เอกสารเผยแพรแกสื่อมวลชน
16 ตุลาคม 2544

พบหลักฐานนักวิจัยสหรัฐนําขาวหอมมะลิจากประเทศไทย
เบื้องหลังใชนักศึกษาไทยเปนเครื่องมือ ในโครงการปรับปรุงพันธุขาวเพื่อประโยชนของสหรัฐ
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคมที่ผานมา คริส เดเรน (Chris Deren) หนึ่งในนักวิจัยของกระทรวงเกษตรสหรัฐอเมริกาที่
รวมในโครงการปรับปรุงพันธขาวหอมมะลิไทยสําหรับสหรัฐอเมริกา (Stepwise Program for Improvement of
Jasmine Rice for the United States) ไดตอบจดหมายมายังเจาหนาที่กระทรวงเกษตรฯวา เขาไดพันธุขาวหอมมะลิไป
จากสถาบันวิจัยขาวนานาชาติ (IRRI) ประเทศฟลิปปนส เมื่อเดือนธันวาคม 1995 ในคําสัมภาษณที่เขาใหกับทอม ฮาร
โกรฟ(Tom Hargrove) บรรณาธิการ Planet Rice เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2544 เขาปฏิเสธวาคณะวิจัยของเขาไมไดทําผิด
กฎหมายใดๆ 1
"เราดําเนินตามระเบียบและกฎหมายอยางเต็มที่ ตามวิธีการซึ่งพันธุขาวนี้ไดมา"
"ประเทศไทยออกกฎหมายคุมครองพันธุพืชเมื่อป 1999 แตพันธุขาวหอมมะลินี้ไดมาจากสถาบันวิจัยขาว
นานาชาติเมื่อป 1995"
อยางไรก็ตามคํากลาวของเดเรนสอพิรุธหลายประการ เนือ่ งจากเขาอางวาพันธุขาวหอมมะลิที่เขาไดไปจาก
สถาบันวิจัยขาวนานาชาตินั้น เขาไมไดลงนามในสัญญาใดๆ ทั้งสิ้น และแมจะบอกวาพรอมจะใหเจาหนาที่ของไทย
พิสูจนตามจดหมายที่สงถึงเจาหนาที่กระทรวงเกษตรผูหนึ่งเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2544 แตเขากลับใหสัมภาษณใน
Planet Rice หลังจากนั้นสามวันวา
"ผมพรอมที่จะใหใครก็ตามมาเยี่ยมชมโครงการของเรา ทุกเวลา เวนแตเวลาที่ผมจะไปลาสัตว และผมจะไปลา
สัตวในอาทิตยหนานี้" 2
ขณะนี้กรมวิชาการเกษตร
ไดสงหนังสืออยางเปนทางการเพื่อขอทราบรายละเอียดจากสถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ และไดทําหนังสืออยางเปนทางการไปยัง ดร. นีล รุทเกอร (Neil Rutger) ผูประสานงานโครงการวิจัยและเปน
ผูอํานวยการศูนยวิจัยขาวแหงชาติที่อารคันซอส แตจนขณะนี้ยังไมไดรับคําตอบใดๆ นอกเหนือจากนี้ ไบโอไทยไดสง
จดหมาย เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม ไปยัง ดร.เอ็ดวิน ฮาเวียร (Dr. Edwin Javier) หัวหนาศูนยทรัพยากรพันธุกรรมของอี่รี่
เพื่อขอทราบรายละเอียดการเขามาขอใชพันธุกรรมขาวของนักวิจัยสหรัฐ แตยังไมไดรับคําตอบเชนกัน

พบหลักฐานใหม เจมส กิบบอนส นักวิจัยซึ่งเปนผูรวมโครงการวิจัยขาวหอมมะลิจากอารคันซอสเปนผูนําพันธุ
ขาวหอมมะลิจากประเทศไทย
จากการสืบคนของไบโอไทย พบวา เจมส กิบบอนส (James Gibbons) นักวิจัยซึ่งเปนผูรวมในโครงการวิจัยนี้
เปนผูนําขาวหอมมะลิจากไทยไปใชสําหรับโครงการปรับปรุงพันธุ
ดังหลักฐานที่ปรากฏในจดหมายขาวของ
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โปรดดูจากบทความ WE GOT THAI JASMINE SEEDS LEGALLY, FLORIDA RICE BREEDER SAYS ใน PlanetRice
(http://www.planetrice.net/newspub/story.cfm?id=1180)
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อางแลว
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มหาวิทยาลัยแหงอารคันซอส รายงานโดย โฮเวลล เมดเดอรส (Howell Medders) เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 3 ได
เผยแพรคําใหสัมภาษณของกิบบอนสซึ่งกลาววา "ขณะนี้มหาวิทยาลัยแหงอารคันซอสกําลังไดเมล็ดขาวหอมมะลิ
จากเชื้อพันธุขาวหอมมะลิทั้งหมดจากประเทศไทย สําหรับใชในโครงการปรับปรุงพันธุของอารคันซอส" (U of
A is obtaining seed of all Jasmine germplasm from Thailand to use in the Arkansas breeding
program)
คําใหสัมภาษณนี้เผยแพรเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2544 ซึ่งเปนระยะเวลาที่กฎหมายคุมครองพันธุพืชของไทย
บังคับใช นั่นหมายความวาการไดรับพันธุขาวหอมมะลิของไทยไปจากประเทศไทยเปนไปอยางผิดกฎหมาย
คําใหสัมภาษณของกิบบอนสที่บอกวาไดเมล็ดขาวหอมมะลิจาก "เชื้อพันธุขาวหอมมะลิทั้งหมดจากประเทศ
ไทย" ทําใหนาวิตกวาพันธุขาวปทุมธานี 1 ซึ่งพัฒนาจากพันธุขาวหอมมะลิจนมีลักษณะตนเตี้ย ไมไวตอแสงและสามารถ
ปลูกไดในสหรัฐอเมริกาโดยทันทีนั้น ขณะนี้ไดถูกนําไปใชในโครงการปรับปรุงพันธุดังกลาวดวย ซึ่งทําใหสหรัฐอเมริกา
สามารถผลิตขาวหอมมะลิแขงขันกับประเทศไทยไดในเวลาไมเกิน 2 ปเทานั้น

พบนักศึกษาไทยในมหาวิทยาลัยแหงอารคันซอสเกี่ยวของกับโครงการปรับปรุงขาวหอมมะลิสําหรับ
สหรัฐอเมริกา
นักศึกษาไทยผูหนึ่ง 4 ซึ่งศึกษาในระดับปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัยอารคันซอสถูกมอบหมายใหศึกษาแยกแยะ
ลักษณะที่เกี่ยวกับเรื่องรสชาติ กลิ่น คุณสมบัติทางฟสิกส และองคประกอบทางเคมีของขาวหอมมะลิไทย ทั้งนี้เพื่อเปน
สวนหนึ่งของโครงการปรับปรุงพันธุขาวของอารคันซอส รัฐซึ่งมีการปลูกขาวมากที่สุดในสหรัฐอเมริกา (ประมาณ 1.5
ลานเอเคอร หรือ 40 % ของพื้นที่ปลูกขาวทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา)
จากการศึกษาพบวาขาวหอมมะลิไทยเปนที่ชื่นชอบของอเมริกันเชื้อสายเอเชียยิ่งกวาขาวสายพันธุอื่นๆ
ปจจุบันการบริโภคขาวของชาวอเมริกันเพิ่มขึ้น 20 % นับตั้งแตป 1990 เปนตนมา ในระหวางชวงเวลาดังกลาวมีการนํา
ขาวเพิ่มขึ้นถึง 85 % โดยในจํานวนขาวที่สหรัฐอเมริกานําเขาทั้งหมดนั้นมีสัดสวนของขาวหอมมะลิสูงถึง 73 % หรือคิด
เปนมูลคาประมาณ 15,000 ลานบาทตอป
นักศึกษาไทยคนดังกลาวไดใหสัมภาษณในจดหมายขาวฉบับเดียวกันวาผูบริโภคอเมริกันเชื้อสายเอเชียไมชื่น
ชอบขาวหอมแบบเดิมที่อเมริกันปลูกไดในอารคันซอสเพราะ "เมล็ดมีสีเหลือง กลิ่น และรสชาติ แตกตางอยางมากจาก
หอมมะลิไทย"
เจมส กิบบอนสกลาววา "การศึกษานี้มีความสําคัญมาก เพราะไดใหขอมูลพื้นฐานสําหรับการคัดสรรสายพันธุ
ขาวที่ปลูกไดในสหรัฐอเมริกา และมีคุณสมบัติเหมือนกับขาวหอมมะลิของไทย"
การได "เชื้อพันธุขาวหอมมะลิทั้งหมด" จากประเทศไทย คือกุญแจความสําเร็จของโครงการ ซึ่งมีเขา รุทเกอร
จากอารคันซอส และเดเรน จากฟลอริดาเปนนักวิจัยหลักในการดําเนินการ
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โปรดอานจากรายงาน UA Researchers Study Asian-Americans' Preferences in Rice By Howell Medders, Arkansas Agricultural
Experiment Station
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ขอสงวนชื่อ
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โฉมหนาของนักวิจัยขาวหอมมะลิไทย
ในขณะที่คริส เดเรนอางวาเขาไมมีแผนการที่จะนําพันธุขาวหอมมะลิที่พัฒนาไดไปจดสิทธิบัตร และเขา
ตอตานการจดสิทธิบัตรในขาวหอมมะลิ 5 แตความเปนจริงก็คือนักวิจัยและสถาบันที่เกี่ยวของในโครงการนี้ลวนแลวแต
นําผลการวิจัยของตนไปจดสิทธิบัตรกีดกั้นผูใดก็ตามใหเขามาใชประโยชนมาแลวแทบทั้งสิ้น
เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2544 ที่ผานมา มหาวิทยาลัยแหงอารคันซอสเพิ่งไดรับสิทธิบัตรสายพันธุขาวที่ชื่อ
"Wells" ซึ่งเปนพันธุขาวเมล็ดยาวและใหผลผลิตสูง ทั้งนี้เพื่อปกปองสายพันธุขาวดังกลาวมิใหผูใดนําไปใชประโยชน
เพื่อการวิจัยหรือใชประโยชนเชิงพาณิชยโดยไมไดรับความเห็นชอบจากมหาวิทยาลัย นอกเหนือจากพันธุขาวพันธุนี้
แลวยังมีพันธุพืชอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยซึ่งไดรับการคุมครองโดยกฎหมาย Plant Variety Protection Act ซึ่งไมอนุญาต
ใหผูใดนําไปเผยแพรเชิงพาณิชยไดถาไมมีการทําสัญญา
เจ. นีล รุทเกอร หัวหนาโครงการวิจัยนี้ เมื่อครั้งทํางานที่มหาวิทยาลัยแหงแคลิฟอรเนีย เคยไดรับสิทธิบัตร
หมายเลข 4,351,130 ซึ่งเปนสิทธิบัตรเกี่ยวกับยีนซึ่งใชประโยชนในการปรับปรุงพันธุธัญพืชลูกผสม โดยสามารถใช
สําหรับขาว ขาวโพด เปนตน
เมื่อพิจารณาจากความเปนจริงขางตน คํากลาวของคริส เดเรน จึงเปนคํากลาวของนักวิจัยคนหนึ่งที่ไมอาจรับ
ฟงได เนื่องจากแมเขาอางวาตัวเองไมตองการจดสิทธิบัตรแตมหาวิทยาลัยแหงฟลอริดา มหาวิทยาลัยแหงอารคันซอส
และกระทรวงเกษตรของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนผูสนับสนุนโครงการนี้ จะเปนผูจดสิทธิบัตรแทนในทายที่สุด ดังเชนที่ได
เคยจดสิทธิบัตรในพันธุพืชตางๆ และเทคโนโลยีที่เกี่ยวของมาแลวเปนจํานวนมาก
กฎหมายสิทธิบัตรของสหรัฐอเมริกานั้นอนุญาตใหมีการจดสิทธิบัตรในพันธุพืชใดๆ ก็ไดที่นักวิจัยสามารถ
พัฒนาขึ้น ตัวอยางคลายๆ กันที่เกิดขึ้นกอนหนานี้คือการอนุญาตใหบริษัทไรซเทคจดสิทธิบัตรในขาว บัสมาติของ
อินเดีย 6 กฎหมายลักษณะนี้จึงไดรับการตอตานในหลายประเทศทั่วโลกโดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศซึ่งเปนเจาของ
พันธุกรรมดั้งเดิม เนื่องจากเปนเครื่องมือในการแยงชิงทรัพยากรจากประเทศโลกที่สามเพื่อสรางความร่ํารวยใหกับ
ประเทศอุตสาหกรรม
แมกระทั่งทุกวันนี้ คริส เดเรน และมหาวิทยาลัยแหงฟลอริดายังคงเสาะหาทรัพยากรชีวภาพจากประเทศใน
เอเชียอาคเณยที่เพื่อใชประโยชนในโครงการปรับปรุงพันธุตางๆเ พราะประเทศแถบนี้มีลักษณะภูมิอากาศใกลเคียงกับ
รัฐฟลอริดา ดังที่เขาใหสัมภาษณในจดหมายขาว UF/IFAS ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ ของมหาวิทยาลัยแหงฟลอริดา 7
เกี่ยวกับความขอตกลงความรวมมือทางวิชาการระหวางมหาวิทยาลัยฟลอริดากับมหาวิทยาลัยการเกษตรและปาไม ใน
กรุงโฮจิมินห วา " ความรวมมือกับเวียดนามจะทําใหเราไดรับเชื้อพันธุไมผลหลากหลาย รวมทั้งพืชอาหารอื่นๆอีกเปน
อันมาก ซึ่งเปนประโยชนตอโครงการปรับปรุงพันธุของเรา"
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อางถึงในจดหมายที่ตอบมายังเจาหนาที่กระทรวงเกษตรฯ เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2544
สิทธิบัตรBasmati rice lines and grains หมายเลข 5,663,484 , 1997 September 2, 1997 (ขอมูลจาก US Patent & Trademark Office)
7
รายงานขาวเรื่อง IFAS faculty seek reunion with Vietnamese University ในจดหมายขาว ขาว UF/IFAS ฉบับมกราคม-กุมภาพันธ ของ
มหาวิทยาลัยแหงฟลอริดา
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ถึงเวลาที่รัฐบาลไทยตองรีบดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งตอกระทรวงเกษตรแหงสหรัฐอเมริกา
นายกรัฐมนตรีทักษิณ ชินวัตร ไดใหสัมภาษณเมื่อเร็วๆ นี้วาจะเรียกกระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวง
พาณิชย และกระทรวงตางประเทศเขาพบ และไดดําเนินการใหสํานักงานกฏหมายในสหรัฐอเมริกาดําเนินการหาขอมูลเพื่อ
ฟองรองผูเกี่ยวของในการนําขาวหอมมะลิไทยไปปรับปรุงพันธุ
ขณะนี้หลักฐานตางๆ ชี้ใหเห็นคอนขางชัดเจนวาการปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิตามโครงการ Stepwise
Program for Improvement of Jasmine Rice for the United States นั้นละเมิดตอกฎหมายไทย แตการดําเนินงานของ
รัฐบาลในขณะนี้ยังสะเปะสะปะไมมีความชัดเจนใดๆ ดังที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณและรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงพาณิชยไดใหสัมภาษณไปในทํานองเดียวกันวา โครงการดังกลาวของสหรัฐจะไมสงผลกระทบตอประเทศไทย
ในขณะที่เจาหนาที่ของรัฐ นักวิชาการ ประชาชน และสื่อมวลชนสวนใหญเห็นวาโครงการดังกลาวจะสรางผลกระทบตอ
ประเทศไทยอยางสําคัญในระยะเวลาอันใกล
ในฐานะที่เปนองคกรภาคประชาชนที่ทําหนาที่ติดตามปญหาเกี่ยวกับทรัพยากรชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
และไดรับรูความรูสึกของประชาชนและเกษตรกรที่เปนกังวลตอชะตากรรมของขาวหอมมะลิไทย และ ชาวนาไทย ไบโอไทย
ขอเรียกรองดังนี้
1. รัฐบาลตองเรียกรองใหรัฐบาลสหรัฐยุติโครงการปรับปรุงพันธุขาวหอมมะลิไทยโดยทันที เนื่องจากหลักฐานที่
ไดรับจากแหลงขอมูลในสหรัฐเองระบุวาเชื้อพันธุกรรมที่ใชในโครงการปรับปรุงพันธุนั้นไดมาจากขาวหอม
มะลิไทย การกระทําการดังกลาวเปนการละเมิดตอกฎหมายคุมครองพันธุพืช พ.ศ.2542 ของไทย
2. จัดตั้งคณะทํางานระดับชาติเพื่อแกไขปญหานี้อยางเรงดวน คณะทํางานควรประกอบไปดวยกระทรวง
เกษตรและสหกรณ กระทรวงพาณิชย กระทรวงตางประเทศ นักวิชาการดานทรัพยสินทางปญญา และ
องคกรภาคประชาชน เพื่อดําเนินการใหมีการคนหาขอมูลที่เกี่ยวของ วิเคราะหและเสนอแนะชองทางในการ
ดําเนินการเพื่อปกปองขาวหอมมะลิไทยอยางเปนเอกภาพ รวมทั้งรีบดําเนินการในทางปฏิบัติเพื่อใหบรรลุผล
โดยเร็ว
3. ปญหาโจรสลัดชีวภาพเปนปญหาใหญและมีแนวโนมจะเกิดรุนแรงยิ่งขึ้น รัฐบาลควรรวมมือกับนักวิชาการ
องครกรภาคประชาชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเกษตรกรและชุมชนทองถิ่นซึ่งเปนกลุมหลักที่ไดอนุรักษ พัฒนา
และใชประโยชนจากทรัพยากรชีวภาพ เพื่อจัดทํายุทธศาสตรระดับชาติวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ
ซึ่งครอบคลุมเกี่ยวกับประเด็นสิทธิของเกษตรกรและชุมชนทองถิ่น การวิจัยและพัฒนาดานทรัพยากรชีวภาพ
โครงสรางขององคกรที่ดูแลทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและการมีสวนรวมของประชาชน
ตลอดจนทาทีของประเทศในขอตกลงระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ
องคกรความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาไทย (BIOTHAI)
16 ตุลาคม 2544
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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