สรุปเวที เสวนา
เวทีนกั เลงข้าว : เงือ่ นไข ข้อจากัด โอกาส ในการคุม้ ครองพันธุพ์ ชื พืน้ ถิน่ และการขึน้ ทะเบียนพืชพันธุใ์ หม่
ระหว่างวันที่ 4 -5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558
ณ กลุ่มอนุรกั ษ์และพัฒนาพันธุกรรมข้าวพืน้ เมือง ต.กาแมด อ.กุดชุม จ.ยโสธร
มูลนิธเิ กษตรกรรมยังยื
่ น (ประเทศไทย) จัดให้มเี วทีทาความเข้าใจถึงเงื่อนไข ข้อจากัด โอกาส ใน
การคุ้มครองพันธุ์พชื พื้นถิ่น และการขึน้ ทะเบียนพืชพันธุ์ใหม่ ภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พชื ปี
2542 พร้อมกับร่วมวางแนวทาง และแผนปฏิบตั กิ ารสาหรับการคุ้มครองพันธุ์พชื พื้นถิน่ ที่สอดคล้องกั บวิถี
เกษตรกรรมยังยื
่ น และกลไกเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภูมภิ าคต่างๆ โดยเป็ นเวทีต่อเนื่องจากการ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ข องนัก ปรับปรุง พัน ธุ์ข้าวทัวประเทศ
่
และกลุ่ มสมาชิก เครือ ข่า ยเกษตรกรรม
ทางเลือ กจัง หวัด ต่ า งๆ ใน 2 ครัง้ ที่ผ่ า นมา เมื่อ เดือ นธัน วาคม 2557 ที่เ ครือ ข่ า ยโรงเรีย นชาวนา
จ.นครสวรรค์ และเมือ่ เดือนพฤษภาคม 2558 ทีม่ ลู นิธขิ า้ วขวัญ จ.สุพรรณบุร ี
เวทีเสวนาครัง้ นี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนา ทัง้ สิ้น 56 คน ประกอบด้วย นักปรับปรุงพันธุ์ขา้ วจากทัวทุ
่ ก
ภูมภิ าค และกลุ่ มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก โดยเฉพาะเครือ ข่ายเกษตรกรรมทางเลือ กภาคอีสาน
รวมทัง้ นักพัฒนาจากองค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการจากสานักคุ้มครองพันธุ์พชื กรมวิชาการเกษตร
ซึ่งได้ร่ว มทาความเข้าใจสาระส าคัญ ของพระราชบัญ ญัติคุ้ มครองพัน ธุ์พืช ปี 2542 ร่ว มแลกเปลี่ย น
ประสบการณ์ ก ระบวนการคุ้ม ครองพันธุ ก รรมท้อ งถิ่น โดยชุ มชนรูปแบบต่ างๆ และร่ว มกัน กาหนดทิศ
ทางการอนุ รกั ษ์ และใช้ประโยชน์ ความหลากหลายของพันธุกรรมพืช โดยมีขา้ วเป็ นจุดเริม่ ต้น และขยาย
ครอบคลุมไปยังพันธุพ์ ชื ผักพืน้ บ้าน ภายใต้ วถิ กี ารผลิตในระบบเกษตรกรรมยังยื
่ น และภูมนิ ิเวศต่างๆ ของ
กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
ในการเสวนา เปิ ดให้มกี ารรับฟงั การบรรยาย และซักถาม เพื่อทาความเข้าใจในสาระสาคัญของ
พระราชบัญญัตคิ ุ้มครองพันธุ์พชื พ.ศ.2542 โดยมีนักวิชาการชานาญการพิเศษ คุณวาสนา มังคั
่ ง่ จาก
สานักคุม้ ครองพันธุพ์ ชื กรมวิชาการเกษตร เป็นผูบ้ รรยาย ดังประเด็นต่อไปนี้
o การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ในประเทศไทย
o เจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. หรือ กฎหมายฉบับนี้
o พันธุพ์ ชื ทีจ่ ะได้รบั การคุม้ ครองตาม พ.ร.บ. คุม้ ครองพันธุพ์ ชื พ.ศ. 2542
o พันธุพ์ ชื ทีต่ อ้ งยืน่ จดทะเบียนคุม้ ครองพันธุพ์ ชื
o พันธุพ์ ชื ทีไ่ ม่ตอ้ งยืน่ จดทะเบียนคุม้ ครองพันธุ์
o ประโยชน์ของกฎหมายทีเ่ กษตรกรพึงจะได้รบั
o คุณสมบัตขิ องพันธุพ์ ชื ใหม่ ทีจ่ ะได้รบั ความคุม้ ครอง
o การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
o การยื่นจดทะเบียน พันธุพ์ ชื พืน้ เมืองเฉพาะถิน่
o การคุม้ ครองพันธุพ์ ชื พืน้ เมืองทัวไปและพั
่
นธุพ์ ชื ปา่
o กองทุนคุม้ ครองพันธุพ์ ชื
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หลังจากนัน้ ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ของชุมชนในการขอขึ้นทะเบียนพันธุ์พชื นาเสนอโดย
ผูแ้ ทนกลุ่มเกษตรกร/องค์กรชุมชน จากพื้นที่จงั หวัดต่างๆ ได้แก่ คุณทองม้วน โลกาวี ต.เพ็กใหญ่ อ.พล
จ.ขอนแก่น คุณบารุง คะโยธา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ คุณนุ จนาด โฮมแพน จ.มหาสารคาม และ
ประสบการณ์จาก ต.หนองแค อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ โดย คุณอุบล อยู่หว้า ทัง้ นี้ ประสบการณ์จากทุกพืน้ ที่
ต่างก็มกี ระบวนการทางานในกลุ่มชุมชนเอง คู่ขนานไปกับการสร้างความเข้าใจ และสร้างความร่วมมือกับ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการรับรองพันธุพ์ ชื ของชุมชน ดังรายละเอียดพอสังเขป ต่อไปนี้
นายบารุง คะโยธา ต.สายนาวัง อ.นาคู จ.กาฬสิ นธุ์
จากประสบการณ์ช่วงที่ดารงตาแหน่ ง นายก อบต.สายนาวัง อยู่ 2 สมัย รวมระยะเวลา 8 ปี
พยายามศึกษาเรียนรู้โครงสร้างการปกครองแบบกระจายอานาจ และขอบเขตอานาจหน้ าที่ของ อบต.
ประกอบกับเคยผ่านงานเคลื่อนไหวและงานจัดตัง้ มาก่อน จึงใช้หลักการ
แก้ไขปญั หา และผลักดันข้อบัญญัติ จากสถานการณ์ปญั หาในชุมชน และ
สร้างความเข้าใจ ความตระหนักร่วมกัน จนเกิดเป็ นความต้องการของ
ประชาชน สาหรับเรื่องนี้เริม่ จากสารเคมี สร้างกระแสโดยการเชิญ หมอ
จาก รพ.ศรีนครินทร์ ไปบรรยาย และตรวจเลือด ซึง่ สถานการณ์ช่วงนัน้ มี
คนยโสธรไปเช่าทีป่ ลูกแตงโม ทิง้ ฟูราดานไว้ในทีด่ นิ ทีน่ าเรา ทาให้เกิดผล
กระทบกั บ ทัง้ สุ ข ภาพประชาชนที่บ ริโ ภคแตงโม และแม้ แ ต่ ค วาม
หลากหลายของพันธุ์พชื ที่เคยมีอยู่รอบบ้านในชุมชนก็ลดลงตามไปด้วย
จึงได้รวมกลุ่มชาวบ้านในชุมชนให้สารวจพันธุ์พชื รอบบ้านในชุมชนของ
ตนเอง และรวบรวมได้พนั ธุพ์ ชื ประมาณ 200 กว่าชนิด จากนัน้ จัดทาเป็ นเอกสารเย็บเล่ม เพื่อเสนอ อบต.
ให้รบั รองขึน้ ทะเบียนเป็ นหลักฐานว่าพืชชนิดนี้มอี ยู่ในตาบลสายนาวัง โดยสภา อบต. มีมติรบั รองไว้เป็ น
หลักฐาน ซึง่ ต้องการจะทาเพิม่ เติมเพราะมีมากกว่านัน้ อีกเยอะแต่กห็ มดวาระเสียก่อน นอกจากนี้ ในขณะที่
เป็นนายก อบต. ก็สนับสนุ นการทาเกษตรยังยื
่ น และเกษตรอินทรียใ์ นพืน้ ทีด่ ว้ ย
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นายทองม้วน โลกาวี ต.เพ็กใหญ่ อ.พล จ.ขอนแก่น
เล่าถึงประสบการณ์ในฐานะแกนนาเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์ ในเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือก
จ.ขอนแก่น ทีม่ กี ระบวนการทางานระหว่างกลุ่มสภาองค์กรชุมชน (พอช.) กับ อบต. ในเรื่องการรับรองพันธุ์
พืชในชุ มชนมาหลายปี ว่า การทางานกับ ชาวบ้า นต้อ งสร้างความเข้าใจให้เ กิด ขึ้นเสีย ก่ อ น จึงจะท าให้
ชาวบ้านให้ความร่วมมือกับเรา และต้องทาควบคู่กบั การทาความความเข้าใจกับผู้นาชุมชน หรือแกนนา
หมู่ บ้ า น ต้ อ งอธิบ ายให้ เ ห็น ว่ า ความหลากหลายของพัน ธุ์ พืช มี
ความส าคัญ อย่า งไร และมีค วามเสี่ย งจากคนนอกอย่า งไร ส่ ว น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ก็เช่นกัน และต้องคุยทาความเข้าใจกับ
ปลัด อบต. หรือ นายก อบต. พอเข้าใจตรงกัน และคิดเป้าหมายได้
ร่ว มกัน แล้ว ก็ ถามความพร้อ มของหมู่บ้า นในการส ารวจและเก็บ
รวบรวมพันธุ์พชื แล้วนัดหมายผ่านหอกระจายเสียงของหมู่บา้ น ว่า
ให้นาพันธุ์พ ืชที่มอี ยู่มารวมกัน และบันทึกเก็บไว้ว่า มีอ ะไรอยู่บ้าง
และใช้ประโยชน์อะไร ซึง่ มีการสารวจทัง้ ผัก สมุนไพร ไม้ป่า ไม้บา้ น
นอกจากนี้ ต้องให้ความสาคัญกับการเป็ นเจ้าของร่วมกัน โดยจดชื่อคนที่นาพันธุ์พชื ใดมาบ้าง มีการเลี้ยง
ข้าว และงบเดินทางให้เล็กน้อยจึงจะทาให้ชาวบ้านรูส้ กึ สนุ กไปด้วยกันกับการทางานเรื่องนี้ จากนัน้ ก็เสนอ
เล่มรายงานการสารวจพันธุพ์ ชื ไปยัง อบต. ผ่านมติท่ปี ระชุ มสภา อบต. รับรอง เนื่องจากเห็นว่าไม่ใช่เรื่อง
เสียหายอะไร และเป็นประโยชน์กบั ชุมชน จากนัน้ เสนอต่อให้นายอาเภอรับทราบ และทาสาเนานารูปเล่มส่ง
ให้ผใู้ หญ่บา้ นแต่ละหมูเ่ ก็บไว้ทุกบ้าน ทัง้ นี้ ที่ ต. เพ็กใหญ่ ทามาแล้ว 2 รอบ รอบแรก 4 หมู่บา้ น และปีน้ีทา
ทุกหมูบ่ า้ น ยกเว้นมีเพียงหมูเ่ ดียวทีผ่ นู้ าไม่เข้าใจ
คุณนุจนาด โฮมแพน จ.มหาสารคาม
จากประสบการณ์การขับเคลื่อนและประสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน ซึ่งเน้น
การทางานวิจยั ร่วมกับชุมชน ซึ่งมีการสารวจรวบรวมพันธุ์พชื ในชุมชนเขต อ.เมือง จ.มหาสารคาม เช่น
บ้านทิพโสต บ้านแมด ของ ต.ตลาด และบ้านหนองคู ของ ต.หนองปลิง โดยรวบรวมข้อมูลว่าในหมู่บ้านมี
พืชอะไรบ้าง ให้พน่ี ้องชาวบ้านเอาเมล็ดพันธุท์ ม่ี อี ยู่
มารวมกัน (ส่วนใหญ่เป็นพืชผักในไร่ และพันธุข์ า้ ว)
โดยช่วยกันบันทึกลักษณะพันธุ์ (ต้น ใบ ดอก ผล)
เป็ นอย่างไร รวมถึงการใช้ประโยชน์ จากพืชนัน้ ๆ
ด้ ว ย และได้ จ ัด ท าเข้า เล่ ม เก็ บ ไว้ แต่ ย ัง ไม่ ไ ด้
ั หากับ การ
ประสานกับ อบต. ซึ่ง คิด ว่ า ไม่ ม ีป ญ
ประสานงานกัน เพราะได้ร่วมมือกันในเรื่องตลาด
เขียว และกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์อ่นื ๆ อยู่บ้างแล้ว
อย่างไรก็ตาม ยังมีประสบการณ์ ทางานกับ อบต.
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดขอนแก่น โดยร่วมงานกับพ่อทองม้วน โลกาวี
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คุณอุบล อยู่หว้า ผูป้ ระสานงานเครือข่ายเกษตรกรรมทางเลือกภาคอีสาน
แลกเปลีย่ นประสบการณ์การเป็ นทีป่ รึกษาให้กบั กลุ่มชุมชนต่างๆ ทัวประเทศมาอย่
่
างยาวนาน และ
สาหรับพืน้ ที่ ต.หนองแค อ.ราศีไศล จ.ศรีสะเกษ มีการศึกษาพืช
สมุนไพรในป่าทาม โดยมีพ่เี ลี้ยงนักวิจยั ท้อ งถิ่นของสานั กงาน
กองทุนสนับสนุ นการวิจยั (สกว.) โหนดทุ่งกุลาร้องไห้ เป็ นทีม
วิจยั ชาวบ้านไปสารวจ และเสนอให้สภาท้องถิน่ รับรองพันธุ์พชื
เพราะชุมชนไม่เคยมีหลักฐานอะไรเลยที่จะแสดงว่าเป็ นเจ้าของ
พันธุพ์ ชื นี้ ซึง่ การดาเนินงานเรือ่ งนี้ส่งผลให้เกิดประโยชน์สองทาง
คือ 1) สร้างความตระหนักกับคนในท้องถิน่ ด้วยกัน 2) รูว้ ่าใน
ชุมชนมีพชื อะไรบ้าง และมีพชื อะไรหายไปบ้าง จึงเป็ นข้อมูลอีก
มุมหนึ่งในการสร้างความเข้าใจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ได้
ด้วย เพราะเป็ นการรูส้ ถานการณ์ปจั จุบนั สาหรับการเฝ้าระวังอนาคต โดย ณ ขณะนัน้ ประโยชน์ทช่ี ุมชนจะ
ได้รบั ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุพ์ ชื ยังไม่ชดั เจน แต่ก็มกี ารทาทะเบียนพันธุพ์ ชื ท้องถิน่ ไว้ก่อน เพื่อปกป้อง
องค์ความรู้และสิทธิของชุมชน ความสาเร็จที่เกิดขึน้ ได้ส่วนหนึ่งเป็ นผลจากที่มที มี วิจยั ดารงตาแหน่ งเป็ น
สมาชิกสภา อบต. (ส.อบต.) จึงผลักดันให้เสนอทะเบียนพันธุ์พชื สมุนไพรที่สารวจได้ไปขอรับรองผ่านสภา
อบต.ได้
จากการร่วมแลกเปลีย่ นประสบการณ์ และรับฟงั สาระสาคัญทีเ่ กี่ยวข้องใน พ.ร.บ.คุ้มครองพันธุพ์ ชื
ปี พ.ศ.2542 จะเห็นได้ชดั เจนว่า การผลักดันให้ชุมชนขึน้ ทะเบียนพันธุพ์ ชื หรือรับรองความหลากหลายของ
พันธุพ์ ชื ในชุมชนตนเอง จะไม่สามารถเคลื่อนต่อได้หากขาดการทาความเข้าใจร่วมกันถึงสถานการณ์ทต่ี ้อง
เผชิญ ความสาคัญของความหลากหลายทางชีวภาพ ความจาเป็ นทีต่ ้องรักษาพันธุพ์ ชื ไว้คู่กบั วิถชี วี ติ เพื่อ
ความมันคงทางอาหาร
่
และสิทธิชุมชน ซึ่งคุณสุ ภา ใยเมือง ได้ให้ความเห็นว่า จาเป็ นต้องมีการร่วมมือกัน
ของหลายฝา่ ย เพื่อเตรียมความพร้อมให้กบั ชุมชน ในประเด็นทีเ่ กีย่ วข้องเชื่อมโยงกัน ดังนี้
1) สร้างสานึกเรือ่ งการหวงแหน เข้าใจ ใช้ประโยชน์ ความหลากหลายของพันธุพ์ ชื ในชุมชน
2) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชน ในการใช้ประโยชน์พนั ธุพ์ ชื ทัง้ ด้านด้านเศรษฐกิจ และการปรับตัว
ในสภาพภูมอิ ากาศเปลีย่ นแปลงไป
3) สนับสนุนการอนุรกั ษ์แบบคู่ขนานกับการใช้ประโยชน์ทช่ี ุมชนทาเองได้
4) ส่งเสริมกระบวนการเรียนรูข้ องเด็กให้สารวจ และสืบทอดองค์ความรู้ ภูมปิ ญั ญา ที่เป็ นวิถชี วี ติ
ของชุมชนตนเอง
จึงทาให้นกั เลงข้าว และผูเ้ ข้าร่วมเสวนา มีขอ้ ตกลงร่วมกัน 6 ข้อหลัก ดังนี้
1. บันทึกและจัดทาเอกสารกระบวนการพัฒนาปรับปรุงพันธุข์ า้ ว และรวบรวมข้อมูลพันธุพ์ ชื
ในทุกพืน้ ที่
2. ค้นหา และพัฒนาพันธุข์ า้ ว ทีม่ คี ุณลักษณะทนทาน หรือปรับตัวกับสภาพแวดล้อมที่
เปลีย่ นแปลง หรือทนทานต่อสภาพดินเค็ม น้าเค็มรุกล้าพืน้ ทีน่ าข้าว
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3. ขับเคลื่อนขยายกระบวนการทางานชุมชนไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ องค์กรศาสนา
คริสต์ (คาทอลิก) ในระดับสังฆมณฑล ในประเด็นพันธุกรรม และสิทธิชุมชน
4. ผลักดันการปรับใช้ช่องทางกฎหมาย และกลไกทีม่ อี ยูข่ องชุมชน เพื่อคุม้ ครองสิทธิชุมชน
เช่น จดทะเบียนพันธุพ์ ชื พืน้ ถิน่
5. ร่วมกันพัฒนาการใช้ประโยชน์พนั ธุข์ า้ วด้วยการแปรรูป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์
6. พัฒนาระบบควบคุมภายใน และการจัดการ สาหรับกากับมาตรฐานเมล็ดพันธุข์ องกลุ่ม
ก่อนจะยืน่ ส่งตรวจกับหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
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