือ
ไม  ที่ประชุมไดชี้ชัดวาเรื่องขาวไมใชสินคา ขาวเปนวฒันธรรมมันนาสนใจมากในทางวิชาการ  
การที่จะใหใครคนใดคนหนึง่มาออกกฎหมายลมลางวฒันธรรมเปนขอโตแยงถารฐับาลเสนอกฎหมายเรา
จะเสนอกฎหมวารัฐบาลไมมีอํานาจขุดรากวัฒนธรรมของตัวเองหมือนกรณีพระราชบัญญัติสุรา  
เสียงสวนใหญวาเปนการหยุดและชลอก็ไดการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในอีกไมกี่เดือนขางหนาเรื่องทรัพยสินท
างปญญาขอใหหยุดและชลอเรื่องนี้เอาไว เพราะกระบวนการเจรจามันเปนการขุดรากวัฒนธรรมตัวเอง  
เราตองมีหลักประกันในการเจรจาอยากมีกฎหมายควบคุมการเจรจาเพื่อไมใหคนบางคนไปตัดสนิใจแทน
คน60ลานตอการมีผูแทนการเจรจาในสวนที่กฎหมายจะรางขึ้นคุณหญิงกัลยาจะเสนอกฎหมายในซีกขอ
งฝายคานวาจะรวมกันหรือแยกกันตางหากอันน้ีก็จะจัดการประชุมรายละเอียดตอไป   
 
 ในระยะยาวเราตองสรางตัวแสบคนที่มีความคิความอานรักบานเมืองที่ธรรมศาสตรไมไดเรียกตัว
แสบเขาบอกวาเราตองสูกับอเมริกาแบบแตนเบียน  
อันนี้เปนภาพสะทอนของคนที่บอกวาเราถูกกระทําโดยที่ไมมีทางตอกร   
 
อาจารยวิสุทธิ ์ ใบไม 
 “ผมฟงดวยความตื่นเตนและความตระหนกพอสมควรที่ไดยินตอนทายวาเราตองลั่นกรองรบ 
ถากองทัพมีเทานี้คงตาย ผมไดหารือขางนอกแลวสิ่งที่ไดยินไดฟงเปนประโยชนอยางยิ่ง ขุนพล 10  
จะรบกับอเมรกิาคงแพเหมือนอิรักที่พูดเรื่องแตนเบียนคิดวาเปนยทุธศาสตรของผูยากจนที่จะตอสูกับผู
ร่ํารวยเราตกเขาสูกระแสทางวิทยศาสตรมากเกินไปเกอืบถอนตัวไมขึ้นแตยังดีที่ชาวไรชาวนาเปนวิทยศ
าสตรพ้ืนบาทที่ยังเหลืออยูอยากใหกําลังใจ และเราคงถอยไมได แตถาสูแบบไมระวังคิดวาตกหลุมตาย 
เรามีนักกฎหมายนอยเกินไป เปนปญหาของประเทศเชนเดียวกนั  กลุมงานนายพลมีนอย 
จําเปนอยางยิ่งที่ตองการอาสาสมัคร เราตองสูรบดวยสิติปญญา มิเชนน้ันถาเพรี้ยงพร้ําอาจเสียกรุง  
เสียกรุงครั้งนี้ฟนยากเพราะทุกสิ่งทุกอยางครอบงําเยอะเกินไป 
มูลนิธิขาวกังวลเรื่องนี้และพยามสื่อใหประชาชนรับทราบแตพลังมีไมเยอะไมเทาไหร... 
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