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	 6 ปมีาแลว้ หรอืตัง้แต ่ ค.ร.ม.มมีตริะงบัความขดัแยง้

ในเรื่องของการวิจัยและทดลองพืชเทคโนชีวภาพ 

(ดดัแปลงพนัธกุรรม) โดยใหท้ดลองไดเ้ฉพาะในโรงเรอืน 

และหอ้งปฏบิตักิาร ตัง้แตว่นัที ่ 3 เมษายน 2544 งาน

วิจัยพืชเทคโนชีวภาพไม่สามารถต่อยอดและสรุปผลเพื่อ

ตอบคำถามตอ่สงัคมในเรือ่งตา่งๆ ทีย่งัถกเถยีงกนัอยูไ่ด ้

ซึง่ในชว่งกอ่นหนา้นัน้ ประเทศไทยจดัไดว้า่มคีวามกา้วหนา้

ในการวจิยัพชืเทคโนชวีภาพเกนิหนา้หลายๆ ประเทศใน

ภูมิภาคเดียวกันโดยเฉพาะความสำเร็จในการปรับปรุง

พันธุ์มะละกอไทยที่ต้านทานต่อโรคใบจุดวงแหวนที่เกิด

จากเชือ้ไวรสัทีก่ำลงัระบาดทำลายอาชพีการปลกูมะละกอ

ไทยใหเ้สยีหาย ตอ้งเลกิลม้อาชพีนีไ้ปเนือ่งจากยงัไมม่ี

เทคโนโลยีใดที่สามารถนำมาใช้ป้องกันกำจัดการแพร่

ระบาดทำลายของโรคไวรสัดงักลา่วอยา่งไดผ้ล สง่ผลให้

เกดิการขาดแคลนมะละกอเพือ่การบรโิภค ราคามะละกอพุง่

สงูถงึกโิลกรมัละ 30 บาท เปน็ทีเ่ดอืดรอ้นโดยเฉพาะ  

ผูท้ีน่ยิมบรโิภคมะละกอดบิ เปน็ทีน่า่หว่งวา่ถา้ปลอ่ยให้

สถานการณ์เป็นเช่นนี้โดยไม่มีการปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ที่

ตา้นทานมโีอกาสทีจ่ะสญูพนัธุจ์ากมอืเกษตรกรกเ็ปน็ได ้

 

 ทำไมประเทศทีพ่ฒันาแลว้เชน่ สหรฐัอเมรกิา บาง

ประเทศในยโุรป และหลายประเทศทีก่ำลงัพฒันา แมแ้ต่

ประเทศเพือ่นบา้นในโซนเดยีวกนั เชน่ มาเลเซยี 

เวยีดนาม ฟลิปิปนิส ์ อนิโดนเีซยี จงึใหค้วามสำคญัตอ่

การ ศกึษาวจิยัพชืเทคโนชวีภาพ หรอืพชืดดัแปลงพนัธุ

กรรม ซึง่ขณะนีม้มีากถงึ 22 ประเทศ ทีม่กีารปลกู

เปน็การคา้ ครอบคลมุพืน้ทีป่ระมาณ 637.5 ลา้นไร ่

และกำลงั ขยายพืน้ทีป่ลกูมากขึน้อยา่งรวดเรว็ โดย

เฉพาะในประเทศทีก่ำลงัพฒันา คำตอบเปน็เพราะเทคโน

ชวีภาพเปน็เครือ่งมอืสำคญัตอ่แผนยทุธศาสตรด์า้นความ

มัน่คงทางอาหารการเพิม่คณุคา่ทางโภชนาการ ยารกัษา

โรค เสน้ใย และพลงังานทดแทน เพือ่การพึง่พาตนเอง

และความอยูร่อดของประเทศ เชน่ ประเทศจนีและ

อนิเดยี ซึง่มปีระชากรมากและสว่นใหญย่งัยากจน รวม

ถงึหลายประเทศแถบอฟัรกิา แถบเอเซยีทีย่งัผลติอาหาร

ไดไ้มพ่อเพยีง และมปีญัหาทางโภชนาการ ทำใหส้งสยั

เหมอืนกนัวา่ ทำไมประเทศไทยจงึมองตา่งมมุ หรอืจะรอ

จนล้าหลังประเทศที่เคยล้าหลังไทยดังเช่นในอดีตที่ได้

พฒันากา้วหนา้ไทยไปหมดแลว้ 

 

 สิ่งที่นักวิจัยและสถาบันเพื่อการพัฒนาพืชเทคโน

ชวีภาพ ไดพ้ยายามเรยีกรอ้งตอ่รฐับาลขอเพยีงผอ่นปรน

อนญุาตใหข้ยายงานศกึษาวจิยัจากหอ้งปฏบิตักิารตอ่ยอด

ไปสูก่ารศกึษาวจิยัภาคสนาม ภายใตม้าตรการควบคมุ

ความเสีย่งทีเ่ขม้งวดเพือ่หาคำตอบใหก้บัสงัคม แตถ่า้ยงั

กงัวลควรจะผอ่นปรนในเรือ่งของมะละกอเปน็กรณศีกึษา

ทีก่ำลงัรอการประเมนิความเสีย่งในภาคสนาม และผอ่น

ปรนในเรื่องของพืชที่ไม่ใช้เป็นอาหารแต่ใช้เป็นพลังงาน

ทดแทน ซึง่นา่จะไดร้บัการพจิารณา เพราะเทคโนโลยี

การปรับปรุงพันธุ์ที่มีอยู่ปัจจุบันจะเป็นเพียงฐานของ

เทคโนโลยสีำหรบัโลกอนาคต ทีต่อ้งการเทคโนโลยใีหม่ๆ  

ทีส่งูกวา่มาทดแทนเสมอ จงึควรใหค้วามสำคญัตอ่การ

พฒันาเทคโนโลยเีพือ่การพึง่พาตนเองอยา่ใหป้ระเทศชาติ

ตอ้งลา้หลงัมากกวา่นีโ้ดยหยดุยัง้การศกึษาวจิยั นา่จะ

ออมชอมกนัไดแ้ลว้เพือ่ชาต ิ

สำนกัเลขาธกิารสมาคมเมลด็พนัธุแ์หง่ประเทศไทย
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ทำไมต้อง ISTA 
 ISTA (International Seed Testing 

Association) เป็นองค์กรระหว่างประเทศที่ดำเนินกิจกรรม

ในการกำหนดวิธีการและการบริการเพื่อการตรวจสอบ

รับรองคุณภาพเมล็ดพันธุ์ที่ทำเป็นการค้าระหว่างประเทศ 

เป็นองค์กรระดับสากล รวมตัวจัดตั้งโดยกลุ่มประเทศแถบ

ยุโรป และดำเนินกิจกรรมยืนหยัดในเรื่องของการพัฒนา

ระบบและกำหนดมาตรฐานวิธีการในการตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์มานานกว่า 80 ปี องค์กรนี้ได้เริ่มบทบาทตั้งแต่ปี 

ค.ศ.1924 จนถึงปัจจุบัน 

 

มีวัตถุประสงค์หลักอยู่ 2 ประการคือ 
 1. พัฒนาระบบการยอมรับในระบบและการจัดทำ

มาตรฐานการดำเนินงานในการสุ่มตัวย่างการทดสอบเมล็ด

พันธุ์และการส่งเสริมรูปแบบมาตรฐานของการดำเนินงาน

เพื่อผลทางการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ 

 2. ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการวิจัยทุกแขนงที่

เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์รวมถึงการสุ่ม

ตัวอย่าง การทดสอบ การเก็บรักษา การปรับปรุงสภาพ

และการจำหน่ายจ่ายแจก เมล็ดพันธุ์เพื่อการตรวจรับรอง

พันธุ์ มุ่งส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการประชุมและ

การฝึกอบรม เพื่อการจัดตั้งและการรักษาไว้ซึ่งความ

สัมพันธ์กับองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ 

 ปัจจุบัน ISTA ได้ปฏิบัติภารกิจโดยการร่วมมือใกล้ชิด

กับองค์กรนานาชาติต่างๆ เช่น Association of Official 

Seed Analysis of North America/Society of 

Commercial Seed Technologists (AOSASCST), The 

Asia and Paciffic Association (APSA), European 

Union (EU), Food and Agricultural Organization of 

United Nation (FAO), International Seed Federation 

(ISF), International Organization for Standardization 

(ISO), International Laboratory Accreditation 

Committer (ILAC), Organization for Economic Co-

operation and Development (DECD), International 

Union for the Protection of New Varieties of 

Plants (UPOV) และอื่นๆ อีก 

 สมาชิกของ ISTA ปี 2003 มี 72 ประเทศ และ

ขณะนี้ประเทศเวียตนาม เป็นประเทศที่ได้รับ ISTA 

Accredited Lab ลำดับที่ 100 ประเทศไทยยังไม่มีการ

ขอรับ 

ทำไมต้อง ISTA Lab 
	 มีคำถามจากบุคคลในวงการหลายท่าน ประเทศไทย

จำเป็นหรือไม่ที่ต้องมี ISTA Accredited Lab และหากไม่

ต้องมีอุตสาหกรรมและธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่าง

ประเทศจะได้รับผลกระทบหรือเสียประโยชน์ในการทำการ

ค้าระหว่างประเทศหรือไม่ และถ้ามีการจัดตั้ง ISTA Lab 

จะมีผู้มาขอใช้บริการเพียงใด คุ้มทุนหรือไม่ เพราะมีค่าใช้

จ่ายสูง อะไรคือความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ

ธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ 

 เพื่อหาคำตอบในเรื่องนี้ สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่ง

ประเทศไทยและสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย จึงได้ร่วมกัน

จัดประชุมหารือโดยเชิญผู้เกี่ยวข้องทั้งจากภาครัฐผู้ให้บริการ 

Lab ภาคการศึกษา และผู้ประกอบการค้าเมล็ดพันธุ์ เมื่อ

วันที่ 21 มิถุนายน 2550 ณ ห้องหยกมณี สถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

บางเขน ในวันนั้นมีผู้มาร่วมประชุมรวม 39 คน ผลการ

ประชุมสรุปได้ดังนี้ 

 1. ผู้ เข้าร่วมประชุมมีความเห็นพ้องต้องกันว่า 

ประเทศไทยต้องม ี ISTA Lab เพื่อยกระดับความเชื่อถือใน

มาตรฐานของห้องปฏิบัติการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์

เทียบได้กับมาตรฐานสากล การมี ISTA Lab จะเป็นเครื่อง

มือหนึ่งที่ช่วยเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการ

ไทยในเวทีการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ และจะเป็น

เครื่องมือที่พร้อมสำหรับภาคธุรกิจเมล็ดพันธุ์ไทยในการ

เจรจาทำข้อตกลงทางการค้าในมาตรฐานการตรวจสอบ

คุณภาพกับประเทศที่ยอมรับใน ISTA Lab แม้ว่าการค้า



กัน คือ ผู้บริหารระดับนโยบายของหน่วยงานทั้งในระดับ

กระทรวงและกรมฯ จะต้องให้ความสำคัญและให้การสนับสนุน

ทั้งในด้านงบประมาณ และการพัฒนาบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน 

จัดให้เป็นภารกิจหลักและให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง ให้

ยืนหยัดเคียงคู่ตลอดไปกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเมล็ด

พันธุ์ไทย เพื่อนำพาให้ประเทศเป็นผู้นำของภูมิภาค 

 5. ในธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ เรื่องของ

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์และการตรวจสอบความ

ปลอดจากศัตรูพืชเป็นเรื่องที่สำคัญคู่กัน ดังนั้น จำเป็นต้อง

พัฒนาขีดความสามารถของห้องปฏิบัติการกลางในการตรวจ

สอบวิเคราะห์ศัตรูพืชต้องควบคู่กันไปด้วย และควรรวมเป็น

ศูนย์บริการในการตรวจวิเคราะห์เพื่อให้เกิดความสะดวก

และรวดเร็วแก่ผู้มาขอใช้บริการ 

 6. ในการจัดตั้ง ISTA Lab ภาครัฐโดย สำนัก

ควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร มีความประสงค์ จะเห็น

ความร่วมมือเห็นการสนับสนุนและการช่วยกันผลักดันอย่าง

จริงจังจากภาคเอกชนและองค์กรทางวิชาการที่เกี่ยวข้อง 

เช่น การสนับสนุนจาก APSA ในการประสานกับ ISTA 

ให้เข้ามาช่วยเหลือให้คำแนะนำทั้งทางเทคนิคและการให้

บริการที่ปรึกษาเป็นกรณีพิเศษ การได้รับความร่วมมือจาก

คณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคการศึกษามาช่วยให้ความรู้

ฝึกอบรมบุคลากรให้มีขีดความสามารถในการตรวจสอบ

วิเคราะห์ตามกฎกติกาของ ISTA รวมถึงการใช้ประโยชน์

จาก Lab ISTA ของภาคเอกชนผู้ประกอบการภายหลังการ

จัดตั้ง 

 อย่างไรก็ตามในความเห็นส่วนตัว การรักษา

สถานภาพของ ISTA Accredited Lab แต่ละปีเป็นภาระ

ค่าใช้จ่ายที่สูงมากสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนา และใน

ธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ของโลก ภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิคเป็น

ตลาดเมล็ดพันธุ์แหล่งใหญ่ที่สุดของโลกมูลค่าปีละประมาณ 

12,000 ล้านเหรียญสหรัฐ ประกอบกับ ISTA Lab ยังเป็น

ทางเลือกอยู่ ไม่ได้อยู่ภายใต้กฎกติกาของ WTO จึงมี

คำถามว่าเป็นไปได้ไหม? หากประเทศในกลุ่มภูมิภาคเอเชีย

แปซิฟิคจะรวมตัวกำหนดมาตรฐานการตรวจสอบและ

มาตรฐาน Lab เป็นของตนเอง ที่เอื้อต่อการพัฒนา

อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของภูมิภาคนี้ได้หรือไม่ หรือจะต้อง

ตามหลังประเทศที่พัฒนาแล้วเสมอไป ,
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เมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศในปัจจุบันหลายประเทศคู่ค้ายัง

คงให้ความเชื่อถือในมาตรฐานการวิเคราะห์ตรวจสอบ

คุณภาพของห้องปฏิบัติการของภาครัฐไทย แต่ก็มีหลาย

ประเทศที่ต้องการใบรับรองที่มีสัญลักษณ์ ISTA Lab ทำให้

ผู้ประกอบการไทยต้องเสียโอกาส ในการทำการค้ากับประเทศ

เหล่านั้นดังเช่นที่เคยมีมาแล้วในอดีต และยังมีอยู่ในปัจจุบัน 

 2. ISTA Lab เป็น Lab ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็น 

Lab สากล ประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิกและได้รับ 

Accredited Lab จาก ISTA ถือว่าเป็น Lab ที่ได้

มาตรฐานเดียวกัน ความเชื่อถือในมาตรฐานภายใต้ กฎ

กติกาการตรวจสอบและขีดความสามารถที่ทัดเทียมกัน มี

ผลให้เกิดความสะดวกความคล่องตัวในการเจรจาทางการค้า 

จึงเป็นความจำเป็นที่ประเทศไทยจะต้องพัฒนาห้องปฏิบัติ

การตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลโดย

เร็วก่อนจะมีผลกระทบต่อธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์ที่อาจเกิดขึ้นใน

อนาคต เมื่อกติกาโลกมีการนำมาใช้บังคับ ซึ่งประเทศไทยจะ

ปรับตัวไม่ทัน 

 3. ตามบทบาทและหน้าที่ของภาครัฐ คือ การจัดให้

บริการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนการประกอบกิจการของภาค

เอกชนให้มีศักยภาพในการทำการตลาด มีขีดความสามารถ

แข่งขันได้ในเวทีตลาดโลก การลงทุนจัดตั้ง ISTA Lab จึง

ควรเป็นการลงทุนโดยภาครัฐ เพราะไม่จำเป็นต้องอิงกำไร

แต่มุ่งให้ภาคธุรกิจของชาติ เติบโต ดังนั้น งบประมาณการ

ลงทุนและความคุ้มทุนในการให้บริการจึงไม่ใช้ปัจจัยหลัก 

และต้องให้ความสำคัญมากกว่าผลตอบแทนที่จะได้กลับคืน

มาจากภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ไทย และความ

เป็นผู้นำในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิค 

 4. ผู้เข้าร่วมประชุมเห็นด้วยที่สำนักควบคุมพืชและ

วัสดุการเกษตร จะลงทุนพัฒนาห้องปฏิบัติการตรวจสอบ

คุณภาพขอสำนักเข้าสู่มาตรฐานสากล จัดตั้งเป็น ISTA 

accredited Lab โดยใช้งบประมาณจากหน่วยงานของ

ตนเอง โดยขอให้รีบดำเนินการเพื่อให้เป็นที่เชื่อถือจากสากล

ประเทศโดยเร็ว และพร้อมสำหรับรองรับการใช้เป็นเงื่อนไข

ในการเจรจาตกลงทางการค้าเมล็ดพันธุ์ระหว่างประเทศ 

และหากได้รับ ISTA accredited Lab จะเป็น Lab กลาง

ที่สามารถใช้อ้างอิง และช่วย Certify ห้อง lab ของบริษัท

เอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่เชื่อถือได้มากขึ้น ประเด็นที่กังวล
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 จากสัมมนาที่สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย

ได้จัดขึ้น ณ โรงแรมเอเวอร์กรีนฮิลล์ กอล์ฟคลับ & 

รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี เมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 

2550 ผู้ร่วมสัมมนาประกอบด้วย ผู้ประกอบการค้านำ

เข้าส่งออกเมล็ดพันธุ์ ผู้แทนจากกรมวิชาการเกษตร ผู้

แทนจากกรมศุลกากร ผู้แทนจากสมาคมการค้าเมล็ด

พันธุ์ไทยและกรรมการบริหาร กรรมการที่ปรึกษาสมาคม

เมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทยมีประเด็นของปัญหาและข้อ

เสนอไว้ดังนี้ 

 

 

ประเด็นที่ 1  
การให้บริการขออนุญาตนำเข้าและส่งออก  

เมล็ดพันธุ์แบบรวมศูนย์ 
 

 ปัจจุบัน ขั้นตอนการนำเข้าและส่งออกเมล็ดพันธุ์ 

มี 2 หน่วยงานเกี่ยวข้อง ได้แก่  

 กรมศุลกากร สังกัดกระทรวงการคลัง  

 กรมวิชาการเกษตร สังกัดกระทรวงเกษตรและ

สหกรณ์ 

 ผู้ที่ต้องการนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ต้องไปยื่น

เรื่องคำร้องทั้งสองหน่วยงาน ในแต่ละหน่วยงานก็มี

หน่วยงานย่อยที่จะต้องไปยื่นคำร้องเดินหนังสืออีก เช่นที่

กรมวิชาการเกษตร ผู้ประกอบการต้องไปยื่นเรื่อง ณ 

ด่านกักกันพืชเพื่อขอนำเข้า-ส่งออกเมล็ดพันธุ์ และต้อง

ไปขอรับการตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ ณ ฝ่ายพันธุ์

พืช และต้องไปยื่นเรื่องขอรับการตรวจโรค ณ ฝ่ายวิจัย

กักกันพืชอีก ซึ่งหากทั้งสองหน่วยงาน กรมศุลกากรและ

กรมวิชาการสามารถจัดให้มีการรวมการให้บริการใน

ลักษณะของการรวมศูนย์ของแต่ละกรม และระหว่าง

กรม จะทำให้ผู้ประกอบการได้รับความสะดวกและ

รวดเร็วขึ้น 

ข้อสรุป 

 

 ปัจจุบัน กรมศุลกากรได้นำระบบการยื่นเรื่องขอ

นำเข้า-ส่งออกสินค้าแบบ EDI หรือ Electronic Data 

Interchange มาใช้แล้ว รวมทั้งสินค้าที่เป็นเมล็ดพันธุ์   

ผู้ประกอบการสามารถขอนำเข้า-ส่งออกแบบ On-line 

ได ้ซึ่งช่วยประหยัดเวลาและขั้นตอนการเดินเรื่องนำเข้า-  

ส่งออกภายในหน่วยงานกรมศุลกากรได้ แต่ก็ยังไม่สามารถ 

On-line ในการประสานขอ้มลูระหวา่งหนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้ง 

เช่น ข้อมูลคุณภาพเมล็ดพันธุ์จากกรมวิชาการเกษตร 

เนื่องจากหน่วยงานอื่นยังไม่มีการใช้ระบบ EDI นี้ 

อย่างไรก็ตาม ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักควบคุมพืชและวัสดุ

การเกษตร รับเรื่องการจัดให้บริการแบบรวมศูนย์ของ

กรมวิชาการเกษตร ในขั้นตอนการนำเข้า-ส่งออกที่

เกี่ยวข้องกับกรมวิชาการเกษตรไว้พิจารณาต่อไป 

 

ประเด็นที่ 2 
ปัญหาความล่าช้าในขั้นตอนที่เป็นข้อจำกัดของ

การขออนุญาตนำเข้า – ส่งออก 
 

 ความล่าช้าในการให้บริการตรวจสอบคุณภาพ

เมล็ดพันธุ์ ซึ่งรวมการตรวจสอบความงอก และการ

ตรวจสอบโรคติดมากับเมล็ดพันธุ์ กรมวิชาการเกษตร 

โดยทั้งสองหน่วยงาน คือ ฝ่ายพันธุ์พืชยืนยันว่า ปัจจุบัน

การตรวจสอบคุณภาพด้านความงอกของเมล็ดพันธุ์ที่

ต้องการนำเข้า-ส่งออก ไม่มีความล่าช้าเพราะได้ทำการ

สุ่มตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ทันที่ภายในวันเดียวกับที่ได้รับการ

แจ้งว่ามีเมล็ดพันธุ์ที่ต้องตรวจสอบ และในการตรวจสอบ

คุณภาพความงอก ก็มีระยะเวลาของการตรวจสอบที่

แน่นนอน ตามกฎของการทดสอบคุณภาพ ดังนั้น เวลา

ที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพความงอกในปัจจุบัน จึงเป็น

เวลาที่รวดเร็วที่สุดในทางปฏิบัติแล้ว ส่วนฝ่ายวิจัยการ
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กักกันพืช ก็ได้ให้เหตุผลในทำนองเดียวกันว่า ระยะเวลา

ของการตรวจสอบโรค นั้น ก็มีกำหนดแน่นอนว่าจะ

ทราบผลในกี่วัน เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องวางแผน

การนำเมล็ดพันธุ์มาขอรับการตรวจสอบให้ทันเวลากับ

การนำผลไปใชป้ระกอบการนำเข้า-ส่งออก อย่างไรก็ตามมี

กรณีที่ การตรวจสอบโรคบางชนิดต้องใช้ เครื่ องมือ

วิทยาศาสตร์ขั้นสูง ซึ่งฝ่ายฯ มีไม่เพียงพอ ทำให้ต้องรอ

และเกิดความล่าช้าได้  

ข้อสรุป ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนะให้ฝ่ายวิจัยการ

กักกันพืช ให้ Accredited Lab แก่หน่วยงานวิจัยที่มี

เครื่องมือและความสามารถในการตรวจโรคดังกล่าว 

เช่น มหาวิทยาลัยต่างๆ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและ

เทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) รวมถึง Lab 

ของภาคเอกชน มาเป็นผู้ช่วยตรวจสอบ โดยการเชิญ

หน่วยงานดังกล่าวมาประชุมหารือ และกำหนดแผน

ความร่วมมือระหว่างกัน 

ประเด็นที่ 3 
เรื่องอื่นๆ ที่มีผลต่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ 

ในประเทศไทย 
 

 3.1 การผลักดันการวิจัยเรื่อง พันธุ์พืช GMOs 

ในประเทศไทย 

 ปัจจุบัน รัฐบาลไทยยังไม่อนุญาตให้มีการทดสอบ

พันธุ์พืชที่ได้จากการดัดแปรพันธุกรรมในภาคสนาม หรือ

ในแปลงเปิด เพื่อวิจัยการปรับตัวของพืช และผลกระทบ

ต่อสิ่งแวดล้อม ในเรื่องนี้ผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์มี

ความเห็นว่า ทำให้ประเทศไทยเสียโอกาสในการลงทุน

ของบริษัทต่างชาติที่ต้องการเข้ามาผลิตเมล็ดพันธุ์พืช 

GMOs ในประเทศไทย รวมทั้งทำให้เกิดความล้าหลัง

ของการพัฒนาพันธุ์พืชที่มีคุณสมบัติที่ดี ทนทานต่อโรค-

แมลง และให้ผลผลิตสูงของประเทศไทย 

ข้อสรุป เรื่องนี้เป็นเรื่องนโยบายของรัฐ ซึ่งผู้ที่มีหน้า
ที่เสนอความเห็นต่อรัฐบาล คือ กรมวิชาการเกษตร 
โดยสำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งไม่ได้ส่งตัวแทนเข้า
สัมมนา จึงฝากให้ตัวแทน จากกรมวิชาการเกษตร นำ
ไปเสนอเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ 

 3.2 การละเมิดสิทธิในพันธุ์พืช (การขโมยพันธุ์พืช) 

  ผู้ประกอบการแจ้งว่า ปัจจุบันการขโมย

พันธุ์พืชไปผลิตและจำหน่ายมีความรุนแรงมากขึ้น ซึ่งมีผล

กระทบอย่างมากต่อบริษัทที่ถูกขโมยพันธุ์ และเกษตรกรผู้

ที่ซื้อเมล็ดพันธุ์ไปเพาะปลูก รวมถึงความน่าเชื่อถือในการ

ลงทุนจากต่างประเทศ 

ข้อสรุป เรื่องนี้ผู้ที่มีหน้าที่ คือ กรมวิชาการเกษตร 
โดย ฝ่ายพันธุ์พืช สำนักคุ้มครองพันธุ์พืช ซึ่งไม่ได้

ส่งตัวแทนเข้าสัมมนา จึงฝากให้ตัวแทนจากกรมวิชา

การเกษตร นำไปหารือเพื่อผลักดันในเรื่องนี้ 

 

 3.3 การขาดบุคลากรในด้านการปรับปรุงพันธุ์พืช 

และด้านเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ 

  ปัจจุบัน บริษัทเมล็ดพันธุ์มีความขาดแคลน

นักปรับปรุงพันธุ์ รวมทั้งนักวิชาการด้านเมล็ดพันธุ์ 

เนื่องจากมีผู้สนใจศึกษาทางด้านนี้ลดลง 

ข้อสรุป บริษัทเมล็ดพันธุ์ ควรมีการส่งบุคลากรที่

ทำงานอยู่แล้วมาศึกษาต่อทั้งระดับปริญญาตรี และ

ปริญญาโท เพื่อจะได้กลับไปทำงานให้กับบริษัท รวม

ทั้งสร้างแรงจูงใจโดยการให้ทุน การศึกษาสำหรับผู้ที่

สนใจเรียนต่อในด้านนี้ และสถานศึกษาควรมีการ

ปรับปรุงการเรียนการสอนให้มีวิชาทางด้านการตลาด

ให้ นิสิตและนักศึกษามีความรู้ด้านการตลาดมากขึ้น

นอกเหนือจากด้านการเกษตร 

 

 3.4 การเร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ จัดตั้งห้อง

ปฏิบัติการที่รับรองโดย ISTA 

 ปัจจุบัน ในประเทศไทยยังไม่มีหน่วยงานหรือห้อง

ปฏิบัติการที่รับรองมาตรฐานโดย ISTA ซึ่งในบางครั้ง

ทำให้เกิดปัญหาการส่งออกเมล็ดพันธุ์ได้ ดังนั้น ทางภาค

เอกชน จึงขอความสนับสนุนจากกรมวิชาการเกษตรให้

ช่วยเร่งรัดดำเนินการจัดตั้งห้องปฏิบัติการที่ผ่านการ

รับรองมาตรฐานโดย ISTA  

ข้อสรุป ฝ่ายพันธุ์พืช กรมวิชาการเกษตร ยืนยันว่าจะ
เร่งไปดำเนินการในเรื่องนี้ ,
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 บทความทางวิชาการนี้ เป็นการรื้อฟื้นการใช้

ประโยชน์จากจุลินทรีย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติมาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ในการควบคุมโรคพืชซึ่งเกษตรกรสามารถนำไป

ปฏิบัติเพาะเลี้ยงได้ด้วยตนเองโดยวิธีง่ายๆ 

 นักวิชาการ หรือเกษตรกรหลายท่านอาจจะเคยคุ้น

และเคยใช้แล้วกับจุลินทรีย์ไตรโคเดอร์มา และยังเชื่อว่า

หลายๆ ท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือคุ้นเคย จึงน่าจะเกิด

ประโยชน์สำหรับเกษตรกรที่คิดจะลดปริมาณการใช้  

สารเคมีลง และลดรายจ่ายโดยหันมาผลิตสิ่งที่มีอยู่ตาม

ธรรมชาติอย่างเหลือเฟือนี้มาใช้ทดแทนในจังหวะบาง  

ขั้นตอนของการเจริญเติบโตของต้นพืช ไม่ว่าจะเพื่อการ

ผลิตขยายเมล็ดพันธุ์หรือผลิตพืชสด 

 เชื้อราเป็นสาเหตุของโรคพืชหลายชนิดที่เจริญ

เติบโตได้โดยอาศัยอาหารจากซากพืชหรืออาศัยโดยตรง

จากพืชขณะเข้าทำลายหรือวัสดุอินทรีย์จำพวกเศษซากที่

กำลังย่อยสลาย เชื้อราไตรโคเดอร์มา (Tricoderma 

spp.) จัดเป็นเชื้อราชั้นสูงที่เจริญเติบโตได้ดีในดิน เศษ

ซากสิ่งมีชีวิตต่างๆ รวมทั้งจุลินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ตาม

ธรรมชาติ เป็นเชื่อราที่ไม่ทำให้พืชเกิดโรค จึงไม่สามารถ

ใช้อาหารจากพืชปกติได้ แต่อาศัยอินทรียวัตถุและเศษ

ซากพืชในดินแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น ดังนั้น ในช่วงที่

เชื้อราที่เป็นสาเหตุของโรคพืชกำลังเจริญเติบโตในช่วง

จังหวะที่ยังต้องอาศัยอาหารจากซากอินทรีย์วัตถุ เชื้อรา

ไตรโคเดอร์มาสามารถลดกิจกรรมของเชื่อราที่เป็นสาเหตุ

ของโรคพืชดังกล่าว โดยสามารถพันรัดเส้นใยแล้วปลด

ปล่อยเอ็นไซด์ออกมาสลายผนังเส้นใยของเชื้อราโรคพืช 

ก่อนที่จะแทงส่วนของเส้นใยเข้าไปในเส้นใยของเชื้อราโรค

พืช แล้วเจริญเติบโตอย่างรวดเร็วโดยใช้อาหารจากภายใน

เส้นใยของโรคพืชส่งผลให้กิจกรรมเกี่ยวกับการสืบพันธุ์

และการขยายพันธุ์ของโรคพืชลดลง นอกจากนี้กรณีที่เชื้อ

ราโรคพืชกำลังเข้าทำลายรากพืช หรือส่วนใดส่วนหนึ่ง

ของพืช เช่น บริเวณแผลหรือรอยตัด เชื้อราไตรโคเดอร์

มาจะทำหน้าที่ขัดขวางกิจกรรมเข้าทำลายของเชื้อราโรค

พืชบริเวณดังกล่าวได้โดยการแข่งขันการใช้อาหารและ

รบกวนการเจริญเติบโตของเชื้อโรคพืชทุกระยะ เช่น การ

งอกของสปอร์ ส่งผลให้ความรุนแรงของการเกิดโรคพืช

ลดลงในที่สุด เช่น เชื้อราไฟทอฟธอรา (Phytophthora 

spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรครากเน่า โรคโคนเน่าของไม้ผล

หลายชนิด ไม้ยืนต้น เชื้อราไรบอคโทเนีย (Rhizoctonia 

selani) ที่เป็นสาเหตุของโรคเน่าระดับดินของพืชผักหลาย

ชนิด เชื้อราพิเทียม (Pythium spp.) ที่เป็นสาเหตุของ

โรคเมล็ดเน่า โรคต้นเน่ายุบ (เน่าระดับดิน) โรครากเน่า 

โรคโคนเน่าของพืชผักหลายชนิด รวมถึงโรครากเน่าของ

ผักที่ปลูกในระบบไฮโดรโฟนิกส ์ เชื้อฟิวซาเรียม 

(Fusarium spp.) ที่เป็นสาเหตุของโรคโคนเน่า และโรค

เหี่ยวของพืชไร่ ไม้ผล พืชผัก ไม้ดอกไม้ประดับ และเชื้อ

ราสเคลอโรเทียม (Sclerotium rolfsii) ซึ่งเป็นสาเหตุ

ของโรคโคนเน่า โรคเหี่ยวของพืชผักหลายชนิด ไม้ดอกไม้

ประดับ และพืชไร่ 
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  • บ่มเชื้อเป็นเวลา 2 วัน ในห้องที่ปลอดจาก

มด ไร และสัตว์อื่นๆ ไม่ถูกแสงแดดได้รับแสงสว่าง 6 – 

10 ชั่วโมง 

  • นำถุงมาบีบขยำเชื้อราที่งอกให้แตกเพื่อให้เชื้อ

กระจายทั่วถุง เก็บไว้ที่เดิม และดึงพลาสติกกลางถุงให้

โป่งพอง เพื่อให้อากาศเข้าอีกครั้ง บ่มต่อ 4 – 5 วัน จะ

ได้เชื้อราสีเขียวเข้มขึ้นปกคลุมเต็มทั่วถุง 

  • นำไปใช้ทันท ี หากยังไม่ใช้ให้เก็บในตู้เย็นช่อง

ธรรมดาไม่เกิน 1 เดือน 

 

 2. อัตราการขยายเชื้อ  

 หัวเชื้อรา + ข้าวสาร 12-15 กิโลกรัม 

 (1 ขวด หรือ 50 กรัม)  (หุงสุก) 

 

 

เชื้อราสดพร้อมวัสดุเพาะเลี้ยง 

20 - 25 กิโลกรัม 

 

 

แบ่งบรรจุใส่ถุงพลาสติก ขนาดถุงละ 250 กรัม 

ได้ 80 - 100 ถุง 

 

 ในปัจจุบันมีบริษัทผลิต/จำหน่ายหัวเชื้อผงเป็นการ

ค้า หากสนใจติดต่อสอบถามได้ที่สมาคมเมล็ดพันธุ์พืช

แห่งประเทศไทย ,
 

เอกสารอ้างอิง :  

 • ดร.จิระเดช แจ่มสว่าง, “การผลิตและการใช้

เชื้อราไตรโคเดอร์มาเพื่อการจัดการโรคพืชในแปลงผลิต

เมล็ดพันธุ์พืช” เอกสารการฝึกอบรมการผลิตและการ

ควบคุมคุณภาพเมล็ดพันธุ์พืช ในระบบเกษตรดีที่

เหมาะสมและเกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 

สิงหาคม 2550 

 • ดร.ภาษี ทองพำนัก, “การเตรียมเมล็ดพันธุ์

อินทรีย์” เอกสารการฝึกอบรมการผลิตและการควบคุม

คุณภาพเมล็ดพันธุ์พืชในระบบเกษตรดีที่เหมาะสมและ

เกษตรอินทรีย์ ระหว่างวันที่ 7 – 10 สิงหาคม 2550 

 

การควบคุมโรค 

 1. พอกเมล็ดพันธุ์ควบคุมโรค 

  การพอกเมล็ดพันธุ์ด้วยเชื้อราไตรโคเดอร์มา 

สามารถป้องกันกำจัดโรคในระยะต้นกล้าได้ โดยเชื้อราไม่

ทำให้เมล็ดพันธุ์เสื่อมอายุการเก็บรักษา จากการทดลอง

กับเมล็ดพันธุ์คะน้า พบว่า เมล็ดพันธุ์ที่งอกหลังเก็บไว้ใน

ตู้เย็นนาน 12 เดือน ความงอกเมล็ดพันธุ์เกิน 95% 

และยังคงมีประสิทธิภาพการคุ้มครองการเป็นโรคโคนเน่า

คอดินอันเกิดจากสายพันธุ์เชื้อรา Pythium spp. และ 

Sclerotium rolfsii 

 2. คลุกเมล็ดพันธุ์ อัตราคลุกเมล็ดพันธุ์ 1 

กิโลกรัมต่อเชื้อราสด 10 กรัม หรือ 1 ช้อนแกง 

 3. ผสมกับวัสดุปลูก ใช้สำหรับการเพาะกล้าใน

ระยะเพาะเมล็ดพันธุ์หรือถุงเพาะชำ อัตราเชื้อรา : รำ

ละเอียด : ปุ๋ยหมักหรือปุ๋ยคอก 1 : 4 : 100 

 4. หว่านหรือใส่ในหลุมปลูกพืช ใช้อัตราเดียวกัน

กับข้อ 3 อัตราใช้ 10 – 20 กรัมต่อต้น(พืชผัก) หรือ 1 

– 2 กิโลกรัมต่อหลุมปลูกพืชยืนต้น 

 5. ฉีดพ่น  

  ใช้กับการเพาะกล้า ฉีดลงบนกระบะเพาะ หรือ

ฉีดพ่นพืชผักที่โคนต้น หรือส่วนบนของพืช 

การเพาะเลี้ยงเชื้อราไตรโคเดอร์มาใช้เอง 

 1. ขั้นตอนการเพาะเลี้ยง  

  • ตักข้าวสุกสองทัพพีพูน (ประมาณ 250 

กรัม) ใส่ถุงพลาสติกใสทนร้อนขณะที่ยังร้อน 

  • เกลี่ยให้แบนราบ แล้วใช้นิ้วรีดอากาศออกให้

พลาสติกแบนราบ 

  • รอข้าวอุ่นจนเกือบเย็น ใส่หัวเชื้อผง 

  • รวบปากถุงให้ปากถุงพอง เขย่าหรือบีบเบาๆ 

เพื่อคลุกเคล้าให้ผงหัวเชื้อกระจายทั่วถุง 

  • ใช้เข็มแทงบริเวณรอบๆ ปากถุงที่รัดยาง

ประมาณ 20 – 30 รู 

  • กดข้าวในถุงให้แผ่กระจายแล้วดึงบริเวณ

กลางถุงขึ้น เพื่อไม่ให้พลาสติกแนบติดข้าว และเพื่อให้มี

อากาศเข้าไปในถุงข้าวในปริมาณที่เพียงพอไม่วางซ้อนถุง 
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 ปรากฏการณ์แอลนิโน (El Nino) 

หรือปรากฏการณ์โลกที่ร้อนขึ้นส่งผลให้สภาพภูมิ

อากาศโลกเปลี่ยนแปลง ผลผลิตทางการเกษตร

เกิดความเสียหาย โดยเฉพาะการปลูกข้าวใน

หลายประเทศที่ไม่พอเพียงกับการบริโภค รวมถึง

ประเทศฟิลิปปินส์ในปัจจุบันที่ต้องยกระดับ

ผลผลิตให้สามารถผลิตได้พอเพียงด้วยเทคโนโลยี

การผลิตและการใช้เมล็ดพันธุ์ดีที่เหมาะสม 

 ในการพัฒนาพันธุ์ข้าว นักวิทยาศาสตร์

ฟิลิปปินส์ ได้ตั้ ง เป้ าหมายผลิตพันธุ์ ข้ าวสีทอง 

(Golden Rice) หรือพันธุ์ข้าวที่ให้คุณค่าทาง

โภชนาการสูงแนะนำปลูก ในปี 2011 ซึ่งเป็นความ

พยายามของรัฐบาล ที่จะเพิ่มคุณค่าทางโภชนาการ

ของข้าว และลดปัญหาการขาดแคลนธาตุอาหารที่

เป็นปัญหาสำหรับเด็กๆ และหญิงตั้งท้อง  

 พันธุ์ข้าวสีทองของฟิลิปปินส์ กำลังได้รับ

การพัฒนาโดยสถาบันวิจัยข้าวแห่งประเทศ

ฟิลิปปินส์ (The Phillippine Rice Research 

Instituteหรือ PhilRice) ซึ่งขณะนี้การค้นคว้า

วิจัยได้พัฒนาไปมากแล้ว 

 ในด้านผลผลิตและลายพิมพ์พันธุกรรม

กำลังไดร้บัการตรวจสอบพรอ้มๆ กบัการตรวจสอบ

ความปลอดภยัและความเสี่ยงต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่ง

คาดว่าจะแล้วเสร็จในปี 2008 จากนั้นจะลงสู่

การทดสอบภาคสนาม โดยสำนักอุตสาหกรรมพืช 

(Bureau of Plant Industry (BPI) ก่อนได้รับ

ความเห็นขอบและอนุญาตปลูก โดยคณะ

กรรมการความปลอดภัยทางชีวภาพแห่งชาติ 

(The National Biosafty Committee of the 

Philippines หรือ NBCP) ซึ่งการทดสอบใน

สภาพไร่นาต่างๆ คาดว่าจะดำเนินการในปี 

2010 เพื่อเก็บข้อมูลทางการเพาะปลูก และ

ความปลอดภัยทางชีวภาพ 

 ในเวลาเดียวกันนี้ PhilRice ก็กำลัง

ทำการผลิตพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ใหม่ โดยการผสม

ผสานสายพันธุ์ระหว่างสายพันธุ์ Golden Rice 

กับสายพันธ์ที่มีชื่อเสียงของฟิลิปปินส์ PSB และ 

RC82 (3 in 1) เพื่อให้ได้สายพันธุ์ที่ให้คุณค่า

ทางอาหารแล้วยังต้านทานต่อโรคข้าวต่างๆ 

หลายชนิด ซึ่งคาดว่า NBCP จะให้การรับรอง

ปลูกเป็นการค้าได้ในปี 2011 งานวิจัยพัฒนา

พันธุ์ข้าวสีทองเป็นความร่วมมือของเครือข่ายของ

สถาบันวิจัยต่างๆ ของประเทศฟิลิปปินส์ 

เวียดนาม เยอร์มัน อินเดีย บังคลาเทศ จีน 

และอินโดนีเซีย ,
 

ที่มา : Philippine Information Agency = 

PIA Daily News Reader 2007/09/06 
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 กฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ของจีน ประกาศใช้เมื่อปี ค.ศ.1997 (พ.ศ.2540) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วน

ที่เกี่ยวกับการเกษตรและส่วนที่เกี่ยวกับป่าไม้ ในส่วนที่เป็นภาคการเกษตร กระทรวงเกษตรจีนเป็นผู้ออกกฎระเบียบปฏิบัติ

ในการให้ความคุ้มครอง ซึ่งเริ่มมีผลในทางปฏิบัติเมื่อปี ค.ศ.1999 (พ.ศ.2542) จึงถึงปีปัจจุบัน ถึงเดือนมิถุนายน 2007 มีผู้

ยื่นขอรับสิทธิ์การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่รวมทั้งสิ้น 4,197 สายพันธุ์ และได้รับการรับรองสิทธิ์คุ้มครองไปแล้ว 1,196 สาย

พันธุ์ ในจำนวนที่ยื่นขอรับรองสิทธิ์พันธุ์พืชใหม่เกือบทั้งหมดหรือร้อยละ 96 เป็นการยื่นขอโดยสถาบันวิทยาศาสตร์และการ

วิจัย มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการในประเทศ สำหรับองค์กรหรือผู้ประกอบการต่างประเทศมียื่นขอร้อยละ 4 มีราย

ละเอียดดังนี้ 

 ปัญหาเกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชของจีน คือ หลักเกณฑ์ระเบียบต่างๆ ยังต้องแก้ไขเพื่อแก้ปัญหาในทาง

ปฏิบัติ การเพิ่มการจัดการในเรื่องของสิทธิคุ้มครองและการเพิ่มประสิทธิภาพในการให้การรับรองสิทธิ์ กฎของการตั้งชื่อพันธุ์

ค่อนข้างคลุมเครือ ประเภทรายละเอียดของเอกสารที่เสนอและกระบวนการเสนอขอยังมีความยุ่งยากซึ่งควรจะปฏิบัติได้ง่าย 

ควรมีการประชาสัมพันธ์ในเรื่องของกฎหมายและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งเพื่อให้เกิดความซื่อสัตย์ 

และบรรยากาศทางการตลาด ทำการพัฒนาให้เข้มแข็งในระบบของกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช ระบบในทางเทคนิค ตลอดจน

ระบบการพิสูจน์สิทธิ์และการตรวจสอบ ซึ่งคล้ายๆ กับปัญหา PVP ของไทย ทั้งหมดนี้ไม่ได้มีการกล่าวถึงการละเมิดสิทธิ์ใน

พันธุ์พืชใหม่ที่ยังคงเป็นปัญหาสำคัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ของจีน ,
 

ที่มา : APSA Forging Stronger Retaions Among National Governments and the Private Sector in the   

 Region’s Seed Industry; Plant Variety Protection Session, 30 – 31 July 2007 

ประเทศ การยื่นขอ การได้รับสิทธิ์คุ้มครอง 
จีน 

   - สถาบันวิทยาศาสตร์และ

วิจัย 

   - บริษัท 

   - มหาวิทยาลัย 

   - บุคคลทั่วไป 

4,036 

2,105 

1,402 

318 

211 

1,178 

683 

345 

112 

38 

เนเธอร์แลนด์ 65 5 
เกาหลี 29 3 
สหรัฐอเมริกา 29 0 
ญี่ปุ่น 21 10 
อิสราเอล 4 0 
ออสเตรเลีย 4 0 
นิวซีแลนด์ 3 0 
สเปน 3 0 
อัฟริกาใต้ 1 0 
เยอร์มัน 1 0 
อังกฤษ 1 0 

รวม 4,197 1,196 
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กิจกรรมเพื่อสมาชิก

การประชมุหารอื เร
ือ่ง 

ISTA accredited La
b และ กฎหมายกกัพ

ชื 

 วันที่ 21 มิถุนายน 2550 ณ ห้องประชุมหยกมณี สถาบัน

ค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ร่วมกับสมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์

ไทย จัดประชุมผู้ประกอบการผลิตเมล็ดพันธุ์ หารือเรื่องการจัดตั้ง 

ISTA Lab ในประเทศไทย และการชี้แจงทำความเข้าใจในเรื่องของ

การปฏิบัติเกี่ยวกับการนำเข้าซึ่งเมล็ดพันธุ์พืชต้องห้ามเพื่อการค้า 

ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 3 ฉบับ ซึ่งประกาศภายใต้

กฎหมายกักพืช  

 ขอขอบคุณวิทยากรและเจ้าหน้าที่จากสำนักควบคุมพืชและ

วัสดุการเกษตร เจ้าหน้าที่จากกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัย

พัฒนาการอารักขาพืช กรมวิชาการเกษตร ที่ได้มาร่วมประชุมและให้

ข้อมูล ,

 สมาคมฯ จดักจิกรรมเพือ่หารายไดส้นบัสนนุกจิกรรมอนัเปน็สาธารณประโยชน ์ ซึง่ประกอบดว้ย 

การแขง่ขนักอลฟ์ การแขง่ขนัสนกุเกอร ์การดงูานวจิยัและการพฒันาพนัธุพ์ชืผกั การประชมุสมัมนาปญัหา

นำเขา้สง่ออกเมลด็พนัธุ ์ และงานเลีย้งสงัสรรค ์ ระหวา่งวนัที ่ 18 – 19 พฤษภาคม 2550 ณ โรงแรม   

เอเวอรก์รนี ฮลิล ์กอลฟ์คลบั & รสีอรท์ ขอขอบคณุสมาชกิทกุทา่นทีไ่ปรว่มกจิกรรมในครัง้นี ้,
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 สาขาพืชผัก ภาควิชาพืชสวน คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จะจัดเสวนา

วิชาการและงานมหกรรมแสดงพันธุ์แตงกวา แตงร้าน และพริก เพื่อฉลองครบรอบการก่อตั้งสาขา

พืชผักครบ 30 ปี ระหว่างวันที่ 26 – 27 ตุลาคม 2550 ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคาร

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ค่าลงทะเบียน 300 บาท  

 สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ สาขาพืชผัก โทรศัพท์ 053-573-380 ,
 

 

 

 

การประชมุหารอื เร
ือ่ง 

ISTA accredited La
b และ กฎหมายกกัพ

ชื 

 สำนกัสง่เสรมิและฝกึอบรม วทิยาเขตกำแพงแสน มหาวทิยาลยั 

เกษตรศาสตร์ จะจัดฝึกอบรม Germplasm and Seed Quality 

Maintenance หลักสูตร 3 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 6 – 25 มกราคม 

2551 ค่าลงทะเบียน 4,000US$ รวมค่าอาหาร ที่พัก สนใจสมัครได้

จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2550  

รายละเอียดคลิกดูได้ที่  

website : http://naetc.eto ku.ac.th/eng-about.htm ,

เสวนาทางวิชาการพืชผักและงาน
มหกรรมแสดงพันธุ์พืชฯ
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สมาชิกสามัญบุคคลตลอดชีพ 1 ราย 
1. นายชัยแสง ศรีระวีวงศษ (เลขที่สมาชิก บต.319) 

 อาชีพ พนักงานบริษัท (ผู้จัดการ) 

 ที่อยู่ บริษัท เซ่งเฮงฮวดพันธุ์พืช จำกัด 

  เลขที่ 64 ถนนจักรเพชร แขวงวังบูรพาภิรมย์ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200 

สมาชิกสามัญบุคคลรายปี 1 ราย 
1. นางสุคนธ์ ท้วมมา (เลขที่สมาชิก บร.92) 

 อาชีพ รับราชการ  

 ที่อยู่ สำนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าว กรมการข้าว ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กลางบางเขน 

  ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 

ขอเชิญ
ใช้บริการประชาสัมพันธ์

ผลิตภัณฑ์หน้า WEB-Board 

พิเศษโปรโมชั่น  
ส.ค.-ต.ค. 50 

ลด 20%

     สนใจติดต่อสมาคมฯ 
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