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บทคัดย่อ 
         

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. เพ่ือศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ๒. เพ่ือ
ศึกษาถึงตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ๓. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอรเ์วย์ 

ระเบียบวิธีวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
จ านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน จากผู้เกี่ยวข้องกับนโยบาย และ
ผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น 
ได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการอธิบายความ ตีความ และแปลความตามนัยยะ โดย ๑) การวิเคราะห์ข้อมูล
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ทั้งหมดโดยใช้เทคนิค 6’C ได้แก่ Concept, 
Contents, Classify, Category, Communication และ Conceptualize ๒) การวิเคราะห์ข้อมูล
การสนทนากลุ่มเฉพาะจากผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และแปลความหมายในรูปของ
การวิเคราะห์เชิงเนื้อหา ด้วยเทคนิคกระบวนการวิภาษวิธี  ซึ่งมี ๓ ลักษณะ คือ ข้อมูลเชิงข้อเสนอ  
เชิงปฏิเสธ และข้อมูลเชิงสรุปและสังเคราะห ์
 
ผลการวิจัยพบว่า  

๑. ตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทาง
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ พบว่า องค์ประกอบของตัวแบบการจัดสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ตามแนวอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ประกอบด้วย ๘ ประการ คือ  
๑. ท าเล ๒. ผู้ผลักดันโครงการ ๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ๔. กฎระเบียบระหว่าง
ประเทศที่ใช้ร่วมกัน ๕. งบประมาณ ๖. อาคารและระบบความปลอดภัย ๗. แนวทางในการฝาก 
เมล็ดพันธุ์และ ๘. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 



(๒) 

๒. ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า มี ๔ กลุ่ม ดังนี้คือ ๑. ระบบทุนนิยมโลก ๒. โครงสร้างส่วนบนของของไทย  
๓. อุปทานของนโยบาย  ๔.อุปสงค์ของนโยบาย โดยเฉพาะโครงสร้างส่วนบน ต้องให้ความส าคัญใน
เรื่อง ความคิด ความเชื่อ และข้อกฎหมาย 

๓. การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่ามี ๗ ขั้นตอนคือ การวางแผน การจัดองค์กร การจัดหาบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน 
การรายงาน และการจัดการงบประมาณ ส่วนกระบวนการก่อเกิดนโยบาย แบ่งเป็น ๓ ขั้นตอนที่
ส าคัญ คือ การระบุปัญหา การก าหนดข้อนโยบาย และการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย ทั้งนี้
การด าเนินการต้องยึดการมีส่วนร่วมตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา และการมีส่วนร่วมตามหลักธรรม
สีลสามัญญตา โดยการด าเนินการต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม คือ ระบบทุนนิยมโลก โครงสร้าง
ส่วนบน อุปทานนโยบาย และอุปสงค์นโยบาย      
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Abstract 
 
Objectives of this study were of 3; 1) To study the model of the seed vault 

construction on Doi Inthanon, Chiangmai Province according to the Svalbard Global 
Seed Vault, Norway, 2) To study the indicators that affected the formulation of 
public policy in building seed vault on Doi Inthanon, ChiangMai Province and 3) To 
study the management of seed vault building to store grain on Doi Inthanon 
Chiangmai Province according to the Svalbard Global Seed Vault, Norway. 
Methodology was the qualitative research collected data from 25 key informants 
with in-depth-interview form and from 12 participants in focus group discussion, 
purposefully selected from policy experts and effected groups from the seed vault 
building. Data were analyzed by 6’c; Concept, Contents, Classify, Category, 
Communication and Conceptualize. Data from focus group discussion were analyzed 
by analytical interpretation with 3 dialectic process; Thesis, Anti Thesis, and 
Synthesis. 
 
Findings were as follows:    

1. The model of seed vault on Doi Inthanon, Chiangmai Province according 
to the Svalbard seed vault, Norway consisted of 8 components, 1) Location 2) Project 
promoter 3) Management and Operations, 4) Common international rules, 5) Project 
costs, 6) Building characteristics and building safety system, 7)  Guidelines for seed 
deposit and 8) Laws. 

 



(๔) 

2. Indicators that influenced policy formulation to build the seed vault on 
Doi Inthanon, Chiangmai Province consisted of four groups, 1) global capitalism,  
2) The Thai upper structure, 3) supply policy, 4) demand Policy. Especially the upper 
structure must focus on ideas, beliefs and laws. 

3. Management of the seed vault building on Doi Inthanon in ChiangMai 
Province consisted of 7 steps; planning, organizing, Staffing, Directing, Coordinating, 
Reporting, and Budgeting. While, the process of policy making was divided into three 
major steps: identify the problem, to determine the policy, creating legitimacy for 
policy. However, action must be based on participation in accordance with the 
principle of Ditthi-samannata and participation in Sila-samannata principles. And the 
action must be taken into account the environment. That is the global capitalism, 
the upper structure, supply policy and demand Policy. 
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ภาคผนวก ข  หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยการสัมภาษณ์เชิงลึก ๑๗๔ 
ภาคผนวก ค หนังสือขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูลเพ่ือการวิจัยสนทนากลุ่ม ๒๐๐ 
ภาคผนวก ง รายชื่อผู้เชี่ยวชาญการสัมภาษณ์เชิงลึกและรายชื่อผู้เข้าร่วมการสนทนา

กลุ่ม ๒๑๔ 
ภาคผนวก จ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ๒๒๐ 
ภาคผนวก ฉ ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ๒๒๔ 
ภาคผนวก ช ประมวลภาพการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ๒๓๕ 
ภาคผนวก ช แผนผังโครงการอุโมงคเ์ก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ๒๓๘ 
ภาคผนวก ฌ แผนที่ที่ตั้งอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ๒๔๕ 
ภาคผนวก ญ แผนที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ๒๔๗ 
ประวัติผู้วิจัย ๒๔๙ 

 



สารบัญตาราง 
                                    
ตารางท่ี หน้า 
๒.๑ แสดงความหมายค าว่าการบริหาร ๑๒ 
๒.๒ แสดงความหมายค าว่าการบริหารจัดการ ๑๕ 
๒.๓ แสดงความหมายค าว่านโยบายสาธารณะ ๑๗ 
๒.๔ แสดงกระบวนการนโยบาย ๒๐ 
๒.๕ แสดงความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย

สาธารณะ ๒๓ 
๒.๖ แสดงความหมายค าว่า แนวคิดนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม   

๔ กลุ่ม ๒๔ 
๒.๗ แสดงความหมายหลักธรรม "สาราณียธรรม ๖"      ๔๗ 
๒.๘ การค้นหาความจริงตามมุมมองของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต) ๔๘ 
๒.๙ แสดงงานวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านนโยบาย ๕๔ 

๒.๑๐ แสดงงานวรรณกรรมที่เก่ียวกับกฎหมายพันธุ์พืช ๕๖ 
๒.๑๑ แสดงงานวรรณกรรมที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ ๖๐ 
๔.๑ แสดงการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลัก POSDCoRB  Model ๙๗ 
๔.๒ แสดงแนวทางผู้เริ่มต้นกระบวนการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ๑๐๔ 
๔.๓ แสดงแนวทางที่ ๑ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 

สวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก ๑๑๐ 
๔.๔ แสดงแนวทางท่ี ๒ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืช

เฉพาะของไทย ๑๑๑ 
๔.๕ แสดงแนวทางท่ี ๓ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช

สวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะ
ของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ ๑๑๓ 

๔.๖ แสดงแนวทางที่ ๔ ยึดตามแนวทางทางเลือกที่ ๒ คือ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของ
อุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย  แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชไปให้
เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ ๑๑๕ 

 
 
 
 
 



สารบัญแผนภาพ 
 

แผนภาพที่ หน้า 
๒.๑ กรอบแนวคิดในการวิจัย ๖๓ 
๓.๑ สรุปขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย ๗๒ 
๔.๑ แสดงแผนภาพกระบวนการสร้างตัวแบบอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ ตามแนวอุโมงคส์วาลบาร์ด ด้วยหลักธรรมโยนิโสมนสิการ ๘๒ 
๔.๒ แสดงการก่อเกิดของนโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน

ดอยอินทนนท์เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มส าคัญ ๔ กลุ่ม ๙๑ 
๔.๓ แสดงตัวแบบและการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ที่เหมาะสม ๑๑๗ 
๔.๔ แสดงองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย ๑๔๔ 
 



 
บทท่ี ๑ 
บทน ำ 

 
๑.๑ ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

นับตั้งแต่เริ่มกําเนิดโลกมา โลกของเราได้ประสบกับวิกฤติการณ์ความรุนแรง และการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย อันเนื่องมาจากภัยธรรมชาติ ซึ่งปัจจุบันโลกก็ยังประสบอยู่ ภัยธรรมชาตินี้ 
เป็นกระบวนการทางธรรมชาติ ทั้งเกิดขึ้นทั้งในบรรยากาศภาคพ้ืนสมุทรและภาคพ้ืนดิน ภัยธรรมชาติ
ที่เกิดขึ้นนับเป็นภัยพิบัติที่มีต่อมนุษย์ ทรัพย์สิน และสิ่งก่อสร้างต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
มหาศาล ชีวิตและทรัพย์สินทั้งของส่วนตัวและของส่วนรวม รัฐและประชาชนต้องใช้ทรัพยากรจํานวน
มากเพ่ือช่วยเหลือ และบูรณะฟ้ินฟูพ้ืนที่ทีไ่ด้รับความเสียหายจากภัยธรรมชาติ๑ 

ส่วนในประเทศไทย มีภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลายรูปแบบ ที่สําคัญและสามารถสร้างความ
เสียหายได้อย่างมาก คือ วาตภัย อุทกภัย อัคคีภัยและแผ่นดินไหว วาตภัยและอุทกภัยมีสาเหตุหลัก
จากพายุหมุนเขตร้อนและพายุฝนฟ้าคะนองรุนแรง ในขณะที่อัคคีภัยและแผ่นดินไหว มนุษย์มีส่วน
กระทําให้เกิดข้ึน๒ 
สําหรับผลกระทบของโลกร้อนและภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงต่อประเทศไทยที่ชัดเจน  ได้แก่ ภัย
ธรรมชาติทั้งหลาย ทั้งภัยแล้ง น้ําท่วม พายุหมุนต่างๆ รวมถึงพายุฤดูร้อนที่ทวีความรุนแรง รายงาน
หลายฉบับยืนยันแนวโน้มการเพ่ิมจํานวนพายุหมุนที่คาดว่าจะพัดเข้าประเทศไทยมากขึ้นในอนาคต
โดยเฉพาะพายุขนาดใหญ่จากทะเลจีนใต้ ซึ่งปกติบริเวณนี้มักเกิดพายุหมุนปีละ ๒๐-๒๕ ลูก อาจมี
หนึ่งหรือสองลูกพัดเข้าประเทศไทยผ่านประเทศเวียดนาม และมักสร้างความเสียหายมาก หากพัดเข้า
สู่อ่าวไทย การเฝ้าติดตามความเปลี่ยนแปลงและเส้นทางของพายุหมุนเหล่านี้จึงเป็นงานวิชาการที่
น่าสนใจและควรได้รับการสนับสนุนระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เป็นผลกระทบระยะยาวที่ชุมชน
เมืองบนที่ราบลุ่มชายฝั่งทะเลทั้งหมดจักประสบ และเป็นความเสียหายทางเศรษฐกิจมหาศาลที่ยังไม่มี
หน่วยงานใดเตรียมตัวรับสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง การแก้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่รุนแรง
มากขึ้นตลอดอ่าวไทยยังคงเน้นมาตรการก่อสร้าง ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพียงเพ่ือมิได้โฉนดที่ดิน
ราคาแพงหลุดหายไปในทะเล โดยมิได้คํานึงสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะ
หน้า เช่นเดียวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ในประเทศไทย ขาดวิสัยทัศน์ ไม่มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน๓  

ทุกวันนี้ ภูมิอากาศของโลกยังคงเปลี่ยนแปลงต่อไป ขณะเดียวกัน ผลกระทบเริ่มปรากฏชัด
มากขึ้น เช่น ฤดูแล้งยาวนานขึ้น พายุหมุนขนาดใหญ่เพ่ิมขึ้นทั้งจํานวนและความเร็วลม สร้างความ
เสียหายทั้งชีวิตและทรัพย์สิน ผลกระทบระยะยาวที่อาจร่นเวลาเร็วขึ้น ได้แก่ ระดับน้ําทะเลที่สูงขึ้นซึ่ง

                                                        
         ๑ สมิทธ  ธรรมสโรช, ภัยธรรมชำติในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๔๖), หน้า ๒. 
         ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓ 
         ๓ ธงชัย โรจนกนันท์ , “ผังเมืองเพื่อสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ตอนที่ ๑”, ใน รวมบทควำมด้ำน
วิชำกำรผังเมือง, รวบรวมจัดพิมพ์โดย ธงชัย โรจนกนันท์, (กรุงเทพมหานคร : กรมโยธิการ, ๒๕๕๗), หน้า ๗๕. 



๒ 

คาดว่าเมืองขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่ริมชายฝั่งทะเลจะได้รับผลกระทบโดยตรงในอนาคต นั่นรวมถึง
กรุงเทพมหานครและเมืองต่างๆ ที่ตั้งอยู่ริมทะเล ซึ่งรวมประชากรกว่า ๒๐ ล้านคน๔ 

ด้านความผันแปร และการเปลี่ยนแปลงของฝนในประเทศไทย ทศวรรษที่ ๒๐๐๑-๒๐๑๐ 
(พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๕๕ ) นับได้ว่าเป็นทศวรรษที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยทั้งอุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดเฉลี่ย 
และอุณหภูมิเฉลี่ยต่ําสุดเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติต่อเนื่อง เกือบตลอดช่วง และสูงกว่าค่าปกติมาถึงปัจจุบัน  
สําหรับปริมาณฝน พ.ศ.๒๔๙๔ เป็นต้นมายังมีความผันแปร๕  

นอกจากนี้ยังมีภัยจากนอกโลก ทั้งจากอุกาบาต และดาวเคราะห์น้อย โดยเฉพาะดาว
เคราะห์น้อย ที่รู้จักกันดีคือ ดาวเคราะห์น้อยอะโพฟิส ซึ่งพบครั้งแรกใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ดาวเคราะห์นี้
ได้รับความสนใจมาก เพราะมีความเสี่ยงที่จะเข้าชนโลกมากกว่า ๒.๗ % แต่ปัจจุบันมีการคาดการณ์
ว่าโอกาสจะพุ่งชนโลกมีแค่ ๑ ใน ๒๕๐,๐๐๐ เท่านั้น และมีดาวเคราะห์อีกดวงที่ได้รับความสนใจ คือ  
อิโตกาวา ซึ่งองค์กรสํารวจอวกาศญี่ปุ่นได้ส่งยานขึ้นสํารวจและเก็บตัวอย่าง พบว่า มีเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า ๖๓๐ เมตร และด้วยขนาดและลักษณะของมันทําให้การวางแผนมือทําได้ยาก๖  

ด้านภัยจากสงคราม เดอะ มิร์เรอร์ ออนไลน์ สื่อในอังกฤษรายงานความเห็นของบรรดา
นักวิเคราะห์สายทหารต่างชาติ ซึ่งคร่ําหวอดเชี่ยวชาญเรื่องราวของสงครามมานาน เตือนว่า 
สงครามโลกครั้งที่ ๓ สามารถอุบัติขึ้นได้ภายในเวลาแค่ ๓๐ วินาที โดยมีชนวนจากสถานการณ์
สงครามกลางเมืองในประเทศซีเรีย ซึ่งตอนนี้ หลายประเทศได้เข้ามายุ่งเกี่ยวและแยกออกเป็นสอง
ฝ่ายชัดเจน นั่นคือ ฝ่ายสหรัฐฯ และชาติพันธมิตร ๑๑ ชาติ ที่ต้องการโค่นล้มรัฐบาลประธานาธิบดี  
บาชาร์ อัล อัสซาดแห่งซีเรีย กับฝ่ายรัสเซีย และพันธมิตร ที่ สนับสนุนประธานาธิบดีอัล อัสซาด 
ตอนนี้มีอยู่ ๔ ชาติ คือ อิหร่าน จีน เลบานอน และอิรัก นักวิเคราะห์สายทหารมากประสบการณ์ 
คนหนึ่ง แสดงความเห็นว่า จากการที่มีเครื่องบินรบของสหรัฐฯ และพันธมิตรหลายลําบินเข้ามาโจมตี
ทางอากาศถล่มกลุ่มติดอาวุธรัฐอิสลาม หรือไอซิส ในประเทศซีเรีย ทําให้เกิดความกังวลว่าหากมี
เครื่องบินลําใดลําหนึ่งประสบเหตุตก จะก่อให้เกิดความเข้าใจผิดว่า เป็นฝีมือของชาติฝ่ายตรงข้าม 
และเป็นชนวนให้เกิดการสู้รบ ๗   
        จากสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและทั่วโลก ทําให้มีความต้องการอาหาร
เพ่ิมสูงขึ้น ขณะเดียวกันก็อาจต้องเผชิญปัจจัยเสี่ยงด้านวัตถุดิบขาดแคลน และมีราคาแพง จากความ
แปรปรวนของสภาพ อากาศ และราคาพลังงาน ทั้งภาวะเงินเฟ้อและแนวโน้มการเพ่ิมขึ้นของอัตรา
ดอกเบี้ย อาจจะส่งผลกระทบต่อกําลังซื้อของผู้บริโภคได้๘  

                                                        
 ๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๗๕. 
         ๕ กรมอุตุนิยมวิทยา, ควำมผันแปรและกำรเปลี่ยนแปลงสภำพภูมิอำกำศ , (กรุงเทพมหานคร:  
กรมอุตุนิยมวิทยา), [ม.ป.ท.], หน้า ๙-๑๐. 
         ๖ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน), กำรป้องกันโลกจำกกำรพุ่งชนของดำวเคำะห์น้อย, 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://www.narit.or.th/files/astronomy_media/ [๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙] 
         ๗ ไทยรัฐ, ซีเรียชนวนระเบิด!! เตือนสงครำมโลกคร้ังท่ี ๓ เกิดขึ้นได้ใน ๓๐ วินำที, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.thairath.co.th/content/532749 [๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
         ๘ สยามธุรกิจ, อุตสำหกรรมอำหำรไทยรุ่ง, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา, http://www.siamturakij.com/home/ 
news/print_news.php?news_id=413352944 [๑๙ กันยายน ๒๕๕๗]. 



๓ 

นอกจากนี้ จากการศึกษาวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ถึงผลกระทบของโลกร้อนต่อพันธุ์พืช พบว่า 
มีพืชหลายสายพันธุ์มากที่สูญพันธุ์ไปจากวิกฤติโลกร้อน เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวได้ อีกทั้งยังพบ  
อีกว่าที่บริเวณข้ัวโลกพืชบางชนิดที่สาบสูญไปเริ่มฟ้ืนคืนชีพขึ้นมาเนื่องจากน้ําแข็งที่ขั้วโลกเริ่มละลาย 
การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ส่งผลต่อและระบบนิเวศน์ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ต่อมาคือ สัตว์ต่างๆ  
ที่ดํารงชีวิตในธรรมชาติอยู่เริ่มที่จะดํารงชีวิตได้ยากลําบากมากข้ึนจากการขาดแคลนอาหารและสภาพ
ภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง๙ เมล็ดพันธุ์เป็นสะพานเชื่อมพันธุกรรมระหว่างอดีตผ่านปัจจุบันไปสู่อนาคต๑๐ 
ดังนั้น แล้วการดํารงอยู่ของเมล็ดพันธุ์จึงเป็นหลักประกันในการดํารงอยู่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วย 

จากความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของพืช โดยเฉพาะพืชอาหาร จากปัจจัยดังที่กล่าวมา  
การจัดเก็บแหล่งพันธุกรรมพืช หรือ ในรูปของธนาคารพันธุกรรมจึงมีความจําเป็นอย่างมาก โดยที่
ผ่านมาประเทศไทยได้มีการจัดตั้งแล้วหลายแหล่งทั้งของหน่วยงานของรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยและ
สถานศึกษาต่างๆ๑๑ อาท ิ

๑. ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บรักษาเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยได้เริ่มดําเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ และกระทํากันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ 

๒. ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ (The National Genebank of Thailand) เป็นศูนย์
เก็บรักษาพันธุกรรมพืช ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ.
๒๕๒๗ ศูนย์นี้เป็นเครือข่ายสากล มีคณะกรรมการสากลว่าด้วยพันธุกรรมทางพืช  (International 
Board for Plant Genetic Resources - IBPGR) เป็นผู้กํากับดูแล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวม 
ทั่วโลกเพ่ือปกป้องรักษาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมพืชทั้งภายในและต่างประเทศ 

๓. ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ 
ได้ทําการทดลองวิจัยและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชสวน ยาง และหม่อนไหม  

อย่างไรก็ตามเป็นที่สังเกตุว่า แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืช เหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ที่ไม่สูงและไม่แข็งแรงพอ ซึ่งอาจสุ่มเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติ ในขณะที่
ต่างประเทศ ได้ให้ความสนใจเอาจริงเอาจังเก่ียวกับเรื่องนี้ โดยเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๘ ประเทศนอร์เวย์  ได้
เปิดเผยอุโมงค์ลับเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก เพ่ือเตรียมไว้เมื่อเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือหายนะอ่ืนๆ๑๒ 

โดยก่อสร้างขึ้นบนเกาะสวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ ในแถบขั้วโลกเหนือ  โดยสามารถเก็บตัวอย่าง
เมล็ดพันธุ์พืช ได้ประมาณ ๓ ล้านชนิด๑๓  
                                                        
 ๙ บัณฑิต คงอินทร์, รุก-รับ “โลกร้อน” ก่อนโลกหำยนะ, (กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพ์มติชน, ๒๕๕๐),  
อ้างใน เยาวลักษณ์ ชัยพลเดช, ผลกระทบจำกภำวะโลกร้อนต่อพืชและสัตว์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://share.psu.ac.th/blog/marky11/17367 [๑๘ กันยายน ๒๕๕๗]   
         ๑๐ บุญมี ศิริ, กำรปรับปรุงสภำพ และยกระดับคุณภำพเมล็ดพันธุ์, (ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา, 
๒๕๕๘), หน้า ๑. 
         ๑๑ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แหล่งพันธุกรรมพืชในประเทศไทย, [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : 
http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t4.html [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
         ๑๒ Djnonmixcom, อุโมงค์ลับเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลกสร้ำงโดยรัฐบำลสวีเดนส ำหรับวันสิ้นโลก , 
[ออนไลน์]. แหล่งที่มา: wwwdjnonmixcom/slak-wi-tamcichan/xumongkhsahrabkebmeldphuchthawlok  
[๒๒ กันยายน ๒๕๕๗]   
         ๑๓ มติชน, อุโมงค์โลกำวินำศ"สวำลบำร์ด"คลังเก็บรักษำเมล็ดพันธุ์พืชโลก, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.matichon.co.th/khaosod/khaosod_detail.php?s_tag=03fea01050650&day=2007/06/05  
&sectionid=0327 [๒๒ กันยายน ๒๕๕๗]  

http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t4.html


๔ 

สําหรับประเทศไทย ผู้ศึกษาเห็นว่าตกอยู่ในภาวะดังกล่าวข้างต้นเช่นกัน แต่ยังไม่มีการ
ดําเนินหรือมีแผนการการดําเนินโครงการลักษณะนี้ ดังนั้นผู้ศึกษาจึงต้องการสร้างตัวแบบสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุกรรมลักษณะดังกล่าวขึ้นมา จากนั้นจึงศึกษาความเป็นไปได้ และผลักให้เป็นนโยบาย
สาธารณะต่อไป 

ทั้งนี้ สถานที่ผู้ศึกษาจะยกขึ้นมาเป็นตัวแบบในการดําเนินโครงการ คือ บริเวณยอดดอย  
อินทนนท์ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ สําหรับอุทยานฯแห่งนี้มีพ้ืนที่ครอบคลุม
ท้องที่อําเภอดอยหล่อ อําเภอจอมทองและอําเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูง
สลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย๑๔ สภาพภูมิประเทศทั่วไป
ประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน โดยยอดดอยอินทนนท์สูงที่สุดสูงจากระดับน้ําทะเล ๒,๕๖๕ เมตร ๑๕ 
และมีสภาพที่ชุ่มชื้นและหนาวเย็นตลอดปี๑๖ 

ดังนั้น ด้วยสภาพดังกล่าวดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความเหมาะสมที่สุด อย่างไร
ก็ตามในการที่จะดําเนินโครงการดังกล่าวนั้น ต้องอาศัยปัจจัยประกอบหลายอย่าง ซึ่งจะต้องการทํา
ศึกษาอย่างละเอียดและรอบด้านต่อไป 

สรุปว่า สาเหตุของประเด็นปัญหาที่ต้องศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์
จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากผู้วิจัยมีความสนใจว่า แนวโน้ม
สภาพแวดล้อมที่แปรเปลี่ยนไป โลกต้องตั้งอยู่ในความเสี่ยงมากขึ้น ทั้งที่มาจากธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง 
อุทกภัย โรคระบาด และที่มาจากน้ํามือของมนุษย์ เช่น สงครามนิวเคลียร์ การทําลายสิ่งแวดล้อม ซึ่ง
ล้วนแต่ทําให้พืชอาหารและการเกษตรตกอยู่ในความเสี่ยงในการสูญพันธุ์ได้ทั้งสิ้น แหล่งพันธุ์กรรมพืช
ที่มั่นคงแข็งแรงไม่มี ในปัจจุบันประเทศไทยมีแหล่งเก็บพันธุกรรมพืชอยู่แล้วจํานวนหนึ่ง เช่น ธนาคาร
เชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามแหล่งเก็บเหล่านั้นตั้งอยู่บนพ้ืนราบ และที่จัดเก็บก็ปลูกสร้างแบบ
อาคารทั่วไป ซึ่งหากเกิดภัยพิบัติต่างๆ ขึ้นมา ก็เสี่ยงต่อการถูกทําลายได้ ประเทศไทยมีความพร้อมอยู่
แล้วในระดับหนึ่ง ทั้งบุคลากรด้านพันธุกรรมพืชพันธุกรรมพืช ความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศ 
เช่น FAO และพ้ืนที่ที่คาดว่าเหมาะสมต่อการก่อสร้างคือดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นภูเขา
สูงที่สุดในประเทศไทย และมีอากาศเย็นตลอดปี ดังนั้นผู้ศึกษาจึงเห็นว่าควรจะศึกษาเพ่ือเสนอแนะ
เป็นนโยบายเพ่ือให้ดําเนินโครงการดังกล่าว 
 
 
 
 
                                                        
        ๑๔  วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, อุทยำนแห่งชำติดอยอินทนนท์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://th.wikipedia.  
org/wiki/ [๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗] 
        ๑๕ dnp.go, Doi Inthanon National Park, [online]. available from: http://www.dnp.go.th/    
parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=1&lg=2 [4 November 2015].    
        ๑๖ Atom, ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับดอยอินทนนท์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา:  http://phanidatour.blogspot.com/ 
p/blog-page_1605.html [๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗].  



๕ 

๑.๒ ค ำถำมกำรวิจัย 
๑.๒.๑  ผลการจัดทํากระบวนการตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์   
๑.๒.๒ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย 

อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๒.๓ การบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ 
 
๑.๓ วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

๑.๓.๒  เพ่ือศึกษาถึงตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืช
บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๓.๓ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ 
  
๑.๔ ปัญหำที่ต้องกำรทรำบ 

๑.๔.๑  การจัดทําตัวแบบของอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่
ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด นอร์เวย์ เป็นอย่างไร 

๑.๔.๒ องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีอะไรบ้าง 

๑.๔.๓  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ควรเป็นอย่างไร    
 
๑.๕ ขอบเขตกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี้ผู้วิจัยได้กําหนดขอบเขตของการศึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือศึกษารูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์
พืช ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบาย และกระบวนการนโยบายสาธารณะในการจัดสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกวาลบาร์ด 
นอร์เวย์ โดยจะใช้แนวคิดและทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร์ ที่ครอบคลุม ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑) แนวคิด
การก่อเกิดของนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มสําคัญ ๔ กลุ่ม ๒) นโยบายสาธารณะ
รูปแบบ "ตัวแบบกระบวนการ (Process)" และ ๓. บูรณาการหลักธรรมพุทธศาสนา คือ หลักธรรม 
สาราณียธรรม ๖ และวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการตามนโยบายดังกล่าว 

 
 
 



๖ 

๑.๕.๑  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
๑.๕.๑.๑ การศึกษาถึงสภาพ ปัญหา และความต้องการจัดทํากระบวนการทาง

นโยบายสาธารณะการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยศึกษา  
๒ ประเด็นหลัก คือ  

ศึกษาตัวแบบของอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ควรเป็นอย่างไร โดยใช้หลักธรรมวิธีคิด
แบบโยนิโสมนสิการ  และจะมุ่งประเด็นวิธีคดิแบบแยกแยะส่วนประกอบ 

ศึกษาตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กรอบแนวคิดการก่อเกิดของนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มสําคัญ ๔ กลุ่ม 

๑.๕.๑.๒ การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB  ตัวแบบกระบวนการ (Process)  และ
บูรณาการหลักธรรมพุทธศาสนา คือ โยนิโสมนสิการ และหลักธรรมสาราณียธรรม ๖      

๑.๕.๒ ขอบเขตด้ำนประชำกร/ผู้ให้ข้อมูลส ำคัญ 
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยจะกําหนดขอบเขตศึกษาในเรื่อง การบริหารจัดการการ

จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งผู้วิจัยกําหนดศึกษา เฉพาะใน
ประเทศไทย  โดยแบ่งผู้ให้ข้อมูลสําคัญ  ๒ กลุ่มคือ 

๑.๕.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview)  โดย
ผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จํานวน ๒๕ รูป/คน 

๑.๕.๒.๒ ผู้ให้ข้อมูลสําคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
โดยผู้วิจัยคัดเลือกแบบเจาะจงเฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องและคาดว่าได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการ
การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จํานวน ๑๑ รูป/คน 
        ๑.๕.๓. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
        ผู้วิจัยได้กําหนดแผนระยะเวลาของการศึกษาวิจัย โดยดําเนินการวิจัยตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
พ.ศ.๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ รวมเป็นระยะเวลา ๘ เดือน 
        ๑.๕.๔ ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
        ดอยอินทนนท์  ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อําเภอ คือ  อําเภอจอมทอง อําเภอแม่แจ่ม อําเภอแม่วาง 
และ อําเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๒.๔ ตารางกิโลเมตร   
   
๑.๖ นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 

กำรบริหำรจัดกำร หมายถึง การบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลัก POSCoRB รวมทั้งบูรณาการตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ และ
หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ 

นโยบำยสำธำรณะ หมายถึง สิ่งที่รัฐบาลเลือกท่ีจะกระทําหรือไม่กระทําก็ได้ แต่ในงานวิจัย
ฉบับนี้ หมายถึงนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 



๗ 

อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง ทางหรือช่องใต้ภูเขา 
ที่เป็นแหล่งรวบรวมเมล็ดพันธุ์พืชหลากหลายชนิดบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสํารองไว้ใช้ในยามที่ขาดแคลนพันธุ์พืช หรือไว้หลบภัยในกรณีที่เกิดวิกฤติการณ์ไม่ว่า
ในภูมิภาคหรือระดับโลก 

ธนำคำรเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวำลบำร์ด (Svalbard Global Seed Vault) หรืออุโมงค์
ธนำคำรเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวำลบำร์ด หมายถึง อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชที่ถูกสร้างขึ้นบนเกาะสวาลบาร์ด 
ประเทศนอร์เวย์ 

หลักธรรมทำงพระพุทธศำสนำ หมายถึง สารณียธรรม ๖ ประการ เมตตากายกรรม 
เมตตามโนกรรม เมตตาวจีกรรมกรรม สาธารณโภคี สีลสามัญญตา ทิฏฐิสามัญญตา แต่ในงานวิจัยชิ้น
นี้ผู้วิจัยได้ใช้หลักธรรมสีลสามัญญตา และทิฏฐิสามัญญตา 

โยนิโสมนสิกำร หมายถึง การคิดอย่างอย่างเป็นระบบแยบคายโดยอุบายที่ชอบ 
 

๑.๗ ประโยชน์ที่จะได้รับ 
๑.๗.๑  ได้ทราบถึงตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ตามแนวทางโครงการ

อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ 
๑.๗.๒  ทําให้ได้รู้และเข้าใจตัวชี้วัด ที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการก่อเกิดนโยบายการ

สร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗.๓  ได้ทราบถึงหลักการและวิธีการในการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๑.๗.๔  ผลจากการศึกษาสามารถเสนอรัฐบาลนําไปเป็นแนวทางในการจัดสร้างโครงการ

อุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
 
  



 
บทท่ี ๒ 

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

การวิจัยเรื่อง “การศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่” มีวรรณกรรม ที่ผู้ศึกษาได้ท าการรวบรวม ทั้งส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือน าไปสู่การสร้างแนวความคิดและกรอบการวิจัย ดังต่อไปนี้   

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการบริหารจัดการ 
๒.๒ พ้ืนที่วิจัย 
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
๒.๔ กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

๒.๑ แนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ 
๒.๑.๑ ความหมายการบริหารจัดการ 
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ นิยามค าว่า บริหาร หมายถึง ปกครอง 

เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น ด าเนินการ จัดการ เช่น บริหารธุรกิจ๑   
ค าว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) เป็นค าที่มีความหมาย

แตกต่างกันเล็กน้อย โดยการบริหารจะให้ความสนใจและสัมพันธ์กับการก าหนดนโยบายไปลงมือ
ปฏิบัติ นักวิชาการบางท่านได้ให้ความเห็นว่าการบริหารใช้ในภาคราชการและองค์การที่มิได้มุ่งหวัง
ก าไร ส่วนการจัดการใช้ในภาคธุรกิจเอกชน แต่หนังสือส่วนใหญ่ให้ความหมายว่าสองค านี้ ไม่แตกต่างกัน๒   

โดยทั่วไปค าว่า Management ใช้ในภาษาไทยว่า การจัดการ ส่วน Administration จะใช้
ค าว่าการบริหาร แต่ระยะหลังๆ จะพบว่าใช้ค าทั้งสองนี้แทนกันได้ ค าว่า Management และ 
Administration นี้ได้มีการให้ความหมายใน ๓ แนวทางด้วยกันคือ แนวทางที่หนึ่ง การบริหาร 
เกี่ยวข้องกับการก าหนดนโยบายและการจัดการ เป็นการน านโยบายไปปฏิบัติ แนวทางที่สอง การจัดการ
เป็นความหมายทั่วไปโดยรวมกับการบริหารเข้าไปด้วย แนวทางที่สาม การบริหารและการจัดการมี
ความหมายไม่แตกต่างกัน แต่การนิยมใช้จะแตกต่างกัน โดยค าว่า การจัดการจะใช้ในหน้าที่การ
บริหารระดับสูงในด้านการก าหนดนโยบาย ส่วนค าว่า การบริหารจะใช้ในหน้าที่เช่นเดีย วกับการ
จัดการแต่ใช้ในองค์การรัฐบาล๓  
                                                        
         ๑ ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม 
๒๕๕๔, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนาอินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖), หน้า ๖๕๕. 
         ๒ กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, "การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อม
และสุขภาพ (กอสส.) ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 
         ๓ พยอม วงศ์สารศรี, องค์การและการจัดการ = Organization & management, (กรุงเทพมหานคร : 
พรานนกการพิมพ,์ ๒๕๓๑), หน้า ๓๐. 



๙ 

 

โดย การจัดการ คือ ๑. การปฏิบัติงานตามเป้าหมายขององค์การอย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ๒. การบูรณาการระหว่างคนกับงาน ๓. การวางแผน การจัดโครงสร้างองค์การ การเป็น
ผู้น า และ การควบคุม๔  

การบริหาร การจัดการ และการบริหารจัดการ โดยทั่วไปทั้ง ๓ ค านี้ มีความหมายใกล้เคียงกัน
และอาจน ามาใช้แทนกันได้ ถึงแม้ว่าแต่ละค าจะมีความแตกต่างกันในรายละเอียดบางประการ เช่น 
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งหน่วยงาน โดยค าว่า การบริหาร ส่วนใหญ่ใช้ในภาครัฐหรือหน่วยงานภาครัฐ
ซึ่งมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งเพ่ือให้บริการสาธารณะทั้งหลาย (Public services) แก่ประชาชน 
ขณะที่ค าว่า การจัดการ นิยมใช้ในภาคเอกชนหรือภาคธุรกิจ หรือหน่วยงานของภาคดังกล่าวซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือมุ่งแสวงหาก าไร (Profits) หรือก าไรสูงสุด (Maximum profits) โดย
ผลประโยชน์ที่จะตกแก่สาธารณะถือเป็นวัตถุประสงค์รองหรือเป็นผลพลอยได้ (by product) ส่วน 
ค าว่า การบริหารจัดการ น ามาใช้ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน เฉพาะภาครัฐเรียกว่า การบริหาร
จัดการภาครัฐ (Public management administration) มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพ่ือให้บริการ
สาธารณะทั้งหลายแก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็ว ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น และจูงใจด้วยการ
ให้รางวัลตอบแทน เป็นต้น๕  

การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร เป็นแนวคิดด้านการจัดการซึ่งมุ่งที่ลักษณะหน้าที่
ขององค์การและการบริหารจัดการโดยใช้การวางแผน (Planning) การจัดองค์การ (Organizing)  
การน า (Leading) และการควบคุม (Controlling) ซึ่งมีอิทธิพลต่อแนวทางการบริหารจัดการในยุค
ปัจจุบัน๖  

การจัดการจะต้องประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการหรือผู้บริหารคือผู้ที่ประสานทรัพยากรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น คน เงิน 
สิ่งของ และวิธีการต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์โดยมุ่งหวังว่าจะเกิดประสิทธิภาพสูงสุด๗  

การจัดการเป็นศาสตร์หรือศิลป์ อันที่จริงแล้วการฝึกฝนการจัดการนั้นก็เหมือนกับการ
ฝึกฝนด้านต่าง เช่น กีฬา ดนตรี วาดภาพ หรือแม้กระทั้งการบัญชี การแพทย์และวิศวกรรมก็ตาม  
ซึ่งการจัดการ นั้นก็คือ การน าแก่นหรือต้นแบบของวิชาการนั้นๆ มาปรับใช้ในสถานการณ์ที่เป็นจริง 
เพ่ือตอบสนองความต้องการ และให้เกิดผลส าเร็จ โดยการจัดการนั้น ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์  
จะหมายถึงการใช้หลักการ ทฤษฎีต่างๆ ที่เกิดจากการฝึกฝน ทดลองหลายต่อหลายครั้ง จะเกิดขึ้น

                                                        
         ๔ คินิกกี้, แอนเจโล และ วิลเลียมส์, เบรน., องค์การและการจัดการ = Management, แปลและเรียบ
เรียง โดย กิ่งกาญจน์ วรนิทัศน์ และคณะ, (กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๒), หน้า ๒. 
         ๕ วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง = 
Management administration following morality guideline and sufficiency economy 
guideline, (กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๕๐), หน้า ๑๓-๑๔. 
         ๖ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, ทฤษฎีองค์การ = Organization theory, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร,  
๒๕๔๕), หน้า ๘๒.  
         ๗ ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจใน
สถานการณ์ปัจจุบัน = Contemporary business management, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗), หน้า ๒. 



๑๐ 

 

เป็นความรู้ มาปรับใช้ให้เหมาะกับสถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น เพ่ือให้เกิดผลส าเร็จดังที่คาดหวังแต่หาก
มองในมุมของศิลปะแล้วการจัดการมีบ่อเกิดมาจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่งเป็นคุณสมบัติเฉพาะตัวของ
มนุษย์แต่ละคน ไม่สามารถก าหนดได้อย่างเป็นแบบแผนตายตัว ท าให้มีหลากหลายรูปแบบ จึงนับว่า
การจัดการเป็นศิลปะที่ส าคัญมากๆ แขนงหนึ่ง ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง๘ ในการบริหาร
จัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ มีความส าคัญมาก่อนทรัพย์สินอ่ืนคือ มนุษย์ ทุน วัสดุ 
และการจัดการ เพราะถ้าสมาชิกในองค์การมีความรู้ ความสามารถจะท าให้องค์การ พัฒนาและ
เจริญเติบโต๙ 

แนวความคิดทางการบริหารในยุคแรกจะมีลักษณะร่วมกันบางประการคือ ๑) ทุกแนวความคิด
มุ่งแสวงหาวิธีการท างานของบุคคล และองค์การที่จะท าให้การท างานเป็นไปได้อย่างดีที่สุด   
๒) เป้าหมายของแนวความคิดเหล่านี้มุ่งจะให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ๓) นักคิดในกลุ่มนี้มอง
องค์การในระบบปิด ไม่มองถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์การกับสภาพแวดล้อม หรือ ปัจจัยภายนอก
องค์การ๑๐  

ส่วนประกอบของการบริหารจัดการ Fayol เห็นว่า หลักการบริหารจัดการแบ่งได้ตามหน้าที่ 
คือ (๑) การวางแผน (planning) (๒) การจัดองค์การ (Organizing) (๓) การสั่งการ (Commanding) 
(๔) การประสานงาน (Coordinating)  (๕) การควบคุม (Controlling) ส่วนใหญ่ในเอกสารของเขาจะ
อธิบายถึงหน้าที่ เขาชี้ให้เห็นว่า หลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่น ามาใช้ได้เฉพาะในวงการธุรกิจเท่านั้น 
แต่ยังสามารถน าไปใช้กับการเมือง ศาสนา การสังคมสงเคราะห์  การทหาร และกิจกรรมสาขาอ่ืนๆ 
เพราะว่าทุกองค์การต้องอาศัยการบริหารจัดการ จึงต้องมีการสร้างทฤษฎีการบริหาร และมีการสอน
เป็นวิชาการ๑๑   

อย่างไรก็ตาม การจัดการหรือการบริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์การทุก
ประเภท เจ้าของผู้ประกอบการเป็นผู้ดูแลเพียงคนเดียวจนถึงองค์การขนาดใหญ่ที่มีโครงสร้างและ
ระบบงานที่สลับซับซ้อน ล้วนแล้วแต่ต้องอาศัยการจัดการหรือการบริหารในการด าเนินการให้บรรลุ
เป้าหมายขององค์การทั้งสิ้น ต าแหน่งต่างๆ ล้วนแล้วแต่เป็นต าแหน่งในระดับบริหารซึ่งเกี่ยวพันกับ
การจัดการในฐานะผู้ก ากับดูแลแผนงานการจัดองค์การ การชี้น า และการควบคุมตรวจสอบผลการ
ปฏิบัติงานและผลผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์การทั้งสิ้น๑๒  

                                                        
         ๘ Harold D. Koontz and Cyril O’ Donnell, Principles of Management: an Analysis of 
Managerial Functions, 4th ed., (New York: McGraw-Hill, 1955), pp.7-8. 
         ๙ พระมหาก าพล คุณงฺกโร, การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource 
Management,  (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙), หน้า ๕-๖. 
         ๑๐ วันชัย มีชาติ, การบริหารองค์การ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒), หน้า ๔๕ 
         ๑๑ ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ทฤษฎีองค์การ = Organization theory, (กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร , 
๒๕๔๕), หน้า ๘๒. 
         ๑๒ ตุลา มหาพสุธานนท์, หลักการจัดการ หลักการบริหาร = Principle of Management, พิมพ์ครั้งที่ ๒, 
(กรุงเทพมหานคร : เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๗), หน้า ๓๙. 



๑๑ 

 

ค าตอบหนึ่ง คือ ผู้จัดการนั้นต้องจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เขามี เพ่ือที่จะสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์ และบางครั้ง งานของเขาก็ประกอบด้วยการตั้งวัตถุประสงค์ของงานนั้นๆ เช่นกัน๑๓  

ดังนั้นแล้ว ผู้บริหารองค์กรจึงต้องมีภาวะผู้น า (Leadership) ส าหรับภาวะผู้น า เป็น
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมมนุษย์ทุกกลุ่มตั้งแต่สังคมล้าหลัง เช่น ชนเผ่าโบราณดั้งเดิม จนถึงสังคม
เมืองสมัยใหม่ ในสังคมดังกล่าวเราจะพบบุคคลจ านวนหนึ่ง ซึ่งใช้ภาวะผู้น าของตนเ พ่ือประสาน
ประโยชน์และขจัดข้อขัดแย้งให้กับสมาชิกในกลุ่มของตน อาจกล่าวได้ว่าภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญ
ส าหรับองค์กรทุกประเภทไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน เพราะองค์การจะมีความเจริญรุ่งเรืองหรือ
ตกต่ าหรือไม่เพียงใดนั้น สาเหตุหนึ่งมาจากการที่ผู้บริหารในองค์การนั้นมีภาวะผู้น าเพียงพอที่จะโน้ม
น้าวชักจูงให้บุคคลากรท างานให้แก่องค์การตามเป้าหมายที่วางไว้หรือไม่นั่นเอง ดังนั้น การเรียนรู้
เกี่ยวกับภาวะผู้น าจึงเป็นเรื่องส าคัญและน่าสนใจควบคู่กันไป๑๔  

ในเชิงวิชาการทางด้านการจัดการจะแบ่งผู้บริหารออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ผู้บริหารระดับ
ต้น (First-Line Managers) มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และประสานงานกับผู้ปฏิบัติงานที่มิได้เป็น
ผู้บริหาร ๒) ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Managers) มีหน้าที่ในการก ากับดูแล และประสานงาน
ระหว่างผู้บริหารระดับต้นและผู้บริหารระดับสูง ๓) ผู้บริหารระดับสูง (Top Managers) มีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบในการวิเคราะห์ตัดสินใจ ก าหนดแผนและกลยุทธ์ที่จะมีผลต่อองค์การโดยรวม๑๕  

โดยหลักของผู้บริหารอย่าไปแบกทุกเรื่อง ถ้าคิดว่านั่นคือการพิสูจน์ตัวเองของผู้บริหาร นั่นเป็น
ตรรกะที่ผิด แม้แต่พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ยังไม่เคยแบกทุกเรื่อง พระพุทธเจ้าแบ่งให้พระสารีบุตร
ดูแลด้านวิชาการ พระโมคคัลลานะดูแลด้านบริหารจัดการทั่วไป พระอุบาลีดูเรื่องพระวินัย ความยุติธรรม 
และกฎหมาย พระอานนท์ดูเรื่องการปรนนิบัติ กิจวัตรส่วนตัว การต้อนรับแขก และการบันทึกการแสดง
ธรรมของพระองค์ พูดง่ายๆ พระอานนท์ท าหน้าที่เป็นเลขานุการส่วนตัวของพระองค์ นี่คือการ
บริหารงานบุคคลและบริหารงานทั่วไปของพระพุทธเจ้า ซึ่งผู้บริหารควรศึกษาเป็นแบบอย่าง๑๖  

สรุปว่า ค าว่า การบริหาร (Administration) และการจัดการ (Management) มีความหมาย
แตกต่างกันเล็กน้อย ค าว่า Management ใช้ในภาษาไทยว่า การจัดการ ส่วน Administration ใช้
ค าว่าการบริหาร แต่พบว่าใช้ค าทั้งสองนี้แทนกันได้ การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร เป็น
แนวคิดด้านการจัดการซึ่งมุ่งที่ลักษณะหน้าที่ขององค์การและการบริหารจัดการโดยใช้การวางแผน  
การจัดองค์การ การน า และการควบคุม การจัดการจะต้องประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกัน
ท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน และผู้จัดการหรือผู้บริหารคือผู้ที่ประสานทรัพยากรต่างๆ ไม่

                                                        
         ๑๓ Ernest Dale, Management: Theory and Practice, 2rd ed., (New York: McGraw-Hill, 
1969), p. 4. 
         ๑๔ ธัชชนันท์ อิศรเดช, "อ านาจและภาวะผู้น าเชิงพุทธ", ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ , 
รวบรวมจัดพิมพ์โดย สุรพล สุยะพรหม และคณะ, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๕) : ๒๑๕. 
         ๑๕ ร็อบบิ้นส์, สตีเฟน พี. และ เคาล์เตอร์, มารี., การจัดการและพฤติกรรมองค์การ,  แปลโดย วิรัช สงวน
วงศ์วาน, (กรุงเทพมหานคร : ท้อป, ๒๕๕๙), หน้า ๓. 
        ๑๖ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, คนส าราญงานส าเร็จ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์
พลับลิชช่ิง, ๒๕๕๐), หน้า ๒๗. 



๑๒ 

 

ว่าจะเป็น คน เงิน สิ่งของ และวิธีการต่างๆ ดังนั้นแล้ว ผู้บริหารองค์กรจึงต้องมีภาวะผู้น า (Leadership) 
ในเชิงวิชาการทางด้านการจัดการจะแบ่งผู้บริหารออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ผู้บริหารระดับต้น  
๒) ผู้บริหารระดับกลาง ๓) ผู้บริหารระดับสูง แต่หลักของผู้บริหาร อย่าไปแบกทุกเรื่อง เพราะแม้แต่
พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ยังไม่เคยแบกทุกเรื่อง พระพุทธเจ้าแบ่งงานให้สาวกดูแลด้านต่างๆ แทน ซึ่ง
ผู้บริหารควรศึกษาเป็นแบบอย่าง   

 
ตารางท่ี ๒.๑  แสดงความหมายค าว่าการบริหาร 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

ราชบัณฑิตยสถาน, (๒๕๕๖, หน้า ๖๕๕). บริหาร หมายถึง ปกครอง เช่น บริหารส่วนท้องถิ่น 
ด าเนินการ จัดการ เช่น บริหารธุรกิจ   

กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, (๒๕๕๗). การบริหารและการจัดการ มีความหมายแตกต่างกัน
เล็กน้อย แต่หนังสือส่วนใหญ่ให้ความหมายว่าสองค านี้
ไม่แตกต่างกัน 

พยอม วงศ์สารศรี, (๒๕๓๑, หน้า ๓๐). ค าว่า Management และ Administration จะพบว่า
ใช้ค าทั้ งสองนี้ แทนกัน ได้  และให้ความหมายใน  
๓  แนวทางคือ ๑. การบริหาร เกี่ยวข้องกับการก าหนด
นโยบายและการจัดการ  ๒. การจัดการเป็นความหมาย
ทั่วไปโดยรวมกับการบริหารเข้าไปด้วย ๓. การบริหาร
และการจัดการมีความหมายไม่แตกต่างกัน แต่การนิยม
ใช้จะแตกต่างกัน 

คินิกกี้, แอนเจโล และ วิลเลี่ยมส์, เบรน, 
(๒๕๕๒, หน้า ๒). 

การจัดการ คือ ๑. การปฏิบัติงานตามเป้าหมายของ
องค์การ ๒. การบูรณาการระหว่างคนกับงาน ๓. การ
วางแผน 

วิรัช วิรัชนิภาวรรณ, (๒๕๕๐, หน้า ๑๓-
๑๔). 

การบริหาร  การจัดการ  และการบริหารจัดการ 
โดยทั่วไปทั้ง ๓ ค านี้ มีความหมายใกล้เคียงกันและอาจ
น ามาใช้แทนกันได้ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, (๒๕๔๕, 
หน้า ๘๒). 

การบริหารจัดการตามหลักการบริหาร เป็นแนวคิดด้าน
การจัดการซึ่งมุ่งที่ลักษณะหน้าที่ขององค์การและการ
บริหารจัดการ 

ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร, (๒๕๔๗, หน้า ๒) การจัดการจะต้องประกอบด้วยคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป
ร่วมกันท างานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ร่วมกัน 

Harold D. Koontz and Cyril O’ 
Donnell,  (1955, pp.7-8). 

การจัดการนั้น ถ้ามองในมุมวิทยาศาสตร์ หมายถึงการ 
ทดลองหลายต่อหลายครั้ง จะเกิดขึ้นเป็นความรู้  หาก
มองในมุมของศิลปะแล้วการจัดการมีบ่อเกิดมาจาก
ความคิดสร้างสรรค์ 



๑๓ 

 

ตารางท่ี ๒.๑  แสดงความหมายค าว่าการบริหาร (ต่อ) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 

พระมหาก าพล คุณงฺกโร, (๒๕๕๙, หน้า 
๕-๖). 

ในการบริหารจัดการ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
มีความส าคัญมาก่อนทรัพย์สินอ่ืน คือ มนุษย์ ทุน วัสดุ 
และการจัดการ เพราะถ้าสมาชิกในองค์การมีความรู้ 
ความสามารถจะท าให้องค์การพัฒนาและเจริญเติบโต 

วันชัย มีชาติ, (๒๕๕๒, หน้า ๔๕). การบริหารในยุคแรกจะมีลักษณะร่วมกัน คือ ๑) มุ่ง
แสวงหาวิธีการท างานของบุคคล และองค์การ  ๒) มุ่ง
จะให้เกิดประสิทธิภาพในการท างาน ๓) มององค์การใน
ระบบปิด 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, (๒๕๔๕, หน้า ๘๒). ส่วนประกอบของการบริหารจัดการของ  Fayol 
หลักการดังกล่าวไม่เพียงแต่น ามาใช้ได้เฉพาะในวงการ
ธุรกิจเท่านั้น แต่ยังสามารถ น าไปใช้กับกิจกรรมสาขา
อ่ืนๆ 

ตุลา มหาพสุธานนท์, (๒๕๔๗, หน้า ๓๙). การจัดการหรือการบริหารมีความส าคัญต่อความส าเร็จ
ขององค์การทุกประเภท 

Ernest Dale, (1969, p. 4). ผู้จัดการนั้นต้องจัดสรรทรัพยากรต่างๆ ที่เขามี เพ่ือที่จะ
สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ 

ธัชชนันท์ อิศรเดช (๒๕๕๕, หน้า ๒๑๕) ภาวะผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญส าหรับองค์กรทุกประเภท
ไม่ว่าองค์การของรัฐหรือเอกชน 

Stephen P. Robbins, Mary Coulter,          
(2559, p. 3) 

ผู้บริหารแบ่งออกเป็น ๓ ระดับ คือ ๑) ระดับต้น ๒) 
ระดับกลาง ๓) ระดับสูง   

พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี, (๒๕๕๐, หน้า 
๒๗) 

โดยหลักของผู้บริหาร อย่าไปแบกทุกเรื่อง แม้แต่
พระพุทธเจ้าเอง พระองค์ยังไม่เคยแบกทุกเรื่อง 

 
๒.๑.๒ แนวคิดหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB 
POSDCoRB เป็นแนวคิดทางการบริหารที่ ลูเทอร์ กูลิก และ ลินดอลล์ เออร์วิก ได้รวบรวม

เอาไว้ในหนังสือชื่อ “Paper on the Science of Administration” POSDCoRB ออกแบบมาเพ่ือ
เรียกความสนใจพ้ืนฐานองค์ประกอบการท างานที่หลากหลาย ของการท างานของผู้บริหารระดับสูง
เพราะการบริหารและการบริหารจัดการ ที่ได้สูญหายเนื้อหาเฉพาะทั้งหมด POSDCoRB ถูกสร้างขึ้น
จากตัวอักษรย่อและเป็นตัวหลักส าหรับกิจกรรมต่อไปนี้ คือ 

 



๑๔ 

 

๑. การวางแผน (P = Planning) หมายถึง การวางแผนที่จะท างานในโครงร่าง
กว้างๆ ในสิ่งที่ต้องจะท าและวิธีการที่จะท า เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ส าหรับองค์กร 

๒. การจัดองค์กร (O = Oganizing) หมายถึง การจัดตั้งโครงสร้างอย่างเป็นทางการ
ของผู้มีอ านาจ ผ่านการแบ่งงานจะจัดที่ก าหนดไว้ และประสานส าหรับวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ 

๓. การจัดหาบุคคล (S = Staffing) หมายถึง องค์ประกอบของบุคลากรทั้งหมด  
ที่จะน าเข้ามาและการฝึกอบรม พนักงาน และการบ ารุงรักษาเงื่อนไขที่ดีของการท างาน 

๔. การอ านวยการ (D = Directing) หมายถึง การท าการตัดสินใจความต่อเนื่อง
ของงาน และในเชิงการสั่งเฉพาะเจาะจงและทั่วไป และค าแนะน าและการให้บริการ ในฐานะผู้น าขององค์กร 

๕. การประสานงาน (Co = Coordinating) หมายถึง เป็นหน้าที่ที่ส าคัญทั้งหมด
ของระหว่างความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆ ส่วนของการท างาน 

๖. การรายงาน (R = Reporting) หมายถึง การท าให้บรรดาผู้บริหารเป็นผู้รับผิดชอบ
ทราบถึงสิ่งที่เกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการท าให้การรักษาตัวเองและผู้ใต้บังคับบัญชาของเขา แจ้งผ่านระเบียน
การวิจัยและการตรวจสอบ 

๗. การงบประมาณ(B = Budgeting) หมายถึง งบประมาณที่มีทั้งหมดที่จะไปกับ
การจัดท างบประมาณในรูปแบบของการวางแผนการคลัง การบัญชีและการควบคุม๑๗  

Luther Gulick and Lyndall Urwick ได้ศึกษาผลงานของ Fayol และอาศัยประสบการณ์
ในการท างานบริหารมาหลายปี ได้ก่อให้เกิดการพัฒนาแนวความคิดหลักการทางบริหารขึ้นมาในปี 
ค.ศ. ๑๙๓๗ เขาทั้งสองคนได้ร่วมกันเขียนหลักการบริหารไว้ในหนังสือ "Paper on the Science of 
Administration" ซึ่งมีหลักการดังต่อไปนี้ 

๑. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา (Unity of Command) คือ อ านาจที่จะควบคุมสั่ง
การผู้ใต้บังคับบัญชา เป็นของผู้บังคับบัญชาเพียงคนเดียว 

๒. หลักการใช้ที่ปรึกษา (Use of Staff) คือ ควรมีฝ่ายงานด้านวิชาการท าหน้าที่ให้ความ
ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาด้านข้อมูลแก่ผู้ปฏิบัติงาน 

๓. หลักการจัดแบ่งส่วนงานในองค์การ (Departmentation) คือ การจัดแบ่งส่วนงาน
จะต้องพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ กระบวนการของงาน บุคคลและสถานที่ 

๔. หลักอ านาจและหน้าที่ (Authority) คือ อ านาจหน้าที่ตามต าแหน่งของงาน จะต้อง
สอดคล้องกับระดับความรับผิดชอบตามต าแหน่งงานนั้น 

๕. หลักช่วงกว้างของการบังคับบัญชา (Span of Control) คือ จ านวนผู้ใต้บังคับบัญชาที่
อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของหัวหน้าคนหนึ่งๆ 

๖. หลักการบรรจุคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การ (Fitting people to the 
Organization Structure) คือ การบรรจุคน ต้องให้เหมาะสมกับลักษณะของงานตามโครงสร้างของ
องค์การนั้นๆ๑๘  

                                                        
         ๑๗ Gulick L. and Urwick J., Papers on the Science of Administration, (New York: Institute 
of  Public Administration, 1937), pp. 17-18.  
         ๑๘ วิเชียร วิทยอุดม, ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่, (กรุงเทพมหานคร : ธนธัช การพิมพ,์ ๒๕๕๔), หน้า ๑-๘. 



๑๕ 

 

สรุปว่า แนวคิดหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB หมายถึง กระบวนการบริหาร ๗ ประการ 
คือ ๑. P = Planning ๒. O = Organizing ๓. S = Staffing ๔. D = Directing ๕. Co = Coordinating 
๖. R = Reporting ๗. B = Budgeting โดยหลักคิดของ Luther Gulick และ Lyndall Urwick ใน
หนังสือ "Paper on the Science of Administration" มีหลักการดังต่อไปนี้ ๑. หลักเอกภาพในการ
บังคับบัญชา ๒. หลักการใช้ที่ปรึกษา ๓. หลักการจัดแบ่งส่วนงานในองค์การ ๔. หลักอ านาจและหน้าที่ 
๕. หลักช่วงกว้างของการบังคับบัญชา ๖. หลักการบรรจุคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การ 
 

ตารางท่ี ๒.๒  แสดงความหมายค าว่าการบริหารจัดการ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Gulick L. and Urwick J. (1973, 
pp.18-19). 

POSDCoRB หมายถึง กระบวนการบริหาร ๗ ประการ คือ 
การวางแผน การจัดการองค์กร การจัดหาบุคคล การวินิจฉัย
สั่งการ การประสานงาน การรายงาน การจัดท างบประมาณ 

วิเชียร วิทยอุดม, (๒๕๕๔, หน้า ๑-๘). หนังสือ "Paper on the Science of Administration" 
ของ Luther Gulick and Lyndall Urwick  เน้นหลักการ
ดังนี้คือ ๑. หลักเอกภาพในการบังคับบัญชา ๒. หลักการใช้ที่
ปรึกษา ๓. หลักการจัดแบ่งส่วนงานในองค์การ ๔. หลัก
อ านาจและหน้าที่ ๕. หลักช่วงกว้างของการบังคับบัญชา  
๖. หลักการบรรจุคนให้เหมาะสมกับโครงสร้างขององค์การ 

        
๒.๑.๓ เอกสารเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะ 
ในการศึกษาการบริหารจัดการ การจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ผู้ศึกษาจะใช้
แนวคิด ทฤษฎีด้านรัฐประศาสนศาสตร์ ที่เกี่ยวกับการก าหนดนโยบายสาธารณะและบูรณาการ
หลักธรรมพุทธศาสนาที่เหมาะสมมาใช้ ดังนี้ 

๒.๑.๓.๑  นโยบายสาธารณะ   
นโยบายสาธารณะ (Public Policy) มีผู้ให้ความหมายไว้หลากหลาย เช่น 

Thomas R. Dye กล่าวว่า นโยบายสาธารณะ คือ สิ่งที่รัฐเลือกที่จะปฏิบัติ หรือไม่ปฏิบัติ เพราะโดย
ปกตินั้น รัฐต้องท าหลายต่อหลายสิ่ง เช่น การจัดระเบียบและควบคุมมิให้เกิดความขัดแย้งภายใน
สังคมเดียวกันรวมทั้งระหว่างสังคมต่างๆ อีกทั้งรัฐยังท าหน้าที่แจกจ่ายและจัดสรรทรัพยากร ให้
กระจายไปสู่สังคมอย่างทั่วถึง รวมถึงรัฐยังท าหน้าที่จะเก็บภาษีจากสังคมเพ่ือน าไปแปลงเป็น
ทรัพยากรในการพัฒนาสังคมอีกด้วย ดังนั้น นโยบายสาธารณะอาจจะหมายถึง การควบคุมพฤติกรรม 
การจัดระเบียบการปกครอง การกระจายผลประโยชน์ และการจัดเก็บภาษีนั่นเอง๑๙  

                                                        
         ๑๙ Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 11th ed, (Upper Saddle River, N.J.: 
Pearson Education,Inc., 2005), p.1. 



๑๖ 

 

นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาล ซึ่งครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของ
รัฐบาล๒๐ เป็นแนวทางปฎิบัติที่มีจุดมุ่งหมายของรัฐบาล ในเรื่องที่เกี่ยวกับปัญหาหรือเรื่องที่น่าเป็น
ห่วง โดยนโยบายเชื่อมโยงกับการกระท าแบบเจาะจงหรือที่มุ่งเน้นเป้าหมายมากกว่าพฤติกรรมแบบ
สุ่มหรือโอกาสที่เกิดขึ้น นโยบายสาธารณะในระบบการเมืองสมัยใหม่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือบรรลุ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ หรือให้ผลลัพธ์ที่แน่นอน แม้ว่าจะไม่บรรลุความส าเร็จก็ตาม๒๑ และยังเป็น 
ส่วนประกอบของทางเลือกในการตัดสินใจและการกระท าที่ช่วยในการจัดสรรคุณค่า โดยถ้าเป็นแค่
การตัดสินใจเพียงอย่างเดียว จะไม่ถือเป็นนโยบาย เพราะเพียงแค่การตัดสินใจว่าจะท าอะไรนั้น มิได้
หมายความว่าสิ่งนั้นจะสัมฤทธิ์ผลการตัดสินใจ เป็นแค่การเลือกจากหลายทางเลือกจากบุคคล หรือ
กลุ่มเท่านั้น ซึ่งการตัดสินใจนั้น เป็นแค่หนึ่งในขั้นตอนปกติของการก าหนดนโยบายเท่านั้น ไม่ใช่
ทั้งหมดของนโยบาย โดยหลังจากก าหนดนโยบายแล้ว ต้องมีการบังคับใช้ไปปฏิบัติจริง๒๒ ในส่วนของ
การตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางที่พึงประสงค์ เพ่ือจะได้น ามาใช้เป็นกรอบในการด าเนิน
กิจกรรมของรัฐ โดยมีความมุ่งหวังที่จะแก้ไขปัญหา ป้องกันปัญหา รวมทั้งให้เกิดสภาพการณ์ที่ 
พึงประสงค์ข้ึนในสังคม๒๓ ในส่วนของความหมายนโยบายสาธารณะมี ๒ แนวทาง คือ ความหมายทาง
แคบ หมายถึง กิจกรรม/การกระท าของรัฐบาลและมิติการเลือกตัดสินใจของรัฐบาล ส่วนความหมาย
ที่กว้าง หมายถึง แนวทางในการกระท าของรัฐบาล๒๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
         ๒๐ Ira Sharkansky, “The Political Scientist and Policy Analysis : An Introduction”, in Policy 
Analysis in Political Science, ed. by Ira Sharkansky, (Chicago :  Markham Publishing Company, 
1970) : p.1. อ้างใน สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์, นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ , 
พิมพ์ครั้งท่ี ๒๕ (กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕), หน้า ๕. 
        ๒๑ Anderson, James E., Public Policymaking: an Introduction, 4th ed., Boston, MA: 
Houghton Mifflin Co., 2000, pp.4-5. 
         ๒๒ Easton, David, The Political System An Inquiry in to the State of Political Science, 
(New York: Alfred A. Knorf, 1953), pp. 129-130. 
       ๒๓ ธันยวัฒน์ รัตนสัค, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง), (เชียงใหม่ : คณึงนิจการพิมพ์, 
๒๕๕๕), หน้า ๕. 
         ๒๔ มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๙), หน้า ๖. 



๑๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๓  แสดงความหมายค าว่านโยบายสาธารณะ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Dye, Thomas R., (1984, p.1). นโยบายสาธารณะคือสิ่งที่รัฐบาลตัดสินใจเลือกจะกระท า

หรือไม่ท า 
Ira Sharkansky, (1970, p.1). นโยบายสาธารณะ คือ กิจกรรมที่กระท าโดยรัฐบาล ซึ่ง

ครอบคลุมกิจกรรมทั้งหมดของรัฐบาล 
James E. Anderson, (2000, pp.4-5). นโยบายสาธารณะ หมายถึ ง  แนวทางปฎิบัติที่ มี

จุดมุ่งหมายของรัฐบาล  
David Easton, (1953, pp.129-130). ส่วนประกอบของทางเลือกในการตัดสินใจและการ

กระท าท่ีช่วยในการจัดสรรคุณค่า 
ธันยวัฒน์ รัตนสัค, (๒๕๕๕, หน้า ๕). การตัดสินใจของรัฐบาลในการเลือกแนวทางท่ีพึงประสงค์ 
มยุรี อนุมานราชธน, (๒๕๔๙, หน้า ๖). ความหมายนโยบายสาธารณะ ทางแคบ คือ การกระท า

และมิติการตัดสินใจของรัฐบาล ทางกว้าง คือ การกระท า
ของรัฐบาล 

      
๒.๑.๓.๒ ตัวแบบส าหรับการวิเคราะห์นโยบาย (Models for Policy Analysis) 

ส าหรับตัวแบบในการก าหนดนโยบายสาธารณะ Thomas R. Dye เสนอตัวแบบในการก าหนด
นโยบายสาธารณะ ดังต่อไปนี้๒๕  คือ 

๑) ตัวแบบสถาบัน (Institutionalism) คือ สถาบันการเมืองของรัฐ เช่น 
สถาบันนิติบัญญัติ ศาล ข้าราชการ และอ่ืนๆ เป็นศูนย์กลางในการใช้อ านาจก าหนดนโยบาย
สาธารณะ ทั้งในการก าหนด ด าเนินการและบังคับใช้ ความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายสาธารณะและ
สถาบันของรัฐจึงมีความใกล้ชิดมาก นโยบายจะไม่กลายเป็นนโยบายสาธารณะจนกระทั่งได้ดูแล  
ด าเนินการ และบังคับใช้กฎหมายโดยสถาบันของรัฐ 

๒) ตัวแบบกระบวนการ (Process) มองว่า กระบวนการการเมืองและ
พฤติกรรมเป็นศูนย์กลางในการศึกษาในเรื่องนโยบายสาธารณะ ได้มีการค้นพบรูปแบบของกิจกรรม
หรือกระบวนการ โดยนักรัฐศาสตร์ได้จัดกลุ่มของกิจกรรมต่างๆ ตามความสัมพันธ์ของพวกเขา 
กับนโยบายสาธารณะ ด้วยชุดของกระบวนการนโยบายสาธารณะ ๕ ขั้นตอน คือ ๑. การระบุปัญหา 
๒. การก าหนดวาระนโยบาย ๓. การก าหนดข้อเสนอนโยบาย ๔. การอนุมัตินโยบาย ๕. การน า
นโยบายไปปฏิบัติ และ ๖. การประเมินผลนโยบาย สรุปคือ แนวคิดนี้มองว่า นโยบาย คือ กิจกรรม
ทางการเมือง 

 

                                                        
         ๒๕ Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 11th ed. (Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice Hall, 2005), pp.11-26. 



๑๘ 

 

๓) ตัวแบบเหตุผล (Rationalism) เป็นตัวแบบนโยบายที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
ผลตอบแทนสูงสุดแก่สังคม รัฐบาลควรเลือกนโยบายซึ่งส่งผลให้เกิดผลก าไรแก่สังคม ที่เกินกว่า
ค่าใช้จ่าย และรัฐบาลควรงดเว้นนโยบายหากค่าใช้จ่ายไม่ได้รับผลประโยชน์ โดยใช้หลักของการ
วิเคราะห์เชิงเศรษฐศาสตร์ และจะไม่ด าเนินนโยบายที่ต้นทุนสูงกว่าผลประโยชน์ 

๔) ตัวแบบค่อยเป็นค่อยไป (Incrementalism) เป็นตัวแบบนโยบาย
แบบอนุรักษ์นิยมในแผนงานที่มีอยู่ นโยบายและค่าใช้จ่ายถูกพิจารณาเป็นพ้ืนฐานและให้ความสนใจ
กับแผนงานและนโยบายใหม่ๆ รวมถึงการเพ่ิมลดหรือแก้ไขแผนงานปัจจุบัน ผู้ก าหนดนโยบายมัก
ยอมรับความถูกต้องตามกฎหมายของแผนงานที่จัดตั้งขึ้นโดยปริยายและตกลงที่จะด าเนินการต่อ
นโยบายที่เกิดข้ึนก่อนหน้า 

๕) ตัวแบบชนชั้นน า (Elite theory) นโยบายสาธารณะนี้ ถูกมองว่าเป็น
ความพึงพอใจและคุณค่าของชนชั้นปกครอง โดยประชาชนถูกแยกและไม่ได้รับรู้เกี่ยวกับนโยบาย
สาธารณะที่ดีนัก ชนชั้นสูงได้แสดงความคิดเห็นต่อนโยบายมากกว่าประชาชน นโยบายสาธารณะ
เหล่านั้นจึงกลายเป็นความต้องการของชนชั้นสูง สังคมและการบริหารสาธารณะเพียงแค่ด าเนินการ
ตามนโยบายที่ก าหนดโดยชนชั้นปกครองแล้วไหลลงสู่มวลชน โดยที่พวกเขาไม่ได้ต้องการ 

๖) ตัวแบบอ่ืนๆ เช่น ตัวแบบทางเลือก (Public choice model), ตัวแบบ
กลุ่ม (Group model) และ ตัวแบบทฤษฎีเกม (Game theory) 

ดุษฎีนิพนธ์ฉบับนี้ ผู้ศึกษาจะน ากรอบของ ตัวแบบกระบวนการ (Process) เข้ามาวิเคราะห์
ถึงการบริหารจัดการกระบวนการผลักดันการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุกรรมพืชบนยอดดอยอินทนนท์
เป็นนโยบายสาธารณะของไทย เนื่องจากเห็นว่า ในแต่ละข้ันตอนมีกิจกรรมการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้อง 

โดยตัวแบบกระบวนการ (Process Model) มองว่า นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทาง
การเมือง เนื่องจากในทุกๆ ขั้นตอนของกระบวนการนโยบายจะมีการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยเสมอ 

กระบวนการนโยบายสาธารณะประกอบไปด้วยขั้นตอนส าคัญ ๖ ขั้นตอน๒๖  คือ 
๑. การระบุปัญหา (Problem Identification) คือ การระบุปัญหาของนโยบาย ความต้องการ

ของประชาชน ผ่านการด าเนินการของรัฐบาล 
๒. การก าหนดวาระในการตัดสินใจ (Agenda Setting) คือ การมุ่งเน้นความสนใจของ

สื่อมวลชนและเจ้าหน้าที่รัฐบาลบนปัญหาเฉพาะ สู่การตัดสินใจว่าอะไรที่จะต้องตัดสินใจ 
๓. การก าหนดข้อเสนอนโยบาย (Policy Fomation) คือ การพัฒนานโยบายข้อเสนอ

นโยบายโดยกลุ่มผลประโยชน์ คณะท างานท าเนียบขาว คณะท างานสภานิติบัญญัติ และเหล่านักคิด 
๔. การอนุมัตินโยบาย (Policy Legitimation) คือ การจ าแนกและการตรานโยบาย  

ผ่านกิจกรรมทางการเมืองโดยสภานิติบัญญัติ ประธานาธิบดี และศาล 
๕. การน านโยบายไปปฏิบัติ (Policy lmplementation) คือ การปฏิบัติการของนโยบาย

ผ่านองค์กรราชการ ค่าใช้จ่ายสาธารณะ และกิจกรรมของหน่วยงานบริหาร 
๖. การประเมินผลนโยบาย (Policy Evaluation) คือ การประเมินผลนโยบายโดยหน่วยงาน

ภาครัฐเอง ที่ปรึกษาหน่วยงานข้างนอก 

                                                        
          ๒๖ Dye, Thomas R., Understanding Public Policy, 11th ed. (Upper Saddle River, N.J.: 
Prentice Hall, 2005), p.14. 



๑๙ 

 

ด้วยเหตุนี้โธมัส ดาย จึงมองว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมือง ในกระบวนการ
นโยบายทุกข้ันตอนมีการเมืองเข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ 

กระบวนการก าหนดนโยบาย อาจเริ่มต้นด้วยการพิจารณาประเด็นปัญหาที่เป็นมาจาก
นโยบายที่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ยังไม่สามารถจัดการแก้ไขปัญหาได้ส าเร็จในระดับที่น่าพอใจ หรือ 
อาจเริ่มต้นพิจารณาประเด็นปัญหาใหม่ ซึ่งยังไม่มีการก าหนดนโยบายใดๆมารองรับและก าลังเป็น
ประเด็นปัญหาที่ได้รับความสนใจ๒๗ การก่อตัวของปัญหานั้น ประกอบด้วยขั้นตอนย่อยที่ส าคัญ คือ 
การค้นหาหรือระบุประเด็นปัญหาและการกลั่นกรองประเด็นปัญหา๒๘ 

โดยผู้ที่ก าหนดปัญหาหรือระบุปัญหาจะต้องพิจารณาปัญหาสาธารณะจาก ๓ ประเด็น
ดังต่อไปนี้ 

๑. การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ โดยจะพิจารณาตามประเด็นต่อไปนี้๒๙  คือ   
๑.๑ ความรุนแรง (Extremity) ปัญหาที่รุนแรงจะเป็นระเบียบวาระได้ง่าย เช่น โรคระบาด

รุนแรงมีผลให้รัฐต้องเข้าไปแก้ไข เช่น ไข้หวัดนก หรือ โรคเอดส์ เป็นต้น 
๑.๒ การกระจุกตัว (Concentration) แม้ปัญหาจะไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่ถ้า

กระจุกตัวมากๆ ก็อาจท าให้รัฐต้องสนใจ เช่น ถ้าคนตกงานจังหวัดเดียว ๕๐,๐๐๐ คน เป็นต้น 
๑.๓ จ านวนคน (Range of persons) โดยทั่วไปยิ่งคนได้รับผลกระทบจากปัญหาหรือ

มีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากปัญหามาก ก็ยิ่งมีโอกาสเป็นระเบียบวาระมาก แต่ต้องดูควบคู่กับ
ความรุนแรงด้วย เพราะปัญหากระทบคนจ านวนน้อยแต่รุนแรงย่อมมีโอกาสเป็นระเบียบวาระได้
มากกว่าปัญหากระทบคนจ านวนมาก แต่ไม่รุนแรง 

๑.๔ ความเข้มข้นหรือความหนาแน่นของการรวมตัวกัน (Intensity) เช่น ความหนาแน่น
ของกลุ่มผู้บริโภคมีน้อยกว่าผู้ผลิต หรือ กลุ่มผู้เสียภาษีรวมตัวกันได้น้อยกว่ากลุ่มชาวนา หรือผู้ผลิต
อาวุธ ซึ่งสามารถผลักดันปัญหาได้ไม่เท่ากัน 

๑.๕ การมองเห็นได้ชัด (Visibility) สังคมมักเต็มใจที่จะใช้เงินเพ่ือช่วยผู้ประสบภัยกับ
ปัญหาที่มองเห็นได้ชัด เช่น เปรียบเปรยว่าสังคมยอมเอาเงินไปช่วยชีวิตคนปีนเขา แต่ไม่ยอมเอาเงิน
ไปใช้ในการป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ เพราะคนติดอยู่บนเขาเป็นปัญหาที่เห็นชัดกว่า หรือว่า ปัญหา
บางอย่างอันตรายมากแต่มองเห็นชัดน้อยกว่า 

๒. การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  
ตามแนวคิดของเจมส์ แอนเดอร์สัน และคณะ๓๐ จะพบว่า สาเหตุหลักของการหยิบยก

ปัญหาขึ้นมาเป็นปัญหาเชิงนโยบายจะประกอบด้วย 

                                                        
         ๒๗ มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ท, ๒๕๔๙), หน้า ๑๓๑. 
         ๒๘ ปิยะพงษ์ บุษบงก์, การก าหนดนโยบายสาธารณะ: กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ กรอบ และ
เทคนิค, (กรุงเทพมหานคร : เสมาธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๔๙. 
         ๒๙ Peters, B. Guy, American Public Policy: Promise and Performance, 2nd ed., (New 
Jersey: Chatham House, 1986), pp.46-51. อ้างใน เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, นโยบายสาธารณะ, (กรุงเทพมหานคร : 
บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด, ๒๕๕๐), หน้า ๑๕๑-๑๕๒. 

๓๐ Anderson, James E., Public Policy Making, Third edition, (New York : Holt, Rinehart  
and Winston, 1984), อ้างใน ปิยะพงษ์ บุษบงก์, การก าหนดนโยบายสาธารณะ : กระบวนทัศน์ แนวทาง ตัวแบบ 
กรอบ และเทคนิค, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์เสมาธรรม, ๒๕๕๒), หน้า ๑๕๗. 



๒๐ 

 

๒.๑ การสอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่มที่มีความส าคัญ โดยความส าคัญของกลุ่มนั้น
ขึ้นอยู่กับ จะข้ึนอยู่ ๑) อ านาจของกลุ่ม ๒) สถานภาพทางสังคมของกลุ่ม ๓) จ านวนของบุคคลในกลุ่ม 

๒.๒ การสอดคล้องกับนโยบายเน้นหนักของผู้น าทางการเมืองที่ใช้ในการหาเสียง 
๒.๓ ปัญหาที่เกดิจากเหตุการณ์เฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์วิกฤต เช่น เหตุการณ์

วิกฤติและเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงที่สังคมการเมืองต้องตระหนัก กล่าวได้ว่า หน้าต่างทุกบานเปิด
ให้ประเด็นปัญหาที่มากับวิกฤติและความเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเข้าสู่วาระนโยบายอย่างพอดิบพอดี 

๓. บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายหรือก าหนดนโยบาย นอกจากสถาบัน ได้แก่ ฝ่ายนิติ

บัญญัติ ฝ่ายบริหาร และฝ่ายตุลาการ ซึ่งมีหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย และ
เรียกสถาบันทั้ง ๓ นี้ว่า ผู้มีส่วนร่วมการก าหนดนโยบายอย่างเป็นทางการ๓๑ ยังมีผู้มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดนโยบายอย่างไม่เป็นทางการอีก ได้แก่ กลุ่มผลประโยชน์ พรรคการเมือง และประชาชนทั่วไป 
ซึ่งไม่มีอ านาจหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญในการตัดสินใจก าหนดนโยบาย๓๒   
         
ตารางท่ี ๒.๔  แสดงกระบวนการนโยบาย 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
Thomas R. Dye, (2005, p.1). นโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมืองในทุกขั้นตอน 
Peters, B. Guy, (1986, pp.46-
51). 

การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะจะดูจากความ
รุนแรง  กระจุกตัว จ านวนคน  ความเข้มข้น การมองเห็นได้ชัด 

Anderson, James E., (1984, 
p.42). 

การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิง
นโยบาย คือ สอดคล้องกับผลประโยชน์ของกลุ่ม สอดคล้อง
นโยบายของผู้น าทางการเมือง ปัญหาที่เกิดวิกฤติ 

 
 
 
 
 
 
 

                                                        
         ๓๑ ธันยวัฒน์ รัตนสัค, นโยบายสาธารณะ, (เชียงใหม่ : โรงพิมพ์คนึงนิจการพิมพ์, ๒๕๔๖) หน้า ๑๑๑-
๑๒๔ อ้างในมยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งที่ ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซเปอร์เน็ท 
จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒. 
         ๓๒ Anderson, James E., Public Policy Making, 3rd ed., (New York : Holt, Rinehart & 
Winston, 1984), อ้างใน มยุรี อนุมานราชธน, นโยบายสาธารณะ, พิมพ์ครั้งท่ี ๓, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท เอ็กซ
เปอร์เน็ท จ ากัด, ๒๕๕๒), หน้า ๔๒. 



๒๑ 

 

จากการศึกษาพบว่าสังคมไทยมีจุดอ่อนของนโยบายสาธารณะ ดังนี้ 
๑. ประชาชนเข้าไม่ถึงกระบวนการนโยบายสาธารณะ เรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเฉพาะของฝ่าย

การเมือง ฝ่ายรัฐบาล และฝ่ายราชการไปเสียส่วนใหญ่ ประชาชนอาจได้เข้าร่วมบ้างให้ดูพอเป็นพิธี
เท่านั้นการแก้จุดอ่อนนี้ รัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.๒๕๔๐  ได้เขียนไว้ชัดเจน ตัวอย่างในมาตรา ๗๖ ระบุ
ไว้ว่า “รัฐต้องส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบายการตัดสินใจ
ทางการเมือง การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ
ทุกระดับ”และในรัฐธรรมนูญฉบับปี พ.ศ.๒๕๕๐ ก็มีเขียนไว้ในมาตรา ๘๗ (๑) ว่า “รัฐต้องส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น” 

๒. ให้ความส าคัญของคุณค่าและมิติต่างๆ อย่างไม่สมดุล โดยนโยบายสาธารณะส่วนใหญ่ 
มุ่งไปที่เรื่องของเศรษฐกิจเป็นส าคัญเสมอ และการให้โอกาสแก่คนบางกลุ่ม ในขณะที่คนส่วนใหญ่เสีย
โอกาสและเสียเปรียบ เช่น นโยบายสาธารณะในการพัฒนาเส้นทางคมนาคมขนส่งที่มุ่งที่การขยายตัว
ทางเศรษฐกิจปฏิบัติยังไม่ค่อยเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญสักเท่าใดและความสะดวกสบาย
ของคนที่มีโอกาสใช้รถใช้ถนนมากกว่า ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน และกระทบต่อ
สุขภาพของมหาชน เป็นต้น 

๓. การสร้างนโยบายสาธารณะ ขาดข้อมูลหลักฐานทางวิชาการที่มีน้ าหนักเพียงพอ สร้าง
นโยบายขึ้นจากผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางหมู่ ขาดการค านึงถึงผลกระทบที่รอบด้านอย่าง
เพียงพอ เช่น นโยบายการพัฒนาภาคอุตสาหกรรม นโยบายการพัฒนาพลังงาน เป็นต้น 

๔. ขาดกระบวนการประเมินผลกระทบและการก าหนดทางเลือกที่หลากหลาย เมื่อก าหนด
เป็นนโยบายสาธารณะและลงมือด าเนินการไปแล้ว ไม่มีกลไกวิธีการในการประเมินผลกระทบด้าน
ต่างๆ และขาดการคิดทางเลือกที่หลากหลาย ที่ส าคัญ คือ ประชาชนไม่ได้มีส่วนร่วมเลือกทางเลือก
เหล่านั้น เช่น นโยบายพัฒนาพลังงานไปสู่การพัฒนาพลังงานกระแสหลักที่มุ่ งรับใช้การพัฒนาธุรกิจ
อุตสาหกรรม การพัฒนาที่ดิน การจัดการเมืองที่มุ่งไปในทางรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจมากกว่า
รองรับการอยู่ร่วมกันอย่างผสมกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีสุขภาวะ เป็นต้น 

๕. ขาดระบบการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลนโยบายสาธารณะต่างๆ ที่เกิดขึ้นและได้
ลงมือด าเนินการไปแล้ว ผลกระทบที่เกิดจากนโยบายสาธารณะต่างๆ จึงสะสมพอกพูน เป็นปัญหา
รุนแรงและเรื้อรังไม่ได้รับการแก้ไข หรือปรับเปลี่ยนนโยบายเท่าที่ควร๓๓ จากประเด็นดังกล่าว 
ชี้ให้เห็นว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นกระบวนการที่ส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว หรือ 
"ความเป็นไปได้" ของนโยบายสาธารณะนั้นๆ 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ ประเวศ วะสี ได้กล่าวไว้ในหนังสือเรื่อง “กระบวนการนโยบายสาธารณะ” 
ว่าไม่ควรรวบรัดก าหนดประเด็นนโยบายสาธารณะโดย “ผู้รู้” ไม่กี่คนเท่านั้น แต่ควรให้เกิดการมีส่วน
                                                        
         ๓๓  อ าพล จินดาวัฒนะ, การสร้างนโยบายสาธารณะเพ่ือสุขภาพแบบมีส่วนร่วม: มิติใหม่ของการสร้าง
เสริมสุขภาพ, (นนทบุรี:  ส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ, ๒๕๕๑), อ้างใน ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบ
สุขภาพชุมชน (สพช.), เอกสารการสัมมนา  นโยบายสาธารณะ: เครื่องมือการขับเคลื่อน ระบบสุขภาพชุมชน.การ
ประชุมมหกรรมสุขภาพชุมชน ครั้งท่ี ๒ : "จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่ จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ" , (นนทบุรี : 
ส านักงานวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, ๒๕๕๕), หน้า ๗.  



๒๒ 

 

ร่วมเสนอประเด็นนโยบายจากฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เป็นกระบวนการสาธารณะ เพราะ
เมื่อเป็นกระบวนการสาธารณะแล้ว จะเกิดความกระตือรือร้นจากฝ่ายต่างๆ และกระบวนการ
สาธารณะจะท าให้งานวิชาการลงตัว และถูกน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น  ฝ่ายต่างๆ ควรจะมีอย่างน้อย ๘ ฝ่าย 
คือ ๑. ประชาชน/องค์กรพัฒนาเอกชน ๒. สื่อมวลชน ๓. นักวิชาการ/มหาวิทยาลัย ๔. องค์กร
สนับสนุนการวิจัยนโยบาย เช่น สภาวิจัย สกว. สวรส. สสส. สปสช. มสช. ๕. ภาคธุรกิจเอกชน  
๖. องค์กรท างานนโยบาย เช่น กระทรวงต่างๆ ๗. ฝ่ายการเมือง เช่น รัฐบาล รัฐสภา ๘. ผู้แทนองค์กร
อิสระ เช่น คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ อาจจะมี
ฝ่ายอ่ืนๆ อีก๓๔ 

ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับบวรศักดิ์ อุวรรณโณและคณะ กล่าวไว้ใน รายงานการศึกษาเรื่อง
การมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะว่า ปัญหาอุปสรรคในการมีส่วนร่วม
ของประชาชนซึ่งเกิดข้ึนมากที่สุด คือ 

๑. การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารไม่ครบถ้วน ถูกต้อง ท าให้ประชาชน
ขาดข้อมูลส าหรับการเข้ามีส่วนร่วม หรือมีการเปิดเผย แต่เป็นเพียงการปฏิบัติเพ่ือให้ครบตามที่
กฎหมายหรือกฎเกณฑ์ก าหนดเท่านั้น มิได้มีเป้าหมายให้ประชาชนรับรู้รับทราบ หรือใช้ข้อมูลด้าน
เดียวในการพิจารณาด าเนินการ 

๒. การร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ ไม่เปิดให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็น 
หรือจัดให้รับฟังความคิดเห็นประชาชนตามรูปแบบเท่านั้น ไม่ได้ให้โอกาสได้แสดงความคิดเห็น หรือ
ไม่ได้น าความคิดเห็นของประชาชนไปใช้ประกอบการพิจารณาด าเนินการ หรือ “ผู้มีส่วนได้เสีย” หรือ
“ผู้ได้รับผลกระทบ” แท้จริงไม่ได้เข้าร่วม 

๓. การติดตามประเมินผลและตรวจสอบ ไม่เปิดช่องให้ประชาชน โดยเฉพาะสื่อมวลชน
ท้องถิ่น ได้ท าหน้าที่ติดตามตรวจสอบการท างานของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น กีดกันไม่ให้เข้าร่วมฟังหรือ
ถ่ายทอดการประชุมสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือไม่เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
ประกวดราคา ทั้งนี้ ปัญหาอุปสรรคดังกล่าวข้างต้น ส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติมากกว่าเป็นปัญหา
ที่เกิดจากกฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ดังนั้น ประชาชนส่วนใหญ่จึงต้องการให้มีการแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวข้างต้น โดยก าหนดรับรองเรื่องการมีส่วนร่วมไว้ในกฎหมาย และ ที่ส าคัญยิ่งไปกว่านั้น ต้องมี
การบังคับใช้กฎหมายเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมอย่างแท้จริง ดังมีข้อเสนแนะต่อไปนี้ 

๓.๑ ก าหนดมาตรการ กลไก หรือหลักประกันเพ่ือให้การด าเนินการหรือเกิดผลในทาง
ปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยที่ควรก าหนดประเภทและชนิดของข้อมูลข่าวสารที่ต้องเปิดเผย ก าหนดให้
เปิดเผยก่อนที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ กล่าวคือ 
ต้องเป็นการให้ข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง รวดเร็ว และทันการณ์ 

๓.๒ ต้องมีการรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีส่วนได้เสีย หรือ 
ผู้ได้รับผลกระทบแท้จริง โดยที่มีการน าความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาใช้ประกอบการด าเนิน

                                                        
         ๓๔ ประเวศ วะสี, กระบวนการนโยบายสาธารณะ (Public Policy Process), (กรุงเทพมหานคร :  
บียอนด์ พับลิสช่ิง, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙-๒๐. 



๒๓ 

 

นโยบายสาธารณะ ซึ่งการจัดรับฟังความคิดเห็นนี้ ควรมีช่องทาง รูปแบบ วิธีการที่หลากหลาย เพ่ือให้
หน่วยงานหรือผู้ปฏิบัติสามารถเลือกใช้ได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละกรณี 

๓.๓  ต้องมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตาม ประเมินผลและตรวจสอบการท างาน
ของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือสร้างความโปร่งใสและความเชื่อมั่น ซึ่งการติดตามตรวจสอบ หรือ
ประเมินผลนี้ มีได้หลากหลายวิธีการ ทั้งโดยตรง โดยอ้อม 

๓.๔ โดยที่การให้ข้อมูลข่าวสาร การรับฟังความคิดเห็น และการติดตามประเมินผล
และตรวจสอบของประชาชนนี้ ต้องเป็นไปโดยตลอดในกระบวนการนโยบายสาธารณะตั้งแต่ขั้นการ
คิดริเริ่มการตัดสินใจ การด าเนินการ การติดตามประเมินผล และการทบทวนนโยบายสาธารณะ ซึ่ง
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการนโยบายสาธารณะแล้ว ก็จะกลับกลับเข้าสู่วงจรของกระบวนการนโยบาย
สาธารณะอีกครั้ง  
 
ตารางท่ี ๒.๕   แสดงความหมายการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบายสาธารณะ 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
ประเวศ วะสี, (๒๕๕๒, หน้า ๑๙-๒๐) ควรให้เกิดการมีส่วนร่วมเสนอประเด็นนโยบายจาก

ฝ่ายต่างๆ อย่างกว้างขวาง เพ่ือให้เป็นกระบวนการ
สาธารณะ เพราะเมื่อเป็นกระบวนการสาธารณะแล้ว 
จะ เกิ ดความกระตื อรื อร้ นจากฝ่ ายต่ า งๆ  และ
กระบวนการสาธารณะจะท าให้งานวิชาการลงตัว และ
ถูกน าไปใช้ได้ง่ายขึ้น   

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, (๒๕๕๒, 
หน้า ๑๙-๒๐) 

๑) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารครบถ้วน 
๒) การร่วมแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 
๓) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้ติดตาม ประเมินผล 
๔) ต้องเป็นไปโดยตลอดในกระบวนการนโยบาย 
๕) ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเพ่ิมข้ึนในการตัดสินใจ 

 
๓.๕ ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมเพ่ิมขึ้นในการตัดสินใจการด าเนินการและการริเริ่ม

เสนอรวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติม๓๕ 
 
 
 
 
 

                                                        
         ๓๕ บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ, "การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการนโยบาย
สาธารณะ", รายงานวิจัย, (กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒), หน้า ๑๙-๒๐. 



๒๔ 

 

๒.๑.๓.๓ แนวคิดนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มส าคัญ ๔ กลุ่ม 
ตามแนวคิดของ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ มีข้อสมมติว่า การก่อเกิดของนโยบาย

เศรษฐกิจนโยบายหนึ่งนโยบายใด เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มเหตุปัจจัยที่ส าคัญ ๔ กลุ่ม 
มีด้วยกัน๓๖ คือ  

๑) ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) เหตุปัจจัยในกลุ่มนี้ประกบ
ด้วยระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Order) ความสัมพันธ์กับประเทศ
มหาอ านาจ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและบทบาทของบรรษัทนานาชาติ ตัวแปรเหล่านี้ไม่
เพียงแต่จะมีความส าคัญในการสร้างบรรยากาศและสภาวะแวดล้อมในตลาดนโยบายเศรษฐกิจเท่านั้น
หากทว่ายังมีอิทธิพลต่อการก่อเกิดของนโยบายเศรษฐกิจโดยผ่านอุปทานและ/หรืออุปสงค์หรือมี
อิทธิพลโดยตรงต่อตลาดนโยบายเศรษฐกิจอีกด้วย  

๒) โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) เหตุปัจจัย
ในกลุ่มนี้ประกอบด้วยระบอบการเมืองการปกครองจารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง
ตลอดจน ระบบความสัมพันธ์ในสังคมระบอบการเมืองการปกครองเป็นโครงครอบที่ก าหนดกติกาใน
ตลาดนโยบายเศรษฐกิจและอ านาจต่อรองสัมพัทธ์ระหว่างพลังทางด้านอุปทานกับพลังทางด้าน  
อุปสงค์ทั้งยังเป็นตัวการที่บ่งชี้ว่าประชาชนจะมีส่วนร่วมในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจ
หรือไม่และมากน้อยเพียงใดจารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมืองในสังคมเป็นโครงครอบที่
ก าหนดจารีตธรรมเนียมประเพณีในกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจนอกจากระบบ
ความสัมพันธ์ในสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ (Patron-client 
relationship) จะมีความส าคัญต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ทางการเมือง 

๓) อุปทานของนโยบายตัวละคร (Actors) ที่มีบทบาทส าคัญในการ
น าเสนออุปทานของนโยบายเศรษฐกิจประกอบด้วยกลุ่มบุคคลและสถาบันอย่างน้อย ๔ กลุ่ม คือ 
กลุ่มขุนนางวิชาการ (Technocrats) กลุ่มผู้ทรงอ านาจหรือชนชั้นน าทางอ านาจ (Power Elites) 
พรรคการเมืองและรัฐสภา 

๔) อุปสงค์ของนโยบายตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการเรียกร้องและ
ผลักดันนโยบายประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ๔ กลุ่ม คือ ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
สื่อมวลชน และนักเศรษฐศาสตร์  
 
ตารางท่ี ๒.๖  แสดงความหมายค าว่า แนวคิดนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม ๔ กลุ่ม 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, (๒๕๔๔, 
หน้า ๖-๗) 

นโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มส าคัญ ๔ กลุ่ม คือ (๑) 
ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) (๒) โครงสร้างส่วนบน
ของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) (๓) อุปทานของนโยบาย
ตัวละคร (Actors) (๔) อุปสงค์ของนโยบายตัวละคร 

                                                        
         ๓๖ รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์, กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยบทวิเคราะห์ 
เชิงประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๓๐, (กรุงเทพมหานคร : โครงการจัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖), 
หน้า ๖-๗. 



๒๕ 

 

๒.๑.๔ เอกสารเกี่ยวกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ในประเด็นนี้ ผู้ศึกษาจะกล่าวถึงประเด็นส าคัญ ๓ ประเด็น คือ ๑. ประวัติความเป็นมา 

โดยแบ่งเป็น ๑.๑ ความเป็นมาของประวัติการรวบรวมพันธุ์พืช ๑.๒ ประวัติของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
สวาลบาร์ด ๒. ลักษณะองค์ประกอบด้านต่างๆ ของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์   
๓. ศักยภาพในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของไทยบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
รายละเอียดดังนี้  

๑. ประวัติความเป็นมา 
๑.๑  ความเป็นมาของประวัติการรวบพันธุ์พืช :  
ความเป็นมาเรื่องราวของการเกษตรต้องย้อนกลับไปเมื่อ ๑๓,๐๐๐ ปีก่อน เมื่อสังคม

มนุษย์เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหารมาเป็นการเพราะปลูกเพ่ือเป็นอาหารแทน แต่
เรื่องการเก็บรักษาพันธุ์พืชเพ่ิงจะเกิดขึ้นเมื่อราว ๑๐๐ ปีที่ผ่านมานี่เอง โดยในช่วงปี ค.ศ. ๑๙๒๐-๑๙๒๙ 
นักปรับปรุงพันธุ์เริ่มมีการเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ และนักวิทยาศาสตร์ได้ค่อยๆ ทดลองและเก็บ
สะสมตัวอย่างของพืชแต่ละชนิดให้ครบถ้วนก่อนที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะสูญพันธุ์ไป นักวิทยาศาสตร์
เหล่านี้ ค้นคว้าข้อมูลของเมล็ดพืชชนิดต่างๆ ส่วนนักปรับปรุงพันธุ์ก็สร้างความหลากหลายที่เพ่ิมมากขึ้น
ของเมล็ดพันธุ์ ปัจจุบันมีเอกสารรวบรวมความหลากหลายสายพันธุ์พืชยุคใหม่ มีจ านวนมากกว่ายุค
สมัยใดๆ เฉพาะข้าวสาลีประเภทเดียวมีการบันทึกสายพันธุ์ต่างๆ ไว้ยาวถึง ๖ เมตร โดยแบ่งตาม 
สายพันธุ์ของแต่ละประเทศ ซึ่งเมล็ดพันธุ์จ านวนมากไม่สามารถน าไปขยายพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ได้ 
ส าหรับการขยายพันธุ์ โดยเฉพาะทั่วโลกหลายประเทศและสถาบัน ได้สร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์ขึ้นและ
เรียกว่า “ธนาคารยีน” (Gene Banks) มีการเก็บสะสมเมล็ดพืชที่หลากหลายกว่า ๑,๔๐๐ สายพันธุ์ 
มีตั้งแต่ตัวอย่างชิ้นเดียว จนถึงมากกว่า ๕๐๐,๐๐๐ ชิ้น ธนาคารเมล็ดพันธุ์เหล่านี้เป็นที่เก็บรักษา
ตัวอย่างราว ๖.๕ ล้านตัวอย่าง และในจ านวนนี้เป็นชนิดเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกันกว่า ๑.๕ ล้านชนิด 
และแต่ละชนิดมีความแตกต่างกันอีกมากมาย โดยผู้เชี่ยวชาญได้ยกตัวอย่างว่า มีข้าวสาลีราว 
๒๐๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ข้าวโพด ๓๐,๐๐๐ สายพันธุ์ ข้าวฟ่างอีก ๔๗,๐๐๐ สายพันธุ์ และแม้แต่ถั่วลิสง
มีถึง ๑๕,๐๐๐ สายพันธุ์  สายพันธุ์ยอดนิยมบางส่วนได้รับการกระจายไปในธนาคารยีนแห่งต่างๆ
อย่างกว้างขวาง แต่ขณะที่บางสายพันธุ์ก็มีเก็บไว้ในธนาคารยีนเพียงแห่งเดียวเท่านั้น ซึ่งระบบ
สารสนเทศได้ช่วยในการระบุและตรวจสอบการเก็บเมล็ดพันธุ์ที่ซ้อนซ้อนกัน โดยตัวอย่างราวครึ่งหนึ่ง
อยู่ในประเทศก าลังพัฒนาและราวครึ่งหนึ่งของตัวอย่างทั้งหมดเป็นธัญพืช๓๗  

ถึงปัจจุบันมีธนาคารยีน (Gene Banks) อยู่ประมาณ ๑,๗๕๐ สถาบันทั่วโลกเช่นเดียวกับ
จ านวนเมล็ดพันธุ์ของธนาคารเมล็ดพืชของชุมชน เช่น โครงการธนาคารพันธุ์ข้าวพ้ืนเมือง "Debal 
Deb" ในรัฐโอริสสา ประเทศอินเดีย ทั้งนี้จากเริ่มแรกสถาบัน CGIAR (consultative Group on 
International Agricultural Research) ได้มีส่วนร่วมในการศึกษาและการรักษาความหลากหลาย

                                                        
       ๓๗The Cary Fowler, The Global Crop Diversity Trust, and Svalbard Global Seed Vault: 
Securing the Future of Agriculture, [online]. available from: http://www.croptrust.org/documents/ 
Svalbard%20opening/New%20EMBARGOED-Global%20Crop%20Diversity%20Trust%20Svalbard% 
20Paper.pdf [7 October 2015] 
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ทางชีวภาพจากการรับรองบทบัญญัติของพืชต่างๆ ถึงปัจจุบันมีถึง ๗๑๐,๐๐๐ สายพันธุ์ของธัญพืชที่
ถูกเก็บไว้ ในแหล่งรวบรวมนานาชาติของ CGIAR สายพันธุ์ทั้งหมดทั้งหมดที่อยู่ในแหล่งรวมเหล่านี้
เป็นสินค้าสาธารณะระหว่างประเทศ (International public goods) ที่อยู่ภายใต้ข้อก าหนดและ
เงื่อนไข โดยการเจรจาของสนธิสัญญาระหว่างประเทศทรัพยากรพันธุกรรม พืชเพ่ืออาหารและ
การเกษตร (International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and 

ยกตัวอย่างธนาคารยีนที่มีชื่อเสียง คือ ธนาคารยีนข้าวนานาชาติ (The International 
Rice Gene bank: IRRI) "IRRI" ตั้งอยู่ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ภายใต้การก ากับของสถาบัน CGIAR 
(Consultative Group on International Agricultural Research) โดยพันธุกรรมข้าวนานาชาติ
มากกว่า ๑๑๗,๐๐๐ ชนิด ซึ่งมีทั้งพันธุ์ข้าวสมัยใหม่และแบบดั้งเดิม รวมถึง พันธุ์ข้าวป่าจ านวนมาก  
ซึ่งถือว่าเป็นรวบรวมความหลากหลายทางพันธุกรรมข้าวที่ใหญ่ที่สุด โดยประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลก
ได้ส่งพันธุ์ข้าวมาเก็บไว้ที่นี้ เพ่ือการรักษาความปลอดภัยและการใช้งานร่วมกัน เนื่องจากพันธุ์ดั้งเดิม
และพันธุ์ข้าวป่าที่ถูกกัดเซาะหายไป ซึ่งจะช่วยให้เกษตรกรได้พัฒนาพันธุ์ใหม่ ดังนั้นทาง IRRI ท างาน
ในเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง เพื่อให้แน่ใจว่าการดูแลรักษาในระยะยาวของความหลากหลายทางชีวภาพ
ของข้าวและเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ระดับโลกในการอนุรักษ์ทรัพยากรพันธุกรรมข้าว โดยความ
ร่วมมือกับองค์กรระดับชาติและองค์กรระดับภูมิภาคและต่างประเทศทั่วโลก รวมทั้งโครงการวิจัยของ
สถาบัน CGIAR  ในการจัดการรวบรวมพันธุ์พืชอย่างยั่งยืนต่อไป๓๙ และที่ได้รับความสนใจมากสุด คือ
การจัดสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) หรืออุโมงค์
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด สร้างขึ้นบนเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งอยู่ทางตอนเหนือของนอร์เวย์ 
ซึ่งได้เปิดตัวไปเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๘ โดยสาเหตุที่เกาะแห่งนี้ ได้รับการคัดเลือกด้วยเหตุผลหลายๆ อย่าง  
อาทิ ๑) อุณหภูมิอยู่ในระดับเยือกแข็ง ท าให้เกิดเป็นการแช่แข็ง ตามธรรมชาติ ๒) การที่อุโมงค์อยู่ใน
สถานทีห่่างไกล ถอืเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัย ๓) โครงสร้างพ้ืนฐานในท้องที่มีความพร้อมเป็นเลิศ 
๔) นอร์เวย์มีความกระตืนรือร้นในการเป็นผู้ถูกเลือก ๕) พ้ืนที่มีความม่ันคงทางธรณีวิทยา๔๐  

สรุปว่า การเกษตรของมนุษย์ย้อนกลับไปได้ถึง ๑๓,๐๐๐ ปีก่อน เมื่อสังคมมนุษย์เริ่ม
เปลี่ยนแปลงจากการล่าสัตว์เพ่ือเป็นอาหาร มาเป็นการเพราะปลูกเพ่ือเป็นอาหารแทน แต่เรื่องการ
เก็บรักษาพันธุ์พืชเพ่ิงจะเกิดขึ้นเมื่อราว ๑๐๐ ปีที่ผ่านมานี่เอง โดยในช่วงระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๒๐-

                                                        
         ๓๘ CGIAR Consortium, Genebanks : investing in biodiversity for future generations, 
[online]. Available from: http://www.cgiar.org/consortium-news/genebanks-investing-in-biodiversity- 
for- future-generations/[7 October 2015] 
         ๓๙ IRRI, The International Rice Genebank, The International Rice Genebank, [online]. 
Available from:  http://irri.org/our-work/research/genetic-diversity/international-rice-genebank  
[7 October 2015]. 
        ๔๐ Cary Fowler, The Global Crop Diversity Trust, Svalbard Global Seed Vault: Securing 
the Future of Agriculture, [online]. Available from: http://www.croptrust.org/documents/ 
Svalbard%20opening/New%20EMBARGOED-Global%20Crop%20Diversity%20Trust%20Svalbard% 
20Paper.pdf [7 October 2015]. 
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๑๙๒๙ นักปรับปรุงพันธุ์เริ่มมีการเก็บสะสมเมล็ดพันธุ์ใหม่ๆ และนักวิทยาศาสตร์ได้ค่อยๆ ทดลอง
และเก็บสะสมตัวอย่างของพืชแต่ละชนิดให้ครบถ้วน ก่อนที่เมล็ดพันธุ์เหล่านั้นจะหายไป มาจนถึง
ปัจจุบันมีธนาคารยีน (Genebanks) หรือแหล่งเก็บพันธุ์พืชอยู่ประมาณ ๑,๗๕๐ สถาบันทั่วโลก แต่ที่
ได้รับความสนใจมากสุด คือ การจัดสร้างธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global 
Seed Vault) หรืออุโมงค์ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด สร้างขึ้นบนเกาะสวาลบาร์ด ซึ่งอยู่ทาง
ตอนเหนือของนอร์เวย์ โดยได้เปิดตัวไปเมื่อปี ค.ศ.๒๐๐๘ สาเหตุที่เกาะแห่งนี้ได้รับการคัดเลือกด้วย
เหตุผลหลายๆ อย่าง อาทิ ๑) อุณหภูมิอยู่ในระดับเยือกแข็งท าให้เกิดเป็นการแช่แข็งตามธรรมชาติ   
๒) การที่อุโมงค์อยู่ในสถานที่ห่างไกลถือเป็นการช่วยรักษาความปลอดภัย ๓) โครงสร้างพ้ืนฐานใน
ท้องที่มีความพร้อมเป็นเลิศ  ๔) นอร์เวย์มีความกระตืนรือร้นในการเป็นผู้ถูกเลือก ๕) พ้ืนที่มีความ
มั่นคงทางธรณีวิทยา 

๑.๒ ความเป็นมาอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด (The history of The Vault)  
๑.๒.๑ ระยะการก่อตัวของนโยบาย   
ประวัติศาสตร์ของอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed) 

เริ่มต้นเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๘๓ ด้วยแนวความคิดที่จะรักษาเมล็ดพันธุ์จากพืชอาหาร เพ่ือให้สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภาวะโลกร้อน ศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมนอร์ดิก  (Nordic 
Genetic Resource Centre: NBG) ได้มีความคิดริเริ่มเป็นครั้งแรกที่จะสร้างแหล่งฝากเมล็ดพันธุ์พืช
ในจุดเยือกแข็ง โดยพ้ืนที่ที่ถูกเล็งในช่วงแรกคือ บริเวณเกาะสวาลบาร์ด กรีนแลนด์และภูเขา 
Jotunheim ต่อมา NBG ได้เข้าเยี่ยมชมเกาะสวาลบาร์ดในปี ค.ศ. ๑๙๘๓ และในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะ
เก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในระดับ ๓๐๐ เมตร ภายในเหมืองแร่ร้าง ๓ แห่ง ใกล้ลองเยียร์เบียน (Longyearbyen) 
เกาะสวาลบาร์ด ซึ่งมีจุดเยือกแข็งลบ ๓-๔ องศาเซลเซียส๔๑ ประสบการณ์ที่ดีของ NBG เกี่ยวกับ
สวาลบาร์ดนี้ น าไปสู่ค าถามในการรับฝากพันธุ์พืชที่ปลอดภัย ซึ่งคล้ายกันกับที่ถูกเสนอขึ้นโดย
คณะกรรมการระหว่างประเทศเพ่ือการทรัพยากรพันธุกรรมพืช (the International Board for 
Plant Genetic Resources: IBPGR) องค์การอาหารและการเกษตรของสหประชาชาติ (Food and 
Agriculture Organisation: FAO) และการประชุมระหว่างเจ้าหน้าที่ของนอร์เวย์กับคณะกรรมการฯ
ดังกล่าว จึงได้มีข้ึนมา ในปี ค.ศ. ๑๙๘๙ IBPGR เริ่มส ารวจสถานที่ทางเลือกที่เกี่ยวข้องในสวาลบาร์ด 
นอร์เวย์ พร้อมเสนอในการดูแลของการก่อสร้างที่เกิดขึ้นจริงของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช โดย IBPGR และ 
หน่วยงาน FAO และ จะดูแลค่าใช้จ่ายในการด าเนินงานการบริหารผ่านการสร้างกองทุนขึ้นอยู่กับ
เงินทุนจากผู้บริจาคภายนอก๔๒  

๑.๒.๒ ระยะเกิดความการขัดแย้งใครจะเป็นเจ้าของมรดกพันธุ์พืชระหว่าง
ประเทศอุตสาหกรรมกับประเทศก าลังพัฒนาในช่วงต้นยุคปี ๙๐ มีการอภิปรายกันดุเดือดระหว่าง
ประเทศสมาชิกต่างๆ ของ FAO เกี่ยวกับการจดสิทธิบัตรและการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรม โดย

                                                        
        ๔๑ The Ministry of Agriculture and Food, the Kingdom of Norway, The history of The Vault, 
[online]. available from : http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/ svalbard-global-seed- 
vault/history.html?id=489075 [5 October 2015] 
         ๔๒ Op.cit.  
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ประเทศก าลังพัฒนาต้องการที่จะได้รับส่วนหนึ่งของรายได้จากอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ในเชิงพาณิชย์ 
เนื่องจากแต่ความหลากหลายส่วนใหญ่มาจากพ้ืนที่ของพวกเขา ในขณะที่อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ใน
เชิงพาณิชย์ ต้องการเข้าถึงทรัพยากรดังกล่าวอย่างอิสระและโอกาสที่จะจดสิทธิบัตรเมล็ดนี้ ท าให้
น าไปสู่บรรยากาศการแบ่งขั้ว ด้วยความไม่ไว้วางใจซึ่งกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์พืช การขาด
ข้อตกลงระหว่างประเทศที่จะควบคุมปัญหาเรื่องนี้ ในที่สุดก็กลายเป็นอุปสรรคต่อการตระหนักถึง
แผนการเก็บพันธุกรรมพืช ท าให้โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชที่นอร์เวย์ต้องถูกระงับไว้ชั่วคราว๔๓   

๑.๒.๓ ระยะจุดเปลี่ยน 
จุดเปลี่ยนมาถึงเมื่อสนธิสัญญาระหว่างประเทศของ FAO คือ สนธิสัญญาระหว่าง

ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (International Treaty for Plant 
Genetic  Resources for Food and Agriculture: ITPGR) ได้ถูกใช้บังคับใช้เมื่อ ค.ศ. ๒๐๐๔ ท าให้
มีการเริ่มแผนขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง ทางการนอร์เวย์โดยกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงเกษตร
และอาหาร ได้หยิบขึ้นมาใหม่ โดยทางกลุ่มชาวนอร์ดิกและผู้เชี่ยวชาญระหว่างต่างประเทศ ภายใต้
มหาวิทยาลัยชาวนอร์เวย์แห่งนักวิทยาศาสตร์เพ่ือชีวิต (the Norwegian University of Life Scientists: 
UMB) ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือด าเนินการศึกษาเบื้องต้น ในเดือนกันยายน ๒๐๐๔ ได้ข้อสรุปว่า 
เกาะสวาลบาร์ด เป็นสถานที่ที่ เหมาะสมและรายงานแนะน าว่าห้องควรจะสร้างภายในภูเขา 
นอกจากนั้น ยังได้เน้นว่าการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ควรจะท าให้สอดคล้องกับมาตรฐานของธนาคาร
พันธุกรรมพันธุ์พืชระหว่างประเทศ (International gene bank standards) คือ ที่ระดับลบ ๑๘ องศา 
พร้อมระบุว่า เมล็ดพันธุ์ควรจัดเก็บโดยวิธีการ “กล่องด า” (black box method) โดยควรมีสถาบัน
เพียงหนึ่งเดียว ที่ท าหน้าที่รับฝากอย่างถูกต้องและควบคุมเมล็ดพันธุ์เหล่านั้น๔๔  

ต่อมาในพฤศจิกายน ค.ศ.๒๐๐๔ รายงานดังกล่าวถูกน าเสนอในคณะกรรมาธิการ
ทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ืออาหารและการเกษตร (Commission for Genetic Resources for Food 
and Agriculture) ของ FAO ความคิดของชาวนอร์เวย์ในเรื่องนี้ ได้รับการตอบรับที่ดีและได้รับการ
ตอบรับโดยหลายประเทศอย่างมาก โดยประเทศก าลังพัฒนาบางประเทศ ยังชี้ไปที่ประสบการณ์ที่ดี
ก่อนหน้านี้ของการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศนอร์เวย์และศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมนอร์ดิก๔๕  

๑.๒.๔ รัฐบาลนอร์เวย์รับต าแหน่งผู้น า 
หลังจากที่การประชุม FAO นอร์เวย์เริ่มเดินหน้าจัดหาเงินทุนโครงการก่อสร้าง

โครงการ เนื่องจากวัตถุประสงค์ของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชเป็น “พหุภาคี” มันจึงเป็นเรื่องง่ายที่ปูทาง
ส าหรับการท างานนี้ริเริ่มร่วมกันระหว่าง ๓ กระทรวงของนอร์เวย์ คือ กระทรวงการต่างประเทศ , 
กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและอาหาร รัฐบาลนอร์เวย์ได้รับการสนับสนุนความคิด
ริเริ่มและใน ปี ๒๐๐๕ กลุ่มท างาน (the steering group) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นส าหรับโครงการนี้ ประกอบด้วย 
กระทรวงเกษตรและอาหาร (Ministry of Agriculture and Food: LMD) กระทรวงสิ่งแวดล้อม 
(the Ministry of the Environment: MD) กระทรวงการต่างประเทศ (the Ministry of Foreign 

                                                        
          ๔๓ Op.cit.  
          ๔๔ Op.cit. 
          ๔๕ Op.cit.   



๒๙ 

 

Affairs: UD)  กระทรวงยุติธรรม (the Ministry of Justice: JD) และ กระทรวงผู้บริโภคและการ
บริหารจัดการ (the Consumer and Administration Ministry :FAD) โดยมีหน่วยงาน Statsbygg  
เป็นผู้ก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน “กลุ่มท างาน” ในฐานะผู้สังเกตการณ์ ภายใต้การเป็นประธานของ
กระทรวงเกษตรและอาหาร (LMD) และในการท างานงานมีความร่วมมืออย่างใกล้ชิดกับผู้เชี่ยวชาญ
จากต่างประเทศในสาขาที่เกี่ยวข้อง Statsbygg ซึ่งเป็นเป็นหน่วยงานของรัฐบาลนอร์เวย์ที่มีหน้าที่
เป็นศูนย์กลางการจัดการพอร์ตการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ของรัฐบาลนอร์เวย์  ได้มอบหมายให้
รับผิดชอบในการก่อสร้าง และการวางแผนเริ่มในฤดูใบไม้ร่วงในปี ค.ศ.๒๐๐๕ และอาคารเริ่มก่อสร้าง
เดือนพฤษภาคม ค.ศ.๒๐๐๗ โดยโครงการประกอบด้วยห้อง ๓ ห้อง ซึ่งแต่ละห้องมีความจุในการ
จัดเก็บตัวอย่างเมล็ดพันธุ์พืช ๑.๕ ล้านตัวอย่าง อย่างไรก็ตามแม้ว่าสถานที่เป็นเจ้าของโดยประเทศ
นอร์เวย์ แต่เมล็ดพันธุ์ที่ถูกเก็บไว้ ในห้องอุโมงค์แห่งนี้ “ผู้ฝากเมล็ดพันธุ์พืช” (ไม่ว่าจะประเทศ  
ธนาคารยีน หรือสถาบันการศึกษา) คือ เจ้าของสิทธิในการเป็นเจ้าของ๔๖   

๑.๒.๕ ระยะได้ข้อสรุปอุโมงค์เก็บพันธุกรรมพืชเป็นเจ้าของโดยนอร์เวย์ 
โดยทางการแล้วประเทศนอร์เวย์ เป็นเจ้าของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชแห่งนี้ โดยมี

กระทรวงเกษตรและอาหาร (the Ministry of Agriculture and Food :LMD)  เป็นผู้มีอ านาจ
รับผิดชอบอุโมงค์สวาลบาร์ด และมีศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก (Nordic Genetic Resource Centre) 
รับผิดชอบในการด าเนินงานทางวิทยาศาสตร์ ในขณะที่ Statsbygg จะด าเนินการทางเทคนิค (the 
technical plan) การก่อสร้าง การก่อสร้างใช้งบประมาณจ่ายเกือบ ๕๐ ล้าน NOK (คิดเป็นเงินไทย 
๒๐๓,๐๓๔,๗๐๐.๓๙ บาท) และได้รับการสนับสนุนทางการเงินทั้งหมดโดยหน่วยงานของนอร์เวย์ คือ 
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (the Ministry of the Environment :MD), กระทรวงเกษตรและอาหาร (the 
Ministry of Agriculture and Food: LMD) และ กระทรวงต่างประเทศ (the Ministry of Foreign 
Affairs: UD) นอกจากนี้ กองทุนความหลากหลายของพืชโลก (The Global Crop Diversity Trust: 
GCDT) ยังดูแลในฐานะปฏิบัติงานร่วมและเป็นสนับสนุนเงินทุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานประจ าปีของ
อุโมงค์ดังกล่าว ส่วนค่าปฏิบัติการอ่ืนๆ จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลนอร์เวย์ ผ่านกระทรวง
เกษตรและอาหาร พร้อมกันนี้ กองทุนความหลากหลายของพืชโลก ยังช่วยประกันการด าเนินงาน 
โดยการช่วยเหลือประเทศก าลังพัฒนา ในการบรรจุและการส่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์เพ่ือส่งมาที่อุโมงค์
สวาลบาร์ด (the Nordic Genetic Resource Centre) ในเกาะสวาลบาร์ด๔๗  

๒. ลักษณะองค์ประกอบด้านต่างๆ   
ลักษณะองค์ประกอบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดมีดังนี้  

๒.๑ ที่ตั้งสถานที่ตั้ง 
อุโมงค์เมล็ดพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ตั้งอยู่ห่างจากสนามบินลองเยียร์เบียน  (Longyearbyen  

Airport) ประมาณ ๑ กิโลเมตร อยู่เหนือระดับน้ าทะเล ๑๓๐ เมตร และประกอบด้วยสิ่งอ านวยความ
สะดวกทั้งหมดอยู่ใต้ดิน ตั้งอยู่ภายในภูเขาโดยมีอุณหภูมิลบ ๓-๔ องศาเซลเซียส ส่วนสิ่งอ านวยความ
สะดวกต่างๆ ได้รับการออกแบบให้ไม่มีที่สิ้นสุดของอายุการใช้งานในสภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพ

                                                        
         ๔๖ Op.cit. 
         ๔๗ Op.cit. 
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ภูมิอากาศกับผลกระทบต่อภายในอุโมงค์ อุโมงค์แห่งนี้ค านึงถึงสถานการณ์ที่รู้จักกันคือ ระดับน้ าทะเล
ที่เพ่ิมสูงขึ้นอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลก นอกจากนี้สิ่ง อ านวยความสะดวก ยังอยู่
ลึกภายในภูเขา เท่าที่ความเป็นไปได้ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่สวาลบาร์ด ที่เรารู้
เกี่ยวกับทุกวันนี้ และจะไม่ส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพของการท าความเย็นระดับเยือกแข็ง ส าหรับ
ห้องใต้ดินแบ่งเป็น ๓ ห้องภายในอุโมงค์ และจะมีสิ่งอ านวยความสะดวก ประกอบด้วย ๓ ห้องที่แยก
ต่างหาก โดยแต่ละห้องมีความจุในการจัดเก็บตัวอย่างเมล็ดพืชจ านวน ๑.๕ ล้านตัวอย่างที่แตกต่างกัน  
โดยการช่วยเหลือของเครื่องจักรไฟฟ้าที่เป็นของตัวเอง โดยใช้พลังงานจากกระแสไฟฟ้าจากสถานี
ไฟฟ้าในท้องถิ่น  ซึ่งจะรักษาอุณหภูมิภายในคงที่ระดับลบ ๑๘ องศาเซลเซียส และจะมีการจัดเก็บ
ตัวอย่างพืชเข้าลิ้นชัก โดยตัวอย่างพันธุ์พืชมีการบรรจุถุง จากประเทศผู้ฝาก (Donor countries) 
ส าหรับห้องเก็บพันธุ์แต่ละห้อง สามารถเข้าถึงได้โดยผ่านอุโมงค์ยาวประมาณ ๑๐๐ เมตร ซึ่งมีประตู
ทางเข้าออกโผล่ออกไปข้างนอก โดยรูปแบบเป็นคอนกรีตแคบๆ ลักษณะเป็น “ครีบ” (fin) และ
ทางเข้าท าด้วย “เหล็กกล้า” มีการตกแต่งศิลปะบนพ้ืนผิว นอกจากนี้ หลังคาด้านนอกและส่วนบน
ของหน้าส่วนหนึ่งจะสะท้อนแสงขั้วโลก และอีกส่วนหนึ่งจะเรืองแสง๔๘  

๒.๒ ระบบความปลอดภัยของตัวอาคาร 
ระบบการรักษาความปลอดภัยของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด จะมีการรักษาความ

ปลอดภัยด้วยกลอนประตูและสเปรย์คอนกรีต (bolts and spray concrete) การรักษาความ
ปลอดภัยมีการบังคับการทางเข้าออกและมีการเฝ้าระวังด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ส่วนพ้ืนที่ส าหรับ
การจัดเก็บและการท างานการบริหารอื่นๆ ที่มีลักษณะชั่วคราวจะตั้งอยู่ ข้างทางเข้าอุโมงค์  โดยพ้ืนที่
เหล่านี้ ต้องใช้ความร้อนที่อุณหภูมิห้องปกติในขณะที่การท างานด าเนินอยู่ต่อเนื่อง โดยพ้ืนที่ทั้งหมด
ของการอ านวยความสะดวกอยู่ในพ้ืนที่ ๑,๐๐๐ ตารางเมตร การวางแผนของสถานที่ด าเนินการโดย
บริษัทที่ปรึกษา "Barlindhaug Consult AS of  Tromsø" ที่มีส านักงานในลองเยียร์เบียน และมี 
Multiconsult AS ช่วยเหลือทางวิศวกรรมธรณีเทคนิค (Geotechnics) และ ภูมิสถาปัตยกรรม ส่วน
การออกแบบสถาปัตยกรรม ด าเนินการโดย Peter W. Søderman MNAL๔๙  

๒.๓ การบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
ข้อตกลงการฝากเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งกฎระเบียบและขั้นตอนอ่ืนๆ อยู่ภายใต้การ

พัฒนา และจะมีการให้บริการผ่านทางเว็บไซต์ www.regjeringen.no โดยธนาคารพันธุกรรมนอร์ดิก 
(Nordic Genebank) ฟรีค่าใช้จ่าย (Free of cost) อุโมงค์พันธุ์พืชสวาลบาร์ด จะให้สิ่งอ านวยความ
สะดวก ฟรีค่าใช้จ่าย ส าหรับการความปลอดภัยพันธุ์พืชอยู่ภายใต้  “เงื่อนไขกล่องด า” (black box 
conditions) ในการร้องขอจากผู้ถือเมล็ดพันธุ์พืชของรัฐหรือเอกชน จากแหล่งทรัพยากรพันธุกรรมที่
แตกต่างที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติ ส าหรับล าดับความส าคัญในการให้ความปลอดภัยของการรับ
ฝากนั้น จะให้กับความส าคัญกับพืชอาหารและการเกษตรที่ยั่งยืนก่อน๕๐  
                                                        
         ๔๘ The Ministry of Agriculture and Food, the Kingdom of Norway, The Location, [online].   
Available from: http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed-vault/description. 
html?id=464076 [5 October 2015]. 
         ๔๙ Op.cit. 
         ๕๐ The Ministry of Agricultureand Food, the Kingdom of Norway, Management and 
Operations, [online]. Available from : http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard- 
 global-seed-vault/description.html?id=464076 [6 October 2015] 
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๒.๔ บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง 
ส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ไปฝากไว้ที่

อุโมงค์พันธุ์พืชสวาลบาร์ด  จะตกเป็นภาระของผู้ฝาก แต่อย่างไรก็ตามในกรณีของประเทศก าลัง
พัฒนาและธนาคารพันธุ์พืชระหว่างประเทศทั่วโลก (Genebanks) นั้น ทางด้านกองทุนความ
หลากหลายพืชโลก (the Global Crop Diversity Trust) มีงบประมาณค่าใช้จ่ายในการเตรียมการ 
ทั้งการบรรจุและการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ของพวกเขาไปยังอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด๕๑  

๒.๕ อุณหภูมิในการจัดเก็บพันธุ์พืชของอุโมงค์สวาลบาร์ด   
พันธุ์พืชที่น าไปฝากไว้จะ ถูกเก็บรักษาไว้ในสภาพการแช่แข็ง (Permafrost) ด้วย

เครื่องท าความเย็นตามมาตรฐานการของความตกลงระหว่างประเทศ๕๒  
๒.๖ กฎระเบียบระหว่างประเทศ 
ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) จะฝากวัสดุต้องด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมาย

ภายในประเทศและระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง ทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดจะตกลงรับเมล็ดพันธุ์ 
ที่ใช้ร่วมกันภายใต้ระบบพหุภาคีหรือตามมาตรา ๑๕ ของ สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (the International Treaty on Plant Genetic 
resources for Food and Agriculture: ITPGRFA) หรือเมล็ดที่มีต้นก าเนิดอยู่ในประเทศของผู้ฝาก
เมล็ดพืช๕๓  

๒.๗ นโยบายการรับหน้าที่แทน (Replacement policy) 
ทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด จะไม่มีโอกาสทดสอบความมีชีวิตของเมล็ดแต่จะ

ยอมรับการส่งเมล็ดพันธุ์พืชใหม่ เมื่อตัวอย่างส าเนาพันธุ์พืชที่อยู่ในความครอบครองเกิดการสูญเสีย
ความอุดมสมบูรณ์๕๔   

๒.๘ กล่องด า (Black boxes) 
“การจัดเตรียมกล่องด า” หมายถึงว่า การฝากเมล็ดพันธุ์พืชของเมล็ดจะไม่ส่งผล

กระทบต่อทรัพย์สินหรือสิทธิอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้องกับวัสดุโดยเมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้จะยังคงอยู่ ในซองปิดผนึก 
เว้นแต่จะตกลงเป็นอย่างอ่ืน๕๕  

๒.๙ ผู้ร่วม (Partners) 
ผู้ร่วมด าเนินการและบริหารจัดการอุโมงค์สวาลบาร์ด ประกอบด้วยองค์กรต่างๆ๕๖ 

ดังนี้ 
 

                                                        
         ๕๑ Op.cit. 
         ๕๒ Op.cit. 
         ๕๓ Op.cit. 
        ๕๔ Op.cit. 
         ๕๕ Op.cit. 
         ๕๖ Op.cit. 
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๒.๙.๑ อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ออกทุนโดย ๓ กระทรวงของราชอาณาจักร
นอร์เวย์ ประกอบด้วย กระทรวงการต่างประเทศ (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Norwegian Ministry of Environment) และกระทรวงเกษตรและ
อาหาร(The Norwegian Ministry of Agriculture and Food) 

๒.๙.๒ อุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ถูกสร้างขึ้นและด าเนินการโดย
คณะกรรมการการก่อสร้างภาครัฐและอสังหาริมทรัพย์ (The Directorate of Public Construction 
and Property) 

๒.๙.๓ ศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก (The Nordic Genetic Resource Centre)เป็น
ผู้รับผิดชอบในการบริหารจัดการและการด าเนินงานของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด 

๒.๙.๔ กองทุนความหลากหลายโลก (The Global Crop Diversity Trust) 
ได้รับมอบหมายให้ค าแนะน าวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Scientifical) และความช่วยเหลือในการจัดส่งเมล็ดพันธุ์ 
กองทุนฯ ยังจะเป็นแหล่งเงินทุนส่วนใหญ่ของการจัดการและการด าเนินงานอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด 

๒.๙.๕ ผู้ว่าการสวาลบาร์ด (The Governor of Svalbard) เป็นผู้รับผิดชอบใน
การรักษาความปลอดภัยโดยรวมของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด   

๒.๙.๖ คณะกรรมาธิการว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ือเกษตรและอาหาร 
(Commision on Genetic Resources for Food and Agriculture: CGRFA) ของ FAO และองค์
บริหาร (Governing Body) ของสนธิสัญญาระหว่างประเทศเพ่ือการทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ือ
อาหารและการเกษตร (The International Treaty for Plant Genetic Resources for Food 
and Agriculture: ITPGRFA) ก าหนดกรอบ (The Global Framework) ส าหรับอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
สวาลบาร์ด โดยอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์จะยึด “ระบบเอฟเอโอโลก” (FAO Global System) ในการ
ดูแลแหล่งทรัพยากรพันธุ์พืชของโลกเหล่านี้๕๗  

๒.๙.๗ งบประมาณในการก่อสร้างและด าเนินการ ค่าใช้จ่ายในโครงการ 
(Project costs) ประกอบด้วย 

๑) ตัวอุโมงค์ ถนน และพ้ืนที่เปิด (open areas) รวมเป็นเงินจ านวน  
๑๙,๗๐๐,๐๐๐ NOK (Norwegian crowns) (คิดเป็นเงินไทย ๗๙,๙๙๕,๖๗๑.๙๕ บาท) 

๒) ตัวอาคาร และสัญญาทางเทคนิค รวมเป็นเงินจ านวน ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ 
NOK (๙๕,๔๒๖,๓๐๙.๑๘ บาท) 

๓) ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลระบบ ค่าใช้จ่ าย รวมเป็นเงินจ านวน 
๔,๘๐๐,๐๐๐ NOK (๑๙,๔๙๑,๓๓๑.๒๔ บาท) 

๔) ภาษี (ภายในอุโมงค์สวาลบาร์ดไม่ต้องจ่าย) รวมเป็นเงินทั้งหมด  
๓๕๐,๐๐๐ NOK (๑,๔๒๑,๒๔๒.๙๐ บาท) 

รวมงบประมาณการทั้งหมดเป็นเงิน ๔๘,๓๕๐,๐๐๐ NOK (๑๙๖,๓๓๔,๕๕๕.๒๘ บาท)๕๘  
                                                        
         ๕๗ The Ministry of Agriculture and Food, the Kingdom of Norway, The history of The Vault,  
[online]. Available from: http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-global-seed- 
vault/management-and-operations.html?id=462223[6 October 2015] 
         ๕๘ thinkaboutitclimatechange, Global Seed Vault – the food protector, [online). Available 
 from :  http://climatechange.thinkaboutit.eu/think4/post/global_seed_vault_the_food_ protector. 
html[7 October 2015]. 
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๒.๙.๘  แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์ 
แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์พืชมีดังนี้๕๙ คือ  

๑) อุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์โลกสวาลบาร์ด  มีนโยบายให้ธนาคารยีนมา
ใช้บริการ ตราบเท่าที่เห็นด้วยกับหลักการในการด าเนินการและต้องกับตามความต้องการของ
สนธิสัญญามาตรฐานในการฝากเมล็ดพันธุ์ (Standard Seed Deposit Agreement) ซึ่งสามารถ
สอบถามและปรึกษาได้ โดยแผนภูมิข้ันตอนการฝาก และสามารถติดต่อได้ที่ sgsv@nordgen.org  

๒) เนื้อหาของภาคผนวกของสนธิสัญญามาตรฐานในการฝากเมล็ดพันธุ์ 
เป็นการระบุ ความต้องการขั้นต่ าของ คุณภาพ ปริมาณ การบรรจุ บัญชีสิ่งของ และการจัดส่งเมล็ดที่
จะน าฝาก 

๓) ข้อมูลที่ต้องแนบมา 
(๑) ข้อมูลบัญชีสิ่งของตัวอย่าง (Inventory) ที่จะฝากในอุโมงค์

เก็บเมล็ดพันธุ์ ต้องส่งล่วงหน้าอย่างน้อย ๖ สัปดาห์ก่อนถึงวันส่ง โดยบัญชีฝากสิ่งของจะประกอบด้วย
ข้อมูลต่อไปนี้ 

- รหัสสถาบัน (Institute code) รหัสสถาบัน WIEWS ส าหรับ
เข้าธนาคารยีน (อาจเข้าฐานข้อมูลของสถาบัน WIEWS ได้ที่ http://apps3.fao.org/wiews/) 

- เลขล าดับกล่องที่ฝาก (Deposit box number) ตั้งเลขล าดับ
ที่ไม่ซ้ ากันในแต่ละกล่องท่ีจัดส่งเข้ามา และกรอกไว้ที่นี่ อย่าใช้เลขทศนิยมหรือตัวหนังสือ ให้ใช้เฉพาะ
จ านวนเต็มเท่านั้น (1,2,3,4,...) ใช้เลขที่ต่อเนื่องกัน ส าหรับการขนส่งในชุดเดียวกัน (ตัวอย่างเช่น  
ถ้าส่งมาชุดแรก ๓๕ กล่อง ชุดต่อไปควรก ากับเลขตั้งแต่ ๓๖ เป็นต้นไป) ถ้าส่งกล่องตัวอย่างเดิมเพ่ือ
เก็บเพ่ิมในตัวอย่างท่ีมีอยู่แล้ว ก็ต้องนับด้วยเช่นกัน 

- ชื่อชุดเมล็ดพันธุ์ (Collection name) ถ้าธนาคารยีน (ผู้ฝาก) 
ใช้ระบบเลขแบบขนานส าหรับชุดเมล็ดพันธุ์ที่แตกต่างกัน ให้กรอกชื่อชุดที่นี่ ตัวอย่างเช่น ชุดเมล็ดถั่ว 

- หมายเลขสายพันธุ์ (Accession number) เหมือนกับที่ลง
ไว้ในธนาคารยีน ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่า การรวมรหัสสถาบัน ชื่อชุด และหมายเลยสายพันธุ์เข้าไว้
ด้วยกัน จะเป็นเอกลักษ์ท่ีระบุถึงแต่ละสายพันธุ์จากท่ัวโลก 

- ชื่อเต็มทางวิทยาศาสตร์ (Full scientific name) จีนัส- 
สปีชีส์-สปีชีส์ย่อย รวมถึงผู้ค้นพบและปีที่ค้นพบด้วย (ถ้ามี) 

- ประเทศท่ีรวบรวมหรือแหล่งที่มา (Country of collection 
or source) : ที่ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของสายพันธุ์ ถ้าเป็นไปได้ ให้ใช้รหัสประเทศตามมาตรฐาน ISO-
3166-1 (alpha 3) 

- จ านวนเมล็ด (Number of seeds) อาจจะเป็นจ านวนที่นับ
มาแล้ว หรือเป็นน าหนักของตัวอย่างเมล็ดก็ได้ 

                                                        
        ๕๙ The Nordic Genetic Resources Center, Seed deposit guidelines, [online]. Available 
from: http://www.nordgen.org/sgsv/index.php?page=depositor_guidelines[7 October 2015]. 
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- เดือนและปีที่เมล็ดก าเนิด (Regeneration month and 
year)  ปีที่เก็บเกีย่วจ าเป็นมากเพ่ือที่จะสามารถระบุวงจรการเติบโตของเมล็ดพันธุ์ตัวอย่างได้ 

(๒) ช่องที่แนะน าให้กรอก 
- ข้อมูลเพ่ิมเติมของสายพันธุ์ (Other accession designations) 

อาจกรอกข้อมูลอ่ืนๆ ของสายพันธุ์ไว้ที่นี่ (เช่น หมายเลขสายพันธุ์ ส าหรับสายพันธุ์เดียวกันที่อยู่ใน
ธนาคารยีนอืน่ๆ) โดยใช้เครื่องหมาย ( ; ) คั่นระหว่างข้อมูลแต่ละอัน 

- ชื่อสายพันธุ์ (Accession name) ถ้าเกี่ยวข้อง ควรรายงาน
ชื่อด้วย เพราะจะช่วยให้สามารถตรวจสอบเมล็ดพันธุ์ที่อาจจะซ้ าซ้อนในอุโมงค์เมล็ดพันธุ์ได้ 

- URL ของสายพันธุ์ (Accession URL) ถ้าเป็นไปได้ให้กรอก 
URL ของฐานข้อมูลออนไลน์เพ่ือใช้ในการอ้างอิง๖๐  

ทั้งนี ้ในการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสาวบาร์ด ได้มีสัญญามาตรฐานระหว่างผู้ฝาก 
(Depositor) และกระทรวงเกษตรและอาหาร (THE ROYAL NORWEGIAN MINISTRY OF 
AGRICULTURE AND FOOD) โดยระบุไว้อย่างนี้๖๑ ดังนี้  
         บทน า (PREAMBLE) 
         เนื่องด้วย 

๑. รัฐบาลแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ได้มีการก่อตั้งอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกสวาลบาร์ด  
(ซึ่งต่อไปนี้ เรียกว่า อุโมงค์เมล็ดพันธุ์) เพ่ือจัดให้เครือข่ายมีความปลอดภัยส าหรับระบบการอนุรักษ์
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชนานาชาติ และเพ่ือน าไปสู่การรักษาความปลอดภัยสูงสุดของปริมาณความ
หลากหลายทางพันธุกรรมของพืชที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติในระยะยาว ตามองค์ความรู้ด้านทาง
วิทยาศาสตร์ล่าสุด และเทคนิคท่ีเหมาะสมที่สุด 

๒. อุโมงค์ เมล็ดพันธุ์ โลกสวาลบาร์ด จะอยู่ภายใต้ความเป็นเจ้าของ ของรัฐบาล
ราชอาณาจักรนอร์เวย์ และตั้งอยู่ใน “ลองเยียร์เบียน” สวาลบาร์ด โดยกระทรวงเกษตรและอาหาร
แห่งชาติแห่งราชอาณานอร์เวย์ เป็นหน่วยงานรับผิดชอบต่ออุโมงค์เมล็ดพันธุ์โลก สวาลบาร์ด 

๓. กระทรวงเกษตรและอาหารราชอาณานอร์เวย์ (The Royal Norwegian Ministry of 
Agriculture and Food) กองทุนความหลากหลายของพืชโลก (The Global Crop Diversity 
Trust) และศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมนอร์ดิก (The Nordic Genetic Resource Centre) ได้ลงนาม
ในสัญญาให้ส าหรับจัดการ การด าเนินงาน และการสนับสนุนเงินทุนในระยะยาวของอุโมงค์เมล็ดพันธุ์
โลกสวาลบาร์ด ภายใต้ข้อตกลงศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก ที่จะต้องติดต่อประสานงานกับผู้ฝากเมล็ดพันธุ์
พืช ที่เกี่ยวกับวัสดุที่จะฝากและตารางเวลาและกระบวนการในการปลดออก (Deposition) รวมทั้ง

                                                        
         ๖๐ The Nordic Genetic Resources Center, Seed deposit guidelines, [online]. Available 
from : http://www.nordgen.org/sgsv/index.php?page=depositor_guidelines[7 October 2015]. 
         ๖๑ Svalbard Global Seed Vault, AGREEMENT BETWEEN (Depositor) AND THE ROYAL 
NORWEGIAN MINISTRY OF AGRICULTURE AND FOOD CONCERNING THE DEPOSIT OF SEEDS IN 
THE SVALBARD GLOBAL SEED VAULT, [online]. Available from: http://www.nordgen.org/sgsv/scope/ 
sgsv/files/SGSV_Deposit_Agreement.pdf[11 October 2015].  
 



๓๕ 

 

แนวทางการฝากเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์และการติดฉลากของวัสดุที่จะฝาก ความสอดคล้องกับ 
หลักเกณฑ์และกฎหมายระดับชาติ และระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้อง และเป็นจ าเป็นต้องใช้ ในนาม
ของกระทรวงเกษตรและอาหารราชณาจักรนอร์เวย์  ที่จะเข้าสู่การลงนามข้อตกลงกับผู้ฝากบน
พ้ืนฐานของ “ข้อตกลงมาตรฐานการฝากเงิน” (ปรับปรุง ๒๘ มกราคม ๒๐๑๓) 

๔. ต่อไปนี้ เรียกว่า ผู้ฝาก (The Depositor)  ร่วมหุ้น การเก็บรวบรวม เมล็ดพันธุ์พืช จาก
แหล่งทรัพยากรที่แตกต่างที่มีความส าคัญต่อมนุษยชาติ และปรารถนาที่จะให้แน่ใจว่ามีความ
ปลอดภัยในการเก็บระยะยาว โดยการฝากตัวอย่าง ด้วยการเก็บรวบรวม ไว้ในอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์
พืชโลกสวาลบาร์ด เพราะฉะนั้นบัดนี้ กระทรวงเกษตรและอาหารนอร์เวย์  (The Royal Norwegian 
Ministry of Agriculture and Food) และผู้ฝาก (ในที่นี้เรียกรวมว่า “ภาค”ี) ขอตกลงดังต่อไปนี้ 

๔.๑ คู่สัญญากับข้อตกลง (Parties to the agreement) ข้อตกลงมาตรฐานปัจจุบันอยู่
ระหว่าง (ชื่อของผู้ฝาก) (ฝาก) และ กระทรวงเกษตรและอาหารของนอร์เวย์ (กระทรวง) ตัวแทนโดย
ศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก 

๔.๒ เรื่องข้อตกลง ผู้ฝากและกระทรวง ยอมรับว่าวัสดุที่ได้ฝากไว้ในอุโมงค์เมล็ดพืช
สวาลบาร์ด จะฝากให้สอดคล้องกับข้อตกลงและเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในข้อตกลงนี้ ข้อตกลงครอบคลุม
ทั้งหมดของ “วัสดุที่ฝาก” ที่ถูกฝากโดยผู้ฝากที่ฝากไว้ในอุโมงค์เมล็ดพืชสวาลบาร์ด 

๔.๓ สิทธิ และหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ฝาก 
๔.๓.๑ ความต้องการที่จะฝากวัสดุ (Deposited Material) 

๔.๓.๑.๑ ภายใต้วรรค ๒ ของมาตรานี้ ผู้ฝากจะต้องฝากเพียงตัวอย่างของ
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่  

๑) เป็นที่ดีที่สุดของความรู้ของผู้ฝาก 
๒) ที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงของอาหาร และการเกษตร

อย่างยั่งยืน 
๓) ตัวอย่างของทรัพยากรพันธุกรรมพืชที่ ยังไม่ได้รับฝากไว้ใน

อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด 
๔) ส าเนาได้รับความปลอดภัยในธนาคารยีนที่เหมาะสม 
๕) พร้อมส าหรับธรรมชาติอ่ืนใดหรือบุคคลตามกฎหมาย ใน

ลักษณะที่ช่วยอ านวยความสะดวก เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในการปฏิบัติตาม
กฎหมายของประเทศ และสนธิสัญญาระหว่างประเทศท่ีใช้บังคับและเก่ียวข้อง  

๔.๓.๑.๒ ส่วนใดๆ หรือทั้งหมดของความต้องการ ที่ก าหนดไว้ในวรรค ๑ 
ของมาตรานี้อาจได้รับการยกเว้น จากกระทรวง หรือโดยศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก (The Nordic 
Genetic Resource Centre) หรือสถาบันการศึกษาอ่ืนๆ ที่ก าหนดโดยกระทรวง จะกระท าในนาม
ของการเป็นผู้จัดการอุโมงค์เมล็ดพันธุ์สวาลบาร์ด การอนุญาตสละสิทธิ์ใดๆ จะได้รับเป็นลายลักษณ์
อักษร (Any waiver granted shall be in writing) 

 
 
 



๓๖ 

 

๔.๓.๒  การส่งสินค้า (Shipment) 
๔.๓.๒.๑ ผู้ฝากต้องจัดให้มีบัญชีรายชื่อ การจัดส่งแต่ละวัสดุที่จะฝาก 

ภายใต้ข้อตกลง ตามท่ีก าหนดไว้ในภาคผนวก 
๔.๓.๒.๒ ค่าใช้จ่าย ที่เก่ียวข้องกับการบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งวัสดุที่จะ

ฝาก จะตกเป็นภาระของผู้ฝากหรือบุคคลที่สามท่ีได้ตกลงที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายเหล่านี้ 
๔.๓.๒.๓ ผู้ฝากตอ้งท าให้มั่นใจว่าวัสดุที่จะฝากในแต่ละจัดส่ง  

๑) สอดคล้ องอย่ า ง เต็ มที่ เ พ่ื อข้ อมู ล  ในบัญชี ร ายการ
อิเล็กทรอนิกส์ที่เสนอต่อ “ศูนย์ทรัพยากรทางพันธุกรรมนอร์ดิก” ก่อนการจัดส่ง 

๒) จะมาพร้อมกับใบรับรองที่จ าเป็นที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ 
“พืชตัวอย่าง”เช่น อาจจะต้องเป็นไปตามกฎหมายของประเทศที่ส่งออก รัฐบาลแห่งราชอาณาจักร
นอร์เวย์ และประเทศอ่ืนๆ ที่ผ่านเขตแดนของผู้ฝากวัสดุ (The Deposited Materials) เพ่ือการขนส่ง
และวิธีการอ่ืนๆ ตามกฎหมายที่ผู้จัดส่งยอมรับปฏิบัติตาม 

๓) การฝากสอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งระดับชาติและ
ระหว่างประเทศอ่ืนๆ  

๔) มีการบรรจุที่ปิดสนิทและติดป้ายและจะมาพร้อมกับ
เอกสารที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกกับข้อตกลงนี้ โดยค านึงถึง
แนวทางซึ่งออกโดยกระทรวง และ 

๕) จะถูกส่งไปในความสอดคล้องกับตารางเวลาข้อตกลงกับ
ศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก 

๔.๓.๓ การบ ารุงรักษาของการมีชีวิต และที่มีคุณภาพ (Maintenance of viability 
and quality) 

๔.๓.๓.๑ ผู้ฝาก (The Depositor) ยังคงเป็นผู้รับผิดชอบส าหรับการมีชีวิต
และการตรวจสอบคุณภาพของสายเดิมที่แสดงอยู่ในวัสดุที่ฝากไว้ (Deposited Materials) 

๔.๓.๓.๒ ผู้ฝาก (The Depositor) เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบระยะ
ของการมีชีวิต และการฟื้นฟูของคู่สัญญาเดิม ของวัสดุที่ฝากไว้ (Deposited Materials) 

๔.๓.๔ การถอนตัวของการฝากวัสดุ (Withdrawal of Deposited Materials) 
๔.๓.๔.๑ ผู้ฝากมีสิทธิที่จะถอนทั้งหมด หรือส่วนใดๆ ของวัสดุที่ฝากของตน 

ในเวลาใดๆให้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ (The Depositor shall have the right to withdraw 
all or any of its Deposited Materials at any time on the giving of written notice) 

๔.๓.๔.๒ การแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรใดๆ ภายใต้มาตรานี้ จะระบุตัว
ลักษณะเฉพาะของกล่องของการฝากวัสดุ ทีจะต้องถอนตัวออกมา 

๔.๓.๔.๓ กระทรวงรับที่จะคืนวัสดุที่ฝาก ภายในระยะเวลาหนึ่งปี จาก
วันที่ได้รับแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าว 

๔.๓.๔.๔ ค่าใช้จ่ายของบรรจุภัณฑ์และการจัดส่งวัสดุจะยกเว้นข้อตกลง
เป็นอย่างอ่ืนระหว่างคู่สัญญา ที่เป็นความรับผิดชอบของผู้ฝาก 



๓๗ 

 

๔.๓.๔.๕ ผู้ฝากจะต้องรับผิดชอบในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการ 
อนุญาต ส่งออก  จ าเป็นต้องใช้โดยรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรนอร์เวย์ ในการคืนการฝากวัสดุ และ
ส าหรับทุกขั้นตอน การน าเข้า หรือ การขนส่ง ที่ก าหนดไว้ใน ประเทศที่น าเข้าหรือการขนส่ง 
กระทรวงจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดที่จะให้เอกสารดังกล่าวเกี่ยวกับวัสดุ ฝาก และ ภายใต้
เงื่อนไขที่เป็น วัสดุ ฝาก อาจจะมีความจ าเป็นที่จะอ านวยความสะดวกในวิธีการดังกล่าว 

๔.๓.๔.๖ ผู้ฝาก (The Depositor ) ควรจะแจ้งให้กระทรวงท าเป็นหนังสือ 
ถ้าไม่ประสงค์อีกต่อไปที่จะฝากวัสดุที่ฝากไว้ในอุโมงค์เมล็ดพันธุ์โลกสวาลบาร์ด (The Svalbard 
Global Seed Vault)  แต่ไม่ต้องการให้วัสดุที่ฝากไว้ถูกส่งกลับไป ในกรณีเช่นนี้  วัสดุที่ฝากไว้จะถูก
ก าจัดโดยกระทรวง ซึ่งสอดคล้องกับกฎระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานของการปฏิบัติการที่ใช้
บังคับกับอุโมงค์เมล็ดพันธุ์โลกสวาลบาร์ด 

๔.๔ สิทธิและพันธะของทรวงการเกษตรและอาหาร (Rights and obligations of the 
Norwegian ministry of agriculture and food) 

๔.๔.๑ ความรับผิดชอบของกระทรวง (Obligation of the Ministry) 
๔.๔.๑.๑ เมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้ จะถูกเก็บรักษาไว้ในจุดเยือกแข็ง เสริมด้วย

ระบบท าความเย็น ให้ได้ตามมาตรฐานข้อตกลงนานาชาติ ส าหรับการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ในระยะยาว 
๔.๔.๑.๒ เมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้จะไม่ถูกขนย้ายออกไปที่อ่ืน นอกจากกลับไปยังผู้

ฝาก หรือผู้รับมอบอ านาจ หรือตามค าแนะน าของผู้ฝากเท่านั้น 
๔.๔.๑.๓ ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการจัดเก็บที่เกี่ยวข้องกับเมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้ จะ

เป็นความรับผิดชอบของกระทรวง เว้นแต่มีการตกลงไว้เป็นอย่างอ่ืน 
๔.๔.๑.๔ เมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้จะยังคงผนึกอยู่ในซองและบรรจุไว้ในกล่อง  

เว้นแต่กรณีที่หีบห่อหรือกล่องได้รับความเสียหายระหว่างการขนส่งหรือถูกเปิดเพ่ือตรวจสอบโดย
ศุลกากรหรือหน่วยงานอื่นๆ ทางกระทรวงจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบ ในกรณีที่เมล็ดพันธุ์รั่วไหลออกมา จะ
ถูกท าลายทันที ส่วนในกรณีที่มีความเสียหายหรือความผิดพลาดอ่ืนๆ รวมถึงการที่บรรจุภัณฑ์ไม่ตรง
ตามข้อก าหนดในภาคผนวก กระทรวงจะพยายามซ่อมแซมความเสียหายเท่าที่เป็นไปได้ หรือท าการ
บรรจุใหม่ตามค าแนะน าจากการหารือกับผู้ฝาก 

๔.๔.๑.๕ กระทรวงจะไม่รับผิดชอบส าหรับการตรวจสอบสภาพการด ารงอยู่
และการฟื้นฟูของเมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้เพ่ือวัตถุประสงค์ในการศึกษาถึงสภาพการด ารงอยู่ของเมล็ดพันธุ์ 
ตามที่ตกลงไว้กับกระทรวง ซึ่งตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ที่ทดสอบ จะถูกส่งคืนผู้ฝากตามค าขอพร้อมทั้ง
ค่าใช้จ่าย และบรรจุโดยกล่องที่แยกไว้ต่างหาก 

๔.๔.๑.๖ กระทรวงจะแจ้งต าแหน่งของเมล็ดพันธุ์ที่ฝากไว้ในอุโมงค์เก็บเมล็ด
พันธุ์แก่ผู้ฝาก 

๔.๔.๒ สิทธิในการปฏิเสธตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ (The right to refuse samples) 
๔.๔.๒.๑ กระทรวงสามารถปฏิเสธการรับฝากเมล็ดพันธุ์ 

๑) ถ้าผู้ฝากไม่สามารถปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขในสัญญา 
หรือ 

๒) ด้วยเหตุผลอื่นที่เป็นเหตุสุดวิสัย 



๓๘ 

 

๔.๔.๒.๒ กระทรวงขอสงวนสิทธิ ในการให้ความส าคัญสูงสุดกับการจัดเก็บ
ทรัพยากรเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือการอาหารและการเกษตรที่มีอยู่ เพ่ือการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนตามกฎหมายสากล 

๔.๔.๓ การสิ้นสุดการฝาก (Termination of the Deposit) 
๔.๔.๓.๑ กระทรวงมีสิทธิที่จะยุติการฝากทั้งหมดหรือบางส่วน ถ้าผู้ฝากไม่

ปฏิบัติตามข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา 
๔.๔.๓.๒ กระทรวงมีสิทธิที่จะยุติการฝากทั้งหมดหรือบางส่วน โดยมีการส่ง

หนังสือแจ้งล่วงหน้า ๑ ปี หากการยกเลิกดังกล่าวเป็นผลมาจากนโยบายที่เปลี่ยนแปลงไปของอุโมงค์
เก็บเมล็ดพันธุ์ หรือรัฐบาลนอร์เวย์ที่เก่ียวกับอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์ 

๔.๔.๓.๓ หากมีการส่งเมล็ดพันธุ์กลับคืนเนื่องจากสาเหตุต่างๆ ตามหัวข้อใน
ข้างต้น ทางกระทรวงจะเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๔.๕ บทบัญญัติทั่วไป (General Provisions) 
๔.๕.๑ ผลกระทบของสิทธิถือครองเมล็ดพันธุ์ (Effect of the Deposit on Property 

rights) 
๔.๕.๑.๑ การฝากเมล็ดพันธุ์ในอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์นั้น จะไม่กระทบต่อสิทธิ

ในการถือครองเมล็ดพันธุ์ที่เก่ียวข้องกับเมล็ดพันธุ์ต่างๆ 
๔.๕.๑.๒ จากข้างต้น การฝากเมล็ดพันธุ์จะไม่กระทบต่อการโอนสิทธิในการ

ถือครองเมล็ดพันธุ์ต่อศูนย์ทรัพยากรพันธุ์กรรมนอร์เวย์และกระทรวง 
๔.๕.๒ การแก้ไขสัญญา (Amendment) 

๔.๕.๒.๑ สัญญาฉบับนี้ รวมถึงภาคผนวกของสัญญา อาจจะได้รับการแก้ไข
โดยข้อตกลงร่วมกันของภาคี 

๔.๕.๒.๒ การแก้ไขใดๆ จะมีผลบังคับใช้ในวันที่ระบุในสัญญาที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
๔.๕.๓ การบังคับใช้ (Entry into Force) 
สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้ หลังจากลงนามโดยผู้มีอ านาจทั้งจากฝั่งผู้ฝากและกระทรวง

การเกษตรและอาหารนอร์เวย์ 
๔.๕.๔ ระยะเวลาของสัญญา (Duration of the Agreement) 

๔.๕.๔.๑ สัญญานี้จะมีผลบังคับใช้เป็นระยะเวลาสิบ (๑๐) ปีและสามารถต่อ
อายุสัญญาเช่าเป็นระยะเวลาอีกสิบ (๑๐) ปีโดยอัตโนมัติ เว้นแต่ฝ่ายหนึ่งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็น 
ลายลักษณ์อักษรไปยังอีกฝ่ายหนึ่งอย่างน้อยหกเดือนก่อนที่จะหมดอายุ ของระยะเวลาสิบ (๑๐) ปี ว่า
ไม่ต้องการจะต่ออายุสัญญาใหม ่

๔.๕.๔.๒ สัญญานี้สามารถถูกยกเลิกได้โดยคู่สัญญาตกลงยกเลิกร่วมกัน 
๔.๖ ขอบเขตการรับผิดชอบ (Liability) 

๔.๖.๑ กระทรวงจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นต่อเมล็ดพันธุ์ที่ฝาก 
ทุกกรณี นอกจากเป็นความเสียหายที่เกิดจากความบกพร่องหรือประมาทของกระทรวง และลูกจ้าง
หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง 



๓๙ 

 

๔.๖.๒ ในกรณีที่ที่ความเสียหายเกิดจากความบกพร่องหรือประมาทของกระทรวง
และลูกจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวงนั้น ทางกระทรวงจะจ ากัดความรับผิดชอบในส่วนของ
ค่าใช้จ่ายในการบรรจุและขนส่งตัวอย่างใหม่เท่านั้น จะไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการฟ้ืนฟูเมล็ดพันธุ์หรือ
ค่าใช้จ่ายในท านองเดียวกัน 

๔.๗  การแก้ปัญหาข้อพิพาท (Dispute Settlements) 
๔.๗.๑ ข้อพิพาทใดๆ ที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการเจรจาขอคู่สัญญา จะต้องผ่าน

การตัดสินโดยศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศของสภาหอการค้านานาชาติ (ICC) 
๔.๗.๒ สัญญาฉบับนี้ จะอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

๔.๘ การลงนาม (Signature) 
ข้อตกลงนี้จะลงนามในสามฉบับ 

- การลงนามในนามของผู้ฝาก (Signed on behalf of the Depositor) ประกอบด้วย 
๑) ลายชื่อลงนาม (Signature) ๒) ชื่อ (Name) ๓) เรื่อง (Title) ๔) วัน (Date) 

- การลงนามในนามกระทรวงเกษตรและอาหารนอร์เวย์ (Signed on behalf of the 
Royal Norwegian Ministry of Agriculture and Food) ประกอบด้วย ๑) ลายชื่อลงนาม (Signature) 
๒) ชื่อ(Name) ๓) เรื่อง (Title) ๔) วัน (Date) 

ภาคผนวก(ANNEX) 
         ข้อก าหนดส าหรับคุณภาพ ปริมาณ การบรรจุ  บัญชีรายการ และการจัดส่ง วัสดุที่ฝาก  

๑. ตัวอย่างของทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (PGRFA) จะต้องเป็น
เมล็ดพันธุ์ของความมีชีวิตสูง (High Viability) ปลอดจากจากโรคและศัตรูพืชเท่าที่เป็นไปได้ และ
สามารถที่จะรักษาระดับท่ีเพียงพอส าหรับการงอกเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๑๐ ปี 

๒. กลุ่มตัวอย่างมีความพร้อม ส าหรับการท าส าเนาความปลอดภัย ในลักษณะเดียวกัน
ส าหรับฐานการจัดเก็บ เงื่อนไขที่ควรจะเป็นอย่างน้อยเป็นการเข้มงวดส าหรับการจัดเก็บในระยะยาว
ของเชื้อพันธุกรรมพืชในธนาคารยีน (Genebank) และคุณภาพของการเตรียมเมล็ดพันธุ์เป็นสิ่งส าคัญ 
(เช่น การอบแห้ง) 

๓. แต่ละตัวอย่าง ควรบรรจุเมล็ดให้เพียงพอที่จะรักษาความสมบูรณ์ทางพันธุกรรมตาม 
“ภาคยานุวัติ” ของ PGRFA ถ้าเป็นไปได้ส าเนาเมล็ดพืชที่ปลอดภัยควรมีการบรรจุอย่างน้อย ๕๐๐ เมล็ด
ที่ใช้งานได้และสายที่แตกต่างกันขั้นต่ า ๓๐๐ เมล็ด ส าหรับพันธุกรรมที่เหมือนกัน ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างที่เกิดขึ้นจริงจะต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้ฝาก ให้สอดคล้องกับการปฏิบัติที่ดีที่สุดทาง
วิทยาศาสตร์ล่าสุด 

๔. ตัวอย่างเมล็ด ควรจะได้รับการบรรจุและปิดผนึกใน “ซองฟอยล์อลูมิเนียม” (Packet)   
ที่ชั้นฟอยล์โลหะตรงกลาง ควรจะมีความหนาเพียงพอ “ซองฟอยล์อลูมิเนียม” ต้องมีความทนทาน
และไม่อนุญาตให้มีความชื้น และโดยทั่วไปเป็นไปตามมาตรฐานที่แนะน าส าหรับการเก็บรักษาที่
อุณหภูมิต่ า “ซองฟอยล์อลูมิเนียมบรรจุเมล็ด”  ที่มีเมล็ดคมต้องมีการบุรองที่เหมาะสมเพ่ือการลด
ความเสี่ยงเมล็ดเจาะ “ซองฟอยล์อลูมิเนียมบรรจุเมล็ด” 

 



๔๐ 

 

๕. แต่ละซองเล็กๆ (Packet) ของเมล็ดพันธุ์ จะต้องมีข้อความที่ระบุผู้ฝาก/หมายเลข
ส าหรับ PGRFA ในค าถาม (Number for the PGRFA in question) ฉลากต้องมีความทนทาน
ภายใต้เงื่อนไขของระยะเวลานาน ที่อุณหภูมิต่ า ฉลากด้านนอกและด้านในควรจะติดไว้ ในแต่ละซอง
ของเมล็ด เพ่ือให้แน่ใจว่าเชื้อพันธุกรรมมีการระบุอย่างถูกต้อง 

๖. ซองเมล็ดพันธุ์ จะต้องได้รับการบรรจุและปิดผนึกในกล่องฝาก (Deposit boxes)  
กล่องจะต้องมีความทนทาน สร้างขึ้นมาจากวัสดุที่มีความแข็งแรง พอที่จะรองรับน้ าหนักของซอง
เมล็ดพันธุ์ ทนต่อการจัดการในระหว่างการขนส่ง และยังคงแข็งแรง และโดยทั่วไป เป็นไปตาม
มาตรฐาน  แนะน าการเก็บรักษาที่อุณหภูมิต่ า ติดต่อประสานงาน การด าเนินงานและการบริหาร
จัดการที่ศูนย์ทรัพยากรพันธุกรรมนอร์ดิก เพ่ือขอค าแนะน า หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเลือก 
กล่องฝาก (Deposit boxes) 

๗. กล่องฝาก  ควรจะเต็มไปด้วยตัวอย่างที่คาดว่าจะ มีช่วงชีวิตที่เหมือนกัน (เช่น มีสายพันธุ์ 
เดียวกันและวงจรการฟื้นฟู) ดังนั้น โดยทั่วไปจ าเป็นต้องเปลี่ยนในเวลาเดียวกัน 

๘. แต่ละกล่องฝาก (Deposit box) จะต้องติดป้ายที่มีชื่อผู้ฝาก และหมายเลขประจ าตัว
กล่องให้แต่ละกล่องในการจัดส่งของคุณมีหมายเลขที่ไม่ซ้ าและให้แน่ใจว่าตัวเลขบนฉลากสอดคล้อง
กับตัวเลขในรายการสิ่งของล่าสุด ( Inventory) ของการจัดส่ง อย่าใช้ตัวเลขทศนิยมหรือตัวอักษร  
ให้ใช้เพียงจ านวนเต็ม (1 , 2, 3 , 4, ...) ใช้ตัวเลขต่อเนื่องส าหรับการขนส่งต่อเนื่อง (เช่น ถ้าการจัดส่ง
ครั้งแรกของคุณประกอบด้วย ๓๕ กล่อง กล่องในการจัดส่งตามมา ชื่อกล่องควรจะเป็นเป็นจาก ๓๖ 
ขึ้นไป) ถ้าได้ส่งกล่องที่มีตัวอย่างทดสอบ นอกเหนือไปจากกล่อง “รับฝาก” ก็ควรจะถูกนับด้วย ส่วน 
“ป้าย” ต้องมีความทนทานภายใต้เงื่อนไขของการเก็บรักษาระยะยาว ที่อุณหภูมิต่ าและ ต้องวางอยู่
บนด้านบนและทั้ง ๔ ด้านของกล่อง 

๙. ขนาดสูงสุดส าหรับกล่องฝาก (The deposit box) คือ : ยาว ๖๐ กว้าง ๔๐ ซม. สูง 
๒๘ ซม. และยาวไม่น้อยกว่า ๕๕ ซม. กว้าง ๓๕ ซม. สูง ๒๕ ซม. (60 cm. long by 40 cm. wide 
by 28 cm. high  and no less than 55 cm. long by 35 cm. wide by 25 cm. high)   
นอกจากนี้ยังมีป้ายที่มีชื่อผู้ฝากและหมายเลขประจ าตัวส าหรับภายในกล่องฝาก 

๑๐. กล่องใดที่ได้รับการทดสอบการงอก (ตามที่อาจมีการตกลงกันกับศูนย์ทรัพยากร
พันธุกรรมนอร์ดิก) จะต้องระบุไว้อย่างชัดเจนอย่างสอดคล้อง (Any boxes of testing samples for 
germination checking (as may have been agreedwith the Nordic Genetic Resource 
Centre) must be clearly marked accordingly) 

๑๑. กล่องที่ฝากทั้งหมด ต้องรวมบัญชีรายชื่อของเนื้อหาภายในกล่องที่ปิดสนิท บัญชีต้อง
ให้มีอย่างน้อยดังต่อไปนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส าหรับตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ในแต่ละกล่อง 

- รหัสสถาบัน ระบบการเตือนภัยล่วงหน้าและข้อมูลโลก (World Information 
and Early Warning System - FAO WIEWS) 

- เลขล าดับกล่องที่ฝาก (Deposit box number)  
- ชื่อชุดเมล็ดพันธุ์ (Collection name) 
- หมายเลขสายพันธุ์ (Accession number) 
- ชื่อเต็มทางวิทยาศาสตริ์ (Full scientific name) 



๔๑ 

 

- ประเทศท่ีรวบรวมหรือแหล่งที่มา (Country of collection or source) 
- จ านวนเมล็ดในตัวอย่าง (Number of seeds in the sample) 
- เดือนและปีที่เมล็ดก าเนิด (Regeneration month and year)   

๑๒. แต่ละแผนการจัดส่งวัสดุที่จะฝาก (Deposit Materials) ไปยังอุโมงค์เมล็ดพันธุ์พืช
สวาลบาร์ด 

- การจัดส่งจะท าตามก าหนดเวลาที่ตกลงกับศูนย์พันธุกรรมนอร์ดิก การเปิดรับฝาก
จะมีการประกาศล่วงหน้าและผู้ฝากที่ขอเวลาใดๆ อาจจะก าหนดเวลาส าหรับการเปิด การแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าของการส่งสินค้า ควรจะท าอย่างน้อยหกสัปดาห์ล่วงหน้าของการขนส่งที่วางแผนไว้ 
และการจัดส่งที่เกิดขึ้นจริงจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการยืนยันจากศูนย์แหล่งพันธุกรรมนอร์ดิก 
(The Nordic Genetic Resource Centre) 

- รายชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (An electronic inventory) ของเนื้อหาทั้งหมดที่กล่อง
ฝาก (The deposit boxes) ในการวางแผนการจัดส่งควรจะส่งไปยังศูนย์แหล่งพันธุกรรมนอร์ดิก
อย่างน้อยสามสัปดาห์ล่วงหน้า จากวันที่มีการวางแผนการขนส่งบัญชีรายชื่อ (Inventory) ควร
รายงานข้อมูลที่จ าเป็นกับเนื้อหาที่ระบุไว้ ตามวรรค ๑๐ และที่ระบุไว้ภายใต้แนวทางการฝากที่ 
www.nordgen.org/sgsv บัญชีราชชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (The electronic inventory) ต้องสอดคล้อง
กับรูปแบบข้อมูล (The data template) ที่จัดไว้โดยศูนย์แหล่งพันธุกรรมพืชนอร์ดิก (The Nordic 
Genetic Resource Centre) 

- หลังจากได้รับการยืนยันจากศูนย์แหล่งพันธุกรรมนอร์ดิกว่า การฝากสามารถ
ด าเนินการได้ และเอกสารน าเข้า (Import document ) ส าหรับสวาลบาร์ด การส่งสินค้า ควรจะท า
โดยจัดส่งทางอากาศไปยังท่าอากาศยานออสโลการ์เดอร์มอน (Oslo Gardermoen airpor) ประเทศ
นอร์เวย์ ดังต่อไปนี้เร็วที่สุดและเส้นทางตรงที่สุด เพ่ือหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนเครื่องและผ่านสนามบินที่มี
อุณหภูมิสูง 

- การจัดส่งทั้งหมดต้องเป็นไปตามความต้องการที่ก าหนดไว้ในภาคผนวกนี้และ
สอดคล้องกับแนวทางเพ่ิมเติมใดๆ ที่ศูนย์แหล่งพันธุกรรมนอร์ดิก (The Nordic Genetic Resource 
Centre) ที่ www.nordgen.org/sgsv และรวมทั้งหมดที่จ าเป็นในการส่งออก สุขอนามัยพืช
(Phytosanitary) และเอกสารน าเข้า 

- การจัดส่งให้เป็นไปตามที่อยู่ (Address) ที่ให้บริการโดย ผู้ประสานงานของการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ (The Coordinator of Operations and Management)  ให้ท า
การตรวจสอบให้มั่นใจว่า  ที่อยู่ท่ีจะส่งเป็นที่อยู่ล่าสุดในปัจจุบัน  

จากรายละเอียดข้างต้น แสดงให้เห็นถึงองค์ประกอบของความส าเร็จในการผลักดันและ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ดังนี้คือ   

๑. กระบวนการนโยบายขั้นตอนต่างๆ ก่อนที่โครงการอุโมงค์ฯ จะเป็นรูปธรรม 
๒. ผู้เป็นตัวตั้งตัวตี หรือ ตัวละคร (Actor) ที่ส าคัญ ซึ่งประกอบด้วย 
 
 



๔๒ 

 

๒.๑ เจ้าภาพหลัก ได้แก่ กระทรวงของราชอาณาจักรนอร์เวย์ ประกอบด้วยการ
ต่างประเทศ (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs) กระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Norwegian 
Ministry of Environment) และกระทรวงเกษตรและอาหาร (The Norwegian Ministry of Agriculture 
and Food) 

๒.๒ ผู้สนับสนุน ได้แก่ ๑) ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) ซึ่งได้แก่ สมาชิกของ
สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร  (The 
International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture : ITPGRFA)  
๒) กองทุนความหลากหลายโลก (The Global Crop Diversity Trust)  ๓) คณะกรรมาธิการว่าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ือเกษตรและอาหาร (Commision on Genetic Resources for Food and 
Agriculture: CGRFA) ของ FAO ๔) ผู้ว่าการสวาลบาร์ด (The Governor of Svalbard) เป็น
ผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด   

๓. ท าเลที่ตั้ง : อุโมงค์เมล็ดพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ตั้งอยู่ภายในภูเขาบนเกาะที่ขั้วโลกอยู่
เหนือระดับน้ าทะเล ๑๓๐ เมตร มีอุณหภูมิลบ ๓–๔ องศาเซลเซียส ท าให้เหมะสมต่อการเก็บพันธุ์พืช 
ได้ระยะเวลานาน 

๔. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน : โดยธนาคารพันธุกรรมนอร์ดิก (Nordic 
Genebank) ของราชอาณาจักรนอร์เวย์ 

๕. กฎระเบียบระหว่างประเทศที่ใช่ร่วมกัน : ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) จะฝากวัสดุ
ต้องด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายภายในประเทศภายใต้ระบบพหุภาคีหรือตามมาตรา ๑๕ ของ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (The 
International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture: ITPGRFA) 

๖. งบประมาณในการด าเนินการ แบ่งเป็น  
๖.๑  ค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project costs) 
ประกอบด้วย 

๖.๑.๑ ตัวอุโมงค์ ถนน และพ้ืนที่เปิด (Open Areas) รวมเป็นเงินจ านวน 
๑๙,๗๐๐,๐๐๐ NOK (Norwegian crowns) 

๖.๑.๒ ตัวอาคาร และสัญญาทางเทคนิค รวมเป็นเงินจ านวน ๒๓,๕๐๐,๐๐๐ NOK 
๖.๑.๓ ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลระบบ ค่าใช้จ่าย รวมเป็นเงินจ านวน ๔,๘๐๐,๐๐๐ NOK 
๖.๑.๔ ภาษี (ภายในอุโมงค์สวาลบาร์ดไม่ต้องจ่าย) รวมเป็นเงินทั้งหมด 

๓๕๐,๐๐๐ NOK 
รวมงบประมาณการทั้งหมดเป็นเงิน ๔๘,๓๕๐,๐๐๐ NOK คิดเป็นเงินยูโร 

๖,๐๐๐,๐๐๐ ยูโร (EUR)  
๖.๒ ผู้จ่ายงบประมาณในการด าเนินงาน 

๖.๒.๑ ในประเทศ ออกทุนโดย ๓ กระทรวงของราชอาณาจักรนอร์เวย์ 
ประกอบด้วย (๑) กระทรวงการต่างประเทศ (The Norwegian Ministry of Foreign Affairs) (๒)
กระทรวงสิ่งแวดล้อม (The Norwegian Ministry of Environment) (๓) กระทรวงเกษตรและ
อาหาร (The Norwegian Ministry of Agriculture and Food)  



๔๓ 

 

๖.๒.๒ นอกประเทศ ได้แก่ กองทุนความหลากหลายโลก (The Global Crop 
Diversity Trust) สนับสนุนเป็นเงินทุน เช่น การด าเนินงานอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด การจัดส่ง
พันธุ์พืชมายังอุโมงค์ฯ 

๗. การรักษาความปลอดภัย ๑) ผู้ว่าการสวาลบาร์ด (The Governor of Svalbard)  
เป็นผู้รับผิดชอบในการรักษาความปลอดภัยโดยรวมของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ๒) การรักษา
ความปลอดภัย การบังคับการทางเข้าออกและเฝ้าระวังด้วยระบบทีวีวงจรปิด 

๒.๑.๔ ศักยภาพในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของไทยบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

จากการสืบค้นยังไม่พบว่ามีการศึกษาเกี่ยวกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์  แต่อย่างไรก็ตามมีเอกสารของส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่ องมาจาก
พระราชด าริฯ ที่ระบุว่า ได้มีการด าเนินการโครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช อพ.สธ. ดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็น
ลักษณะระบบห้องเย็น เพื่อใช้ในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช ตั้งอยู่ภายในบริเวณพระมหาธาตุนภเมทินีดล -
นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ ซึ่งได้ด าเนินการจัดสร้างเสร็จแล้ว และก าลังอยู่ระหว่างการทดสอบระบบ
ควบคุมต่างๆ เพ่ือเตรียมการใช้งานในการเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์พืช๖๒          

อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาถึงศักยภาพในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของไทยพบว่า
ประเทศไทย มีศักยภาพอย่างน้อย ๒ ประการ คือ 

๑. แหล่งเก็บพันธุ์พืชของไทย 
ประเทศไทยมีการจัดตั้งแหล่งพันธุ์พืชอยู่แล้วหลายแหล่งทั้งของหน่วยงานของรัฐรวมทั้ง

มหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ๖๓ ได้แก่ 
๑.๑ ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บรักษาเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าว

ปทุมธานี สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว
พ้ืนเมืองมาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๐ และกระท ากันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๓ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี
เกิดขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๒๔ ท าการอนุรักษ์เชื้อพันธุ์ข้าวของไทยไม่ให้สูญพันธุ์ หรือเสื่อมพันธุ์ บริการ
ข้อมูลแลกเปลี่ยนความรู้และเมล็ดเชื้อพันธุ์กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปัจจุบัน
ศูนย์ฯ แห่งนี้มีพันธุ์ข้าวทั้งหมดประมาณ  ๒๒,๐๐๐ ตัวอย่าง ประกอบด้วยข้าวพันธุ์ พ้ืนเมือง
ประมาณ ๔,๐๐๐ ตัวอย่างพันธุ์ ข้าวป่าของไทย ๖ ชนิด นอกนั้นเป็นข้าวพันธุ์ต่างประเทศและข้าวที่
เกิดจากนักปรับปรุงพันธุ์ ข้าวทั้งหมดเหล่านี้ก าลังจะได้รับการตรวจ DNA เพ่ือวิเคราะห์พันธุ์ให้ถูกต้อง 
ยกเว้นข้าวป่าซึ่งเป็นบรรพบุรุษของข้าวไทยซึ่งมีชื่อวิทยาศาสตร์แล้ว การเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวของ
ศูนย์ฯ แห่งนี้  มีทั้งการเก็บระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว โดยการเก็บในที่มีอุณหภูมิ   
๑๕ องศาเซลเซียส ๕ องศาเซลเซียส และ -๑๐ องศาเซลเซียส ตามล าดับ ทั้งนี้ ให้มีความชื้นสัมพัทธ์ ๖๐%  
จะสามารถเก็บรักษาเชื้อพันธุ์ข้าวให้คงความงอกได้นาน ๓-๕ ปี, ๒๐ ปี และ ๕๐ ปี ตามล าดับ   
                                                        

๖๒ rspg, โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชอพ.สธ.ดอยอินทนนท์ เชียงใหม่, [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : 
http://www.rspg.or.th/rspg.co.agencies.news/news/58/255806041.pdf [6 November 2016]. 
         ๖๓ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, แหล่งพันธุกรรมพืชในประเทศไทย, [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : 
http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t4.html [10 December 2015]. 
 



๔๔ 

 

๑.๒ ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ (The National Genebank of Thailand) เป็น
ศูนย์เก็บรักษาพันธุกรรมพืช ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ พ .ศ. 
๒๕๒๗ ศูนย์นี้เป็นเครือข่ายสากล มีคณะกรรมการสากลว่าด้วยพันธุกรรมทางพืช  (International 
Board for Plant Genetic Resources-IBPGR) เป็นผู้ก ากับดูแล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวมทั่วโลก
เพ่ือปกป้องรักษาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมพืชทั้งภายในและต่างประเทศ ด้วยการเป็น
ศูนย์กลางในการเก็บรวบรวมและรักษาเชื้อพันธุกรรมพืช การแลกเปลี่ยนเชื้อพันธุกรรมพืช รวมถึง
การบริการข้อมูลข่าวสารด้านพันธุกรรมพืชทั้งในและต่างประเทศ และการวิจัยค้นคว้าพัฒนาปรับปรุง
พันธุ์ ตลอดจนท าหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานของทางราชการ ในการให้บริการเก็บฝากรักษาเชื้อ
พันธุกรรมพืชที่ได้จากการค้นคว้า วิจัย ทดลองและเก็บรวบรวมในแปลงทดลองพันธุ์พืชไม่ให้สูญพันธุ์ 
หรือสูญเสียความงอกของเมล็ดไปอย่างรวดเร็ว ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งนี้เก็บเมล็ดพันธุ์โดยการท า
แห้งด้วยการใช้ซิลิก้าเจลค่อยๆ ดึงความชื้น ออกจากเมล็ดให้เหลือความชื้นเพียง  ๕-๗ % และบรรจุ
ในกระป๋องระบบสูญญากาศ แล้วน าไปเก็บไว้ ในห้องเย็น การเก็บแบบถาวร อุณหภูมิของห้องเก็บอยู่
ระหว่าง -๑๘ องศาเซลเซียส ถึง -๒๐ องศาเซลเซียส เมล็ดจะคงความงอกได้นานกว่า ๕๐ ปี การเก็บ
แบบใช้งาน อุณหภูมิของห้องเก็บ ๕-๑๐ องศาเซลเซียส เมล็ดจะคงความงอกได้นานกว่า ๕ ปี 
ปัจจุบันมีพันธุ์พืชในห้องเย็นมากกว่า ๔,๐๐๐ ตัวอย่าง ประมาณ ๒๐๐ ชนิด ๕๐ สกุล โดยให้
ความส าคัญกับถ่ัวต่างๆ ข้าวโพด งา ผักโขม พริก ไม้โตเร็ว และพืชสมุนไพรบางชนิด 

๑.๓ ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ได้ท าการทดลองวิจัยและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชสวน ยาง และหม่อนไหม ไว้จ านวนมาก 
อาทิ ยางมีจ านวนมากกว่า ๑,๐๐๐ พันธุ์ปลูก (Variety) มันส าปะหลังมีมากกว่า ๒๐๐ พันธุ์ปลูก 
นอกจากนี้ได้รวบรวมพืชสมุนไพรไว้มากกว่า ๓๐๐ ชนิด (Species) ในจังหวัดกระบี่ จันทบุรี ชัยนาท 
เชียงใหม่ เชียงราย สุพรรณบุรี อุบลราชธานี และรวบรวมพรรณไม้หอมในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ
รวม ๙๖ แห่ง มีพรรณไม้หอมไม่น้อยกว่า ๓๒๐ ชนิด 

๑.๔ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ) ได้ท าการอนุรักษ์พืชเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยท าการส ารวจและ
จ าแนกพันธุ์พืชในป่าแบบต่างๆ ของประเทศไทย ได้รวบรวมส่วนยอดและเมล็ดของพืชมาเพาะเลี้ยง
ตามเทคนิคการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชขณะนี้มีการเก็บรักษาจ านวนทั้งสิ้น ๕๐๑ ชนิด ๑๙๑ สกุล ๑๐๕ วงศ ์
ซึ่งเป็นจ านวน ๔๒ เปอร์เซ็นต์ของวงศ์พืชทั้งหมดในประเทศไทย 

๑.๕ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดาเป็นโครงการตัวอย่างที่เก่ียวข้องกับการเกษตร  
ประกอบด้วยโครงการต่างๆ จ านวนมาก ในด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชพระบาทสม เด็จ 
พระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงอนุรักษ์พันธุกรรมพืชโดยทรงกิจกรรมต่างๆ นอกจากนั้นยังมีธนาคารพืชพรรณ 
เกิดขึ้นใน พ.ศ. ๒๕๓๙ ซึ่งอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชด าริสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ธนาคารพืชพรรณนี้เป็นที่เก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็น
เมล็ดและเนื้อเยื่อ และมีพรรณไม้ที่ปลูกไว้ในสวนจิตรลดา รวม ๓๙๒ ชนิด ๒๗๒  สกุล ๙๔ วงศ์ ทั้งนี้
ไม่รวมวัชพืชจ าพวกหญ้าและพรรณไม้ดอก ไม้ประดับในแปลงปลูกอีกหลายชนิด ในคราวที่สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินเยือนต่างประเทศ ได้ทรงพระกรุณา
ให้รวบรวมพันธุ์ไม้ถ่ินเดียว (Endemic species) ของประเทศต่างๆ ที่หายากและมีศักยภาพในการใช้



๔๕ 

 

ให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจ น ามาปลูกไว้ในแปลงรวมพันธุ์นอกถิ่น ที่โครงการส่วนพระองค์ 
สวนจิตรลดา และพ้ืนที่โครงการตามพระราชด าริภาคต่างๆ เช่น กล้วยป่าของมณฑลยู นนาน 
สาธารณรัฐประชาชนจีน กล้วยป่าของประเทศหมู่เกาะคุก ภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิคใต้ อ้อยป่าของ
สาธารณรัฐฟิจิ พริกไทยป่าของราชอาณาจักรตองกา  เป็นต้น 

๑.๖ พิพิธภัณฑ์พืชกรุงเทพฯ กรมวิชาการเกษตร และหอพรรณไม้ กรมป่าไม้ งาน
ส ารวจค้นคว้าทางพฤกษศาสตร์ของกรมป่าไม้ เริ่มในปี พ.ศ. ๒๔๔๙ (ส่วนการส ารวจทาง พฤกษศาสตร์
ของประเทศไทยเริ่มปี พ.ศ. ๒๔๓๓) ในสมัยที่ Mr. W.F. Lloyd เป็นเจ้ากรมป่าไม้ ในขั้นแรกนี้ได้มุ่ง
ส ารวจพรรณไม้ที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจของประเทศ มีการติดต่อส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปให้ทางสวน
พฤกษศาสตร์เมืองกัลกัตตา (Calcutta) ช่วยตรวจหาชื่อ ซึ่งในขณะนั้นมีนักพฤกษศาสตร์ชาวอังกฤษ 
คือ Mr. W.G. Craib (พ.ศ.๒๔๒๕-๒๔๗๗) เป็นผู้ตรวจสอบให้ และต่อมาเมื่อท่านได้ย้ายไปอยู่
มหาวิทยาลัยอะเบอดีน สกอตแลนด์ ทางกรมป่าไม้ก็ได้ส่งตัวอย่างพรรณไม้ไปให้ท่านศึกษา 
ตลอดมา (ปัจจุบันจึงมีตัวอย่างพรรณไม้ของไทยเก็บรักษาไว้ที่พิพิธภัณฑ์พืชของมหาวิทยาลัยแห่ง
นี้) ท่านได้ศึกษา ค้นคว้าบรรดาพืชที่พบในประเทศไทยเขียนเป็นหนังสือที่ส าคัญคือ  Florae 
Siamensis Enumeratio ซึ่งใช้เป็นคู่มือในการศึกษาพรรณไม้ไทยอยู่จนถึงปัจจุบันนี้  

๒. สภาพพื้นที่และสภาพอากาศดอยอินทนนท์  
ส าหรับพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่ผู้ศึกษาต้องการศึกษาการบริหาร

จัดการ การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช มีพ้ืนที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่อ าเภอดอยหล่อ อ าเภอจอมทอง
และอ าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ประกอบไปด้วยภูเขาสูงสลับซับซ้อน มีดอยอินทนนท์ ซึ่งเป็น
ยอดเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย๖๔ สภาพภูมิประเทศทั่วไปประกอบด้วยภูเขาสลับซับซ้อน โดยยอด
ดอยอินทนนท์ สูงที่สุดสูงจากระดับน้ าทะเล ๒,๕๖๕ เมตร๖๕ 

โดยทั่วไปแล้วดอยอินทนนท์ มีสภาพที่ชุ่มชื้นและหนาวเย็นตลอดปี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
บริเวณยอดดอยอินทนนท์ ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเขาและยอดเขา จะมีกระแสลมที่พัดแรงและมีสภาพ
อากาศที่หนาวเย็นมากและในช่วงวันที่หนาวจัดในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม- มกราคมอุณหภูมิจะ
ลดต่ าลงถึง ๐-๔ องศาเซลเซียส และจะมีน้ าค้างแข็ง เกิดขึ้นที่ระดับกลางๆ ของอุทยานแห่งชาติ 
ดอยอินทนนท์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะค่อนข้างเย็นและชื้นอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี 
(annual mean temperature) ราว ๒๐ องศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม-มกราคม 
อุณหภูมิเฉลี่ย (mean temperature) ๑๕-๑๗  องศาเซลเซียส และจะมีค่าอุณหภูมิเฉลี่ยต่ าสุด (mean 
minimum temperature) ๑๐-๑๔ องศาเซลเซียส สภาพความชุ่มชื้นของอุทยานฯ โดยทั่วไปจะชื้น
กว่าตัวเมืองเชียงใหม่มาก โดยจะมีปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยประมาณ   ๒,๐๐๐-๒๑,๐๐ มิลลิเมตร มีค่า
ความชื้นสัมพัทธ์เฉลี่ยตลอดปีประมาณ ๘๐ %๖๖ 

                                                        
        ๖๔ วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี, อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : http:// th.wikipedia.org/ 
wiki/ [4 November 2015]. 
        ๖๕ dnp.go, Doi Inthanon National Park, [online]. available from: http://www.dnp.go.th/ 
parkreserve/asp/style1/default.asp?npid=1&lg=2 [4 November 2015].    
        ๖๖ Atom, ข้อมูลเบ้ืองต้นเกี่ยวกับดอยอินทนนท์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: http://phanida tour.blogspot. 
com/p/blog-page_1605.html [4 November 2015]. 



๔๖ 

 

ดังนั้น ผู้ศึกษาจึงมีความเห็นโดยเบื้องต้นว่า ท าเลดอยอินทนนท์จึงน่าจะมีความเหมาะสม
ที่สุดในการก่อสร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งจะได้ท าการศึกษาต่อไป 

๒.๑.๕ หลักธรรมทางพุทธศาสนา 
๑) สารณียธรรม ๖ 
สารณียธรรม ค าว่า “สาราณียธรรม” นี้ครูบาอาจารย์ท่านสอนไว้ว่า ได้แก่ “ธรรมเป็นที่ตั้ง

แห่งความให้ระลึกถึง” เป็นข้อปฏิบัติอันมีผลท าให้คนเราระลึกนึกถึงกัน๖๗ หลักธรรมมี ๖ ข้อดังนี้ 
๑. เมตตากายกรรม แสดงพฤติกรรมทางกายต่อกันด้วยความรัก 
๒. เมตตาวจีกรรม คือ แสดงพฤติกรรมทางวาจาต่อกันด้วยความรัก 
๓. เมตตามโนกรรม คือ แสดงพฤติกรรมทางใจต่อกันด้วยความรัก 
๔. สาธารณโภคี คือ แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ 
๕. สีลสามัญญตา คือ ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบอันเดียวกัน 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นอันถูกต้องสอดคล้องกัน 
ความหมายในทางปฏิบัติของหลักธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ มีรายละเอียดดังนี้ 
๑. เมตตาธรรม เมื่อแสดงออกทางกายเป็นการช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ด้วยปฏิบัติการทาง

กาย เช่น ดูแลเอาใจใส่ในยามเจ็บไข้ได้ป่วย ช่วยท ากิจการต่าง ๆ ช่วยระวังรักษาทรัพย์สินให้พ้นจาก
ความเสียหาย อย่างนี้ก็ทรงเรียกว่า เมตตากายกรรม 

๒. เมตตาธรรม เมื่อแสดงออกทางวาจา เป็นการแนะน าตักเตือนกันให้ละชั่วประพฤติดี 
กล่อมเกลาเล้าโลมให้คลายทุกข์คลายความขุ่นหมอง หรือ แนะหนทางอันเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่กัน 
ก็ทรงเรียกว่า เมตตาวจีกรรม 

๓. เมตตาธรรม เมื่อแสดงออกทางใจ ในลักษณะที่เป็นความรู้สึกนึกคิดที่หวังดี ปรารถนา
ดีต่อกัน เช่น อยากจะเห็นเขามีความสุขความเจริญ อยากให้เขาพ้นทุกข์พ้นความเดือดร้อน แม้จะยัง
มิได้ลงท ามืออะไร หรือพูดอะไร แต่กระแสความรู้สึกนึกคิดเช่นนั้นก็อาจฉายแววให้เห็นได้ทางดวงตา 

๔. ตามต าราท่านใช้ศัพท์ ๒ ศัพท์ คือ อัปปฏิวิภัตตโภคี แปลว่า บริโภคโดยมีมการแบ่งปัน
ที่ไม่เลือกที่รักผลักที่ชังเสียก่อน กับ สาธารณโภคี แปลว่า บริโภคโดยถือว่าของนั้นเป็นของสาธารณะ 

๕. สีลสามัญญตา แปลว่า “มีศีลเสมอกัน” ได้ให้ความหมายในตอนต้นว่าได้แก่ 
“ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบอันเดียวกัน” คือ คนที่อยู่ร่วมกันนั้น มิใช่การรวมกันของอิฐหิน
ดินทรายรวมกันแล้วก็อยู่เฉยๆ คนแต่ละคนที่มาอยู่รวมกัน ไม่ว่าจะกลุ่มเล็กหรือกลุ่มใหญ่ ล้วนแต่มี
จิตใจซึ่งเต็มไปด้วยความคิดความต้องการ 

๖. ทิฎฐิสามัญญตา แปลว่า “มีความเห็นเสมอกัน” ได้ไขความหมายไว้เพ่ือให้เข้าใจง่ายๆ ว่า 
“มีความเห็นถูกต้องสอดคล้องกัน” ค าสอนข้อนี้มีข้อที่ชี้บ่งอยู่อย่างหนึ่งคือ เรื่องของความคิดเห็นนั้น 
เป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งเรื่องหนึ่งของสังคมมนุษย์ ในฐานะเป็นต้นเหตุแห่งความรักใคร่ปรองดองกัน
หรือแตกแยกชิงชังกันของคนท่ีอยู่ร่วมกันทั้งในระดับบุคคลต่อบุคคลและระดับสังคมต่อสังคม 

 
 

                                                        
         ๖๗ บุญสม  เจนใจ, สาราณียธรรม, (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา, ๒๕๓๐), หน้า ๑๒ – ๓๔. 



๔๗ 

 

ตารางท่ี ๒.๗  แสดงความหมายหลักธรรม “สาราณียธรรม ๖” 
      
นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
บุญสม  เจนใจ, (๒๕๓๐, 
หน้า ๑๒ – ๓๔) 

 สารณียธรรม ๖ คือ 
๑. เมตตากายกรรม แสดงพฤติกรรมทางกายต่อกันด้วยความรัก 
๒. เมตตาวจีกรรม คือ แสดงพฤติกรรมทางวาจาต่อกันด้วยความรัก 
๓. เมตตามโนกรรม คือ แสดงพฤติกรรมทางใจต่อกันด้วยความรัก 
๔. สาธารณโภคี คือ แบ่งกันกิน แบ่งกันใช้ 
๕. สีลสามัญญตา คือ ประพฤติดีประพฤติชอบอยู่ในกรอบอันเดียวกัน 
๖. ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความเห็นอันถูกต้องสอดคล้องกัน 

 
๒) หลกัธรรมโยนิโสมนสิการ 
หลักธรรมโยนิโสมนสิการ:  หลักโยนิโสมนสิการ แปลว่า การท าใจโดยแยบยล การท าในใจ

โดยแยบยลนี้ มีความหมายแค่ไหนเพียงใด คัมภีร์ชั้นอรรถกถาและฎีกาได้ไขข้อความไว้โดยวิธีการ
แสดงไวยพจน์ให้เห็นความหมายแยกเป็นแง่ๆ ดังต่อไปนี้ ๑. อุบายมนสิการ แปลว่า คิดหรือพิจารณา
โดยอุบาย ๒. ปถมนสิการ แปลว่า คิดเป็นทางหรือคิดถูกทาง ๓. การณมนสิการ แปลว่า คิดตามเหตุ 
และ ๔. อุปปาทกมนสิการ แปลว่า คิดให้เกิดผล ไขความทั้ง ๔ ข้อนี้สรุปได้ความว่า คิดถูกวิธี คิดมี
ระเบียบ คิดมีเหตุผล คิดเร้ากุศล๖๘ วิธีโยนิโสมนสิการเท่าที่พบในบาลีพอประมวลเป็นแบบใหญ่ๆ๖๙ 
ได้ดังนี ้

๑. วิธีคิดแบบสืบสาวเหตุปัจจัย 
๒. วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
๓. วิธีคิดแบบสามัญลักษณ์ 
๔. วิธีคิดแบบอริยสัจ/คิดแบบแก้ปัญหา 
๕. วิธีคิดแบบอรรถธรรมสัมพันธ์ 
๖. วิธีคิดแบบเห็นคุณโทษและทางออก 
๗. วิธีคิดแบบรู้คุณค่าแท้-คุณค่าเทียม 
๘. วิธีคิดแบบเร้ากุศล 
๙. วิธีคิดแบบอยู่กับปัจจุบัน 
๑๐. วิธีคิดแบบวิภัชชวา  
 
 
 

                                                        
         ๖๘ พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร 
จ ากัด, ๒๕๔๖), หน้า ๓๑-๓๒. 
         ๖๙ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๔๑-๔๒. 



๔๘ 

 

         ๓)  วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ 
วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เป็นการคิดที่มุ่งให้มอง และให้รู้จัก

สิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่งในทางธรรม ท่านมักใช้พิจารณาเพ่ือให้เห็นความไม่มี
แก่นสาร หรือความไม่เป็นตัวเป็นตนที่แท้จริงของสิ่งทั้งหลาย ให้หายยึดติดถือมั่นในสมมติบัญญัติ
โดยเฉพาะการพิจารณาเห็นสัตว์บุคคล เป็นเพียงการประชุมกันเข้าขององค์ประกอบต่างๆ ที่เรียกว่า
ขันธ์ ๕ และขันธ์ ๕ แต่ละอย่างก็เกิดขึ้นจากส่วนประกอบย่อยต่อไปอีกการพิจารณาเช่นนี้ช่ วยให้
มองเห็นความเป็นอนัตตา แต่การที่จะมองเห็นสภาวะเช่นนี้ได้ชัดเจน เมื่อแยกแยะส่วนประกอบออก 
ก็เห็นภาวะที่องค์ประกอบเหล่านั้นอาศัยกัน และขึ้นต่อเหตุปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ไม่เป็นตัวของมัน
เองแท้จริง ยิ่งกว่านั้น องค์ประกอบและเหตุปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นไปตามกฎธรรมดา คือ มีการ
เกิดดับอยู่ตลอดเวลา ไม่เที่ยงแท้ไม่คงที่ ไม่ยั่งยืนภาวะที่เกิดขึ้นแล้วต้องดับไป และต้องขึ้นต่อเหตุ
ปัจจัยต่างๆ ถูกเหตุปัจจัยทั้งหลายบีบคั้นขัดแย้งนั้น๗๐ 

 
ตารางท่ี ๒.๘  การค้นหาความจริงตามมุมมองของพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
 

นักวิชาการหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต), (๒๕๕๖, หน้า  
๓๑-๔๒). 

หลักโยนิโสมนสิการ หมายถึง การคิดอย่าง
มีระเบียบหรือคิดตามแนวทางของปัญญา 

พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), (๒๕๔๙, หน้า 
๔๒-๔๓). 

วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบเป็นการ
คิดท่ีมุ่งให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลาย 

 
๒.๒ พื้นที่วิจัย 

ดอยอินทนนท์ ครอบคลุมพ้ืนที่ ๔ อ าเภอของจังหวัดเชียงใหม่ คือ อ าเภอจอมทอง อ าเภอ
แม่แจ่ม อ าเภอแม่วาง และ อ าเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ประมาณ ๔๘๒.๔ ตาราง
กิโลเมตร   

 
๒.๓ งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

การวิจัยเรื่อง “การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ ” จากการตรวจค้นยังไม่พบ
วรรณกรรม และงานวิจัยที่เก่ียวข้องโดยตรง แต่มีวรรณกรรม และงานวิจัยที่ใกล้เคียงดังนี้ 

มูลนิธิชีววิถี  ไดว้ิจัยเรื่อง “นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย”ผลการศึกษาพบว่า 
นโยบายพันธุ์พืชยุคแรกเปลี่ยนบทบาทการอนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชจากมือของเกษตรกรเป็นการ
พ่ึงพาหน่วยงานของรัฐ วัตนธรรมและวิถีในการเก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ (Farmer saved seed) 
ดังกล่าว ค่อยๆ หายไปเมื่อมีการตั้งสถาบันวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนโดย

                                                        
        ๗๐ พระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตโต), วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๙), 
หน้า ๔๒ – ๔๓. 



๔๙ 

 

ธนาคารโลก เช่น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ(อีรี่) สถาบันวิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (ซิมมิท) 
เมื่อประมาณ ๕๐ ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งการเริ่มต้นโครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ของสถาบันวิจัย
การเกษตรระดับชาติของประเทศไทยเอง เช่น กรมการข้าว สถาบันวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ โดย
การจัดตั้งโครงการวิจัยดังกล่าวในระดับชาติได้รับความสนับสนุนและมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับ
สถาบันวิจัยการเกษตรระหว่างประเทศ ในรูปของโครงการวิจัยร่วม การแลกเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ 
โครงการฝึกอบรมและดูงาน เป็นต้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่า การเปลี่ยนพันธุ์พืชจาก
พันธุ์พ้ืนเมืองมาเป็นพันธุ์พืชที่รัฐบาลส่งเสริมจะท าให้ผลผลิตเพ่ิมขึ้น เกษตรกรจะได้มีรายได้เพ่ิมขึ้น 
ชีวิตความเป็นอยู่จะดีขึ้น และภาคธุรกิจอ่ืนก็จะได้ประโยชน์ตามไปด้วย ถึงแม้ว่าการเปลี่ยนพันธุ์พืช
จากพันธุ์พ้ืนเมืองเป็นพันธุ์พืชที่ปรับปรุงขึ้นใหม่จะท าให้ต้องใช้ปุ๋ยและสารเคมีก าจัด ศัตรูพืชเพ่ิมขึ้นก็ตาม  

อย่างไรก็ตามเมื่อเกษตรกรเปลี่ยนวิถีการเกษตรมาพ่ึงพาพันธุ์พืชจากหน่วยงานของรัฐ 
ปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐกลับไม่สามารถรองรับการผลิตเมล็ดพันธุ์เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ
ของเกษตรกรได้อย่างเพียงพอ เช่น ความต้องการเมล็ดพันธุ์ข้าวของประเทศไทยสูงถึง ๑,๐๐๐,๐๐๐  ตัน/ปี 
แต่หน่วยงานรัฐสามารถผลิตได้เพียง ๖๐,๐๐๐-๘๐,๐๐๐  ตัน/ปีเท่านั้น  หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
กับการผลิตเมล็ดพันธุ์ประเมินว่าการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยรัฐเป็นแนวทางที่ด้อยประสิทธิภาพจ าเป็นต้อง
โอนการด าเนินการดังกล่าวให้กับบริษัทเอกชนเป็นผู้ด าเนินการ ทิศทางดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบาย
เปิดเสรีและการแปรรูปกิจการของรัฐให้เป็นของเอกชนของธนาคารโลก และผู้มีอ านาจในการก าหนด
นโยบายของประเทศไทยเอง นโยบายส่งเสริมการลงทุนพัฒนาพันธุ์พืชโดยบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตร
และบรรษัทข้ามชาติ บริษัทเอกชนเริ่มเข้ามามีบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์พืชโดยเริ่มต้นจากการ
น าเข้าพันธุ์ผักเมืองหนาวจากประเทศจีนและไต้หวันเพ่ือจัดจ าหน่ายก่อน และต่อมาเมื่อศูนย์วิจัย
ข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติประสบผลส าเร็จในการพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดสุวรรณ ๑ จนเป็นยอมรับ
อย่างกว้างขวางจากเกษตรกรทั่วประเทศ บริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตรของไทยและบรรษัทข้ามชาติได้
เริ่มต้นเข้ามาท าธุรกิจเมล็ดพันธุ์พืชไร่อย่างจริงจัง 

นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนการให้บริษัทเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรพันธุกรรมของรัฐ ท าให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และบรรษัทข้ามชาติ เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล 
ไพโอเนียร์ แปซิฟิค  ซินเจนทา สามารถผูกขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและ พืชไร่หลายชนิดได้ อย่าง
เบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเคยมีบทบาทในการผลิต
เมล็ดพันธุ์เพ่ือจัดจ าหน่ายให้กับเกษตรกรในอดีตเปลี่ยนมาท าหน้าที่ในการสนับสนุนกิจการของ
บรรษัทเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแทน ในรูปของการสนับสนุนเชื้อพันธุ์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์และเป็น
แปลงทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ทางการค้าของบริษัทต่างๆ  และบริษัทเหล่านั้น
พยายามผลักดันให้ มีการแก้ ไขพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ เป็นความพยายามในการขยาย
การผูกขาดและต้องการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากพันธุ์พืชทั่วไปโดยไม่ต้องขออนุญาตและแบ่งปัน
ผลประโยชน์  หากบริษัทเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ประสบผลส าเร็จในการแก้กฎหมายดังกล่าว จะท าให้บริษัท
เหล่านี้สามารถขอรับการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่และได้สิทธิผูกขาดพันธุ์พืชใหม่ได้ง่ายขึ้น เช่น สามารถ
น าเอาข้าวหอมมะลิไปปรับปรุงเพียงเล็กน้อยเพ่ือท าให้เกิดข้าวหอมมะลิสายพันธุ์ใหม่ ก็สามารถได้
สิทธิผูกขาดได้โดยง่าย เพราะไม่ต้องขออนุญาตและไม่ต้องตอบแทนผลประโยชน์ต่อสังคม ไม่เพียงแต่



๕๐ 

 

ข้าวเท่านั้น แต่พันธุ์พืชอ่ืนๆที่มีความส าคัญต่อความมั่นคงทางอาหาร จะถูกบริษัทยักษ์ใหญ่การเกษตร
น าไปปรับปรุงพันธุ์เพียงเล็กน้อยๆ แต่สามารถอ้างสิทธิเพ่ือผูกขาดในสายพันธุ์เหล่านั้นได้โดยง่าย๗๑ 

นพดล อุดมวิศวกุล  ได้วิจัยเรื่อง “การเข้าสู่วาระและการก าหนดนโยบายสาธารณะ : 
ศึกษากรณีนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การศึกษา
นโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทยนี้ น ามาสู่ข้อค้นพบใน ๓ ประการส าคัญ คือ 
๑) ประเด็นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเป็นปัญหาที่ได้รับความส าคัญอย่างมากในประเทศ
ที่พัฒนาแล้ว ประเด็นดังกล่าวถูกองค์การระหว่างประเทศส่งผ่านและถ่ายทอดแนวคิดนโยบายมายัง
ประเทศที่ก าลังพัฒนาผ่านการประชุมสัมมนาขององค์การระหว่างประเทศ จนพัฒนากลายเป็น
ประเด็นส าคัญในประเทศก าลังพัฒนา ท าให้ประเด็นเรื่องมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่วาระ
นโยบายของรัฐบาลในประเทศที่ก าลังพัฒนาได้ ๒) การก่อตัวของนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารในประเทศไทยเป็นไปตามตัวแบบผู้น าที่ส่วนราชการเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยน
ผลประโยชน์กับองค์การระหว่างประเทศ และเป็นตัวกลางระหว่างองค์การระหว่างประเทศกับฝ่าย
การเมืองในการก าหนดนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร เนื่องจากส่วนราชการใช้อิทธิพล  
ขององค์การระหว่างประเทศในการผลักดันความต้องการของตนต่อฝ่ายการเมือง และองค์การ
ระหว่างประเทศก็ใช้ส่วนราชการในการผลักดันให้ฝ่ายการเมืองยอมรับมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารตามความตกลงระหว่างประเทศจนกระทั่งมีการก าหนดนโยบายออกมา ซึ่งสามารถอธิบายได้
โดย “ตัวแบบส่วนราชการในฐานะตัวกลางในการเข้าสู่วาระและการก าหนดนโยบาย” ที่การศึกษานี้
ได้พัฒนาขึ้น ๓) ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากรูปแบบการก่อตัวของนโยบายตามตัวแบบที่ส่วนราชการเป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ ท าให้กระบวนการก าหนดนโยบายกลายเป็นเวทีในการเจรจา
ต่อรองของส่วนราชการเกี่ยวกับของเขตอ านาจหน้าที่อันเกิดจากการที่ส่วนราชการมีลักษณะเฉพาะ
ทางวิชาการ รวมทั้ง ฝ่ายการเมืองไม่จริงจังเนื่องจากได้รับประโยชน์จากการประชาสัมพันธ์ต่อ
สาธารณะไปแล้ว และองค์การระหว่างประเทศก็ได้รับประโยชน์ไปแล้วจากการที่รัฐบาลยอมรับใน
มาตรฐานตามความตกลงระหว่างประเทศ ซึ่งท้ายที่สุดก็ไม่สามารถที่จะรับรองได้ว่ากระบวนการ
ดังกล่าวจะสะท้อนผลประโยชน์สาธารณะได้๗๒ 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ได้วิจัยเรื่อง “ยุทธศาสตร์วิจัยและ
พัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์” ผลการศึกษาพบว่า อุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์เป็นอุตสาหกรรมต้นน้ าที่ส าคัญ มี
ผลต่อปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทางการเกษตร มีความส าคัญในแง่ความมั่นคงของประเทศ 
ความมั่นคงด้านอาหาร โดยสวทช. เล็งเห็นความส าคัญของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์ ได้จัดตั้งโปรแกรม
วิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์เป็นหนึ่งในโปรแกรมมุ่งเป้าภายใต้คลัสเตอร์อาหารและการเกษตรในแผนกล
ยุทธ์ สวทช. ระยะที่ ๑ (พ.ศ.๒๕๔๙-๒๕๕๓) โดยก าหนดแผนงานหลักของโปรแกรม ให้สอดคล้อง
ตามแผนยุทธศาสตร์เมล็ดพันธุ์มีการบูรณาการท างานร่วมกับกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ ถึงแม้คลัสเตอร์
                                                        
         ๗๑ มูลนิธิชีววิถี, นโยบายเกี่ยวกับพันธุพื์ชของประเทศไทย, [ออนไลน]์. แหล่งที่มา :  http://www.biothai.net/ 
sites/default/files/BriefingSeedPolicy.pdf [๒๘ กันยายน ๒๕๕๗]. 
        ๗๒ นพดล อุดมวิศวกุล, "การเข้าสู่วาระและการก าหนดนโยบายสาธารณะ : ศึกษากรณีนโยบายมาตรฐาน
สินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย",  วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘). 



๕๑ 

 

เมล็ดพันธุ์ไม่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ แต่ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่ร่วมอยู่ในกลุ่มคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์มากกว่า ๗๕ หน่วยงาน (ภาครัฐ และสถาบันการศึกษา 
๑๕ หน่วยงาน และภาคเอกชน ๖๐ บริษัท)ผลการด าเนินงานที่ส าคัญ ได้แก่ การสนับสนุนการบริหาร
จัดการและการประเมินเชื้อพันธุกรรมพืช(พริก มะเขือเทศ แตงกวา และข้าวโพด) การให้บริการ
ฐานข้อมูลเชื้อพันธุกรรมพืชผ่านเว็บไซด์ www.biotec.or.th/germplasm การถ่ายทอดเชื้อพันธุกรรม
พืชที่ผ่านการประเมินไม่ต่ ากว่า ๑,๐๐๐ สายพันธุ์ แก่นักปรับปรุงพันธุ์ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่าง
ความส าเร็จ เช่น ภาคเอกชนน าเชื้อพันธุกรรมพริกเกสรตัวผู้เป็นหมันต่อยอดเป็นพันธุ์ลูกผสมการค้า 
การร่วมวิจัยกับภาคเอกชนใน ๑๔ โครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีชีวภาพในการปรับปรุงพันธุ์ เช่น การ
ปรับปรุงพันธุ์กระเจี๊ยบเขียวต้านทานโรคไวรัสร่วมกับบริษัท ยูนิซีดส์ จ ากัด ออกเป็นพันธุ์ลูกผสม
การค้า “ยูนิเอช ๑๐๙”  

การสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์ข้าวโพดไร่ร่วมกับกลุ่ม SME ทางภาคเหนือ ส่งผลให้
พันธุ์ข้าวโพดไร่ “นครสวรรค์ ๓” ของศูนย์วิจัยพืชไร่นครสวรรค์ กรมวิชาการเกษตร ขยายผลสู่
ภาคเอกชนและเกษตรกร สร้างผลกระทบเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า ๓๐๐ ล้านบาท การสร้างเครือข่ายการ
ทดสอบพันธุ์ร่วมกับประเทศจีน การสนับสนุนด้านการผลิตนักปรับปรุงพันธุ์รุ่นใหม่ซึ่งจะเป็นก าลัง
ส าคัญในภาคเอกชนต่อไปการด าเนินงานโปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ในระยะที่ ๒ (พ.ศ.
๒๕๕๔-๒๕๕๙) เน้นสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ของ
ประเทศ โปรแกรมมีเป้าหมายมุ่งเน้นสนับสนุนการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เพ่ิมขีด
ความสามารถของอุตสาหกรรมเมล็ดพันธุ์การสร้างสายพันธุ์พ่อแม่ของไทยเอง การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพสูง และลดความสูญเสียกลยุทธ์การด าเนินงานมุ่งการร่วมวิจัยกับ
ภาคเอกชน เพ่ือกระตุ้นให้ภาคเอกชนลงทุนวิจัยและพัฒนามากข้ึน  

การสร้างขีดความสามารถให้ภาคเอกชนใช้เทคโนโลยีชีวภาพเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์ได้อย่าง
มีประสิทธิภาพและเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากรโดยเน้นความร่วมมือกับภาคเอกชน สนับสนุน
ภาคเอกชนรายย่อยโดยสร้างเครือข่ายการทดสอบพันธุ์ในต่างประเทศ เพ่ือให้เอกชนรายย่อยมีโอกาส
ส่งพันธุ์ไปทดสอบศักยภาพ ตลอดจนน าไปสู่การปรับปรุงพันธุ์ที่ตรงตามความต้องการของตลาด
ต่างประเทศ ผลักดันให้มีการยกระดับหน่วยบริหารจัดการเชื้อพันธุกรรมในระดับชาติ ทั้งนี้ผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นนอกจากภาคเอกชนสามารถพัฒนาต่อยอดและสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ออกสู่ตลาดได้เร็วขึ้นยัง
เป็นการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง เพ่ิมมูลค่าการส่งออกเมล็ดพันธุ์และผลิตภัณฑ์ที่มี
คุณภาพ เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมข้ึนจากการใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เกิดความยั่งยืนและความมั่นคงของ
อุตสาหกรรมในประเทศ ทั้งนี้คาดว่าผลกระทบจากการวิจัยและพัฒนานอกจากเพ่ิมมูลค่าการส่งออก
เป็น ๕,๐๐๐ ล้านบาทแล้วยังท าให้เกิดผลกระทบต่อภาคเอกชนและเกษตรกรเป็นมูลค่าไม่ต่ ากว่า 
๒,๕๐๐ ล้านบาท๗๓ 

  

                                                        
         ๗๓ ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์ , 
(ปทุมธานี : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๕), หน้า ๗-๘. 



๕๒ 

 

สกนธ์ ชุมทัพ ได้วิจัยเรื่อง “การน านโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ” 
ได้ศึกษาไว้น่าสนใจในรายงานการศึกษาเรื่อง การน านโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมี
คุณภาพ" ผลการศึกษาพบว่า กระทรวงศึกษาธิการได้ใช้กลยุทธ์ต่างๆ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
นโยบายนี้สรุปได้ท้ังสิ้น ๙ กลยุทธ์ประกอบด้วย 

๑. กลยุทธ์การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย  
๒. กลยุทธ์การให้ความสนับสนุนจากผู้น าและผู้มีอ านาจ  
๓. กลยุทธ์การจัดองค์การบริหารและประสานงานที่บูรณาการลดหลั่นกันตั้งแต่ระดับชาติ

จนถึงระดับหมู่บ้าน  
๔. กลยุทธ์การประชุมอบรมหรือการสัมมนาปัญหา  
๕. กลยุทธ์การใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน  
๖. กลยุทธ์การคัดเลือกผู้น าคนส าคัญ  
๗. กลยุทธ์การออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
๘. กลยุทธ์การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลและประเมินผล  

      และ  ๙. กลยุทธ์การให้รางวัลและส่งตอบแทนแก่ผู้ปฏิบัติงานดีเด่น ซึ่งสอดคล้องกับที่ ดร.กล้า
ทองขาว ได้ท าการศึกษาเรื่อง นโยบายรณรงค์การอ่านหนังสือแห่งชาติเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๔ ที่ประสบ
ความส าเร็จเป็นอย่า งดีมาแล้ว ด้วยการใช้กลยุทธ์ต่างๆทั้ ง ๙ กลยุทธ์ดังกล่าวมาข้างต้น 
เช่นเดียวกัน๗๔ 

อิทธิชัย สีด า ได้วิจัยเรื่อง "ปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ" ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบาย
มีดังนี้คือ  

๑. ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ การที่นโยบายจะส าเร็จหรือไม่ผู้น านโยบายจะต้องมี
ทัศนคตทิี่ดีในการน านโยบายไปปฏิบัติเสียก่อนและเชื่อว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งและสามารถแก้ไขปัญหา
นั้นได ้

๒. ลักษณะของนโยบาย ลักษณะที่ดีของนโยบายคือจะต้องสามารถแก้ไขปัญหาได้เป็น
อย่างดี ผู้น านโยบายไปปฏิบัติจะต้องเข้าใจและมีความเห็นร่วมกันในตัวนโยบายและจะต้องมีการ
ประเมินผลอย่างสม่ าเสมอ 

๓. ความสัมพันธ์ระหว่างกลไกต่างๆ ที่น านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติไปปฏิบัติ เป็นไปได้ยากยิ่งว่าในการแก้ปัญหาใดอย่างหนึ่งจะกระท าให้ส าเร็จ
ได้โดยองค์กรเดียว โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาระดับประเทศอย่างเช่นเรื่องความมั่นคงของพ้ืนที่จังหวัด
ชายแดนภาคใต้จะต้องมีการท างานที่เกิดการบูรณาการระหว่างองค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ในการ
ด าเนินงานตามนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ 

๔. ภาวะผู้น า ในการด าเนินงานภายใต้สถานการณ์ที่กดดันและมีความเสี่ยงสูงท าให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่จ าเป็นจะต้องมีผู้น าที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเป็นหลักยึดในการปฏิบัติหน้าที่และพร้อมที่จะ
เป็นแบบอย่าง และเป็นคนที่ประสานกลไกต่างๆ ภายในหน่วยงานให้เป็นเอกภาพ 

                                                        
         ๗๔ สกนธ์ ชุมทัพ , การน านโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพของ
กระทรวงศึกษาธิการ, (ม.ป.ท.). ๒๕๕๔, หน้า ๖๘-๖๙. [ออนไลน์].  แหล่งที่มา : http://trt.ac.th/attachments/ 
article/92/free15y_policy2011.pdf [๑ มีนาคม ๒๕๖๐].  



๕๓ 

 

๕. การค านึงถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ ของพ้ืนที่ เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งที่นโยบายที่ขัดต่อ
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในพ้ืนที่จะได้รับความส าเร็จเพราะจะน าไปสู่การต่อต้านการน านโยบายไป
ปฏิบัติจนนโยบายล้มเหลวในที่สุด ดังนั้นการน านโยบายมาปฏิบัติในพ้ืนที่ที่มีความแตกต่างทางด้าน
วัฒนธรรมและอัตลักษณ์จ าเป็นที่ผู้น านโนยายมาปฏิบัติจะต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้ เนื่องจากเรื่อง
วัฒนธรรม อัตลักษณ์ เป็นเรื่องท่ีละเอียดอ่อน ในบางครั้งการปฏิบัติหน้าที่อาจจะกระทบต่อความรู้สึก
ของคนในพื้นที่ได้ 

๖. การสนับสนุนและความร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ นอกจากการให้ความสนับสนุนจาก
องค์กรของรัฐแล้วนั้น การได้รับความสนับสนุนจากองค์กรภาคประชาชน และกลุ่มต่างๆ ของคนใน
พ้ืนที่ก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้น านโยบายไปปฏิบัติคิดว่าตัวเองยังได้รับความ
ร่วมมือจากกลุ่มต่างๆ ในจังหวัดปัตตานีไม่เพียงพอ นั้นคือ ความร่วมมือจากประชาชน และองค์กร
เอกชนในจังหวัดปัตตานียังไม่ค่อยให้ความร่วมมือเท่าที่ควรแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ เหตุมาจากที่ประชาชน
กลัวและเกิดความหวาดระแวงเก่ียวกับอันตรายที่อาจจะเกิดข้ึนกับตนเองได้ 

๗. แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ข้องผู้น านโยบายไปปฏิบัติ การปฏิบัติหน้าที่ในสถานที่หรือ
สถานการณ์ที่มีความรุนแรงที่อาจจะส่งผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สิน ผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่จะต้องมี
แรงจูงใจในการปฏิบัติหน้าที่ จึงจะส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่นั้นมีประสิทธิภาพ 

๘. ความเพียงพอของทรัพยากร นโยบายที่จะประสบความส าเร็จนั้นต้องได้รับการ
สนับสนุนทางทรัพยากรทั้งด้านการเงินและก าลังคนอย่างเต็มที่ ผู้น านโยบายเสริมสร้างสันติสุขใน
พ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติมีความคิดเห็นว่า หน่วยงานของตนมีทรัพยากรไม่เพียงพอ ไม่ว่า
จะเป็นด้านงบประมาณ ซึ่งถือว่าส าคัญที่สุดในการปฏิบัติหน้าที่ ผู้น านโยบายไปปฏิบัติกล่าวว่า
งบประมาณที่ไม่เพียงพอส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างแน่นอนเพราะงบประมาณเป็น
ปัจจัยพื้นฐานถ้าหากงบประมาณขาดแคลนก็จะส่งผลไปสู่กลไกอ่ืนๆ เช่นเดียวกัน๗๕ 

อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย  ได้วิจัยเรื่อง "การน านโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ: ศึกษากรณีองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร" ผลการศึกษาพบว่า  
แนวทางท่ีเหมาะสม เพ่ือเสริมสร้างความส าเร็จในการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ  (๑) เร่งสร้างจิตส านึก
ให้ประชาชนและทุกฝ่ายในท้องถิ่นของตนตระหนักถึงปัญหา และการเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไข
ปัญหา (๒) เร่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนให้เกิดขึ้นในการด าเนินงาน (๓) มีการเตรียม
ความพร้อมในทุกด้านที่จะช่วยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นบุคลากร 
งบประมาณ อุปกรณ์ ที่จ าเป็นและเหมาะสม (๔) ให้ความส าคัญและส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่าย
ท้องถิ่น ที่ตระหนักถึงความส าคัญของการแก้ไขปัญหา มีความรู้ความสามารถ และเข้าใจในแนว
ทางการแก้ไขปัญหา อย่างแท้จริง (๕) จัดท ากิจกรรมประชาสัมพันธ์และให้ข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้เสีย๗๖  

                                                        
         ๗๕ อิทธิชัย สีด า, "ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ ศึกษากรณี : ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี", ปาริชาต,  ปีที่ ๒๕ ฉบับที่  ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕-
มีนาคม ๒๕๕๖) : ๙๖-๙๙. 
         ๗๖ อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย, การน านโยบายส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมไปปฏิบัติ: ศึกษากรณี
องค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดสมุทรสาคร, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, (วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการ
จัดการ : มหาวิทยาลัยศรีปทุม, ๒๕๕๖). 



๕๔ 

 

 
 
ตารางท่ี ๒.๙  แสดงงานวรรณกรรมที่ศึกษาเกี่ยวกับด้านนโยบาย 
 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
มูลนิธิชีววิถี, (๒๕๕๔) ศึกษาเรื่อง"นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย" 

ระบุว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนและสนับสนุนการให้
บริษัทเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จา กทรัพยากร
พันธุกรรมของรัฐ ท าให้บริษัทเจริญโภคภัณฑ์ และ
บรรษัทข้ามชาติ เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล สามารถ
ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและ พืชไร่หลายชนิดได้ 

นพดล อุดมวิศวกุล, (๒๕๔๘) 
 

ศึกษา"การเข้าสู่วาระและการก าหนดนโยบายสาธารณะ" 
ระบุว่า การก่อตัวของนโยบายมาตรฐานสินค้าเกษตรและ
อาหารในประเทศไทยเป็นไปตามตัวแบบผู้น าที่ส่วน
ราชการเป็นตัวแทนในการแลกเปลี่ยนผลประโยชน์กับ
องค์การระหว่างประเทศ และเป็นตัวกลางระหว่าง
องค์การระหว่างประเทศกับฝ่ายการเมืองในการก าหนด
นโยบาย 

ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ, (๒๕๕๕)
  

เรื่อง "ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์" โดย
ระบุว่า การสนับสนุนด้านการผลิตนักปรับปรุงพันธุ์รุ่น
ใหม่ซึ่งจะเป็นก าลังส าคัญในภาคเอกชน การด าเนินงาน
โปรแกรมวิจัยและพัฒนาเมล็ดพันธุ์ ในระยะที่ ๒ (พ.ศ. 
๒๕๕๔-๒๕๕๙) เน้นสร้างผลงานอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าหมายคลัสเตอร์เมล็ดพันธุ์ 

สกนธ์ ชุมทัพ, (๒๕๕๔) ศึกษาการน านโยบายสู่การปฏิบัติ : เรียนฟรี ๑๕ ปี ระบุ
ว่า ใช้กลยทธุ์ต่างๆ เพ่ือเป็นกลไกในการขับเคลื่อนสรุปได้ 
๙ กลยุทธ์คือ ๑) การเผยแพร่ข่าวสารนโยบาย ๒) การให้
ความสนับสนุนจากผู้น าและผู้มีอ านาจ ๓) การจัด
องค์การบริหารและประสานงานที่บูรณาการตั้ งแต่
ระดับชาติจนถึงระดับหมู่บ้าน  ๔) การประชุมอบรบการ
สัมมนาปัญหา ๕) การใช้เอกสารคู่มือปฏิบัติงาน ๖) การ
คัดเลือกผู้น า ๗) การออกตรวจเยี่ยมผู้ปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
๘) การตรวจสอบ ควบคุม ก ากับดูแลและประเมินผล  
และ ๙) การให้รางวัลตอบแทน 

 
 



๕๕ 

 

ตารางท่ี ๒.๙  แสดงงานวรรณกรรมท่ีศึกษาเก่ียวกับด้านนโยบาย (ต่อ) 
 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
อิทธิชัย สีด า, (๒๕๕๖)   
 

ศึกษาเรื่อง " ปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบาย
เสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ" 
โดยระบุว่า ทัศนคติของผู้น านโยบายไปปฏิบัติ  การที่
นโยบายจะส าเร็จหรือไม่ผู้น านโยบายจะต้องมีทัศนคติที่ดี 
ในการน านโยบายไปปฏิบัติเสียก่อนและเชื่อว่าตัวเองเป็น
ส่วนหนึ่งและสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ 

อุกฤษฏ์ ชาวแพรกน้อย, (๒๕๕๖) ระบุว่า แนวทางที่เหมาะสมในการน านโยบายไปปฏิบัติ 
คือ (๑) เร่งสร้างจิตส านึก (๒) เร่งเสริมสร้างการมีส่วนร่วม 
(๓) มีการเตรียมความพร้อม (๔) การจัดตั้งเครือข่าย  
(๕) การประชาสัมพันธ์ 

 
วินัย สมประสงค์ และคณะ  ได้วิจัยเรื่อง “บทบาทของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับการ

อนุรักษ์พันธุ์พืชในประเทศไทย” ผลการศึกษาพบว่า การด าเนินงานด้านการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
พันธุ์พืชมีมายาวนาน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๐๗ และภายหลังจากที่ประเทศไทยเข้าเป็นภาคีองค์การ
การค้าโลก (World Trade Organization: WTO) ภายใต้ความตกลงว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาอัน
เกี่ยวกับการค้า (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights: 
TRIPs)   ซึ่งก าหนดให้ประเทศที่เป็นภาคี WTO ต้องออกกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในลักษณะที่เป็น
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นเหตุผลที่ส าคัญประการหนึ่งที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ได้ตรา
พระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 
๒๕๔๒  พระราชบัญญัติฉบับนี้ มีสาระส าคัญประกอบด้วย ๘ หมวด ๖๙ มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและพัฒนาพันธุ์พืชให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิมอันเป็น
การส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรมโดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและ
คุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือเป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไปและพันธุ์พืชป่าบทบาทของพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์พืช 
พ.ศ.๒๕๔๒ ด้านการอนุรักษ์พันธุ์พืช โดยจัดตั้งกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช ตามมาตรา ๕๔  โดย
เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือส่งเสริมให้มีการปรับปรุงพันธุ์พืชและพัฒนา
พันธุ์พืชให้มีพันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม อันเป็นการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านเกษตรกรรม
โดยการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจด้วยการให้สิทธิและคุ้มครองพันธุ์พืชตามกฎหมาย ตลอดจนเพ่ือ
เป็นการอนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองเฉพาะถิ่น พันธุ์พืชพ้ืนเมืองทั่วไป และ
พันธุ์พืชป่าเพ่ือให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์พันธุ์พืชอย่างยั่งยืน๗๗ 

                                                        
         ๗๗ วินัย สมประสงค์ และคณะ, "บทบาทของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในประเทศ
ไทย", การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต, ปีท่ี ๑ ฉบับท่ี ๓  (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖) : ๑๒๔. 



๕๖ 

 

กันยารัตน์ รินศรี ได้วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : 
กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า การจัดการทรัพยากรน้ าเชิง
บูรณาการแนวพุทธของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ หมายถึง การจัดการทรัพยากรน้ าโดย
ใช้วิธีการ ๔ รูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย ๑. การใช้หลักพุทธธรรม ๒. การใช้ภูมิปัญญา ๓. การใช้อ านาจ
รัฐ และ ๔. กระบวนการ 
 
ตารางท่ี ๒.๑๐ แสดงงานวรรณกรรมที่เก่ียวกับกฎหมายพันธุ์พืช 
 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล แนวคิดหลัก 
วินัย สมประสงค์ และคณะ, 
(๒๕๕๖) 

ศึกษาเรื่อง "บทบาทของกองทุนคุ้มครองพันธุ์
พืชกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในประเทศไทย" 
โดยระบุว่า ภายหลังจากท่ีประเทศไทยเข้าเป็น
ภาคีองค์การการค้าโลก สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติ ได้ตราพระราชบัญญัติคุ้มครองพันธุ์
พืช พ.ศ.๒๕๔๒ ขึ้น ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่ 
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบัญญัติ
ฉบับนี้ มีสาระส าคัญประกอบด้วย ๘ หมวด 
๖๙ มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส่งเสริมให้มี
การปรับปรุงพันธุ์พืชและพัฒนาพันธุ์พืชให้มี
พันธุ์พืชใหม่เพ่ิมเติมจากที่มีอยู่เดิม 

 
ชุมชน มาหลอมรวมเป็นรูปแบบวิธีการจัดการทรัพยากรน้ า ๑ รูปแบบเพ่ือใช้ในการจัดการทรัพยากร
น้ าของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิงจังหวัดเชียงใหม่ หลักการจัดการทรัพยากรน้ า เชิงบูรณาการแนวพุทธ
ของกลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ คือ การจัดการทรัพยากรน้ าเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพ่ึงพา
อาศัยกันทั้งทรัพยากรน้ าและป่าไม้ มีการจัดการทรัพยากรน้ าอย่างเป็นมิตร และมีจิตส านึกต่ อ
ทรัพยากรน้ า โดยอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าของกลุ่มอนุรักษ์
ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณาการร่วมกันโดยใข้หลักพุทธ
ธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการทรัพยากรน้ า ประกอบด้วย สัจจะ ความกตัญญูกตเวที ความ เมตตา
และกรุณา หลักสังคหวัตถุ ๔ ความสามัคคีและความสันโดษ และพระสงฆ์น าหลักพุทธธรรมเหล่านี้มา
เทศนาสั่งสอนชาวบ้านมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ า และประกอบพิธีกรรม เช่น การบวชป่า 
สืบชะตาแม่น้ า พิธีแสดงธรรมเทศนาเรื่องปลาช่อนเพ่ือเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้
และแม่น้ าล าธาร มีการจัดการทรัพยากรน้ าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประเพณีการเลี้ยงผีเหมือง ผี
ฝาย ประเพณีลอยกระทง พิธีสืบชะตาแม่น้ าหรือเหมืองฝาย ตั้งหอพระอุปคุต หรือหอผีฝายบริเวณ
ริมน้ า พิธีปล่อยปลาและสัตว์น้ าอ่ืนๆ ร่วมกับการจัดการทรัพยากรน้ าโดยใช้อ านาจรัฐผ่านกฎหมาย
และระเบียบปฏิบัติในการจัดการทรัพยากรน้ าของกรมทรัพยากรน้ า กรมชลประทานและกรมส่งเสริม
การเกษตรและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งชุมชนมีการจัดการ



๕๗ 

 

ทรัพยากรน้ าด้วยระบบเหมืองฝายมีคณะกรรมการเหมืองฝายและวิธีการจัดการทรัพยากรน้ า ใน
รูปแบบเหมืองฝาย ซึ่ งสอดคล้องกับการจัดการทรัพยากรน้ าของหน่วยงานของรัฐ และ
พระพุทธศาสนา จึงอาจกล่าวได้ว่ารูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธเป็นรูปแบบ
การจัดการทรัพยากรน้ าที่อิงอาศัยกระบวนการจัดการทรัพยากรน้ าด้วยหลักการต่างๆ ซึ่งเกื้อกูลกัน 
ไม่สามารถขาดองค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่งไปได้เพ่ือให้ได้แนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการจัดการ
ทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้วิจัยจึงได้เสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า 
ประกอบด้วย “สร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม ด าเนินงานแบบเครือข่าย และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น"๗๘   

สุวัฒน์ อินทรประไพ ได้วิจัยเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก ผลการศึกษาพบว่า การศึกษาวิเคราะห์แนวคิดทฤษฎีและหลักพุทธธรรม
เกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ า ๑) การมีส่วนร่วมของประชาชน ๒) หลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ 
ในการบริหารบริหารทรัพยากรน้ า และ ๓) ทฤษฎีการบริหารจัดการมาบูรณาการบริหารจัดการน้ าลุ่ม
น้ าป่าสัก พบว่า  

๑) แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสักผู้วิจัยได้น าแนวคิด Helene 
Heyd and Andreas Neef ไปพัฒนาท าการวิจัยกับกลุ่มเป้าหมาย คือประชาชนลุ่มน้ าป่าสักเพ่ือ
ศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วมอันจะน าไปสู่การการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าที่มีประสิทธิภาพและ
ยั่งยืน พบว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าเป็น ๔ ด้าน คือ  
๑. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Participation in Decision-making) ๒. การมีส่วนร่วมในการ
ปฏิบัติ (Participation in Implementation) ๓. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Participation in 
Benefits) ๔. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Participation in Evaluation) การจัดรูปแบบ
โครงสร้างองค์การบริหารในรูปของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า จ าเป็นต้องสอดคล้องกับลักษณะของทรัพยากรธรรมชาติยุทธศาสตร์การบริหาร
จัดการลุ่มน้ าและทรัพยากรน้ า กรมทรัพยากรน้ ามีนโยบายมุ่งเน้นการบริหาร จัดการ อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู 
พัฒนา และแก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรรมาภิบาล
โดยเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 

๒) หลักพุทธธรรมเกี่ยวกับบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าที่ส่งผลให้ประชาชนเข้ามีส่วน
ร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ า พบว่าประเด็นหลักอปริหานิยธรรม ๗ ประการนี้ 
พระพุทธเจ้าตรัสแสดงแก่เจ้าวัชชีทั้งหลายผู้ปกครองรัฐโดยระบอบสามัคคีธรรม (Republic) ซึ่งรัฐ
คู่อริยอมรับว่า เมื่อชาววัชชียังปฏิบัติตามหลักธรรมนี้ จะเอาชนะด้วยการรบไม่ได้ นอกจากจะใช้การ
เกลี้ยกล่อมหรือยุแยกให้แตกสามัคคี ที่ใช้บริหารจัดการน้ าและยังปรากฏในมหาปรินิพพานสูตรพุทธ
วิธีการยุติความรุนแรงพระพุทธศาสนามีกรอบคิดหลัก “สันติ” ธรรมยาตรา “ขวาง” (Dhamma 
March “Block” among conflict) คือ การที่บุคคลเป็นผู้ที่มีสถานะเป็นกลาง มีความน่าเชื่อถือ เข้า

                                                        
         ๗๘ กันยารัตน์ รินศรี, "การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง  
จ.เชียงใหม่", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย , 
๒๕๕๖). 



๕๘ 

 

ไปสู่ท่ามกลางความขัดแย้งรุนแรงนั้น อาทิ พระพุทธเจ้ามีฐานะเป็น “นักบวช”พุทธเจรจา (Buddhist 
Way of Dialogue) เพ่ือยุติปัญหาและความรุนแรง องค์กรต่างๆ ที่ต้องการความเจริญก้าวหน้าให้กับ
องค์กร ผู้น าจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องหลักน าหลักธรรมอปริหานิยธรรม ๗ มาปรับใช้กับการ
บริหารงาน๗๙  

สุทธิพร สายทอง ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน โดยผลการศึกษาพบว่า  

๑. สภาพการจัดการความรู้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบนเป็นการ
จัดการความรู้โดยในลักษณะของการแข่งขันเชิงอ านาจ และเชิงการเรียนรู้ ด้านพัฒนาคน พบว่า   
การจัดการความรู้ในองค์การจ าเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาบุคลากรให้เข้ารับการอบรม ศึกษาดูงาน  
ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เพ่ือน าความรู้หรือประสบการณ์มาพัฒนาองค์กร ส่วนด้านพัฒนางาน 
พบว่า มีการประชุมเพ่ือสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน และท างานเป็นทีม มีการเรียนรู้จากการศึกษาดูงาน 
จากการท างาน จากการใช้เทคโนโลยีในองค์กรเพ่ือสะดวกต่อการบริหารจัดการด้านข้อมูล ในด้าน
พัฒนาองค์กร พบว่า การจัดการความรู้ในเทศบาลนคร ยึดกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ ของการบริหาร
ราชการ โดยภาพรวม การจัดการความรู้ของเทศบาลนครจะมีองค์ความรู้การบริหารเป็นพ้ืนฐาน และ
ฝังตัวอยู่ในองค์กร แต่ไม่มีการแลกเปลี่ยนและพัฒนาเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๒. การจัดการความรู้เชิงพุทธส าหรับการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
ตอนบน พบว่า มีการจัดการความรู้โดยการน าหลักสัปปุริสธรรม ๗ และหลักอปริหานิยธรรม ๗  
มาบูรณาการการจัดการความรู้ในองค์กร เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์กร ให้
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น มีการหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพียงกันประชุม พร้อมเพียงกัน
เลิกประชุม เป็นต้น ในขณะเดียวกันการจัดการความรู้ที่เกี่ยวข้องกับองค์การจะค านึงถึงหลักคุณธรรม
และจริยธรรมในการพัฒนางานองค์การ เพ่ือให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ต่อการพัฒนางาน พัฒนาคน 
และพัฒนาองค์กร อย่างยั่งยืนมั่นคง 

๓. รูปแบบการจัดการความรู้ เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ภาคเหนือตอนบน พบว่าควรมีการบูรณาการน าหลักธรรม อปริหานิยธรรม ๗ และสัปปุริสธรรม ๗ 
เป็นแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ และควรมีการวางแผนเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ด้วย
การก าหนดแผนกลยุทธ์อย่างมีมาตรฐาน มีการสร้างกิจกรรมเพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลัง
ความรู้ ในการจัดระบบอย่างเป็นหมวดหมู่เพ่ือให้สามารถเข้าถึงได้ง่ายอย่างเป็นรูปธรรมมีการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ ทั้งนี้ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ การ
พัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๘๐  

     

                                                        
         ๗๙ สุวัฒน์ อินทรประไพ, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าป่าสัก" , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 
         ๘๐สุทธิพร สายทอง, "การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
ตอนบน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" , วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๕๙ 

 

กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล  ได้วิจัยเรื่อง การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลของ
องค์การอิสระ ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โดยจาการศึกษาพบว่า  

๑. การบริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ พบว่า ปัจจุบันนี้องค์การ
อิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพได้ท าหน้าที่อย่างมีอิสระเพียงเฉพาะในส่วนของความคิดเห็นในการ
พิจารณาโครงการหรือกิจกรรมที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงทั้งทาง ด้านคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสุขภาพ ด้วยความเป็นกลางทางวิชาการและความมีธรรมาภิบาล 
ได้รับความเชื่อถือจากชุมชนเป็นที่อ้างอิงและยุติข้อขัดแย้ง ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพ้ืนที่ที่คาดว่าจะ
ได้รับผลกระทบจากโครงการที่อาจจะก่อให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง แต่มิได้ มีความเป็นอิสระใน
การบริหารงานโดยเฉพาะทรัพยากรการบริหาร (4Ms) แต่อย่างใด เนื่องจากยัง ไม่มีพระราชบัญญัติ
ประกอบ 

๒. การบริหารขององค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพมีบทบาทที่ส าคัญต่อ
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชน บนหลักธรรมาภิบาล ๖ ประการ
ได้แก่ ๑) หลักนิติธรรม ๒) หลักคุณธรรม ๓) หลักความโปร่งใส ๔) หลักการมีส่วนร่วม ๕) หลักความ
รับผิดชอบ และ ๖) หลักความคุ้มค่า โดยมีหลักธรรมปัญญา ๓ ได้แก่ ๑) สุตมยปัญญา คือ การรับฟัง
ข้อมูล ๒) จินตามยปัญญา คือ การคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มา และ ๓) ภาวนามยปัญญา คือ การ
สังเคราะห์ข้อมูลสู่การตัดสินใจท าให้มีกระบวนการในการท าหน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากข้อมูลต่างๆ
ได้เพ่ิมมากขึ้น บนพ้ืนฐานของความน่าเชื่อถือ จากการได้มาของข้อมูลเพ่ือน าไปใช้ประกอบการ
พิจารณาการให้ความเห็นต่อโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรง ส่งผลให้ได้รับความเชื่อถือจากภาค
ประชาชน ภาครัฐและผู้ประกอบการอุตสาหกรรม น าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน มีความสมดุลของสังคม 
เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม 

๓. รูปแบบการพัฒนาการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพนั้น ควรมีการออกพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ
ในการรับรองสถานภาพองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเพ่ือการท าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ
สูงขึ้น เป็นองค์กรที่สามารถร้องขอข้อมูลและรวบรวบข้อมูลที่ถูกต้องจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้
ตรวจสอบความจริงของข้อมูลได้ มีอ านาจทางการปกครองในการตรวจสอบและถ่วงดุล เสนอแนะ
ติดตาม ประเมินผล และลงโทษกับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกลไกทางการด าเนินการได้ โดยคณะกรรมการมี
ความเป็นอิสระในการท าหน้าที่ต่อกระบวนการให้ความเห็นโครงการที่มีผลกระทบอย่างรุนแรงต่อ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีระบบการตรวจสอบและถ่วงดุลกันเองภายใน ทั้งยังสามารถให้
สังคมท าการตรวจสอบและถอดถอนได้ มีค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ครอบคลุมการท างานท าหน้าที่
บนพื้นฐานของหลักธรรมภิบาล ๖ ประการ โดยการใช้หลักธรรมปัญญา ๓ เป็นเครื่องมือในการบรูณา
การของการท าหน้าที่ สามารถที่จัดการบริหารทรัพยากรการบริหาร (4Ms) คือด้านบุคลากร ด้าน
งบประมาณ ด้านการจัดการและด้านวัสดุอุปกรณ์ ด้วยความเป็นอิสระ โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
สังคม ประเทศชาติรวมเป็นใหญ่ ด้วยความซื่อสัตย์ มีศักดิ์ศรี ค านึงถึงหลักของสิทธิมนุษยชน 

ข้อเสนอแนะคือ ควรผลักดันให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ได้รับบัญญัติ
ไว้ในรัฐธรรมนูญเช่นเดิม เร่งจัดน าร่างพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในปัจจุบัน
เข้าสู่กระบวนการออกเป็นพระราชบัญญัติ จัดท าระเบียบที่ใช้ในการบริหารให้สอดคล้องกับบทบาท



๖๐ 

 

อ านาจหน้าที่ที่ได้ถูกก าหนด บนหลักธรรมาภิบาล โดยด าเนินการคู่ขนาน เร่งผลักดันให้ฝ่ายบริหารน า
องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพเข้าเป็นองค์การมหาชนก่อน เพ่ือความเป็นอิสระอย่าง
แท้จริงในการท างานและบริหารจัดการ ก่อนที่กระบวนการจัดท าพระราชบัญญัติองค์การอิสระด้าน
สิ่งแวดล้อมและสุขภาพจะแล้วเสร็จ เพ่ือการพัฒนาการบริหารองค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและ
สุขภาพ ก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สมบรูณ์ในการท าหน้าที่ เกิดความยั่งยืนในการ
พัฒนาประเทศต่อไป๘๑  
 
๒.๔ กรอบแนวคิดการวิจัย 

จากการน าแนวคิดซึ่งประกอบด้วย  ๑. แนวคิดนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่ม
ที่ส าคัญ ๔ กลุ่ม ๒. นโยบายสาธารณะรูปแบบ “ตัวแบบกระบวนการ (Process)” และ ๓. หลักธรรม
พุทธศาสนา ได้แก่ ๑) หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ๒) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ ประกอบกับวิธีคิด
แบบแยกแยะส่วนประกอบ รวมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการศึกษาการบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน ามาสร้างกรอบแนวคิดใน
การศึกษา ได้ดังนี้ คือ 

๑. ตัวแบบอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทาง
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ในเชิงกายภาพ : จากการศึกษาพบว่า  
ธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) สร้างขึ้นที่เกาะสวาลบาร์ด 
ของนอร์เวย์ ตั้งอยู่ในมหาสมุทรอาร์กติก ห่างจากขั้วโลกเหนือ ๙๖๕  กิโลเมตร เป็นเกาะที่มีหิมะปก
คลุมตลอดท้ังปี ไม่มีพืชใดข้ึนได้เนื่องจากอุณหภูมิที่หนาวเย็นถึง -๑๔ องศาเซลเซียส 
 
ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงงานวรรณกรรมที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการ 
 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
กันยารัตน์ รินศรี, (๒๕๕๖). เสนอรูปแบบการจัดการ ประกอบด้วย สร้าง

คุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม 
ด าเนินงานแบบเครือข่าย และสืบสานภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

สุวัฒน์ อินทรประไพ, (๒๕๕๖). เสนอรูปแบบการบริหารจัดการ โดนยึด ๔ ด้าน
คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
ในการปฏิบัติ  การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์  
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล   

 

                                                        
        ๘๑ กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, "การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภบิาลขององค์การอิสระด้านสิง่แวดล้อมและ
สุขภาพ (กอสส.) ", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์), (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗). 



๖๑ 

 

ตารางท่ี ๒.๑๑  แสดงงานวรรณกรรมที่เก่ียวกับการบริหารจัดการ (ต่อ) 
 

นักวิจัยหรือแหล่งข้อมูล ผลการวิจัย 
สุทธิพร สายทอง, (๒๕๕๖). เสนอรูปแบบการบริหารจัดการ ควรมีการวางแผน

เกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู้ มีกิจกรรมเพ่ือการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการสร้างคลังความรู้   เพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนางาน พัฒนาคน 
และการพัฒนาองค์กร 

กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล, (๒๕๕๗). เสนอว่า การบริหารขององค์การอิสระ อย่างองค์กร
ด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ต้องอยู่บนหลักธรรมาภิ
บาล และ หลักธรรมปัญญา ๓ จะท าให้กระบวนการท า
หน้าที่รับฟังความคิดเห็นจากข้อมูลต่างๆได้เพ่ิมมากขึ้น 
บนพื้นฐานของความน่าเชื่อถือ 

 
โลกสวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault) สามารถเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลกได้ไม่ต่ ากว่า
สองพันล้านชนิด ซึ่งประเทศหรือฝ่ายผู้บริจาคจะน าเมล็ดพันธุ์ของตนบรรจุใส่ลงใน “ซอง” และเก็บ
เอาไว้ใน "กล่องด า" ซึ่งผลิตจากพลาสติกผสมอีกชั้นหนึ่ง ก่อนน าส่งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแล หลังจากนั้นกล่อง
จะถูกปิดผนึกและไม่มีการเปิดน าเอาตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ออกมากระท าการใดๆ เด็ดขาดโครงการ 
“อุโมงค์นิรภัยเมล็ดพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด” อยู่ภายใต้การดูแลของกองทุนความหลากหลายของพันธุ์
พืชโลก มี นายแครี่ ฟาวเลอร์ เป็นผู้อ านวยการ และได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณก่อสร้าง
เพ่ิมเติมจากรัฐบาลนอร์เวย์ อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชวาลบาร์ด (Svalbard Global Seed Vault)  หลัก
ปฏิบัติของโครงการอุโมงค์โลกาวินาศ ถูกก ากับโดย "สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรสาย
พันธุ์พืชเพ่ือการผลิตอาหารและการเกษตร" ซึ่งรัฐบาล ๑๐๐ กว่าประเทศทั่วโลกได้ร่วมลงนามเป็น
สมาชิกเอาไว้    

โดยผู้ศึกษาจะศึกษาองค์ประกอบที่ท าให้อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด ของนอร์เวย์  
สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย เพ่ือน ามาพิจารณาสร้าง “รูปแบบ” การสร้างอุโมงค์บนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กรอบการพิจารณาตามหลักธรรม “โยนิโสมนสิการ” คือ การคิดอย่าง
ถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง จากนั้นจะเน้นใช้หลักธรรมที่เรียกว่า “วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ” 
มาแยกแยะส่วนประกอบกระจายเนื้อหาออกเป็นข้อๆว่ามีอะไรบ้าง และหาค าตอบว่า ความเป็นไปได้
ในประเด็นต่างๆขององค์ประกอบของ"ตัวแบบ"การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ตามแนว
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ดนั้นควรจะเป็นอย่างไร  โดยสามารถน ามาเป็น “ตัวแบบ” และ
วิเคราะห์ความเป็นไปได้ในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ต่อไป 

๒. องค์ประกอบของตัวชี้วัดที่มีต่อการก่อเกิดนโยบาย : ผู้ศึกษาจะใช้กรอบการวิเคราะห์
กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยของ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เข้ามาช่วยในการ
วิเคราะห์ โดย รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ ระบุว่ามี ๔ กลุ่มด้วยกันคือ (๑) ระบบทุนนิยมโลก (World 
Capitalism) (๒) โครงสร้างส่วนบนของระบบ เช่น ระบอบการเมืองการปกครองจารีตธรรมเนียมและ



๖๒ 

 

วัฒนธรรมทางการเมืองตลอดจนระบบความสัมพันธ์ ในสังคม (๓) อุปทานของนโยบายตัวละคร 
(Actors) คือ กลุ่มคนที่มีบทบาทส าคัญในการน าเสนออุปทานของนโยบาย มีอย่างน้อย ๔ กลุ่ม คือ 
กลุ่มขุนนางวิชาการ (Technocrats) กลุ่มผู้ทรงอ านาจหรือชนชั้นน าทางอ านาจ (Power elites) 
พรรคการเมืองและรัฐสภา (๔) อุปสงค์ของนโยบายตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการเรียกร้องและ
ผลักดันนโยบายประกอบด้วยกลุ่มบุคคล ๔ กลุ่ม คือ ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ สื่อมวลชน และ 
นักเศรษฐศาสตร์ ซึ่งปัจจัยเหล่านี้นับว่า เป็นปัจจัยส าคัญที่จะกระทบต่อนโยบายพันธุ์พืชของไทย 
เพราะพันธุ์พืชเป็นฐานรากส าคัญของการท าการเกษตรและระบบอาหาร กล่าวกันว่าหากผู้ใดยึดครอง
พันธุ์พืชได้ ผู้นั่นย่อมครอบครองการเกษตรและอาหารได้ ในอดีตพันธุ์พืชอยู่ในมือของเกษตรกร โดย
เมื่อเก็บเก่ียวผลผลิตแล้ว เกษตรกรจะกันส่วนหนึ่งมาเป็นเมล็ดพันธุ์เพ่ือปลูกต่อในฤดูปลูกหน้า รวมทั้ง
แลกเปลี่ยนกับเพ่ือนบ้านในชุมชนหรือระหว่างชุมชน นโยบายพันธุ์พืชยุคแรกเปลี่ยนบทบาทการ
อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์พืชจากมือของเกษตรกรเป็นการพ่ึงพาหน่วยงานรัฐ วัฒนธรรมและวิถีในการ
เก็บรักษาพันธุ์พืชไปปลูกต่อ (Farmer saved seed) ดังกล่าว ค่อยๆหายไปเมื่อมีการตั้งสถาบันวิจัย
การเกษตรระหว่างประเทศ ซึ่งสนับสนุนโดยธนาคารโลก เช่น สถาบันวิจัยข้าวนานาชาติ (อีรี่) 
สถาบันวิจัยข้าวโพดและข้าวสาลีนานาชาติ (ซิมมิท) เมื่อประมาณ ๕๐  ปี ที่ผ่านมา รวมทั้งการเริ่มต้น
โครงการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืชใหม่ของสถาบันวิจัยการเกษตรระดับชาติของประเทศไทยเอง เช่น 
กรมการข้าว สถาบันวิจัยข้าวโพดข้าวฟ่างแห่งชาติ และพบว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนและ
สนับสนุนการให้บริษัทเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมของรัฐ ท าให้บริษัทเจริญ
โภคภัณฑ์ และบรรษัทข้ามชาติ เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล ไพโอเนียร์ แปซิฟิค ซินเจนทา สามารถ
ผูกขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและพืชไร่หลายชนิดได้ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในระยะเวลาไม่ถึงสอง
ทศวรรษ โดยหน่วยงานของรัฐซึ่งเคยมีบทบาทในการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อจัดจ าหน่ายให้กับเกษตรกรใน
อดีตเปลี่ยนมาท าหน้าที่ในการสนับสนุนกิจการของบรรษัทเมล็ดพันธุ์ดังกล่าวแทน ในรูปของการ
สนับสนุนเชื้อพันธุ์ส าหรับการปรับปรุงพันธุ์และเป็นแปลงทดสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์
ทางการค้าของบริษัทต่างๆ 

๓. การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่:  ผู้ศึกษาจะใช้กรอบ POSDCoRB และ “ตัวแบบกระบวนการ” (Process Model) ของ 
Thomas R. Dye มาใช้ในการวิเคราะห์เรื่องนี้ ซึ่งได้แบ่งขั้นตอนส าคัญออกเป็น ๖ ขั้นตอน คือ  
๑) การระบุปัญหา ๒) การก าหนดเป็นวาระส าหรับการตัดสินใจ ๓) การก าหนดข้อเสนอนโยบาย  
๔) การอนุมัตินโยบายทางเลือก ๕) การด าเนินนโยบาย ๖) การประเมินผลนโยบาย อย่างไรก็ตามใน
การด าเนินเพื่อป้องกันปัญหาความขัดแย้งและให้การผลักดันนโยบายให้ลุล่วงไปด้วยดี  ผู้ศึกษาเห็นว่า 
จะต้องมีการตั้งกรอบการท างานเริ่มต้นให้ชัดเจนภายใต้หลักธรรม “สาราณียธรรม ๖” คือ หลักธรรม
ที่เก่ียวกับความสามัคคี หากปฏิบัติตามหลักธรรมดังกล่าวแล้ว ผู้ศึกษาคาดว่าจะช่วยเสริมสร้างความ
สามัคคีและความเป็นปึกแผ่นให้เกิดข้ึน และท าให้การก่อตัวของนโยบายเกิดขึ้นได้ง่ายขึ้น 

หลังจากผ่านขั้นตอนการวิเคราะห์เสร็จสิ้น ผู้ศึกษาจะสรุปผลการวิจัย  อภิปรายผล  และ
ข้อเสนอแนะต่อไป 
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แผนภาพที่ ๒.๑  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
การสนทนากลุ่ม 

การบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธ์
พืชบนดอยอินทนนท์ 

จังหวัดเชียงใหม ่
 

๒. ตัวชี้วัดที่มีต่อการก่อเกิด
นโยบายอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
ดอยอินทนนท์ 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
๑. แนวคิด นโยบายเป็นผล
จากการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กลุ่มส าคัญ ๔ กลุ่ม คือ 

๑.๑ ระบบทุนนิยมโลก 
๑.๒ โครงสร้างส่วนบน

ของระบบเศรษฐกิจ 
๑.๓ อุปทานของนโยบาย 
๑.๔ อุปสงค์ของนโยบาย 

แนวคิด ทฤษฎี 
๒. POSDCoRB 
๓. ตัวแบบกระบวนการของ 
Thomas R. Dye 
๔. หลักธรรม สาราณียธรรม ๖ 

๓. การบริหารจัดการการ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชฯ 
 

หลักธรรม 
๑. หลักธรรมโยนิโสมนสิการ 
๒. วิ ธี คิ ด แ บ บ แ ย ก แ ย ะ
ส่วนประกอบ 

๑. ตัวแบบอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
ดอยอินทนนท์ 

 



 
บทท่ี ๓  

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยนี้ ศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) และน าผลการวิจัยเชิงคุณภาพไปวิเคราะห์ เพ่ือสร้างรูปแบบในการบริหารจัดการ  
การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการวิจัยตาม
ขั้นตอนต่อไปนี้ 

๓.๑  รูปแบบการวิจัย  
๓.๒  ผู้ให้ข้อมูลส าคัญ 
๓.๓  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
๓.๔  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
๓.๕  การวิเคราะห์ข้อมูล  

          
๓.๑ รูปแบบกำรวิจัย 

ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการศึกษาวิจัยเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
โดยใช้ ๒ เทคนิค ได้แก ่

๑. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้เกี่ยวข้อง
และคาดว่าจะได้รับผลกระทบจากการบริหารจัดการตามกระบวนการทางนโยบายสาธารณะการสร้าง
อุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ที่
ไม่มีโครงสร้าง ดังนี้ 

๑.๑ ก าหนดแนวค าถามการวิจัยจากแนวคิด ทฤษฎี ประกอบด้วย ๑. แนวคิดเกี่ยวกับ
นโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มที่ส าคัญ ๔ กลุ่ม ๒. นโยบายสาธารณะรูปแบบ “ตัวแบบ
กระบวนการ (Process) และ ๓. หลักธรรมพุทธศาสนา ได้แก่ ๑) หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ๒) วิธี
คิดแบบโยนิโสมนสิการ ประกอบกับวิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และ กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้เห็นถึงประเด็นค าถามการวิจัย 

๑.๒ การก าหนดแหล่งกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลหลักจากพ้ืนที่การวิจัยในสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ 

๑.๓ การก าหนดรูปแบบของโครงสร้างแนวค าถามการวิจัยโดยการน าไปปรึกษากับ
อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือความชัดเจนต่อแนวค าถามการวิจัยให้เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญ
ที่มีองค์ความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ การสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป 



๖๕ 

 

๑.๔ การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก
ชนิดสนทนาแบบเป็นกันเองและผู้วิจัยจะตั้งค าถามเพ่ิมเติมหากมีข้อสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่อง ใดที่
เกี่ยวกับประเด็นค าถามการวิจัยเพื่อให้ข้อมูลอย่างรอบด้าน 

๑.๕ การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
น าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาเป็นแนวค าถามการวิจัยส าหรับการสนทนากลุ่มต่อไป 

๒. การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการสัมภาษณ์ ดังนี้ 

๒.๑ การก าหนดรูปแบบค าถามการวิจัยจากข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึกเพ่ือน ามา เป็น
ข้อมูลเบื้องต้นแก่การจัดการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

๒.๒ การก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักโดยใช้รูปแบบของตัวแทนจากกลุ่มต่างๆ จ านวน 
๑๒ รูป/คน เป็นตัวแทน เพ่ือให้เห็นถึงความหลากหลายและประเด็นอ่ืน ๆ ที่เพ่ิมเติมจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึก 

๒.๓ การก าหนดรูปแบบในการสนทนากลุ่มเฉพาะ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดลักษณะ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญทั้งหมด ๑๒ รูป/คน โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งหมดมีสิทธิจะต้ัง
กระทู้ต่อประเด็นค าถามเพ่ิมเติม ซึ่งหากผู้วิจัยมีค าถามสงสัยหรือไม่เข้าใจเรื่องหนึ่งเรื่อง ก็จะสอบถาม
ผู้เข้าร่วมสนทนากลุ่มเพ่ือความชัดเจนต่อไป 

๒.๔ การตรวจสอบข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการ
น าไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ และเป็นไปตามหลักการวิเคราะห์ข้อมูล โดยการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี 
(The Dialectic process Analysis) คือ การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการการจัดกลุ่มข้อมูล
เป็น ๓ รูปแบบทั้งข้อมูลเชิงข้อเสนอ (Thesis) เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) และข้อมูลเชิงสรุป/
สังเคราะห์ (Synthesis) ๑  
 
 ๓.๒ ผูใ้ห้ข้อมูลส ำคัญ 

๓.๒.๑ ผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้านการสัมภาษณ์เชิงลึก(In-depth Interview) โดยผู้วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive selected หรือ Judgmental Sampling) จ านวน ๒๕ รูป/คน 
คือ 

๑. พระสงฆ ์
พระอธิการส าราญ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่       
๒. ข้ำรำชกำร 
ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาและติดตามภัย

แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย 
นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ 

                                                        
         ๑ นภัทร์ แก้วนาค, "เอกสำรประกอบกำรสอน เร่ือง เทคนิคกำรวิเครำะห์ข้อมูลเชิงคุณภำพ 
(Qualitative Data Analysis Technic)", (ม.ป.ป.), (เอกสารไม่พิมพ์เผยแพร่), หน้า ๑๑. 



๖๖ 

 

นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์   ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมทรัพยากรธรณี 

นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

๓. นักวิชำกำร 
รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
ดร.สุรชัย พรหมพันธ์       นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญด้านการก าหนดนโยบายสาธารณะ 
ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์       อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง

มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 
นางรุทธนา แข่นจันทร์หลวง อดีตนักกีฏวิทยา สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง  

จ.เชียงใหม่ 
๔. ภำคประชำชน 
นายองอาจ คามคีรีวงค์ ตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอ ดอยอินนทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
นายสมยศ ผารินทร์   ตัวแทนภาคประชาคมสังคมบ้านหนองจ๊อม อ.สันทราย  

จ.เชียงใหม่ 
นายบุญเทียม เตชะบุตร    ประชาชนชาวเชียงใหม่         
๕. ภำคเอกชน 
นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ปรึกษาหอการค้าไทย 
นายอาคม สุวรรณกันธา สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการ

คณะกรรมการเพ่ือโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ 
๖. องค์กรพัฒนเอกชน/มูลนิธิ 
นายพรชัย จุฑามาศ  รองผู้ อ านวยการโครงการอนุรักษ์ พันธุกรรมพืชอัน

เนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี 

ดร.สมิทธ ธรรมสโรช   ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ 
นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ    ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี 
นายพงศา ชูแนม            ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้ 
นางสุภา ใยเมือง            ผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย) 
๗. นักกฎหมำย 
นายพิมพ์พล แสงเมือง   นักกฎหมาย  
๘. สื่อมวลชน 
นายปรเมษ ธนัญชยานนท์   ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓ จังหวัดเชียงใหม่ 
๙. เกษตรกร 
นายพิสูจน์ แข่นจันทร์หลวง  เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 



๖๗ 

 

๑๐. ฝ่ำยกำรเมือง 
นายด ารงค์ พิเดช หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภา

ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) 
นายไพบูลย์ ผารินทร์        สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 

 
๓.๒.๒ ผู้เชี่ยวชาญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) โดยผู้วิจัย

คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ านวน ๑๒ รูป/คน ดังนี้ 
๑. พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์ (ธมฺมวุฑฺโฒ), ดร. ผอ.โรงเรียนธรรมราชศึกษา  

วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 
๒. ดาบต ารวจ ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครสวรรค์ 
๓. ดร.วีระ สิริเสรีภาพ    อาจารย์ประจ ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 
๔. ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด          รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัย

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์
ล าปาง 

๕. รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี  อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎี
บัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
ผู้ด าเนินรายการ 

๖. พันโทพนม ศรีเผือด            หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน  
กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายใน
จังหวัดเชียงใหม่ 

๗. อาจารย์ไมตรี มะโนรี              นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรม
จังหวัดเชียงใหม่ 

๘. นายศุภชัย พรหมสอน        นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ 

๙. นายชญาน์วัติ ผัสดา            เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๐. นายพลชาย วงศ์ใหญ่         เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ 
๑๑. ร.ต.ท. ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ   อาจารย์พิเศษรัฐประศาสนาศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 
๑๒. นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์          อาจารย์ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ประจ า

หน่วยวิทยบริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาเขต
นครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย 

   



๖๘ 

 

 
๓.๓ เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ผู้วิจัยได้ก าหนด
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลไว้ทั้งหมด ๒ ประเภท คือ  

๓.๓.๑ แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จ านวน ๒๕ รูป/คน 
ผู้วิจัยได้ก าหนดการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบกึ่งมีโครงสร้าง โดยตั้งประเด็นอยู่ในกรอบ

ดังต่อไปนี้ 
๑) ประเด็นตัวแบบของอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด นอร์เวย์ โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็น
ดังต่อไปนี้คือ  

(๑) ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความเหมาะสมในการก่อสร้างอุโมงค์
จัดเก็บพันธุ์พืชหรือไม่ อย่างไร 

(๒) การสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ คิดว่ามีความปลอดภัย
หรือไม่ อย่างไร 

(๓) ผู้ร่วมควรมีหน่วยงานใดบ้าง เห็นด้วยหรือไม่ควรจะยึดแบบของอุโมงค์
สวาลบาร์ด ที่ผู้เข้าร่วมคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและ
อาหาร เพราะอะไร หากไม่เห็นด้วยเพราะอะไรและเห็นว่าควรเป็นอย่างไร 

(๔) นโยบายการเก็บพันธุ์พืช  ควรจะจัดเก็บเฉพาะพืชพันธุ์ของประเทศไทย
หรือเปิดกว้างรับของต่างประเทศด้วย และปริมาณการจัดเก็บควรจะอยู่ระดับแค่ไหน เพราะอะไร 

(๕) การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ควรจะตั้งเป็นองค์กรใหม่หรือให้
หน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้วด าเนินการ  และควรให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ 

(๖) บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง  ระบบการจัดเก็บพันธุกรรมพืชควรเป็นแบบไหน 
ควรจะมีการจัดเก็บแบบของอุโมงค์สวาลบาร์ดหรือไม่ คือ เก็บไว้ในซองเล็กๆ แล้วบรรจุในกล่อง และ
การจัดส่งผู้น ามาฝากควรจะเสียค่าใช้จ่ายเองหรือไม่ 

(๗) คิดว่าการจัดการเรื่องอุณหภูมิในอุโมงค์ สามารถด าเนินการได้อย่างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชของอุโมงค์สวาลบาร์ด  หรือไม่ อย่างไร 

(๘) กฎระเบียบระหว่างประเทศ ควรด าเนินการภายใต้กฎระเบียบระหว่าง
ประเทศ หรือ ประเทศไทยควรก าหนดระเบียบขึ้นมาเองอย่างอิสระ  เพราะอะไร 

(๙) งบประมาณการก่อสร้างควรจะอยู่ที่อัตราประมาณเท่าใด หากยึดตามแนว
ของอุโมงค์สวาลบาร์ด คือ ค่าก่อสร้างและด าเนิการ ประมาณ ๑๙๖,๓๓๔,๕๕๕.๒๘ บาท ท่านคิดว่า
จะเป็นภาระหนักส าหรับประเทศไทยหรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่ และจะท าให้ความเป็นไปได้ของโครงการ
เกิดข้ึนได้จริงหรือไม่ 

๒) ประเด็นศึกษาตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  



๖๙ 

 

(๑) ท่านคิดว่า ระบบทุนนิยมโลก เช่น ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ 
บทบาทขององค์การระหว่างประเทศและบทบาทของบรรษัทนานาชาติ จะสนับสนุนหรือคัดค้าน หาก
จะมีการก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 

(๒) ท่านคิดว่า โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ระบอบการเมืองการ
ปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนิน
นโยบายจัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 

(๓) ท่านคิดว่า อุปทานของนโยบายตัวละคร เช่น นักวิชาการ กลุ่มผู้ทรงอ านาจ 
หรือชนชั้นน าทางอ านาจ พรรคการเมืองและรัฐสภา จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบาย
สร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 

(๔) ท่านคิดว่าอุปสงค์ของนโยบายตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการเรียกร้อง
และผลักดันนโยบายประกอบ เช่น ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สื่อมวลชน และนัก
เศรษฐศาสตร์ จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 

๓) ประเด็นการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่  ควรจะเป็นอย่างในประเด็นดังต่อไปนี้ 

ประเด็นการบริหารจัดการ 
(๑) ท่านคิดว่าการวางแผน การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืช

บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ควรเริ่มต้นอย่างไร ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง เพราะอะไร 
(๒) ท่านคิดว่า การจัดการองค์กร เพ่ือบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บ

พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ควรเป็นอย่างไร เพราะอะไร 
(๓) ท่านคิดว่า การจัดหาบุคลากร มาบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บ

พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ กระบวนการควรเป็นอย่างไร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นอย่างไร  
และควรมีกี่อัตรา 

(๔) ท่านคิดว่า การวินิจฉัยสั่งการการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ควรมีระบบการสั่งการอย่างไร เพราะอะไร 

(๕) ท่านคิดว่าการประสานงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการ
บริหารจัดการ การจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ควรเป็นแบบไหน เพราะอะไร 

(๖) ท่านคิดว่าการรายงานเกี่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการการจัดสร้าง
อุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์แบบไหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรท าอย่างไร 

(๗) ท่านคิดว่า การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในกระบวนการบริหารจัดการ
การจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์แบบไหนที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ
สูงสุด  

ประเด็นกระบวนการทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ควรด าเนินการอย่างไร ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  

(๑) ท่านคิดว่า ในขั้นตอนการระบุปัญหาของนโยบาย  ใครควรเป็นผู้เริ่มต้น 
อย่างไร และนโยบายเกี่ยวกับการจัดเก็บพันธุ์พืชของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 



๗๐ 

 

(๒) ท่านคิดว่า การก าหนดเป็นวาระส าหรับการตัดสินใจ ใครควรเข้ามามีส่วน
ร่วม กระบวนการมีส่วนร่วมควรเป็นแบบไหน ต้องค านึงถึงผลกระทบอะไรบ้าง การน าเอาแนวทาง
ของอุโมงค์สวาลบาร์ด มาใช้ควรจะน ามาทั้งหมดหรือบางส่วน เพราะอะไร 

(๓) ท่านคิดว่า การก าหนดข้อเสนอนโยบาย ใครควรมีส่วนร่วมบ้าง ด้วย
ช่องทางใดที่เป็นได้มากสุด เพราะอะไร 

(๔) ท่านคิดว่า ควรเสนอทางเลือก ข้อเสนอแบบไหน จึงจะท าให้นโยบายได้รับ
อนุมัติ  

(๕) ท่านคิดว่า ในการด าเนินนโยบาย ใครควรรับผิดชอบ และควรท าอย่างไรให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้ความร่วมมือ 

(๖) ท่านคิดว่า การประเมินผลนโยบาย ควรใช้เกณฑ์แบบไหน ถึงจะมีความ
เหมาะสม เพราะอะไร 

๓.๓.๒ เครื่องมือแบบสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) จ านวน ๑๒ รูป/คน 
ผู้วิจัยด าเนินการการสร้างเครื่องมือเชิงคุณภาพ ตามล าดับขั้นตอน ดังต่อไปนี้ 

๑) การตรวจสอบโดยแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ 
ตลอดจนกรอบแนวคิดในการวิจัย เพ่ือยืนยันความเที่ยงตรงและความจริงในการปฏิบัติ โดยพิจารณา
ทั้งบรบิทและโดยรวมให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ และกรอบแนวคิด 

๒) การก าหนดแนวค าถามการวิจัยที่ไม่มีโครงสร้างจากข้อมูลการสัมภาษณ์ เชิงลึก
เพ่ือน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นแก่การจัดการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

๓) ตรวจทานโครงสร้างแนวทางสัมภาษณ์และข้อค าถามที่ก าหนดโดยให้อาจารย์ที่
ปรึกษาวิทยานิพนธ์ตรวจสอบต่อแนวคิดค าถามและน ามาตรวจสอบแก้ไขเพ่ือการสนทนากลุ่ม 
 
๓.๔ กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพ่ือรวบรวมข้อมูล
เบื้องต้นก่อนลงพ้ืนที่ ข้อมูลที่ส าคัญในช่วงนี้ คือ ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต่อการก าหนดนโยบาย  นโยบายสาธารณะรูปแบบ “ตัวแบบกระบวนการ ” และ หลักธรรมพุทธ
ศาสนา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

๑. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี กับ
ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบาย  นโยบายสาธารณะรูปแบบ “ตัวแบบกระบวนการ (Process)” 
และหลักธรรมพุทธศาสนา  ได้แก่ ๑) หลักธรรมสาราณียธรรม ๖ ๒) วิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการ 

๒. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๕ รูป/คน ซึ่งผู้วิจัยได้ส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยหลักสูตรฯ เพ่ือขอสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้วย
ตนเอง พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และก าหนดวัน เวลา และ
สถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้เครื่องบันทึกเสียง กล้อง
บันทึกภาพนิ่ง  

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ จ านวน ๑๒ รูป/คน ผู้วิจัยได้ส่ง
หนังสืออย่างเป็นทางการโดยค ารับรองของผู้อ านวยหลักสูตรฯ เพ่ือขอให้เข้าร่วมในการสนทนากลุ่ม 



๗๑ 

 

ณ วัน เวลาที่ผู้วิจัยได้ก าหนดไว้ พร้อมกับส่งบริบทเนื้อหาต่างๆ ที่จะใช้ในการสัมภาษณ์ล่วงหน้า และ
ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ ส่วนในขณะการสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะขออนุญาตจากผู้เชี่ยวชาญใช้ เครื่อง
บันทึกเสียง และกล้องบันทึกภาพนิ่ง 
๓.๕ กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามชนิดเทคนิคการวิจัย ๒ ชนิด ได้แก่ 
๓.๕.๑ การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก 
เมื่อผู้วิจัยได้ข้อมูลดิบ (Raw Data) มาแล้วจะน าข้อมูลเหล่านั้นมาเข้าสู่กระบวนการ

วิเคราะห์ และสังเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิค 6’C คือ  Concept (มโนทัศน์), Contents (สรุปประเด็น
ส าคัญ), Classify (จ าแนกกลุ่ม), Category (จัดหมวดหมู่เนื้อหา), Communication (การแปลความ
ตีความข้อมูล) และ Conceptualize (การจัดท ากรอบความคิด)๒   

๓.๕.๒ การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
ข้อมูลจากการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จ านวน ๑๒ รูป/คน ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย 

และแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา  โดยการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี (The 
Dialectic process Analysis) คือ  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดกลุ่มข้อมูลเป็น ๓ 
รูปแบบทั้งข้อมูลเชิงข้อเสนอ (Thesis) เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) และข้อมูลเชิงสรุป/สังเคราะห์ 
(Synthesis) โดยผู้วิจัยน าข้อมูลทั้งที่ได้จากการบันทึกข้อมูลมาถอดเทปสัมภาษณ์ จัดหมวดหมู่ตามแต่
ละตัวแปรว่าครบถ้วนเพียงพอและเหมาะสมแก่การน าไปวิเคราะห์ อภิปรายผลหรือไม่ต่อไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธีการพรรณนา ผู้วิจัยมีล าดับขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
๑) น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ โดยน าบันทึกการสัมภาษณ์จากผู้ให้สัมภาษณ์ 

มาเปรียบเทียบระหว่างบุคคลแต่ละกลุ่มบุคคล จัดล าดับความส าคัญและคุณลักษณะของข้อมูล 
๒) น าข้อมูลการสัมภาษณ์ที่จัดล าดับความส าคัญแล้ว เปรียบเทียบกับข้อมูล

เอกสารต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด ทฤษฎี เอกสารผลงานวิจัย เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะ
ที่มีความคล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล 

๓) น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาเอกสารต่าง ๆ มาท าการวิเคราะห์ร่วมกันอย่างเป็น
ระบบ และน าไปสู่การเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน เพ่ือแสดงความส าคัญของข้อมูลให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น 
และเพ่ือเชื่อมโยงความสัมพันธ์ตามข้อเท็จจริง ทั้งในเชิงเหตุและผลเพ่ือสะดวกในการวิเคราะห์และ
การเขียนรายงานสรุปตีความตามหลักวิชาการ เขียนรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลการวิจัยด้วย
วิธีการพรรณนาเพ่ือชี้ให้เห็นถึงการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 
 
 
 

                                                        
         ๒ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๖๕. 
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แผนภำพที่ ๓.๑ สรุปขั้นตอนวิธีการด าเนินการวิจัย 
 

 

การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์
พืชบนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม ่

การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ ๒๕ รูป/คน 

ศึกษาปัญหา อุปสรรค การบริหารจัดการตามนโยบาย
สาธารณะว่าด้วยการจดัสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช  

บนดอยอินทนนท์ 

แนวคิด ทฤษฎี 
๑. หลักธรรมโยนิโสมนสิการ   
๑.๑ วิธีคิดแบบแยกแยะส่วน 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
๑. แนวคิดนโยบายเป็นผลจาก
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุม่เหตุปัจจัย 
๔ กลุ่ม คือ 
- ระบบทุนนิยมโลก  
- โครงสร้างส่วนบนของระบบ
เศรษฐกิจ 
- อุปทานของนโยบายตัวละคร  
- อุปสงค์ของนโยบายตัวละคร 
 

แนวคิด ทฤษฎี 
๑. POSDCoRB 
๒. ตัวแบบกระบวนการ
ของ Thomas R. Dye 
๓. หลักธรรมสาราณีย
ธรรม ๖ 

การทบทวนทฤษฏี วรรณกรรมและงานวิจัย 

การสนทนากลุ่มเฉพาะผู้เชี่ยวชาญ ๑๑ รูป/คน 



 
บทท่ี ๔ 

ผลการวิจัย 
 

การศึกษาวิจัยเรื่อง  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่  ได้ค้นคว้าจาก เอกสารหนังสือ ต าราทางวิชาการและวิทยานิพนธ์ ที่เกี่ยวข้อง ตลอด
ถึงได้สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและมีส่วนเกี่ยวข้อง  และสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลที่ส าคัญ จ านวน ๒๕ รูป/คน 
(Key Informants) โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) โดยผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบการ
สัมภาษณ์ที่ไม่มีโครงสร้าง ดังนี้ 

๑. ก าหนดแนวค าถามการวิจัยจาก แนวคิดเกี่ยวกับนโยบายเป็นผลจากปฏิสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มที่ส าคัญ ๔ กลุ่ม นโยบายสาธารณะรูปแบบตัวแบบกระบวนการ (Process) และ 
หลักธรรมทางพุทธศาสนา ได้แก่ ๑) หลักธรรมโยนิโสมนสิการ ประกอบกับวิธีคิดแบบแยกแยะ
ส่วนประกอบ และหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา และสีลสามัญญตา ที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ นิยาม
ศัพท์เชิงปฏิบัติการ และ กรอบแนวคิดการวิจัยเพื่อให้เห็นถึงประเด็นค าถามการวิจัย 

๒. การก าหนดแหล่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักจากพ้ืนที่การวิจัยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
๓. การก าหนดรูปแบบของโครงสร้างแนวค าถามการวิจัยโดยการน าไปปรึกษากับอาจารย์

ที่ปรึกษาและผู้ทรงคุณวุฒิเพ่ือความชัดเจนต่อแนวค าถามการวิจัยให้เหมาะสมกับผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์
ความรู้เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ เพื่อการเก็บรวบรวมข้อมูล 

๔. การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยได้ก าหนดรูปแบบในการสัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักชนิด
สนทนาแบบเป็นกันเองและผู้วิจัยจะตั้งค าถามเพ่ิมเติมหากมีข้อสงสัยในเรื่องหนึ่งเรื่องใดที่เกี่ยวกับ
ประเด็นค าถามการวิจัยเพื่อให้ไดข้้อมูลอย่างรอบด้าน 

๕. การตรวจสอบข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกว่ามีความสมบูรณ์เพียงพอต่อการน าไป
วิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลเพื่อมาเป็นแนวค าถามการวิจัยส าหรับการสนทนากลุ่ม 

การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) มาจากผู้เชี่ยวชาญที่มีองค์ความรู้
เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  

 
๔.๑ ตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทาง
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์    

จากองค์ประกอบที่ท าให้อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด สามารถด าเนินการได้ตาม
เป้าหมายนั้น ผู้ศึกษาจึงน าเอามาพิจารณาสร้างรูปแบบการสร้างอุโมงค์บนดอยอินทนนท์ โดยใช้
กรอบการพิจารณาตามหลักธรรม “โยนิโสมนสิการ” คือ การคิดอย่างถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง 
สอดคล้องเข้าแนวกับสัจจะ ท าให้หยั่งรู้สภาวลักษณะและสามัญลักษณะของสิ่งทั้งหลาย๑ โดยจะเน้น
                                                        
         ๑ พระพรหมคุณาภรณ์ (ป. อ. ปยุตฺโต),  โยนิโสมนสิการ วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม, (นครปฐม : (ม.ป.พ.), 
๒๕๕๖), หน้า ๑๕. 
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วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ หรือกระจายเนื้อหา เป็นการคิดที่
มุง่ให้มองและให้รู้จักสิ่งทั้งหลายตามสภาวะของมันเองอีกแบบหนึ่ง๒  โดยผู้ศึกษาจะแยกองค์ประกอบ
แล้วน ามาวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ดังนี้ 

๑. ท าเล :  ยอดดอยอินทนนท์ซึ่งมีลักษณะเป็นสันเขาและยอดเขา จะมีกระแสลมที่พัด
แรงและมีสภาพอากาศที่หนาวเย็นมาก และในช่วงวันที่หนาวจัดในช่วงเดือนธันวาคม -มกราคม 
อุณหภูมิจะลดต่ าลงถึง ๐-๔ องศาเซลเซียส และจะมีน้ าค้างแข็งเกิดขึ้น ที่ระดับกลางของอุทยาน
แห่งชาติดอยอินทนนท์ สภาพอากาศโดยทั่วไปจะมีลักษณะค่อนข้างเย็นและชื้น อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปี
ประมาณ ๒๐แองศาเซลเซียส ในช่วงฤดูหนาวในเดือนธันวาคม-มกราคม อุณหภูมิเฉลี่ยจะอยู่ระหว่าง 
๑๕-๑๗  องศาเซลเซียส ปริมาณน้ าฝนเฉลี่ย ๒,๐๐๐-๒,๑๐๐ มิลลิเมตร/ต่อปี ส าหรับในพ้ืนที่ที่มี
ระดับความสูงตั้งแต่ ๑,๘๐๐ เมตรขึ้นไป จะมีสภาพอากาศที่เย็นและชุ่มฉ่ าอยู่ ทั้งนี้เพราะจะเป็น
ระดับความสูงของเมฆหมอก ท าให้สภาพป่ามีเมฆและหมอกปกคลุมเกือบตลอดปี๓  ซึ่งความเหมาะสม
ในการท าอุโมงค์บนดอยอินทนนท์นั้นเป็นไปได้ ซึ่งในแง่ของความสูงมันได้เปรียบเรื่องอุณภูมิที่
ค่อนข้างเย็น๔ เมื่อมีอุณหภูมิต่ าท่ีสุดมันเหมาะที่จะเก็บรักษาพันธุ์พืช เก็บรักษาวัตถุไว้ได้อย่างประเทศ
สวีเดนเป็นประเทศที่อยู่ในขั้วโลกเหนือ มันมีเรือคล้ายๆเรือไวกิ้ง เรือของพวกนักรบหรือของพวกโจร
สลัดจมลงไปในน้ าเป็นร้อยๆปี ปรากฏว่าเขาเอาเรือขึ้นมาไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในประเทศสวีเดน สภาพเรือ
ยังดีไม่ผุไม่เน่าไม่กร่อน และศพที่พบยังเป็นศพที่มีสภาพเกือบจะสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นการเก็บพันธุ์
พืชไว้บนดอยอินทนนท์ส าหรับประเทศไทยก็เหมาะที่สุดแล้ว เพราะมันจะท าให้เมล็ดพืชไม่เสื่อมเร็ว๕ 

อย่างไรก็ตามในการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ ถ้าเกิดขึ้นจริงๆ ก็ต้องดูว่า จะ
ใช้พ้ืนที่มากหรือไม่ตรงไหน กระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมหรือไม่ เพราะยอดดอยอินทนนท์ เป็น
พ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นป่าที่เกือบบริสุทธิ์ บางจุดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลย ดังนั้นจุดที่จะไปตั้งถึง
ยอดดอยตรงจุดที่อนุรักษ์ร้อยเปอร์เซ็นหรือไหม หรือเป็นจุดที่ระดับความสูงที่เย็นระดับหนึ่งและไม่ไป
กระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ ถ้าตรงนั้นก็เป็นไปได้ส าหรับแนวคิดนี้๖  นอกจากนี้ อินทนนท์ เป็นยอดเขาที่
สูงที่สุดมีความใหญ่โตกว้างขวางในระดับหนึ่ง ก าลังคิดอยู่ว่าในเมื่อที่เคยสะท้อนหนแรกว่าดอยอิน
ทนนท์ไม่ได้เป็นท าเลที่ปลอดภัยที่สุดในแง่พิบัติภัย ประการที่สองดอยอินทนนท์ไม่ได้อยู่ใกล้หรือเป็น
ท าเลที่ตั้งตรงกลางของทุกฝ่ายของทุกภาค และระบบศูนย์กลางเดียวของการเก็บรักษาพันธุ์ที่อิน
ทนนท์ที่เดียวก็อาจจะใช่หรือไม่ใช่หรือไม่ ฉะนั้นทางเลือกหรือข้อเสนอแนะก็อาจจะควรศึกษาท าเลที่
เหมาะสมมาหลายๆตัวเลือก แล้วมาร่วมกันคิดร่วมกันคัดเลือก อีกเรื่องหนึ่งคือควรจะมีศูนย์เก็บหลาย
ศูนยห์รือไมเ่พ่ือกระจายความเสี่ยง และมีความง่ายที่จะเข้าถึง เพราะทุกภาคส่วนเองก็อยากจะเข้าไป
เรียนรู้ศูนย์นี้ ฉะนั้น ระยะทางก็เป็นอุปสรรคอย่างหนึ่ง สามความไม่มั่นคงไม่ปลอดภัยในเชิงพิบัติภัยก็

                                                        
         ๒ เรื่องเดียวกัน, หนา้ ๒๓. 
         ๓  อุทยานแห่งชาติ, ดอยอินทนนท์ (Doi Inthanon), [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://park.dnp.go.th/ 
visitor/nationparkshow.php?[๘ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
         ๔ สัมภาษณ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรม
ทรัพยากรธรณี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๕ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๖ สัมภาษณ์ นายปรเมษ ธนัญชยานนท์, ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓ จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๗๕ 

 

น่าจะมีการทบทวนว่ามีกระบวนการ คัดสรรที่ดีกว่านี้หรืออย่างไร๗ ส่วนที่ว่าท าไมต้องดอยอินทนนท์ 
ตอนนี้ก็ยังตั้งอยู่ว่าท าไมต้องดอยอินทนนท์ เพราะว่าหนึ่งคือ การไปชี้เลยว่าดอยอินทนนท์ทั้งๆที่ยัง
ไม่ได้ศึกษาสภาพที่มันเหมาะสม อาจจะมีที่อ่ืนที่เหมาะสมกว่า แต่พอไปก าหนดว่าดอยอินทนนท์มันก็
เหมือนว่าชี้เป้าไปแล้ว ถ้าท าโครงการจริงๆ ต้องศึกษาว่าที่ไหนเหมาะสมที่สุด เสร็จแล้วก็เลือกและหา
รายละเอียดลงไปว่าแต่ละที่ตรงนี้จะต้องท าอะไรได้เพ่ือให้โครงการนี้มันเป็นโครงการที่มี out put 
out come ที่ดี๘ และดอยอินทนนท์เป็นอุทยานแห่งชาติ การด าเนินการใดๆ กรมอุทยานต้องเป็น
ผู้ด าเนินการโดยตรง หากกรมอุทยานเห็นว่ามีความส าคัญว่าพันธุ์ไม้มันจะสูญพันธุ์ได้ หรือ อนาคต
ข้างหน้ามันเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับจิตส านึกของอธิบดีกรมอุทยานว่าอาจจะสร้างเป็นจุดที่ไม่
ล่อแหลม เป็นจุดที่เหมาะสมอาคารเล็กๆ น้อยๆ ส าหรับเก็บพืชพันธุ์ก็เป็นไปได้  แต่การจะให้
ภาคเอกชนมาด าเนินการคงไม่ได้๙ 

๒. ผู้ผลักดันโครงการ : ควรจะเป็นคนที่ให้ความตระหนักในเรื่องนี้เป็นชุดแรกๆ ไม่ใช่ว่ามี
ความตระหนักแต่ไม่ด าเนินการ ฉะนั้น ต้องมีความตระหนักและต้องเป็นคนด าเนินการ แล้วก็เอา
โครงการเหล่านี้ไปบอกกล่าวกับผู้มีอิทธิพลในการตัดสินใจว่าโครงการนี้จะเกิดขึ้นได้หรือไม่ ชี้ให้เห็น
ความส าคัญ ให้เห็นความจ าเป็น ผู้ตระหนักเรื่องนี้ควรเป็นผู้เริ่มต้น แล้วผู้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ควร
จะไปชักชวนให้ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงวิทย์ฯ หรือ กระทรวงต่างประเทศ ได้
เริ่มต้นด้วย แต่ถ้าปล่อยให้เขาเริ่มต้นเองก็คงเริ่มไม่ได้เพราะไม่ได้ตระหนักรู้ ความเป็นรูปธรรมจะ
เกิดขึ้นไม่ได้๑๐ ถ้าหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องหลักเรื่องพันธุกรรม ก็คือ กระทรวงเกษตร สองก็น่าจะ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยกเว้นว่าหลายเรื่องที่ เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทาง 
กระทรวงกลาโหม ก็อาจจะเข้ามา เพราะความมั่นคงไม่ได้มองแค่เรื่องความสงบสุข ต้องมองเรื่องของ
ความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงทางสังคม ที่เป็นเรื่องของความมั่นคง ถ้าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน
ประเทศไทยที่น่าจะผลักดันให้โครงการนี้เกิดได้ก็ต้อง ๓ กระทรวงนี้๑๑ กระทรวงหลักที่ดูแลเรื่องนี้ก็คง
เป็นกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตร อาจจะพันไปถึงกระทรวง
อุตสาหกรรมกระทรวงที่เป็นด้านวิชาการ นี่เป็นกระทรวงหลักๆ ส่วนภาคองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ  
NGO และภาคมหาวิทยาลัยที่มีผู้เชี่ยวชาญในด้านเกษตรก็ดี วิศวพันธุกรรมต่างๆ ก็ดี ก็จะต้องเป็น
คณะกรรมการสมัชชาหรือที่ปรึกษาที่จะต้องมาร่วม ส่วนภาคเอกชนธุรกิจเอกชนในภาคอุตสาหกรรม 
ในภาคธุรกิจทั่วไป ที่ก าลังขับเคลื่อนเรื่อง CSR คือ ธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมการที่หันมาสนับสนุน
หรือโปรโมทเรื่องนี้มันก็เป็นอีกช่องทางหรือตัวเลือกหนึ่งที่จะท าให้เรื่องตรงนี้ได้เกิดการระดมทุนเข้า
มาใช้ได้ แล้วก็ win  win กับทุกฝ่าย องค์กรธุรกิจเอกชนก็ได้ภาพลักษณ์ รัฐก็ได้มีงบประมาณที่จะมา

                                                        
         ๗ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๘ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๙ สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
         ๑๐ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๑ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๗๖ 

 

สนับสนุนศูนย์เก็บรักษาพันธุ์อย่างนี้ เป็นต้น หน่วยงานเหล่านี้ถือว่าส าคัญ แต่อย่างไรก็ตามในหลัก
นานาอารยประเทศกลุ่มคนท างานตรงนี้ควรจะเป็นคนรุ่นใหม่ อย่างเช่นกรณีของขยะที่มันลอยอยู่ใน
มหาสมุทรใกล้ๆ ญี่ปุ่น ก็มีนักศึกษามหาวิทยาลัยคนหนึ่งที่สนใจในเรื่องเทคโนโลยีอวกาศระบบกระแส
น้ าอุ่นน้ าเย็นว่าท าไมขยะนับล้านตันไปกองรวมตรงนั้นได้ เขาก็ได้มีการติดตามและใช้เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมใหม่ๆ เข้าไปแล้วคิดเป็นโครงการขึ้นมา และระดมทุนผ่านโซเชียลมีเดียออกไปในระดับโลก
ได้กว้างขวาง และเกิดกระระดมทุนว่าจะมีเทคโนโลยีจากภาคอุตสาหกรรมที่จะใช้จัดการขยะกลาง
มหาสมุทรนี้ หรือว่าใครจะช่วยเรื่องอะไรได้บ้าง ก็มีการบริจาครับเงินระดมทุนจากประชากรทั่วโลกได้ 
นี้แหละคนรุ่นใหม่ต้องมาสานต่อแทนคนรุ่นนี้ คนรุ่นนี้อาจจะด าริหรือริเริ่มโครงการให้แต่คน
ขับเคลื่อนควรจะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามา๑๒ 

อย่างไรก็ตาม ในกรณีของประเทศไทยคนที่เห็นความส าคัญของเรื่องทรัพยากรชีวภาพการ
อนุรักษ์ความหลากหลายอาจจะต้องมาร่วมกันท า แน่นอนที่ขาดไม่ได้แน่ๆคือตัวชุมชนท้องถิ่น
เกษตรกรรายย่อย  แต่การที่จะเริ่มต้นมันก็มีข้อจ ากัด ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกัน  ส่วนรัฐต้อง
หลีกเลี่ยง  เพราะรัฐถ้าท าไม่ดีกลายเป็นอุปสรรค ถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆจะเป็นอุปสรรคตั้งแต่ต้น๑๓   

๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน : การบริหารจัดการและการด าเนินงานควรจะ
คิดรูปแบบของเราขึ้นมาเองหรือเอาแบบของนอร์เวย์นั่น   โดยปกติแล้วควรจะไปเอาสิ่งที่เขาท าได้ผล
อยู่แล้ว สิ่งที่ดีอยู่แล้วมาเป็นต้นแบบ ยึดของเขาเป็นต้นแบบและปรับปรุงใช้กับประเทศของเราก็ดู
ความเหมาะสมแต่ละกรณีไป๑๔ แม้ว่าจะมีองค์กรรัฐที่เกี่ยวพันธุ์กับเรื่องพันธุกรรมพืช แต่ระบบการ
บริหารของระบบราชการ จะเป็นลักษณะสอดประสานกันยาก ดังนั้นอาจจะดึงหน่วยงานเหล่านี้เข้า
มาร่วม แต่การด าเนินงานควรจะท าในรูปของกรรมการที่มีอ านาจเฉพาะ๑๕ ทั้งนี้ รูปแบบขององค์กร
นอกจากคล่องตัว อิสระสูง จะต้องอยู่ในรูปขององค์กรพิเศษ เช่น เป็นองค์การมหาชน เพราะต้องการ
การระดมทุนในเชิงวงกว้าง และก็ต้องการท าให้มันเป็นช่องทางของการสื่อสารในวงกว้างได้ด้วย เป็น
ทั้งวิธีสื่อสารออกไปและวิธีที่จะได้เงินเข้ามาด้วย หรือไม่ก็เป็นในรูปของ องค์กรพัฒนาเอกชนหรือ 
NGO เพราะในหลายๆประเทศท าในเรื่องอนุรักษ์ เรื่องระบบนิเวศน์สิ่งแวดล้อมหลายๆ กรณีมักจะ
เกิดขึ้นจาก NGO เป็นหลัก ถึงจะเป็นปัจจัยที่ประสบความส าเร็จ๑๖หรืออาจจะเอาองค์กรนี้เป็น
รูปแบบขององค์การมหาชน แต่จะต้องหารายได้ด้วย ก็ต้องดูรูปแบบว่าจะหารายได้รูปแบบไหน 
เพราะถ้าหารายได้ไม่ได้การบริหารงานเชิงมหาชนมันก็ไม่มีประสิทธิภาพก็จะกลายเป็นภาระของ
ภาครัฐ ๑๗  

                                                        
         ๑๒ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๓ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๔ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๕ สัมภาษณ์ ผศ. เกษม กุลประดิษฐ์ , อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙.  
         ๑๖ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๗ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๗๗ 

 

๔. กฎระเบียบระหว่างประเทศที่ใช่ร่วมกัน : ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) จะฝากวัสดุ
ต้องด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ระบบพหุภาคีหรือตามมาตรา ๑๕ ของ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร  (The 
International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture : ITPGRFA)  
ซึ่งเราจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานโลก มาตรฐานร่วม เพราะมันง่ายที่จะสื่อสารและมันมีเกณฑ์วัดและ
ประเมินที่รู้และเข้าใจด้วยกัน เรามีอีกหลายๆตัวที่อาจจะเกี่ยวพันไป อีกหลายๆ กฎบัตร อีกหลายๆ
ข้อตกลงสนธิสัญญาต่างๆ มีอยู่จ านวนมากและเพียงพอแล้ว  แต่กลไกที่ควรเข้าไปที่เป็นบริบทไทย 
เช่น  มีข้อความเนื้อหาส าคัญที่เพ่ิมเข้าไปในรัฐธรรมนูญ ที่จะท าให้เรื่องนี้เด่นขึ้นมา อันนี้เป็นบริบท
ไทย๑๘ สรุปคือ ต้องมีทั้ง ๒ ส่วน อันดับแรกคือ ถ้าหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับต่างประเทศเราจะท า
ภายในประเทศกับพันธุ์หลายที่เรามีมันก็ต้องมีกติกาเฉพาะของเรา แต่ตราบใดที่เราต้องไปเกี่ยวพันกับ
ต่างประเทศมันต้องมีหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับ แต่ว่ากฎหมายภายในประเทศ ถึงแม้จะใช้แค่ไหน
ประเทศเราก็ต้องร่างในลักษณะสากล เพราะไม่อย่างนั้นวันหนึ่งเกิดเราจะเปลี่ยนบทบาทมันจะไป
ไม่ได้ สมมติช่วงแรกเราอาจจะสนับสนุนภายในประเทศเป็นหลัก แต่ถ้าเกิดไปเขียนระเบียบที่มันไม่
เอ้ือสากล และวันหนึ่งถ้าองค์กรโตเพ่ือจะไปสากลเราก็ต้องมาติดเงื่อนไขตัวนี้๑๙         

๕. ค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project costs) ต้องดูว่ารูปแบบประมาณไหน เราจะท าองค์กร
ใหญ่แค่ไหนเป็นสากลไหม ถ้าเราคิดว่าดูแลภายในประเทศเป็นหลักการให้ความช่วยเหลือจากสากล
หรือต่างชาติเขาก็ไม่ให้ความส าคัญ ฉะนั้นการที่เขาจะมาสนับสนุนงบประมาณก็อาจจะไม่มีหรือมีน้อย 
แต่ถ้าขอบเขตโครงการค่อนข้างกว้างให้ความส าคัญมากก็จะท าให้สากลเขาพร้อมที่จะสนับสนุน 
เราบอกว่าจะท าแบบสากลก็พร้อมเข้ามาสนับสนุน แต่ถ้าเราไม่ได้มีธงด้านนี้สากลเขาก็อาจจะไม่ได้
ประโยชน์ ฉะนั้น การสนับสนุนงบประมาณมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับ ถ้าไม่ได้
ประโยชน์เขาก็ไม่เอา ทีนี้ก็คือไม่มีหน่วยงานสนับสนุนมันต้องใช้งบประมาณหลวงอย่างเดียว พอใช้งบหลวง 
ระบบการจัดสรรงบประมาณก็จะมีก าหนดอยู่แล้วว่าระเบียบเป็นอย่างไร จะขอมากขอน้อยมันก็จะมี
การจัดสรรมีการวิเคราะห์ความเหมาะสม๒๐ ทั้งนี้เราควรจะท าเฉพาะของประเทศเราให้ประสบ
ความส าเร็จก่อน ถ้ามันได้ผลเป็นที่น่าพอใจใน ๓ –๑๐ ปี ถัดไปแล้ว  คิดว่าก้าวที่สองก็ควรที่จะ
เอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนบ้านรอบๆ และเป็นการขยายวงขยายเครือข่าย เพราะว่าความมั่นคงอาหารเป็นเรื่อง
ระดับโลกไม่ใช่เรื่องของประเทศไทยเท่านั้น ๒๑ ถ้ารัฐของเราไม่เห็นด้วย หรือ องค์กรเอกชนของเราไม่
เห็นด้วย หรือ เอกชนฝ่ายประเทศไทยไม่เห็นด้วย แต่ว่าเราไปเสนอกับรัฐต่างประเทศ องค์กร
ต่างประเทศ หรือ เอกชนต่างประเทศแล้วเขาเห็นด้วยก็ดี เพราะฉะนั้นใครก็ ได้ที่เห็นด้วยให้ทุน

                                                        
         ๑๘ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๙ สมัภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๒๐ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๒๑ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย  
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๗๘ 

 

สนับสนุนให้งบประมาณสนับสนุนก็ใช้ได้ทั้งนั้น เพราะมันไม่ได้ท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างประเทศ๒๒ 

๖. ลักษณะอาคารและระบบความปลอดภัยของตัวอาคาร : ถ้าเรายกมาเลยไม่ปรับอะไร 
ก็คือว่าสภาพของบ้านเรากับเขามันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นการที่จะยกมาใช้กับเราเลยมันอาจจะไม่
เหมาะสมกับบ้านเรา มันก็ต้องคิดระบบที่มันให้ประโยชน์กับเรามากที่สุด คือ ไม่ได้เอาแบบแต่เอามา
เป็นตัวอย่าง ใช้ประสบการณ์ความรู้เขาที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคการท าของเขา แล้วเราก็เอามาใช้ให้
เข้ากับสภาพแวดล้อมของเรา๒๓ มันเป็นเทคโนโลยีใหม่และเราไม่ได้เป็นผู้ริเริ่มเราต้องเรียนรู้จากเขา 
แต่ก็มีโอกาสได้ที่เราจะสามารถค้นพบกรรมวิธีหรือนวัตกรรมใหม่ๆเพ่ิมเติมไปเสริมได้ แต่เราต้องเริ่ม
จากเขาเพราะมันจะตอบโจทย์ค าว่าประหยัด เราไม่สามารถออกแบบการวิจัยและพัฒนา (Research 
and Development: R&D) ทุกเรื่องได้ใหมห่มด แล้วไม่ต้องเสียเวลานับหนึ่งใหม่๒๔สรุปคือ ดูต้นแบบ
แล้วมาค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เพ่ือตัดสินใจสร้างภายใต้
แนวความคิดใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย๒๕ 

๗. แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์ :  อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ได้ใช้สัญญา
มาตรฐานในการรับฝากเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก ก็เหมือนตัวรูปแบบของโครงสร้าง คือมันไม่มีสูตรส าเร็จ 
มันมีกรณีที่แตกต่างกัน มันก็ต้องเอาของเขามาเป็นแบบอย่างแต่ไม่ใช่ว่าลอกเขา เขาอาจจะดีในแบบ
ของเขา แต่ไทยเราอาจจะมีเป้าหมายความต้องการน้อยกว่าเขาหรือมากกว่าเขา ฉะนั้น  สัญญาก็
อาจจะไม่ครอบคลุม ฉะนั้นเราก็ต้องเอาของเขามาเป็นตัวอย่างและดูว่าเราใช้งานอะไร๒๖ สรุปคือ  
เราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่ท ามาก่อนเรา และต่อไปกระบวนการมันจะบอกเราเองว่าเกณฑ์เหล่านั้น
มาตรฐานเหล่านี้มันเพียงพอหรือไม่หรือต้องปรับปรุง แม้ว่าต้นฉบับที่เราไปเอามาเขาก็คงต้องมีการ
ปรับปรุงของเขาไปเรื่อยๆ เช่นกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ก้าวต่อๆ ไป มันสามารถพัฒนาโดยธรรมชาติของมัน
อยู่แล้ว๒๗ อย่างไรก็ตามต้องพิจารณาด้วยว่า ต้นไม้แต่ละชนิดการเก็บมันไม่เหมือนกัน ฝรั่งมาเก็บแบบ
เราก็ไม่ได้ เราจะไปเก็บแบบฝรั่งก็ไม่ได้๒๘ 
 
 

                                                        
        ๒๒ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๒๓ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๒๔ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๒๕ สมัภาษณ์ พิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๒๖ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๒๗ สัมภาษณ์ ธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
พระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๒๘ สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 



๗๙ 

 

๘. ความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ในพ้ืนที่ อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ การบังคับใช้

กฎหมายเป็นไปตาม พระราชบัญญัติ อุทยานแห่งชาติ  พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่ งตาม มาตรา ๕ ให้
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้และให้มีอ านาจแต่งตั้ง 
พนักงานเจ้าหน้าที่และออกกฎกระทรวงเพ่ือปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ ส่วนมาตรา ๗ การ
ขยายหรือการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้กระท าโดยพระราชกฤษฎีกาและ
ในกรณีที่มิใช่เป็นการเพิกถอนอุทยานแห่งชาติทั้งหมดให้มีแผนที่แสดงเขตที่เปลี่ยนแปลงไป แนบท้าย
พระราชกฤษฎีกาด้วย แต่ดอยอินทนนท์ คือ สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔  ดังนั้น การสร้างอุโมงค์หรือการท าอุโมงค์บนภูเขา ซึ่งเป็นที่สาธารณะ
สมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น  จึงไม่น่าจะขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด เพียงแต่ว่า
จะมีนโยบายในการใช้หรือการใช้ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากใคร จะต้องออกกฎหมายอย่างไร 
ประกาศเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ก็ว่าไปอีกเรื่อง แต่เรื่องกว้างๆก็คือไม่
น่าจะขัดกับกฎหมายใดๆ ไม่น่าจะขัดกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔  เพราะว่า
รัฐสามารถอ านวยความสะดวกหรือสามารถท าให้นโยบายอันนี้เกิดขึ้นได้ เพราะว่าที่ดังกล่าวก็เป็นที่
ของรัฐ การจัดสร้างการจัดท าอุโมงค์ก็ท าเพ่ือประโยชน์ของรัฐหรือประชาชนโดยรวมโดยเฉพาะ ดังนั้น
ก็จึงไม่ขัดต่อข้อกฎหมายแบบกว้างๆแต่ประการใด๒๙ แต่อย่างไรก็ตามดอยอินทนนท์มันยากท่ีเป็น
อุทยาน การจะด าเนินการอะไรต้องให้เจ้าหน้าที่เขาท าเอง ใช้มาตรา ๑๙ อธิบดีกรมอุทยาน มอบอ านาจ
ให้ท าเอง แล้วก็ส่วนใหญ่อย่างนี้มันเป็นโครงการระหว่างประเทศผ่านกระทรวงมา กระทรวงเห็นชอบ
แจ้งมายังกรมอุทยาน กรมฯ ก็เอาด้วยอะไรอย่างนี้ เหมือนโครงการหลวงที่ เข้าไปอยู่ก็ขอเป็นกรณี
พิเศษ ๓๐ นอกจากนี้หากจะน าพันธุ์ไม้จากต่างประเทศเข้ามาเก็บในอุทยาน จะไม่ได้ เพราะกฎหมาย
ห้ามไว้ ซึ่งเรียกว่า เรียก Exotic plant เช่น พวกสน sedra อะไรต่างๆ มันไม่ได้๓๑  

สรุปว่า ศึกษาถึงความเป็นได้ของตัวแบบอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ มีดังนี้คือ  

๑. ท าเล : มีความเหมาะสมในการท าอุโมงค์บนดอยอินทนนท์นั้นเป็นไปได้  ซึ่งได้เปรียบ
เรื่องอุณภูมิที่ค่อนข้างเย็นและเป็นพ้ืนที่สูง เมื่อมีอุณภูมิต่ าจึงเหมาะที่จะเก็บรักษาพันธุ์พืช อย่างไรก็ตาม
ในการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ ถ้าเกิดขึ้นจริงๆ ก็ต้องดูว่า จะใช้พ้ืนที่มากหรือไม่
ตรงไหนกระทบกระเทือนต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง เพราะยอดดอยอินทนนท์เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นป่าที่
เกือบบริสุทธิ์ บางจุดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลย ดังนั้นจุดที่จะไปตั้งถึงยอดดอยตรงจุดที่
อนุรักษ์ร้อยเปอร์เซ็นไหม หรือเป็นจุดที่ระดับความสูงที่เย็นระดับหนึ่งและไม่ไปกระทบต่อพ้ืนที่
อนุรักษ์ ถ้าตรงนั้นก็เป็นไปได้ส าหรับแนวคิดนี้  

                                                        
         ๒๙ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๓๐ สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
         ๓๑ สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
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๒. ผู้ผลักดันโครงการ : ควรจะเป็นคนที่ให้ความตระหนักในเรื่องนี้ เป็นชุดแรกๆ 
ผู้ตระหนักเรื่องนี้ควรเป็นผู้เริ่มต้น แล้วผู้ตระหนักเก่ียวกับเรื่องนี้ควรจะไปชักชวนให้ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงวิทย์ฯ หรือ กระทรวงต่างประเทศ ได้เริ่มต้นด้วย แต่ถ้าปล่อยให้เขา
เริ่มต้นเองก็คงเริ่มไม่ได้เพราะไม่ได้ตระหนักรู้ ความเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้น ไม่ได้ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหลักเรื่องพันธุกรรม น่าจะเป็นกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กับกระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ยกเว้นว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางกระทรวงกลาโหมก็อาจจะเข้ามา 
เพราะความม่ันคงไม่ได้มองแค่เรื่องความสงบสุข ต้องมองเรื่องของความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงทาง
สังคม ที่เป็นเรื่องของความมั่นคง ถ้าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทยที่น่าจะผลักดันให้
โครงการนี้เกิดได้ก็ต้อง ๓ กระทรวงนี้ และแน่นอนที่ขาดไม่ได้แน่ๆ คือ ตัวชุมชนท้องถิ่นเกษตรกรราย
ย่อย แต่การที่จะเริ่มต้นมันก็มีข้อจ ากัดก็ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกัน 

๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน : การบริหารจัดการและการด าเนินงานเราควร
จะคิดรูปแบบของเราขึ้นมาเองหรือเอาแบบของนอร์เวย์นั่น โดยปกติแล้วมันควรจะไปเอาสิ่งที่เขาท า
ได้ผลอยู่แล้ว สิ่งที่ดีอยู่แล้วมาเป็นต้นแบบ ยึดของเขาเป็นต้นแบบและปรับปรุงใช้กับประเทศของเราก็
ดูความเหมาะสมแต่ละกรณีไป ทั้งนี้รูปแบบขององค์กรนอกจากคล่องตัว อิสระสูง จะต้องอยู่ในรูป
ขององค์กรพิเศษ เช่น องค์การมหาชน 

๔. กฎระเบียบระหว่างประเทศที่ใช่ร่วมกัน : ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) จะฝากวัสดุ
ต้องด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ระบบพหุภาคีหรือตามมาตรา ๑๕ ของ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร  (The 
International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture: ITPGRFA)   
ซึ่งเราจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานโลก มาตรฐานร่วม เพราะมันง่ายที่ จะสื่อสารและมันมีเกณฑ์วัดและ
ประเมินที่รู้และเข้าใจด้วยกัน เรามีอีกหลายๆ ตัวที่อาจจะเกี่ยวพันไป อีกหลายๆ กฎบัตร อีกหลายๆ
ข้อตกลงสนธิสัญญาต่างๆ มีอยู่จ านวนมากและเพียงพอแล้ว แต่กลไกที่ควรด าเนินการในบริบทไทย 
เช่น การน าเนื้อหาส าคัญเรื่องนี้เพ่ิมเข้าไปในรัฐธรรมนูญ กจ็ะท าให้เรื่องนี้เด่นขึ้นมา  

สรุปการด าเนินการในเรื่องกฎระเบียบระหว่างประเทศต้องมีทั้ง ๒ ส่วน อันดับแรก คือ  
ถ้าหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับต่างประเทศเราจะท าภายในประเทศกับพันธุ์ทั้งหลายที่เรามี มันก็ต้องมีกติกา
เฉพาะของเรา แต่ตราบใดที่เราต้องไปเกี่ยวพันกับต่างประเทศ มันต้องมีหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับต้อง
ใช้ขององค์การสหประชาชาติ ซึ่งเป็นที่ยอมรับ 

๕. ค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project costs) :  ต้องดูว่ารูปแบบประมาณไหน เราจะท า
องค์กรใหญ่แค่ไหนเป็นสากลไหม ถ้าเราคิดว่าดูแลภายในประเทศเป็นหลักการให้ความช่วยเหลือจาก
สากลหรือต่างชาติเขาก็ไม่ให้ความส าคัญ ฉะนั้น การที่เขาจะมาสนับสนุนงบประมาณก็อาจจะไม่มี
หรือมีน้อย แต่ถ้าขอบเขตโครงการค่อนข้างกว้างให้ความส าคัญมากก็จะท าให้สากลเขาพร้อมที่จะ
สนับสนุน ทั้งนี้ เราควรจะท าเฉพาะของประเทศเราให้ประสบความส าเร็จก่อน ถ้ามันได้ผลเป็นที่น่า
พอใจใน ๓ – ๑๐ ปี ถัดไปแล้ว  คิดว่าก้าวที่สองก็ควรที่จะเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนบ้านรอบๆ และเป็นการ
ขยายวงขยายเครือข่าย เพราะว่าความมั่นคงอาหารเป็นเรื่องระดับโลกไม่ใช่เรื่องของประเทศไทย
เท่านั้น 
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๖. ลักษณะอาคารและระบบความปลอดภัยของตัวอาคาร : การที่จะยกรูปแบบของ
นอร์เวย์มาใช้กับประเทศไทยเลยมันอาจจะไม่เหมาะสมกับบ้านเรา มันก็ต้องคิดระบบที่มันให้
ประโยชน์กับเรามากที่สุด คือ ไม่ได้เอาแบบแต่เอามาเป็นตัวอย่าง ใช้ประสบการณ์ความรู้เขาที่ได้รับ 
ปัญหาอุปสรรคการท าของเขา แล้วเราก็เอามาใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเรา สรุปคือ ดูต้นแบบ
แล้วมาค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เพ่ือตัดสินใจสร้างภายใต้
แนวความคิดใหม่ที่เหมาะสมกับประเทศไทย 

๗. แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์ : โมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ได้ใช้สัญญา
มาตรฐานในการฝากเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก เราก็ต้องเรียนรู้จากคนที่ท ามาก่อนเรา และต่อไป
กระบวนการมันจะบอกเราเองว่าเกณฑ์เหล่านั้นมาตรฐานเหล่านี้มันเพียงพอหรือไม่หรือต้องปรับปรุง 
แม้ว่าต้นฉบับที่เราไปเอามาเขาก็คงต้องมีการปรับปรุงของเขาไปเรื่อยๆ เช่นกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ก้าว
ต่อๆไป มันสามารถพัฒนาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว 
        และ ๘. ความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ คือ
สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔ ดังนั้น การสร้าง
อุโมงค์หรือการท าอุโมงค์บนภูเขา ซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภทพลเมืองใช้ร่วมกันนั้น  
จึงไม่น่าจะขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด เพียงแต่ว่าจะมีนโยบายในการใช้หรือการใช้ดังกล่าวจะต้อง
ขออนุญาตจากใคร จะต้องออกกฎหมายอย่างไร ประกาศเป็นพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศ
กระทรวง ก็ว่าไปอีกเรื่อง แต่เรื่องกว้างๆ ก็คือไม่น่าจะขัดกับกฎหมายใดๆ  
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แผนภาพที่ ๔.๑ แสดงแผนภาพกระบวนการสร้างตัวแบบอุโมงก์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวอุโมงก์สวาลบาร์ด ด้วยหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

 
 
 
 
 
 

อุโมงก์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด 

วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ ตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ 

องค์ประกอบความส าเร็จของอุโมงก์สวาลบาร์ด 
มี ๘ องค์ประกอบคือ 
๑. ท าเล 
๒. ผู้ผลักดันโครงการ(actor) 
๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
๔.กฎระเบียบระหวา่งประเทศที่ใช่ร่วมกนั 
๕.งบประมาณ (Project costs) 
๖.ผู้จ่ายงบประมาณการด าเนินงาน 
๗.อาคารและระบบความปลอดภัย 
๘.แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ ์

ประยุกต์เป็นตัวแบบอโุมงก์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม ่

มี ๘ องค์ประกอบที่มีความเป็นได้คือ 
๑.ท าเล 
๒.ผู้ผลักดันโครงการ(actor) 
๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน 
๔.กฎระเบียบระหวา่งประเทศที่ใช่ร่วมกนั 
๕.งบประมาณ (Project costs) 
๖.อาคารและระบบความปลอดภัย 
๗.แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ ์
และ ๘. กฎหมายที่เกีย่วข้อง 
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๔.๒  ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  

โดยพบว่า มีตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ๔ ประการ คือ  

๑. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) ซึ่งประกอบด้วย ๑.๑. ระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ (International Economic Order)  ได้แก่ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช 
เช่น อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ (International Convention for the Protection 
of New Varieties of Plants) หรือที่เรียกว่า อนุสัญญายูปอฟ, การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตก
ลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าขององค์กรการค้าโลก (Agreement on 
Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs), อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CBD), สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร
และการเกษตร (ITPGR) จากระเบียบการจัดการเรื่องพันธุ์ พืชของโลกข้างต้น ชี้ให้เห็นถึงความ
พยายามของประเทศที่พัฒนาแล้ว ที่ต้องการน าพืชที่พัฒนาขึ้นใหม่น าไปจดสิทธิ์บัตร ในขณะที่
ประเทศก าลังพัฒนาพยายามรักษาสิทธิของเกษตรกร และได้มีระเบียบล่าสุดคือ สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ค.ศ. ๒๐๐๑ (พ.ศ. ๒๕๔๔) 
(International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, 
ITPGR) ซึ่งระเบียบฉบับนี้ หากประเทศไทยมีการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชขึ้นมา ก็ต้องไปเกี่ยวข้อง
อย่างเลี่ยงไม่ได้ เนื่องจากในที่สุดแล้ว ประเทศไทยไม่อาจจะปฏิเสธการให้สัตยาบันได้ ด้วยเหตุที่
ประเทศไทยต้องอยู่ในบริบทของโลก ซึ่งจะท าให้ทรัพยากรของประเทศ คือ ทรัพยากรพืชอาหารและ
การเกษตร ๖๔ จีนัส (Genus) ประมาณ ๓,๓๐๐ ชนิด (Species) ที่แนบท้ายสนธิสัญญาฯ ซึ่งเป็น
ของหน่วยงานภาครัฐจะตกเป็นของพหุภาคี  ซึ่งรวมไปถึงข้อมูลต่างๆ ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ โดยใน
กรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด ปัจจุบัน บริหารจัดการรวมรวมพันธุ์พืชทั่วโลก ภายใต้สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตรฉบับนี้ 

ถึงกระนั้นก็ตาม ความจริงเรื่องพวกนี้เป็นสิทธิของประเทศไทยอะไรอยู่บนแผ่นดินเรา  
ถ้าเราไม่ไปยุ่งกับมันมากในสนธิสัญญาระหว่างประเทศอะไรต่างๆ มันไม่มีปัญหาอะไร ถ้าจะมาท า
อะไรกับเราต้องมีข้อแลกเปลี่ยน เช่น ถ้าจะเอาพืชเราไปศึกษา เราก็ต้องเอาพืชเขามาศึกษาได้ด้วย
ไม่ใช่ว่าปล่อยไว้เขามีสิทธิมาศึกษาของเราแล้วพอได้ผลมาเขาไม่ให้เรา๓๒   

นอกจากนี้ ถ้าเราท าอุโมงค์เพ่ือเก็บพืชเฉพาะของเรา เราก็ควรก าหนดระเบียบขึ้นมาเอง 
แต่หากมีรับฝากพืชระหว่างประเทศด้วย ก็ต้องอาศัยระเบียบของสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
พันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร หรือ ITPGR ซึ่งประเทศทั่วโลกยอมรับ อย่างที่แบบของ
อุโมงค์สวาลบาร์ดเขาด าเนินการอยู่  แต่ทราบว่า อุโมงค์สวาลบาร์ดเอง เขาก็มีระเบียบเฉพาะในการ
ด าเนินงานเช่นกัน ๓๓ 

                                                        
         ๓๒ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
๔ กันยายน ๒๕๕๙.   
         ๓๓ ผศ.สัมภาษณ์ เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๘๔ 

 

๑.๒  บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ หมายถึง  องค์การที่ประเทศหรือรัฐรวมกัน
จัดตั้งขึ้นเพ่ือด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ รวมทั้งสนับสนุนความร่วมมือและพัฒนากิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของรัฐสมาชิก ดังนั้นการด าเนินนโยบายภายในประเทศ
จึงยอมได้รับผลกระทบไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ในฐานะของภาคีสมาชิก ในกรณีขององค์กรระหว่าง
ประเทศ ที่ด าเนินการเกี่ยวกับพันธุ์พืช โดยเฉพาะ FAO ซึ่งประเทศไทย เป็นหนึ่งในสมาชิก และ
ส านักงานของศูนย์เอเชียและแปซิฟิค ก็ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ด้วย ซึ่งองค์กรระหว่างประเทศที่กล่าวมา
ข้างต้น แม้จะเป็นคนละองค์กรกัน แต่มีลักษณะการท างานเชื่อมโยง ในลักษณะการจัดแบ่งหน้าที่ 
และได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับประเทศไทยในลักษณะการร่วมมือ การท าวิจัยร่วมกัน และให้ทุนการศึกษา
กับคนไทย ดังนั้น บทบาทขององค์กรระหว่างประเทศเหล่านี้ จึงเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่กระทบต่อเมนู
นโยบายของประเทศไทย 

ส่วนองค์การระหว่างประเทศจะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรค์ต่อการการด าเนินนโยบายอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชของไทยบนดอยอินทนน์นั้น ถ้ามองทั่วไปงานแบบนี้คืองานที่ดี เพราะฉะนั้น หน่วยงาน
ต่างๆ ก็น่าจะให้การสนับสนุนแต่มันมีวาระซ่อนเร้นหรือไม่นั่นอีกเรื่องหนึ่ง เพราะทุกวันนี้มันเป็นเรื่อง
การคานผลประโยชน์ เป็นเรื่องการเลือกสิ่งที่ดีเป็นลักษณะนั้นมากกว่า เพราะฉะนั้นต้องไปดูนโยบาย
ต่างประเทศว่าจะออกมาในรูปแบบไหน ขั้วฝักฝ่ายทั้งหลายในโลก เริ่มไม่มีฝ่ายที่ชัดเจนเป็นกลุ่มเล็กๆ
ที่จะมีปัญหา แต่กลุ่มเล็กๆ ก็มีพลัง ก็ต้องไปดูว่า ผลประโยชน์อ่ืนถ้าเขาสนับสนุนเราแบบนี้มันต้องมี
ข้อแลกเปลี่ยนอยู่แล้วคงไม่ได้มาให้ฟรีๆ ขนาด UN ยังไม่ให้ฟรี มีวาระซ่อนเร้น ฉะนั้น ถ้าเขามา
สนับสนุนเราก็คงจะขอข้อแลกเปลี่ยน เราก็ต้องไปเลือกไปชั่งผลประโยชน์ผลเสีย เหมือนความสัมพันธ์
ไทยกับจีน,  สหรัฐ-จีน-ไทย มันเป็นเรื่องของการคานอ านาจ เหมือนอย่างสหรัฐไปขอตั้งฐานทัพ
ฟิลิปปินส์ถามว่าเขามาตั้งให้ฟรีๆ หรือมันต้องมีข้อแลกเปลี่ยนมันเป็นเรื่องผลประโยชน์ เรื่องทาง
การเมืองทางรัฐศาสตร์มันไม่ใช่ชั้นเดียว มันหลายชั้นอยู่ที่ว่าจะคิดกันมากน้อยแค่ไหน บางทีต่อหน้า
ช่วยเราแต่ยังมีลับหลังอีกที มันเป็นเรื่องของรัฐศาสตร์เป็นเรื่องของการที่จะดูแลซึ่งผลประโยชน์ที่
ตัวเองจะได้รับ๓๔ 

หากพิจารณาถึงความเป็นไปได้เชื่อว่าทุกฝ่ายจะหนุนแน่นอน เนื่องจากทุกคนเห็น
ตรงกันว่าเป็นเรื่องส าคัญ คนไหนปฏิเสธคนนั้นก็ตกกระแส เขาไม่หนุนก็ไม่ได้ อย่างเช่น องค์กร
องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the 
United Nations) หรือ FAO เผลอๆ เป็นแผนของเขาอยู่ด้วย๓๕ จริงๆ แล้ว โครงการเก็บเมล็ดพันธุ์
พืชนี้ปัจจุบันจะเป็นลักษณะโครงข่ายความร่วมมือของความมั่นคงทางอาหาร (Food Security) ใน
ระดบันานาชาติ ซึ่งหากใช้เครือข่ายทีอ่ยู่ในประเทศท่ีมีความสัมพันธ์ที่ดีกับเรา จะช่วยสร้างปัจจัยหนุน
และก็จับมือแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ร่วมกันได้ การทัศนะศึกษาดูงานเป็นเรื่องส าคัญ และการสร้าง
ความเข้าใจถึงเนื้อในเนื้อลึกของระบบ ตรงนี้ เป็นเรื่องส าคัญที่รับรู้กันในสังคมวงกว้างน้อยอยู่ 

                                                        
         ๓๔ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ , นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๓๕ สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๘๕ 

 

เพราะฉะนั้นระบบเครือข่ายกับนานาชาติเป็นเรื่องส าคัญยิ่ง๓๖ และท่าทีของต่างประเทศเขาคงไม่คิด
อย่างไรเพราะเป็นเรื่องดีที่จะมีแหล่งเก็บพันธุ์พืชและมีเจ้าหน้าที่ดูแลทุกวันปลอดภัยด้วย ดีกว่าที่อยู่
ไกลๆไม่มีคนดู เชื้อราขึ้นอะไรบ้างไปกันใหญ่๓๗    

๑.๓ บทบาทของบรรษัทนานาชาติ 
ในปัจจุบันเมล็ดพันธุ์ดัดแปลงพันธุกรรมทั้งหมดที่ปลูกเชิงพาณิชย์ในโลก อยู่ในเงื้อม

มือของบริษัทมอนซานโต (ประมาณ ๙๐%) ซินเจนตา, ดูปองท์, ไบเออร์, ดาว และ BASF ใน
ขณะเดียวกัน บริษัทสามอันดับแรก นั่นคือ มอนซานโต, ซินเจนตาและดูปองท์ เป็นเจ้าของยอดขาย
เมล็ดพันธุ์จดสิทธิบัตรรวมกันในโลกถึง ๔๔% หากบริษัทเหล่านี้สามารถเจาะตลาดใหม่ที่ปรารถนา 
เมล็ดพันธุ์จดสิทธิบัตรได้ ก็จะกอบโกยก าไรมากขึ้น และมีอ านาจเหนือเมล็ดพันธุ์ ทั้งที่เป็นห่วงส าคัญ
ในห่วงโซ่อาหารของมนุษย์และสัตว์ รวมทั้งขยายอ านาจไปสู่ภาคส่วนที่เป็นหัวใจส าคัญอีกภาคส่วน
หนึ่งนั่นคือพลังงาน ๓๘ ส่วนในประเทศไทยมีการประเมินว่าธุรกิจการค้าเมล็ดพันธุ์ ในประเทศไทย  
มีมูลค่าสูงกว่าหมื่นล้านบาท และก าลังขยายบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อบริษัทข้ามชาติ ยักษ์ใหญ่
ระดับโลกเข้ามาตั้งฐานการผลิตอย่างต่อเนื่องปัจจุบันมีกฎหมายอย่างน้อย ๒ ฉบับ ที่ดูแลวงจรธุรกิจนี้ 
หนึ่งคือพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) พันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๑๘ แก้ไขล่าสุดปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่เน้นการควบคุม
การจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์ให้มีคุณภาพก่อนถึงมือเกษตรกร ด้วยการขึ้นทะเบียน และป้องกันการละเมิด
สิทธิของผู้ลงทุนวิจัย อีกฉบับคือพ.ร.บ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. ๒๕๔๒ ที่มุ่งสนับสนุนคิดค้นนวัตกรรม
ใหม่ๆ เกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ โดยเปิดโอกาสให้บริษัทหรือนักปรับปรุงพันธุ์น าทรัพยากรชีวภาพที่มีอยู่ไป
ทดสอบและคิดค้นพันธุ์พืชใหม่ๆ ภายใต้การก ากับดูแลและแบ่งปันผลประโยชน์คืนให้กับประเทศ ที่
ผ่านมา มีบริษัทเมล็ดพันธุ์ของไทยและบริษัทข้ามชาติ พยายามล็อบบี้ให้ภาครัฐแก้ไขกฎหมาย ให้
เข้มงวดและเอ้ือต่อการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาแต่การแก้ไขกฎหมายถือเป็นดาบสองคม ที่อาจ
ท าให้เกิดการผูกขาด สิทธิความเป็นเจ้าของเมล็ดพันธุ์ และการจ าหน่ายให้เกษตรกรในราคาที่สูงลิ่ว 
ทั้งๆ ที่บริษัทข้ามชาติเหล่านี้ ใช้ทรัพยากรชีวภาพของไทยเป็นวัตถุดิบในการผลิต๓๙ ส าหรับราคา 
เมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมีแนวโน้มถูกผูกขาดหรือมัดมือชกด้านการตลาด ท าให้เกษตรกรต้องซื้อจาก
บริษัทเพียงไม่กี่แห่ง ด้วยราคาเมล็ดพันธุ์ที่สูง ขณะที่ความไม่แน่นอนของสภาพภูมิอากาศและราคา
กลับไม่ได้ดีอย่างที่คิดปัจจุบัน เงินหมุนเวียนในธุรกิจค้าเมล็ดพันธุ์สูงกว่า ๑ หมื่นล้านบาท รายการ
ส าคัญคือพืชไร่ เช่น ข้าวโพด ผัก ผลไม้ รวมถึงข้าวที่จ า เป็นต้องได้เมล็ดพันธุ์ที่ดีในการเพาะปลูก 
ขณะที่ยอดการส่งออกเมล็ดพันธุ์ไทยไปต่างประเทศ แต่ละปีมีประมาณ ๓ พันล้านบาท บริษัทผู้ค้า
เมล็ดพันธุ์รายใหญ่ในเมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ ถือเป็นบริษัทข้ามชาติที่
                                                        
         ๓๖ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง  มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๓๗ สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป
ประเทศ (สปท.),๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
         ๓๘ Silvia Ribeiro, La Jornada, Rebelion, บรรษัทข้ามชาติ เชื้อเพลิงชีวภาพและเมล็ดพันธุ์ดัดแปลง
พันธุกรรม (Corporations, agro-fuels and GM seeds), แปลโดย ภัควดี วีระภาสพงษ์, [ออนไลน์]. 
แหล่งที่มา :  http://www.prachatai.com/journal/2008/02/15796[๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗].  
         ๓๙ ThaiPublica, บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเร่งรัฐ ร้ือกฎหมายมัดมือเกษตรกร เปิดทางฉวยทรัพยากร  
อ้างสิทธิจดทะเบียนนอกประเทศ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://thaipublica.org/2012/01/multinational-
seed-companies-act-farmers/[๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 



๘๖ 

 

เข้ามาตั้งฐานการผลิตและส่งออกเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมายาวนาน มียอดขายสินค้าและบริการปี
ละกว่า ๑.๓ พันล้านบาท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอนซานโต้คือ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิ้ล สีดส์ , 
อ้ิงค์โอลิมเปีย คอร์ป บริษัท มอนซานโต้ คาไรบ์ แอล แอล ซี และบริษัท มอนซานโต้  อินเตอร์ 
อเมริกา จ ากัด ซึ่งทั้งหมดเป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มอนซานโต้เคยมีบทบาทส าคัญในการผลักดัน
เรื่องการทดลองวิจัยพืชตัดแต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการ
ตอบสนองจากภาครัฐ เนื่องจากเกรงผลกระทบที่จะตามมาถึงเกษตรกร ขณะที่ผู้ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่
ที่มีอิทธิพลใกล้เคียงกัน คือบริษัท เจียไต๋ จ ากัด ของกลุ่มเครือเจริญโภคภัณฑ์หรือซีพี มีเงินหมุนเวียน
ทางการค้าในธุรกิจเกษตรครบวงจรถึง ๑.๕ หมื่นล้านบาท โดยมีการแยกตั้งบริษัทลูก คือ เจียไต๋เมล็ด
พันธุ์ ที่ดูแลเรื่องการค้าเมล็ดพันธุ์โดยเฉพาะ บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด อินเตอร์เนชั่ นแนล จ ากัด ของ
กลุ่มทุนจากเนเธอร์แลนด์ เป็นบริษัทขนาดกลางมียอดขายปีละกว่า ๓๐๐  ล้านบาท บริษัท ซินเจน
ทา ซีดส์ จ ากัด เป็นอีกกลุ่มบริษัทที่มียอดการขายเมล็ดพันธุ์สูงมากถึง ๑.๒ พันล้านบาท โดยผู้ถือหุ้น
กลุ่มส าคัญคือ โนวาร์ตีส ครอป โปรเทคชั่น (ประเทศไทย) จ ากัด ร่ วมกับผู้ถือหุ้นคนไทย ซึ่งกลุ่มโน
วาร์ตีสคือกลุ่มธุรกิจเกษตรยักษ์ใหญ่จากประเทศสวิสเซอร์แลนด์ บริษัท แปซิฟิค เมล็ดพันธุ์ จ ากัด 
เป็นบริษัทไทยขนาดกลาง ท างานวิจัย ผลิตและจ าหน่ายเมล็ดพันธุ์พวกข้าวโพด ข้าวฟ่าง มียอดขาย
เมล็ดพันธุ์ปีละ ๕๐๐-๗๐๐ ล้านบาท ๔๐   

การที่มีธุรกิจเมล็ดพันธุ์มีมูลค่ามหาศาลอย่างนี้ จึงต้องพิจารณาว่าด้านภาคเอกชนคิดว่า
จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคในการที่จะท าให้เกิดนโยบายว่าด้วยการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนน์ จังหวัดเชียงใหม่ ในประเด็นนี้หากพิจารณาถึงภาคเอกชน หรือ บรรษัทผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ จะมอง
ให้เรื่องของตลาดเป็นหลัก เพราะฉะนั้นแนวคิดในเรื่องของการมองระยะยาว ยังไม่ถึงประเด็นการเก็บ
ในอุโมงค์ เพราะยังมองไม่เห็นว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น คล้ายๆ ว่ามันเป็นเรื่องของการเตรียมการส าหรับ
อนาคต มันไม่ได้อยู่ในกรอบของการด าเนินการของเอกชน ส่วนถ้ามองถึงความมั่นคงทางด้านภัยพิบัติ
คิดว่าเขาจะเข้ามามีส่วนร่วมไหมนั้น ถ้าภัยพิบัติมันเป็นปัญหาเฉพาะหน้าท าได้ก็คือการแชร์การ
บริจาคเท่านั้นเอง ถึงกระนั้นก็ตาม กรณีของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดก็มีบริษัทเมล็ดพันธุ์พืช
ทั้งหลายไปสนับสนุนอยู่ด้วย น่าจะเป็นเพราะเป็นกลุ่มทุนหรือกองทุนใหญ่ เพราะฉะนั้นอีกเรื่องหนึ่งก็
คือทุนที่มาสนุบสนุนก็ส าคัญ เพราะถ้ามองเรื่องตัวเงินของการดูแล การดูแลมันต้องใช้เงิน เครื่องท าเย็น 
ดูแลความปลอดภัย คนที่จะขับเคลื่อนก็ต้องมีงบประมาณ เพราะฉะนั้นบรรษัทข้ามชาติหรือกองทุน
ระดับใหญ่ก็มีความสามารถท่ีจะสนับสนุนได ้แต่ต้องเป็นเอกชนระดับใหญ่ ในประเทศไทยอาจจะต้อง
ดูบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ หรือ CP เพราะ CP คือเจ้าแห่งอาหาร หรืออาจจะมีแผนอยู่แล้วก็ได้ เพราะ
เขาคิดค้นเมล็ดพันธุ์สายพันธุ์ต่างๆขึ้นมา ก็ต้องเก็บไว้ ก็ต้องมีวิธีในเชิงวิทยาศาสตร์ในการเก็บสาย
พันธุ์ของเขา โดยเฉพาะข้าวโพด แตกย่อยออกเป็นหลายร้อยหลายพันสายพันธุ์๔๑  

                                                        
         ๔๐ ThaiPublica, บริษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติเร่งรัฐ ร้ือกฎหมายมัดมือเกษตรกร เปิดทางฉวยทรัพยากร 
อ้างสิทธิจดทะเบียนนอกประเทศ, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://thaipublica.org/2012/01/multinational-
seed-companies-act-farmers/[๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๗] 
         ๔๑ สัมภาษณ์ อาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๗ 

 

๒. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) โครงสร้างส่วนบน  
จะประกอบด้วยระบอบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจน
ระบบความสัมพันธ์ในสังคมแล้ว ยังหมายรวมถึงความคิดความเชื่อ และกฎหมายต่างๆ  

๒.๑  ด้านวัฒนธรรมทางการเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งความสัมพันธ์ภายใต้ระบบ
อุปถัมภ์ (Patron-client relationship) จะมีความส าคัญต่อการแบ่งปันผลประโยชน์ทางการเมือง
และ อาจจะกระทบต่อการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์ เนื่องจากการด าเนินโครงการนี้ไม่
สามารถหาประโยชน์ได้ในระยะสั้นฝ่ายการเมืองจึงไม่สนับสนุน รวมทั้ง นักการเมืองเล่นทางการเมือง
ยังไปเน้นอ านาจมากเกินไป คือ เข้ามาเพ่ือต้องการเข้าสู่อ านาจ แล้วก็ค่อยมาท าในสิ่งซึ่งตัวเองคิดหรือ
วางแผนไว้ ซึ่งที่ผ่านมาก็ทราบดีว่ามันไม่เคยเชื่อมโยงกับแผนยาวๆแบบนี้เลย ความคิดแค่ด้านเดียว 
เพราะฉะนั้นจะท าทุกอย่างที่จะให้เกิดพลังในการเลือกตั้งเท่านั้นเอง เพ่ือให้มีการเลือกตั้งเข้ามาๆ 
แก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านเรียกร้องมันไม่เคยมีอะไรระยะยาว๔๒   

จึงยังมองไม่เห็นเลยว่าใครจะเป็นตัวตั้งตัวตี และวัฒนธรรมการเมืองตอนนี้ก็คือวุ่นวาย
ภายใน ไม่ได้มองออกมาภาคเกษตรมากเท่าไหร่ ถึงแม้จะมองก็มองในภาพกว้างไม่ได้มองลึกลงมาว่า
ปัญญาที่แท้จริงคืออะไร อย่างชาวนาที่ได้รับเงินไร่ละพัน ไร่ละพันเอาไปๆ มาๆ ก็ลงที่เมล็ดพันธุ์ 
แทนที่จะส่งเสริมเรื่องให้เมล็ดพันธุ์ข้าว๔๓   

อย่างไรก็ตาม ผู้ที่มีบทบาทส าคัญในเรื่องนี้ คือ ชุมชนหรือประชาชน ถ้าประชาชนเอา
ด้วย นักการเมือง ก็ต้องเอาด้วย เพราะถือว่าเป็นสิ่งที่ประชาชนต้องการ ส าคัญที่สุดคือประชาต้อง
ตื่นตัวในเรื่องนี้๔๔ ซึ่งประเด็นตรงกับความเห็นของภาคประชาชนของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ระบุว่า ถ้าจะ
ท าให้โครงการเก็บพันธุ์พืชส าเร็จ ต้องเริ่มจากทางเกษตรเป็นอันดับแรก โดยสถาบันการศึกษาใน
จังหวัดเชียงใหม่ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นตัวยืน ด้วยความน่าเชื่อถือที่มีต่อสถาบันการศึกษา ก็จะ
ท าให้ทุกภาคส่วนสนใจเข้าร่วม๔๕ และประชาชนหรือคนทั่วไปควรจะเข้ามามีส่วนร่วมในส่วนของ
วิธีการจัดเก็บเมล็ดพันธุ์ เพราะจะได้รู้ว่าเมล็ดพันธุ์พืชชนิดไหนมีความจ าเป็นในการใช้๔๖ 

๒.๒ ความคิดความเชื่อ  
แนวทางนโยบายสาธารณะที่ผู้วิจัยคาดว่าเข้ามาช่วยเติมเต็มการบริหารจัดการการ

จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ให้มีความเป็นไปได้มากขึ้นคือการให้ความส าคัญกับ
ความคิดความเชื่อของมนุษย์ เช่น ความคิดความเชื่อและพิธีกรรมเกี่ยวกับ “ยุ้งข้าว” หรือ “หลองข้าว” 
ของชาวล้านนา 

                                                        
         ๔๒ สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ,ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๔๓ สัมภาษณ์ นายองอาจ คามคีรีวงค์, ตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอ ดอยอินนทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๔๔ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์คณะสิ่งแวดล้อมทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ,  
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๔๕ สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์, ตัวแทนภาคประชาคมสังคมบ้านหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
        ๔๖ สัมภาษณ์ นางสาวรุทธนา แข่นจันทร์หลวง, อดีตนักกีฏวิทยา สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง  
จ.เชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๘๘ 

 

โดยหากเอาภูมิปัญญาของชาวบ้านมาของทางเชียงใหม่ มาประยุกต์ใช้กับตรงนี้ 
โอกาสที่นโยบายนี้จะได้รับการยอมรับก็มีโอกาสสูงขึ้น เนื่องจากทางภาคเหนือ จะท าอะไรโครงการ
อะไร ต้องพยายามเอาวัฒนธรรมล้านนามาประกอบด้วย เช่น เกี่ยวกับยุ้งฉาง ต้องเอามาประกอบด้วย 
เพราะทางภาคเหนือ ตั้งแต่ล าปางขึ้นมาเขาเชื่อสิ่งเหล่านี้๔๗  ซึ่งการน าเอาภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับ
พิธีกรรมต่างๆ ของชาวบ้านมาประกอบด้วยจะเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับชุมชน หรือ หากตั้ง
ชื่อแหล่งเก็บคืออุโมงค์ ที่สอดคล้องกับความเชื่อของชาวบ้าน เช่น หลอง หรือ หรือยุ้ง ก็จะท าให้
เข้าใจง่าย แต่ถ้าเราตั้งชื่อที่เป็นอินเตอร์ ก็ดีส าหรับต่างประเทศ แต่การตั้งชื่อตามแบบความเชื่อของ
ชาวบ้าน จะเข้าใจง่ายกว่าเหมือนกับว่ามีส่วนร่วมในตัวนี้ด้วย เขาจะมีความหวงแหนว่าสิ่งนี้สร้างมา
เพ่ือพวกเขาโดยตรงน่าจะดีกว่า๔๘ 

ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่า สามารถน าความเชื่อมาสร้างความใจให้ประชาชนในพ้ืนที่จังหวัด
เชียงใหม่ และภาคเหนือ และท าให้สมาชิกในชุมชนเชื่อว่าการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์มีความถูกต้อง  โดยการใช้ชื่อของอุโมงค์แห่งนี้ว่า เป็น “ยุ้งเก็บพันธุ์พืช” หรือ  “หลอง(ยุ้ง)เก็บ
พันธุ์พืช” เนื่องจาก “หลอง(ยุ้ง)ข้าว” เป็นวิถีวิถีล้านนา หรือ วิถีของชาวเชียงใหม่มาตั้งแต่สมัยโบราณ 
ด้วยนัยนี้ การก่อสร้างภายนอกบริเวณทางเข้าอุโมงค์ จึงต้องสร้างให้สถาปัตยกรรมแบบ “ยุ้งข้าว” 
หรือ “หลองข้าว” ของชาวล้านนาด้วย เพ่ือสร้างให้เป็นรูปธรรมที่ง่ายต่อการเข้าใจ  และ ต้องมี
พิธีกรรมต่างๆ ที่เก่ียวกับ “ยุ้งข้าว” หรือ “หลองข้าว” เข้ามาประกอบด้วย ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้
ชื่ออุโมงค์แห่งนี้ว่า “ยุ้งเก็บพันธุ์พืชลานนา” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “lanna global seed 
barn” เพ่ือให้ประชาชนรู้ลึกว่าโครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 

๓. อุปทานของนโยบาย 
ผู้มีบทบาทส าคัญในการน าเสนออุปทานของนโยบายเศรษฐกิจประกอบด้วยกลุ่มบุคคล

และสถาบันอย่างน้อย ๔ กลุ่ม คือ ๑) กลุ่มขุนนางนักวิชาการ ๒) กลุ่มผู้ทรงอ านาจหรือชนชั้นน าทาง
อ านาจ ๓) พรรคการเมือง และ ๔) รัฐสภา๔๙    

อย่างไรก็ตามอุปสรรคที่จะเกิดขึ้น จากปัจจัยข้างต้นนี้คือ ความเข้าใจต่อเรื่องนี้ บางคน
อาจจะบอกว่า เข้าใจแล้วจบ เพราะมีเรื่องให้ท ามากมาย หรือ บางคนอาจจะถามว่าจะห่วงอะไรเรื่องนี้  
ก็จะอยู่ในบริบทความคิดเดิม นี่เป็นอุปสรรคเบื้องต้น คงต้องท าความเข้าใจกันมาก โดยเฉพาะ
นักการเมืองรุ่นเก่าๆ มีความคิดแบบเดิมๆ๕๐ แต่โครงการพวกนี้มันเป็นโครงการที่ดี คนอาจจะท้วงติง
แค่ว่าท าไมต้องไปสร้างที่ดอยอินทนนท์เพราะมันใกล้รอยเลื่อนโอกาสแผ่นดินไหวมี พวกนักวิชาการก็
จะติงในเชิงวิชาการ ไม่ได้ติงในลักษณะไม่จ าเป็นต้องสร้าง แต่จะติงเพ่ือให้มันสมบูรณ์แล้วหน่วยงาน
ต่างๆก็ไม่น่าจะคัดค้าน คือมันเป็นโครงการที่ดีไม่ได้เป็นโครงการที่ไม่ดี ความคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าก็ต้อง

                                                        
         ๔๗ สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์ ตัวแทนภาคประชาสังคมบ้านหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๔๘ สัมภาษณ์ นายพิสูจน์ แข่นจันทร์หลวง, เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๔๙ รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, กระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย: บทวิเคราะห์เชิง
ประวัติศาสตร์และเศรษฐกิจการเมือง พ.ศ.๒๔๗๕-๒๕๓๐, หน้า ๗๐.   
         ๕๐ สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล,  ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๘๙ 

 

ไปศึกษาอีกทีหนึ่ง ไม่ใช่ว่าเราบอกแล้วท าเลย มันต้องไปศึกษาความเหมาะสมอะไรต่างๆอีก๕๑ 
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ในที่สุดอาจจะผ่านไปได้ หากท าให้เกิดการยอมรับ   โดยเฉพาะทางรัฐสภาถ้าเป็น
นโยบายส่วนกลางเป็นนโยบายของรัฐ  ถ้าได้รับการยอมรับไม่น่าจะเป็นอุปสรรค  และถ้าออกเป็น
นโยบายแล้วไม่น่าเป็นอุปสรรค ถ้าจะมีก็เป็นเรื่องของรายละเอียดการใช้งบประมาณ  การตรวจสอบ
และท าอย่างถูกต้องตรงไปตรงมาพวกนี้ไม่เป็นอุปสรรค๕๒ 

๔. อุปสงค์ของนโยบาย 
อุปสงค์ ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจใดๆ มาจากกลุ่มบุคคลอย่างน้อย ๔ กลุ่ม คือ ๑) ราษฎร  

๒) สื่อมวลชน ๓) นักวิชาการ และ ๔) กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ ปัจจัยจากอุปสงค์ของนโยบาย 
ไม่เป็นอุปสรรค เพราะมันต้องใช้หลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นนักวิชาการ สื่อ ร่วมมือมือกัน สื่อก็มี
บทบาทส าคัญ นักเศรษฐศาสาตร์ก็ไปดูในเรื่องของตัวเหตุผล ทุกคนได้หมดมันเป็นการได้ประโยชน์ใน
อนาคตไม่น่าจะมีใครมานั่งขัดแย้ง เพียงแค่สิ่งส าคัญที่สุดคือเราจะสื่อสารให้ทุกกลุ่มเข้าใจและรับรู้ถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างไร เพราะเมืองไทยมีปัญหาเรื่องของการสื่อสาร คือความคิดดีแต่สื่อไม่เป็น
ความต่อเนื่องของการสื่อสารไม่มีมันก็ท าให้เรื่องที่ท าให้ไม่น่ามีปัญหาก็มีขึ้นมาได้ ถ้าให้ความส าคัญ
เรื่องระบบการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์๕๓ หรือ กรณีขององค์กรพัฒนาเอกชน หรือ NGO ก็เชื่อว่า
จะเห็นด้วย เพราะโครงการลักษณะนี้มันมีประโยชน์ แต่จะต่อต้านตรงที่ว่าตอนที่เราจะไปท าโครงการ
ที่ภูเขา แต่โอกาสมันดีที่สุดมันจ าเป็นต้องท า คือ เราท าแล้วมันเป็นระยะยาวได้ประโยชน์กับชาวบ้าน 
ส่วนใหญ่แล้วนักอนุรักษ์จะออกมาเมื่อมีใครท าอะไรไม่ดี แต่ถามว่าในเมื่อเขาท าดีแค่ไร่ ๒ ไร่ก็ไม่
จ าเป็นต้องมาต่อต้าน เพราะถ้าต่อต้านก็ถูกประชาชนต่อว่า ซึ่ง เชื่อว่าต่อต้านประชาชนไม่ได้๕๔

โดยเฉพาะภาคส่วนต่างๆ ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ จะเห็นด้วย ๘๐-๙๐% เพราะมีประชาชนที่ท า
การเกษตรในบริเวณนี้เป็นจ านวนมากอยู่แล้ว๕๕ 

สรุปว่า ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีอยู่ ๔ กลุ่มดังนี้คือ  

๑. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) ได้แก่  
๑.๑ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (International Economic Order) อาทิ

ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช อาทิ “อนุสัญญาว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” 
(International Convention for the Protection of New Varieties of Plants) หรือที่เรียกกันว่า
อนุสัญญายูปอฟ, การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับ
การค้าขององค์กรการค้าโลก (Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 
Rights หรือ TRIPs), อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ (CBD), สนธิสัญญาระหว่าง
ประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพื่ออาหารและการเกษตร (ITPGR) เป็นต้น  

                                                        
         ๕๑ สัมภาษณ์ สมบัติ กิจจารุวงษ์,  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๕๒ สัมภาษณ์ ดร. สุรชัย พรหมพันธ์, นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๕๓ สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย พรหมพันธ์,  นักวิชาการด้านนโยบายสาธารณะ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๕๔ สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์, ตัวแทนภาคประชาคมสังคมบ้านหนองจ๊อม  อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๕๕ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ ผารินทร์,  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๙๐ 

 

๑.๒ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรมพืช ที่ส าคัญมี ๔ หน่วยงานหลักๆ คือ ๑) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ๒) สภาที่ปรึกษาด้าน
การวิจัยทางการเกษตรนานาชาติ (Consultative Group On International Agricultural 
Research – CGIAR) ๓) กองทุนความหลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Global Crop Diversity 
Trust)  ๔) องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ (Bioversity International)  

๑.๓ บทบาทของบรรษัทนานาชาติ ในปัจจุบันบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ใน
เมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ ถือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิต
และส่งออกเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมายาวนาน มียอดขายสินค้าและบริการปีละกว่า ๑.๓ พันล้านบาท 
ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอนซานโต้คือ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิ้ล สีดส์, อ้ิงค์โอลิมเปีย คอร์ป 
บริษัท มอนซานโต้ คาไรบ์ แอล แอล ซี และบริษัท มอนซานโต้ อินเตอร์ อเมริกา จ ากัด ซึ่งทั้งหมด
เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มอนซานโต้เคยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องการทดลองวิจัยพืชตัด
แต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ    

๒. โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ (Super-structure) ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ประกอบด้วย
ระบอบการเมืองการปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจนระบบความสัมพันธ์
ในสังคม เช่น ระบบอุปถัมภ์ และร่วมไปถึงความคิดความเชื่อ และข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ความคิด
ความเชื่อ จากการศึกษาพบว่า การจะด าเนินการโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าความคิด
ความเชื่อของท้องถิ่นล้านนา หรือ จังหวัดเชียงใหม่ มาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะเรื่องหลองข้าวหรือยุ้ง
ข้าว ทั้งเรื่องพิธีกรรมต่างๆ และสถาบัตยกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้ชื่ออุโมงค์แห่งนี้ว่า “ยุ้งเก็บ
พันธุ์พืชลานนา” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “lanna global seed barn” เพ่ือให้ประชาชนรู้ว่า
โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 

๓. อุปทานของนโยบาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มขุนนางนักวิชาการ  ๒) กลุ่มผู้ทรงอ านาจ
หรือชนชั้นน าทางอ านาจ อันได้แก่ ผู้ทรงอ านาจทางการเมืองที่ยึดกุมอ านาจรัฐ ๓) พรรคการเมือง  
๔) รัฐสภา 

๔. อุปสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ อุปสงค์ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจใดๆ มาจากกลุ่มบุคคล
อย่างน้อย ๔ กลุ่ม (๑) ราษฎร (๒) สื่อมวลชน (๓) นักวิชาการ (๔) กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(Interest Groups) มีทั้งกลุ่มผลประโยชน์อย่างไม่เป็นทางการ และกลุ่มผลประโยชน์อย่างเป็น
ทางการ เช่น (๑) สมาคมการค้า ส าหรับสมาคมการค้าที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ได้แก่ ๑) สมาคม
การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มีสมาชิกที่ส าคัญ เช่น บริษัท เจียไต๋ จ ากัด บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ซินเจนทา 
ซีดส์ จ ากัด สมาคมการค้าเหล่านี้ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐด้วย (๒) กลุ่ม
วิชาชีพ อาทิ ๑) สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ๒) สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่ง
ประเทศไทย  การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์พันธุกรรมพืช ปัจจัยความเป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่
กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด นั้น
ได้รับการช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจากบริษัท มอนซานโต (Monsanto) บริษัท ดูปองท์ 
(DuPont) ดังนั้น เป็นไปได้ที่จะต้องขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชน ที่เก่ียวกับเรื่องพันธุ์พืชด้วย 
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แผนภาพที่ ๔.๒ แสดงการก่อเกิดของนโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน

ดอยอินทนนท์เป็นผลจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มส าคัญ ๔ กลุ่ม 
 
ที่มา: ประยุกต์จากแนวคิดกระบวนการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทย ของรังสรรค์ ธนะพร
พันธุ์ 
 
 
 
 
 
 
 

โครงสร้างส่วนบนของระบบ 
       - ระบบอุปถัมภ ์
        - ความเชื่อ 
        - กฎหมาย 

อุปทานของนโยบาย  
- กลุ่มขุนนางนักวิชาการ 
- กลุ่มผู้ทรงอ านาจหรือชน
ชั้นน าทางอ านาจ 
- พรรคการเมือง  
- รัฐสภา 

อุปสงค์ของนโยบาย  
- ราษฎร   
- สื่อมวลชน 
- นักวิชาการ  
- กลุ่มผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ เช่น สมาคม
การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย,
สมาคมอารักขาพืชไทย,
สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย 

ระบบทุนนิยมโลก  
๑.๑  ระเบียบเศรษฐกิจระหวา่งประเทศ 
       เช่น UPOV, TRIPs, CBD, ITPGR 
๑.๒ บทบาทขององค์การระหวา่งประเทศ 
       เช่น FAO, CGIAR, IPGRI 
๑.๓ บทบาทของบรรษัทนานาชาต ิ
       เช่น มอนซานโต, ซินเจนตา, ดูปองท์, ไบเออร,์ 
ดาว, BASF 

ตลาดนโยบายการจัดสร้างอุโมงก์
จัดเก็บพันธุพ์ืชบนดอยอินทนนท ์
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๔.๓ การบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ 

๔.๓.๑ การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ตามหลักการบริหารจัดการ POSDCoRB  Model สามารถน ามาอธิบาย กระบวนการการ
บริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดังนี้คือ  

๑) การวางแผน (P = Planning) : กรณีการศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้าง
อุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงก์เก็บพันธุ์พืชของ
อุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์  การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นความสนใจของผู้คนที่
เล็งเห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติ จากนั้นเมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของ
การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกในอนาคตแล้วจึงวางแผนเรื่องการจัดการ
สถานที่จัดเก็บ๕๖ และสิ่งแรกที่ต้องพิจารณาคือ ในลักษณะสภาพแวดล้อมของประเทศที่เขาท ามาแล้ว 
มันมีองค์ประกอบอะไรบ้าง แล้วองค์ประกอบเหล่านี้ที่ดอยอินทนนท์มันมีตรงไหนบริเวณไหนที่มี
ความใกล้เคียง เพราะว่าการเก็บพันธุ์พืชต้องอาศัยธรรมชาติและการจัดการควบคู่กันไป การจัดการ
ของมนุษย์เราสามารถที่จะจัดการได้ แต่ว่าธรรมชาติ ถ้าเราไม่มีเราจะปรุงแต่งขึ้นมาอย่างไร ต้องตี
โจทย์และวางแผนตรงนี้ สภาพแวดล้อมในสถานที่เก็บมันมีองค์ประกอบอย่างไรถึงสามารถเก็บได้ 
และเราจะสร้างสภาพแวดล้อมขึ้นมาได้อย่างไร๕๗ ในการที่จะท าให้โครงการได้รับการยอมรับ อันดับ
แรกปัจจุบัน โครงการของรัฐส่วนใหญ่ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ถ้ารัฐมีแผนก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ายังไม่มีแผนก็เป็นเรื่องยาก  เพราะฉะนั้น
เพ่ือให้มันเกิดข้ึนได้ก็ต้องท าไปให้มันเป็นเรื่องส าคัญของชาติ ที่ต้องจะบรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ  

สรุปคือ ต้องไปสอดคล้องกับแผนชาติ เพราะถ้าเกิดแผนเหล่านั้นไม่มี การได้รับการ
สนับสนุนหรือการผลักดันมันจะไม่เกิดขึ้นเพราะมันไม่อยู่ในแผนหรือในเป้าหมายที่จะพัฒนา
ประเทศ๕๘ โดยแผนการนี้ต้องให้เป็นแผนที่เป็นแผนมีส่วนร่วม เป็นแผนที่จะต้องไปท าแผนสัญจร  
การท าแผนสัญจรนี้ ก็ต้องไปท ากับภาคชุมชนท้องถิ่น ๔ ภาค แล้วก็จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องไป
ร่วมกันท า ก็จะได้แผนเชิงบูรณาการและเป็นการสื่อสารได้ด้วย๕๙  

๒) การจัดองค์กร (O = Oganizing) : โครงการนี้ถ้าดูแล้วคงเป็นโครงการใหญ่ ต้อง
ได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วน การที่จะท าโครงการโดยหลักมันก็คงไม่น่าจะประสบความส าเร็จ
หากไม่ร่วมมือกับหลายฝ่าย เพราะฉะนั้นควรจะร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นโครงการ
ลักษณะความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่แม่งานหรือเจ้าของงานอาจเป็น

                                                        
         ๕๖ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๕๗ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ,  
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๕๘ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๕๙ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัยราช
ภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
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ภาครัฐ๖๐ ควรจัดตั้งองค์กรในลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของโครงการขึ้นมา และควรเป็นภาครัฐด าเนินการหลักเนื่องจากมีงบประมาณ
สนับสนุน โดยเฉพาะส่วนกระทรวงเกษตรฯ และกระทรวงวิทยฯ๖๑ หลักการมันจะต้องมีความอิสระ
คล่องตัวสูง ฉะนั้นรูปแบบของการจัดองค์กร ถ้าโดยรัฐก็ต้องหน่วยงานที่แยกออกมาเป็นอิสระจากรัฐ 
แต่ภายใต้การสนับสนุนของรัฐ หรือไม่ก็เป็นองค์กรภาคเอกชนหรือ NGO ที่จะให้เอกชนเป็นผู้
ขับเคลื่อนด าเนินงานเป็นหลัก แล้วให้มีการตั้งคณะกรรมการร่วมอาจจะเรียกว่าสมัชชาความมั่นคง
ทางอาหาร ซึ่งเป็นลักษณะสมัชชา คล้ายกับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ที่มีความคล่องตัวสูง หรือให้ตั้ง
เป็นลักษณะองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO จะคล่องตัวมากขึ้น ให้กรรมการจากทุกภาคทุกฝ่าย 
เอกชน ท้องถิ่น ภาควิชาการ ภาครัฐ เช่น กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงศึกษาธิการ 
ก็ร่วมเป็นคณะกรรมการสมัชชาไป๖๒ ตอนนี้จะมีหน่วยงานหน่วยหนึ่งชื่อสวนพฤกศาสตร์ เป้าหมาย
เขาคือการอนุรักษ์พันธุ์ สวนพฤกศาสตร์มีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ เพราะฉะนั้นเมื่อมีหน้าที่อนุรักษ์พันธุ์ก็
ตรงกับเรื่องนี้ น่าจะเสนอให้สวนพฤกศาสตร์เป็นองค์กรหลักในการอนุรักษ์พันธุ์๖๓ ทั้งนี้ ควรจะเสนอ
ความประสงค์ในการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชนี้ไปท่ีหน่วยงานต่างๆก่อน หรือองค์กรต่างๆ ก่อนว่ามีองค์กรใด
ที่เล็งเห็นถึงความส าคัญของสิ่งนี้ หลังจากนั้นก่อนค่อยมาจัดองค์กรในการเชื่อมโยงกับองค์กรที่เห็น
ด้วยกับสิ่งเหล่านี้ เช่นถ้ารัฐบาลเห็นด้วยเราก็จัดองค์กร แล้วให้บุคคลากรขององกรค์ที่ความสัมพันธ์
เชื่อมโยงกับหน่วยงานของรัฐ หรือถ้ารัฐยังไม่เห็นด้วยแต่เราตระหนักถึงความวส าคัญ เราอาจจะ
ติดต่อไปที่รัฐต่างประเทศ หรือ องค์กรการกุศลระหว่างประเทศ แล้วให้บุคคลากรของเราท างาน
สัมพันธ์กับองค์กรการกุศลระหว่างประเทศ หรือ รัฐบาลต่างประเทศนั้นแล้ว จึงค่อยมาท าเสนอกับ
รัฐบาลไทยเพ่ือหาสถานที่จัดเก็บต่อไป๖๔ 

๓) การจัดหาบุคคล (S = Staffing) : ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาค
การศึกษา๖๕ ถ้ารัฐบาลเห็นด้วยกับนโยบายนี้ ก็อาศัยบุคคลากรของรัฐบาล แต่ถ้ารัฐบาลไม่เห็นด้วย
กับสิ่งเหล่านี้แต่รัฐบาลก็ยังอนุญาตให้ด าเนินการได้เราก็ต้องจัดหาบุคคลากรที่เป็นของเราเอง เป็นคน
ที่มีใจรักในสิ่งเหล่านี้๖๖ หรือใช้องค์กรสวนพฤกศาสตร์ เพราะมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับองค์กรต่างๆ 
ถ้าเราท าให้การอนุรักษ์พันธุ์ตรงนี้เป็นข้อเสนอสวนพฤกศาสตร์มันจะเป็นไปได้ เพราะว่าถ้าสวนพฤกศาสตร์

                                                        
         ๖๐ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๖๑ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๖๒ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๖๓ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๖๔ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๖๕ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙.   
        ๖๖ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๔ 

 

เสนอจะเป็นผู้ท าตรงนี้ ทุกอย่างก็น่าจะขับเคลื่อนไปได้๖๗ ทั้งนี้การจัดหาบุคคลากร ต้องเป็นลักษณะ
ของการสรรหาแล้วก็มีลักษณะของอาสาสมัครที่มีจิตมุ่งม่ันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อาจจะไปอาศัยฐาน
จากกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เช่น กลุ่มโจนจันได เกษตรกรชาวนา ถ้ามีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนา
เอกชนหรือ NGO ได้ก็จะท าให้ความเป็นคณะท างานและผู้บริหารองค์กรมีความสะดวกคล่องตัวสูง๖๘  

๔) การอ านวยการ (D = Directing) : ต้องหาองค์กรที่เห็นด้วยกับแนวคิดนี้ ไม่ว่า
จะเป็นองค์กรรัฐหรือเอกชนภายในประเทศหรือต่างประเทศ แล้วหาวิธีการจัดการด้านงบประมาณมา
เพ่ือด าเนินการสิ่งเหล่านี้ ภายใต้การอุปการะหรืออุปถัมภ์ของกรภาครัฐหรือภาคเอกชนดังกล่าว๖๙  
โดยการอ านวยการ (D = Directing) ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านัก
นายกรัฐมนตรี๗๐ แต่ต้องยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐ
แต่แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระ ให้ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านคณะกรรมการที่ขึ้นกับ
ทางรัฐสภา ไม่ต้องไปอยู่ใต้กระทรวง ทบวง กรมใด มันจะมีลักษณะคล่องตัวสูง ฉะนั้นการอ านวยการ
ตรงนี้ก็จะมีล าดับชั้นการบังคับบัญชาน้อย๗๑ แต่คงต้องมีแผนในเชิงธุรกิจ หรือ เราต้องมีเป้าหมายว่าปี
นี้เราจะด าเนินการในรูปแบบไหนจะท าอะไรบ้าง ถ้าเชิงธุรกิจก็คือแผนธุรกิจต่อปี คือ วางเป้าหมายไว้
ว่าจะท าอะไรบ้าง๗๒ 

๕) การประสานงาน (Co = Coordinating) : การประสานงานก็คือ จะต้องสร้าง
เครือข่าย ต้องประสานงานสร้างเครือข่ายให้มันเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การท างานก็ต้องยึด
ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเครือข่าย  ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาค
บริษัทธุรกิจ พอสร้างเครือข่ายแล้วก็จะได้พันธมิตร มันก็สามารถได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ๗๓   
และถ้าเป็นหน่วยงานพัฒนาเอกชนหรือ NGO หรือหน่วยงานรัฐที่อิสระ การประสานงานผ่านในรูป
คณะกรรมการร่วม หรือในรูปสมัชชาก็แล้วแต่ ก็ใช้ตัว NGO ขับเคลื่อน อีกอย่างคือการใช้สื่อ
ประชาสัมพันธ์โซเชียลมีเดีย หรือการจัดการข้อมูลในระบบเครือข่ายทั่วประเทศด้วยระบบภูมิ
สารสนเทศ ตัวนี้จะท าให้มีพลังในการสื่อสารออกไปในการที่จะสร้างแนวร่วมและขยายเครือข่ายได้

                                                        
         ๖๗ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ ,อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , 
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๖๘ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๖๙ สัมภาษณ์ พิมพ์พล แสงเมือง นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙.  
         ๗๐ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๗๑ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๗๒ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๗๓ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.   



๙๕ 

 

อย่างดี๗๔ การประสานงาน (Co = Coordinating) เน้นการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ และระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบในการเชื่อมโยงแบบศูนย์ข้อมูลมาใช้๗๕ ควรใช้การสื่อสารซึ่งรวดเร็วฉับไว 
ส าคัญตรงที่ว่าคนที่เข้ามาท าหน้าที่มีความส านึกมีความตระหนักเห็นความส าคัญต่อสิ่งนี้แค่ไหน๗๖ 

๖) การรายงาน (R = Reporting) : การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการ
ศึกษา มียุทธศาสตร์อะไรบ้าง ซึ่งการวางแผนต้องเป็นระบบ เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ พอมาถึงขั้นการ
รายงานผลก็ให้เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมา ให้กับทุกภาคีทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า 
เมื่อเทียบกับแผนแล้วได้บรรลุตามแผนนั้นมากน้อยแค่ไหน๗๗ ถ้าเอาจริงๆ ถ้าเป็นระบบราชการมันมี
ระบบควบคุมอยู่แล้ว พอมันมีระบบควบคุมอยู่แล้วมันก็ต้องยึดกฎระเบียบ แต่ถ้าสมมติเป็นโครงสร้าง
กึ่งราชการ มันก็มีระบบอยู่เหมือนกัน จะต้องรายงานอย่างไร มีระบบการบริหารงานอย่างไร ฉะนั้น
การรายงาน ถ้าเป็นลักษณะตามระเบียบเป็นลักษณะแนวตั้งหรือนอนมันขึ้นอยู่กับโครงสร้างของ
องค์กรที่เราจะสร้างขึ้นมาเพ่ือบริหาร๗๘ ทั้งการรายงาน (R = Reporting) ที่เหมาะสม ต้องมีการ
จัดเก็บข้อมูลรายงานเป็นประจ าทุกเดือน และทุกปี๗๙ และในปัจจุบันการสื่อสารเร็วขึ้น โดยเฉพาะ
การสื่อสารทางไลน์ ทาง messenger ทางระบบข้อความต่างๆ มันทันสมัยอยู่แล้ว การสื่อสาร
ทางด้านนี้ก็มีประสิทธิภาพอยู่แล้วไม่ต้องกังวล๘๐ 

๗) การจัดการงบประมาณ (B = Budgeting) : ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาล
เป็นหลัก๘๑ งบประมาณเป็นเรื่องส าคัญมาก และไม่ใช่แค่ว่าตั้งคลัง ตั้งอุโมงค์ หรือตั้งศูนย์เก็บรักษา
เมล็ดพันธุ์พืชและจบ แต่มันต้องเกิดจากกระบวนการที่ท าให้เกิดการตื่นตัวเรื่องนี้แล้วโยงเรื่องเมล็ด
พันธุ์ไปสู่การท ามาหากินในชีวิตประจ าวันของเกษตรกรหรือภาคชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างแท้จริง 
เพราะฉะนั้นการใช้งบประมาณมันก็ต้องไปใช้ขับเคลื่อนกระบวนการที่จะท าให้ ชุมชนท้องถิ่นท าออแก
นิคฟาร์มก็แล้วแต่ เกษตรยั่งยืนหรือเกษตรประณีตก็แล้วแต่ มันก็ต้องใช้งบส่วนใหญ่ไปเพ่ือขับเคลื่อน
ตรงนั้น และผลตอบรับในตอนกลางและตอนท้ายก็จะกลายมาเป็นการสืบทอดพันธุ์พืชท้องถิ่นที่ ที่มี
การปลูกการขายการเก็บเกี่ยวบนฐานออแกนิคฟาร์ม หรือ บนความเป็นพืชแท้ดั้งเดิมของแต่ละสาย
พันธุ์ได้จริง แล้วขับเคลื่อนให้ชุมชนเหล่านี้รวมตัวกันในรูปของเครือข่ายสหกรณ์ก็แล้วแต่ ท าให้เขา
รู้สึกว่าการหวงแหนหรือสืบทอดรักษาเมล็ดพันธุ์ มันคือการได้กลับคืนมาเป็นผลก าไรเป็นรายได้ขึ้นมา 

                                                        
         ๗๔ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๗๕ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๗๖ สัมภาษณ์ พิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๗๗ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๗๘ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๗๙ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๘๐ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๘๑ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๙๖ 

 

ถ้าท าให้เป็นรายได้ขึ้นได้มันก็จะท าให้เกิดการตอบสนองต่อคลังรักษาเมล็ดพันธุ์ได้ในระยะยาว๘๒ ใน
การจัดหางบประมาณวิธีการคือว่าถ้ามีต้นแบบให้เขาดู เขาก็น่าจะพอคิดออกว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้
เงินเท่าไหร่ และถ้าบอกว่ามันต้องการสภาพแวดล้อมอย่างไร สถานที่อย่างไร และถ้าสมมติว่ารัฐบาล
อนุมัติให้เขาเป็นผู้ดูแลมันไม่ยาก เพราะเขาเป็นหน่วยงานที่ได้รับการยอมรับอยู่แล้ว๘๓ ทั้งนี้ในเรื่อง
ของงบประมาณ ในการบริหารจัดการก็ยึดประโยชน์สูงสุด ประหยัดสุด ๘๔ 

สรุปว่า การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ตามแนว 
POSDCoRB  Model ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้คือ        

๑. การวางแผน : การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่นความสนใจของผู้คนที่
เล็งเห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหน จากนั้นเมื่อผู้คนตระหนักเห็น
ความส าคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกในอนาคต ก็ถึงค่อยวางแผน
เรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย โดยโครงการนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์
ชาติ สอดคล้องกับแผนเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ายังไม่มี
แผนก็เป็นเรื่องยาก 

๒. การจัดองค์กร : โครงการนี้ถ้าดูแล้วคงเป็นโครงการใหญ่ ต้องได้รับความร่วมมือจาก
ทุกภาคส่วน การที่จะท าโครงการโดยหลักมันก็คงไม่น่าจะประสบความส าเร็จ หากไม่ร่วมมือกับหลาย
ฝ่าย เพราะฉะนั้นควรจะร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นโครงการลักษณะความร่วมมือจาก
หลายฝ่าย คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่แม่งานหรือเจ้าของงานอาจเป็นภาครัฐ ควรจัดตั้งองค์กรใน
ลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ของ
โครงการขึ้นมา 

๓. การจัดหาบุคคล : การจัดหาบุคคล ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาคการศึกษา  
ทั้งนี้การจัดหาบุคคลต้องเป็นลักษณะของการสรรหาแล้วก็มีลักษณะของอาสาสมัครที่มีจิตมุ่งมั่น
เกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อาจจะไปอาศัยฐานจากกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เช่น กลุ่มโจนจันได  
เกษตรกรชาวนา ถ้ามีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ได้ก็จะท าให้ความเป็นคณะท างาน
และผู้บริหารองค์กรมีความสะดวกคล่องตัวสูง 

๔. การอ านวยการ : ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี   
แต่ต้องยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐแต่แยกออกมา
เป็นหน่วยงานอิสระ ให้ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านคณะกรรมการที่ขึ้นกับทางรัฐสภา  
ไม่ต้องไปอยู่ใต้กระทรวงทบวงกรมใด 

๕. การประสานงาน : การประสานงานก็คือจะต้องสร้างเครือข่าย ต้องประสานงานสร้าง
เครือข่ายให้มันเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน การท างานก็ต้องยึดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็น
เครือข่าย  ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาคบริษัทธุรกิจ พอสร้างเครือข่าย
แล้วก็จะได้พันธมิตร มันก็สามารถได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ 

                                                        
         ๘๒ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๘๓ มภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสรฐิ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๔ กันยายน 
๒๕๕๙. 
         ๘๔ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 



๙๗ 

 

๖. การรายงาน : การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา มียุทธศาสตร์  
ที่จะท าตามแผนที่ตั้งแต่ต้นที่บอกว่ามีการบางแผนอย่างเป็นระบบ ก็คงจะเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์  
พอมาถึงขั้นการรายงานผลก็ให้เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมา ให้กับทุกภาคีทุกภาคส่วนได้รับทราบ
ถึงความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับแผนแล้วได้บรรลุตามแผนนั้นมากน้อยแค่ไหน และในปัจจุบันการ
สื่อสารเร็วขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารทางไลน์ ทาง messenger ควรจะน าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 

๗. การจัดการงบประมาณ : ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก ในการจัดหา
งบประมาณวิธีการคือต้องมีต้นแบบให้รัฐบาลดู และจะได้ประมาณว่าถ้าเป็นแบบนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ 
และต้องบอกว่ามันต้องการสภาพแวดล้อมอย่างไร สถานที่อย่างไร  
 
ตารางท่ี ๔.๑  แสดงการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ ตามหลัก POSDCoRB  Model  
 
ขั้นตอนที่ ชื่อขั้นตอน ผลการศึกษาที่พบ 

๑. การวางแผน ควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจของผู้คน 
จากนั้นเมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของการเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ส าหรับโลกในอนาคต ก็ค่อยวางแผน
เรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย 

๒. การจัดองค์กร ควรจัดตั้งองค์กรในลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน 
และภาคการศึกษา เพื่อก าหนดแผนยุทธศาสตร์ของโครงการ
ขึ้นมา 

๓. การจัดหาบุคคล การจัดหาบุคคล  ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาค
การศึกษา  ทั้งนี้การจัดหาบุคคลต้อง เป็นลักษณะของการ
สรรหาแล้วก็มีลักษณะของอาสาสมัครที่มีจิตมุ่งม่ัน 

๔ การอ านวยการ ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านัก
นายกรัฐมนตรี แต่ต้องยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง 

๕ การประสานงาน ต้องประสานงานสร้างเครือข่ายให้มันเกิดความร่วมมือกับทุก
ภาคส่วน พอสร้างเครือข่ายแล้วก็จะได้พันธมิตร ก็สามารถ
ได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ 

๖ การรายงาน การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา มี
ยุทธศาสตร์ที่จะท าตามแผน  พอมาถึงขั้นการรายงานผลก็ให้
เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมา  และในปัจจุบันการสื่อสารเร็ว
ขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารทางไลน์ ทาง messenger ควรจะ
น าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 

๗ การจัดการงบประมาณ ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก แต่ต้องมีต้นแบบ
ให้ดู และหากได้รับอนุมัติแล้ว จะง่ายขึ้นเพราะมีหน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้องอยู่แล้ว 



๙๘ 

 

๔.๓.๒  กระบวนการก่อเกิดทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามตัวแบบกระบวนการ (Process) ของ Thomas R. Dye สามารถ
น ามาวิเคราะห์กระบวนการทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ดังนี้คือ 

๔.๓.๒.๑ การระบุปัญหา (Identifying Problems)   
๑) การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ   

(๑) ความรุนแรงของปัญหา  
สังคมไทยเขายังรู้สึกว่าปัญหานี้มันไกลตัวเขามาก จนกว่ามันจะเกิด

แล้ว ซึ่งถ้าปัญหามาแล้วมันท าทันไหมก็ไม่ทัน ซึ่งต้องมีการเตรียมตัวเตรียมการกันนานมาก นี่คือสิ่งที่
ต้องระวัง สังคมไทยถ้ายังไม่เกิดปัญหาก็ไม่ท าอะไร เพราะเราเชื่อว่าเกิดปัญหาอะไรมาเราแก้ได้หมด 
แต่ว่าเรื่องนี้มันจะผิดวิธีคิดของคนในสังคมไทยส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบราชการมักจะมองว่า
ปัญหายังไม่เกิดไม่ต้องมาเขียน งบประมาณไม่ต้องมาตั้งอะไรมันยังไม่เกิด ดังนั้น สิ่งที่ต้องท าคือจะท า
อย่างไรให้คนเห็นด้วยหรือตระหนักในเรื่องนี้  โดยต้องแยกกลุ่มคนในสังคมก่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้อง
บ้าง หรือใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง ซึ่งประกอบด้วยประชาชนทั่วไป ข้าราชการ นักวิจัย เป็นต้น ฉะนั้น
ค าถามนี้คือว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้หันกลับมาเชื่อและให้ความส าคัญ 
ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอน มันคงนานมาก มองว่าก็ต้องเป็นกฎหมายออกเป็นมติคณะรัฐมนตรี
ทันทีเลยว่าเรื่องนี้ต้องรีบท า คือถ้าพูดภาษาตอนนี้ก็คือใช้มาตรา ๔๔ คือ ต้องรีบท าแล้ว ถ้าไม่รีบท า
ตอนนี้เกิดเรื่องขึ้นมามันเอาไม่อยู่จริงๆ ต้องเล่นแรงๆ มองว่าต้องเล่นแรง และคนพวกนี้พอลงมือแล้ว 
เข้ามาอยู่ในแวดวงการท างานแล้ว เสพข้อมูลต่อเนื่องแล้วก็อาจจะคล้อยตามก็ได้๘๕ ซึ่งในปัจจุบัน
อาจจะมองเรื่องความมั่นคงด้านอาหาร (food security) แต่อาจจะมองกันในเรื่องของปัญหาเฉพาะ
หน้า แต่การมองแบบโครงการอุโมงค์นี้มองในเรื่องของวิกฤตที่ไม่สามารถควบคุมได้ในระยะยาว 
เพราะการอยู่ในอุโมงค์มันเป็น ๑๐๐ ปี๘๖ ซ่ึงการที่ต้องเก็บแบบนี้ เนื่องจากในการเก็บโดยทั่วไปมี
ความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่น ฝนตก แผ่นดินไหว เป็นต้น๘๗  

ในเชิงอนุรักษ์พิบัติภัยในระยะยาวมีความจ าเป็นที่จะรักษาพืชพันธุ์
เหล่านี้ไว้หรือสิ่งส าคัญด้วย สิ่งที่เราอยากจะเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวัตถุหรือเอกสารส าคัญเก็บได้หมด  
การเก็บในถ้ ามีความส าคัญ เพราะมีความมั่นคง จึงมีความเหมาะสมในระยะยาว โดยเฉพาะการเก็บ
ในถ้ า ถ้ าอุณหภูมิความชื้นมั่นคงที่คือจุดเด่นของการอุนรักษ์ ส่วนความเหมาะสมในการท าอุโมงค์บน
ดอยอินทนนท์นั้นเป็นไปได้  เพราะอินทนนท์เป็นพวกหินแกรนิต หินแปรทั้งหลาย พวกนี้จะไม่ค่อยมี
ถ้ ามีโพรง ในกรณีที่เป็นหินแกรนิตต้องสร้างเอง อาจต้องเจาะท าเป็นโพรง ซึ่งในแง่ของความสูงมัน
ได้เปรียบเรื่องอุณภูมิที่ค่อนข้างเย็น๘๘ ดังนั้นแล้วการพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะจึงมี
ความเป็นไปได้สูง 
                                                        
         ๘๕ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ , อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๘๖ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๘๗ สัมภาษณ์ พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๘๘ สัมภาษณ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกรม
ทรัพยากรธรณี, ๔ ตลุาคม ๒๕๕๙. 



๙๙ 

 

(๒) จ านวนคนที่เห็นปัญหา 
จ านวนคนที่มองเห็นเรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก แต่ว่าเราจะท าอย่างไรดี

ให้เขายอมรับตรงนี้ได้ ให้เข้าใจ หากใช้กระบวนการท า work shop การคัดผู้มีส่วนได้เสียทั้งสองฝ่าย 
เห็นด้วยไม่เห็นด้วยมาคละให้หมด มาอยู่ใน work shop แล้วแต่กลุ่มที่จะตั้งขึ้นมา work shop ได้
ประเด็นเสร็จก็จัดประชาพิจารณ์ เอาคนมาร่วมประชาพิจารณ์ให้มาก นี่คือวิธีการสร้างแนวร่วม work 
shop เอาตัวละครมาร่วมกันแล้วก็จัดกลุ่ม แต่ละกลุ่มตั้งประเด็นไว้ชัด แล้วเอาประเด็นไปจัดขึ้นเวที
สาธารณตรงนั้น คนที่มาร่วมท างาน work shop อาจจะเข้ามาเห็นด้วยกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชมากขึ้น แล้วคนที่ได้ฟังเวทีสาธารณะเขาก็จะคล้อยตาม นี่คือวิธีการสร้างแนวร่วม๘๙ 

(๓) การมองเห็นได้ชัด 
เรื่องนี้มันยังไกลตัวคนทั่วไป แต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้น

ได้เพราะช่วงหลัง ถ้าเราดูการเกิดแผ่นดินไหวมันมากขึ้น และภัยพิบัติเกิดแต่ละครั้งมันแรงๆ มากมี
ความเชื่อว่าอาจจะเริ่มสนใจแต่ยังไม่รู้ว่าจะลงมือท าอย่างไร เพราะว่ามันเป็นเรื่องของสาธารณะ  
สาธารณภัยที่มีผลกระทบกับเรื่องของอาหารการกิน พฤติกรรมการกินของเขาวันนี้ บางคนไม่ต้องเข้า
ตลาดสดเขาก็หากินได้ก็เข้าร้านสะดวกซื้อ เขายังมองว่าเป็นเรื่องไกลตัวเขามาก แต่ว่าร้านสะดวกซื้อ
จะมีของมาขาย มันก็ต้องมีพ้ืนที่ปลูกมีแหล่งผลิตก่อน เขามองไม่ถึงขั้นนั้น เขามองแค่ว่าตราบใดที่ยังมี
ของขายซื้อได้ ก็จบไม่ใช่ปัญหาแล้ว ฉะนั้นมุมนี้เป็นเรื่องที่เขายังไม่เข้าใจทั้งหมด แต่เรามีทางที่จะ
สร้างความเข้าใจตรงนี้ได้ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่ง กระแสคนที่เริ่มสนใจเรื่องพวกนี้ก็มีมากขึ้น  
ฉะนั้น ถ้าเราย้อนไปหลังปี ๕๔ ความเสียหายมันเท่าไหร่ ภัยพิบัติ ไม่ว่าจะเป็นภัยแล้ง น้ าท่วม 
เมืองไทยก็เจอมากขึ้นเรื่อยๆ ก็อาจจะต้องมีการรวบรวมข้อมูลพวกนี้เข้ามา กรมป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน 
อาจจะเป็นคนที่รวบรวมสถิติข้อมูลพวกนี้ได้ดี ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับพ้ืนที่เกษตรกรรมก็รวบรวม
ข้อมูลตรงนี้เข้ามา ช่องทางสื่อ Social media ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่าวิธีการเตรียมข้อมูลให้เห็นชัดเจน 
แล้วบีบให้คนที่ได้ข้อมูลตรงนี้คิดถึงเรื่องนี้มากขึ้น สังคมบ้านเราไม่ได้มีการเตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้เลย 
ฉะนั้นการเริ่มคิดตรงนี้เป็นเรื่องที่ดี อาจจะเหนื่อยในช่วงแรก แต่ระยะยาวเกิดประโยชน์๙๐   

๒) การพิจารณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  
จากปัญหาภัยพิบัติที่มีมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืช

ชนิดต่างๆ และต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบัน อย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่ สูญพันธุ์ไปมากกว่า ๖๐ กว่าเปอร์เซ็น สมัยก่อน ๒๐ ปีที่แล้ว ข้าวเม็ดโตๆ มาตอนนี้
หายไปหมดแล้ว เช่น ข้าวผ่าแดง ข้าวก า อะไรหายไปหมดแล้ว มีแต่ กข. ซึ่งหากมีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
ก็สามารถเก็บไว้ได้หลายพันธุ์  อาหารจะอุดมสมบูรณ์ ชาวสวนชาวเกษตรจะมีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องใน
การเพาะปลูก๙๑ ซึ่งการท าโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์บนอินทนนท์ ท าได้แน่นอนเพราะการเก็บพันธุ์พืช

                                                        
         ๘๙ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๙๐ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล,๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๙๑ สัมภาษณ์ นายไพบูลย์ ผารินทร์, สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ าภอเสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๐ 

 

มันเป็นประโยชน์มาก ต่อไปเมื่อไม่มีพันธุ์ไม้สิ่งแวดล้อมต่างๆ สัตว์ พืช จะรวนไปหมด การสร้างความ
มั่นคงแบบนี้จะเป็นไปได้๙๒ 

๓) บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
ในกรณีของการจะสร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จาก

การสัมภาษณ์เชิงลึกพบว่ามีความเห็นออกไปหลายแนวคือ   
แนวที่หนึ่ง เห็นว่าเอาเกษตรกรหรือประชาชนเป็นผู้เริ่มต้น โดยการ

ท างานร่วมกันของหลายฝ่าย คนที่เห็นความส าคัญของเรื่องทรัพยากรชีวภาพการอนุรักษ์ความ
หลากหลายอาจจะต้องมาร่วมกันท า แน่นอนที่ขาดไม่ได้แน่ๆก็คือตัวชุมชนท้องถิ่นเกษตรกรรายย่อย  
แต่การที่จะเริ่มต้นก็มีข้อจ ากัดต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกัน  ส่วนรัฐต้องหลีกเลี่ยง เพราะรัฐถ้าท าไม่
ดีกลายเป็นอุปสรรค เอารัฐเข้ามาถ้าไม่ได้เข้าใจจริงๆ มันเป็นอุปสรรคจะพังตั้งแต่ต้น๙๓ ดังนั้น จึงไม่
เชื่ออ านาจรัฐ เพราะวันนี้สิ่งที่รัฐท ามันล้าหลังประชาชนไปประมาณ ๑๐ ปีทุกเรื่อง ไม่ว่าเรื่องใดก็ตาม 
เรื่องเก็บเมล็ดพันธุ์ เรื่องข้าวอินทรีย์ เรื่องอะไรก็ตามคนธรรมดาสามัญที่คิดได้ก็คิดไปก่อนแล้ว 
เพราะฉะนั้นเป็นค าตอบว่าต้องเริ่มที่ชาวบ้าน๙๔ ซึ่งถ้าเราต้องการเกิดจากภาคประชาชนจริง มิติของ
สภาการเกษตรก็ยังมีบทบาท แต่มันก็ต้องมีคนที่จะไปน าเสนอและสภาการเกษตรคงไม่คิดไกลขนาด
นั้นเพียงแต่เราจะท าอย่างไรเพ่ือให้องค์กรนี้เกิดประโยชน์๙๕ 

แนวทางที่สอง สถาบันการศึกษาเป็นผู้เริ่มต้น ต้องเอาสถาบันการศึกษา
ในพ้ืนที่คือ มหาวิทยาแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เริ่มต้น เพราะถ้ามหาวิทยาลัยเริ่มได้ทุกภาค
ส่วนต้องมาหา จากนั้นจึงดึงเกษตร ชาวบ้าน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
(อบต.) หรือ เทศบาล มาประชุมร่วมกันและร่วมกันเสนอรัฐบาล๙๖ แต่อย่างไรก็ตาม แนวทางนี้ไม่ได้
เริ่มขึ้นเพราะความต้องการของประชาชนจริงๆ อาจจะท าให้โครงการขาดความร่วมมืออย่างต่อเนื่อง 

แนวทางที่สาม เสนอว่าฝ่ายรัฐควรเป็นผู้ เริ่มต้น ถ้าชัดเจนที่สุ ดคือ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองมาคือกระทรวงมหาดไทย แล้วอาจจะไปที่กลาโหมในเรื่องของพ้ืนที่ 
ส่วนภาคประชาชน นักธุรกิจ เกษตรกร องค์กรพัฒนาเอกชนก็จะอยู่วงนอก ไม่สามารถมีส่วนร่วมได้
เลยเพราะมันเป็นเรื่องความลับ แต่มีส่วนร่วมได้ในการน าเสนอในการระดมความคิด เช่น พืชชนิดไหน
เด่น พืชไหนควรเก็บไว้ในแต่ละพ้ืนถิ่น๙๗ ดังนั้น แล้วเจ้าภาพน่าจะเป็นรัฐบาล เพราะถ้ารัฐบาลไม่เห็น
ด้วยไม่เปิดโอกาสให้เดินหน้า มันก็ไม่เกิดยิ่งปัจจุบันการเมืองบ้านเรามันน าอย่างอ่ืนทุกอย่าง การเมือง
จะมาก่อนมันไม่เหมือนของต่างประเทศ การเมืองของเขาเกิดขึ้นเพ่ือรองรับชุมชน เกิดขึ้นเพ่ือรองรับ
ประชาชน แต่ของบ้านเราการเมืองมันน าทุกอย่าง ถ้าการเมืองไม่เดินเรื่องมันก็เดินยาก๙๘ 

                                                        
         ๙๒ สัมภาษณ์ นายพรเทพ เจริญสืบสกุล,  หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๙๓ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ,  ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๙๔ สัมภาษณ์ นายพงศา ชูแนม,  ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้, ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๙๕ สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย พรหมพันธ์, นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๙๖ สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์,  ตัวแทนภาคประชาสังคมบ้านหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๙๗ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา,  สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๙๘ สัมภาษณ์ นายปรเมษ ธนัญชยานนท,์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓ จังหวัดเชียงใหม,่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๑ 

 

แนวทางที่สี่ เห็นว่าต้องเริ่มต้นจากเครือข่ายของผู้ที่ให้ความสนใจในการ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เมื่อเครือข่ายมีการจัดเก็บกันเต็มไปหมด จะท าให้ฝ่ายการเมืองเห็นว่า มีคน
ต้องการใช้ประโยชน์ เมื่อถึงตอนนั้น การผลักดันโครงการแหล่งเก็บพันธุ์พืชก็จะมีความเป็นไปได้๙๙ 
แต่อย่างไรก็ตามโครงการอาจจะไม่ได้รับความร่วมมือจากคนส่วนใหญ่ คือ เกษตรกร เพราะไม่ได้เกิด
มาจากความต้องการของพวกเขา 

แนวทางที่ห้า ในการเริ่มต้นเห็นว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) 
ควรเป็นผู้เริ่ม โดยเห็นว่าถ้าทุกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เห็นความส าคัญและลงมือท า 
ปัญหานี้ก็สามารถหยิบยกข้ึนเป็นปัญหาระดับชาติได้และฝ่ายการเมือง ซึ่งจะเป็นผู้ตัดสินใจในนโยบาย
สาธารณะก็จะหันมาผลักดันอย่างจริงจัง เพ่ือเอาเป็นฐานเสียง๑๐๐ แต่เรื่องนี้อาจจะเกิดปัญหากลุ่ม
การเมืองเข้ามาแทรกแซงและน าไปใช้เพ่ือประโยชน์ด้านการเมือง และจะท าให้กลุ่มการเมืองตรงกัน
ข้ามขัดขวาง จะท าให้โครงการเกิดการชะงักงันหรือล้มในที่สุด 

แนวทางท่ีหก ชาวบ้านควรจะมาจับมือกับนักวิชาการเป็นขั้นแรก เพราะ
ชาวบ้านจะเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญ นักวิชาการจะรู้ในเชิงของทฤษฎี ชาวบ้านมีองค์รู้ในเชิงของจริงว่า
เป็นสายพันธุ์ใด มีเมล็ดพันธุ์ที่ไหนมันมีแหล่งเจริญเติบโตของมันที่ไหน มันมีพฤติกรรมหรือวัฏจักร
วงจรชีวิตของสายพันธุ์ที่ส าคัญเหล่านั้นแค่ไหน ระบบวัฏจักร เช่น ภูมิอากาศ ภูมิประเทศ คุณภาพดิน 
ระบบน้ า วิธีการเติบโตของสายพันธุ์เหล่านั้นมันเป็นความรู้ฝังอยู่ในตัวเกษตรกรชาวบ้าน ดังนั้นถ้า
นักวิชาการเข้าไปดึงชุดความรู้องค์ความรู้มาจัดท า รายการสายพันธุ์ต่างๆ ของแต่ละสายพันธุ์จะได้
เป็นเล่มรายงานขององค์ความรู้ที่จะทรงพลังขึ้นมา จากนั้นจึงจะต้องจัดตั้งเครือข่ายของชาวบ้าน
ชุมชนขึ้นมาเพ่ือยึดโยงระบบเครือข่ายสายพันธุ์ที่ผูกพันกับภูมิประเทศท้องถิ่นต่างๆ และตัวคนที่มาใช้
ประโยชน์จากสายพันธุ์ต่างๆก็คือเกษตรกร เพราะฉะนั้นน่าจะเป็นเครือข่ายเริ่มต้นจากนักวิชาการ
และชุมชนท้องถิ่นขึ้นไปหานักการเมืองได้ต่อไป๑๐๑ แต่ถึงกระนั้นก็ตามต้องโน้มน้าวให้ฝ่ายการเมือง
เห็นพ้องและผลักดันเป็นนโยบายสาธารณะโครงการจึงจะเป็นจริงขึ้นมาได้ 

ซึ่งทั้งหกแนวทางดังกล่าวโดยส่วนใหญ่แล้วเห็นตรงกันว่าเกษตรกรหรือ
ภาคประชาชนควรจะเข้ามาร่วมในเรื่องนี้ เพราะมีความเข้าใจหรือมีภูมิปัญญาเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์ และ
เป็นผู้ที่มีความส าคัญ ทั้งในแง่การใช้ประโยชน์โดยตรงและการปรับปรุงพันธุ์ ดังนั้นเกษตรกรจึงน่าจะ
เป็นผู้เริ่มต้นในเรื่องนี้ แต่อย่างไรก็ตาม เนื่องจากไม่ใช่คนก าหนดนโยบาย คนที่ก าหนดก็ต้องเป็น
ระดับการเมือง  ดังนั้นต้องท าให้คนที่ดูแลการเมืองนโยบายของประเทศ เข้าใจเรื่องเหล่านี้๑๐๒ 

 

                                                        
         ๙๙ สัมภาษณ์ นายพรชัย จุฑามาศ, รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๑ กันยายน ๒๕๕๙.  
         ๑๐๐ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ,์ อาจารย์ประจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๐๑ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๐๒ สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล,  ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๒ 

 

ในส่วนของผู้วิจัย เห็นด้วยกับแนวทางที่หก คือ ชาวบ้านหรือ เกษตรกร 
ควรจะมาจับมือกับนักวิชาการในเบื้องต้น เพราะชาวบ้านจะเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 
ในขณะที่ นักวิชาการจะรู้ในเชิงของทฤษฎี แล้วน าเสนอไปยังฝ่ายการเมือง ฝ่ายการเมืองเองขาด
ความรู้ที่แท้จริงในเรื่องนี้ และหากไม่ใช่เป็นความต้องการของประชาชนฝ่ายการเมืองก็ไม่ยอมเริ่มต้น 
ดังนั้น หากกลุ่มเกษตรกร ได้เสนอแนวคิดนี้ขึ้นมาฝ่ายการเมืองก็จะได้รับรู้ว่าเป็นความต้องการของ
ประชาชน ในขณะที่หน่วยงานราชการค่อยสนับสนุน ได้แก่ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ  
ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ท าหน้าที่
สนับสนุน ในเชิงข้อมูลและการประสานงานต่างๆ ซึ่งจะแตกต่างจากกรณีของการจัดสร้างอุโมงค์วาล
บาร์ด ที่ไม่ได้ดึงภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม อาจจะเป็นเพราะที่ตั้งของโครงการอยู่ไกลจากชุมชน 
และต้องการท าในลักษณะปิดลับในระยะแรก 

ดังนั้น จึงต้องดึงทุกฝ่ายเข้ามาร่วมในลักษณะบูรณาการ โดยเฉพาะต้อง
ดึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วย แต่ในกรณีของการจะสร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
ผู้วิจัยเห็นว่า ต้องดึงภาคประชาชนเข้ามาร่วมด้วย โดยกลุ่มภาคประชาชน จะประกอบด้วย กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  
รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย 

โดยเฉพาะผู้น าทางศาสนา มีความส าคัญมากเพราะประชาชนในจังหวัด
เชียงใหม่จะมีความเชื่อและยึดถือทางพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ดังนั้น พระสงฆ์จะช่วยประชาสัมพันธ์
ให้แก่ประชาชนเข้าใจ ซึ่งเรื่องนี้อาจจะถามความเห็นจากชาวบ้านว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยอย่างไร 
ถ้าประชาชนเห็นด้วยมากกว่า ก็ไปเสนอเจ้าของสถานที่และหน่วยงานราชการและควรจะให้ทาง
ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน เทศบาล ประชาสัมพันธ์ไปด้วย ถ้าเราเริ่มต้นจากฐานรากข้ึนไปก็คงจะดีกว่า๑๐๓ 

ดังนั้น ในกรณีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ เบื้องต้นชาวบ้านหรือเกษตรกรควรจะมา
จับมือกับนักวิชาการในเบื้องต้น เพราะชาวบ้านจะเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ์พืช 
ในขณะที่ นักวิชาการจะรู้ในเชิงของทฤษฎี แล้วน าเสนอไปยังฝ่ายการเมืองเพ่ือผลักดันเป็นนโยบาย 
สาเหตุที่ไม่ใช้ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ เป็นผู้เริ่มต้นเหมือนของนอร์เวย์ เพราะต้องการให้โครงการ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชนี้เกิดจากความต้องการของประชาชนหรือเกษตรกรอย่างแท้จริง และต้องการให้ไม่
มีกรอบการบริหารงานแบบราชการมาก าหนดตั้งแต่เริ่มต้น จากนั้นน าเสนอเรื่องนี้ ไปยัง ๓ กระทรวง
หลักคือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์  ทั้ง ๓ กระทรวงออกมติตั้งคณะผู้ศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร และ
นักวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว ทั้ง ๓ กระทรวงดังกล่าว น าเสนอเรื่องนี้เข้าหารือในที่
ประชุมของคณะกรรมาธิการทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ืออาหารและการเกษตร (Commission for 
Genetic Resources for Food and Agriculture) ซึ่งเป็นหน่วยงานของ FAO จากนั้น น าเรื่องนี้ 
เข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพ่ือออกมาเป็นมติ เมื่อออกเป็นมติให้ตั้งคณะท างาน ซึ่งประกอบด้วย 

                                                        
         ๑๐๓ สัมภาษณ์ พระอธิการส าราญ โชติธมฺโม , เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๓ 

 

หนึ่ ง  ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี  ประกอบด้วย  กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สอง องค์กร
ราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ  
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สาม กลุ่มนักวิชาการ ประกอบด้วย ๑) นักวิชาการ
จากมหาวิทยาลัยในพื้นท่ี อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ 
อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่ี ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  
รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย และ ห้า การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบใน
ก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน"กลุ่มท างาน"ในฐานะผู้สังเกตการณ์ โดยให้ตัวแทนของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เป็นประธาน ต่อจากนั้นให้ด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์ เมื่อสร้างเสร็จก็จัดตั้งองค์กรในรูป
องค์การมหาชนขึ้นมาบริหารจัดการ 

สรุปว่า กระบวนการนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ควรมีขั้นตอนและผู้เกี่ยวข้องดังนี้คือเบื้องต้นชาวบ้านหรือเกษตรกรควรจะมาจับมือกับ
นักวิชาการ จากนั้นน าเสนอเรื่องนี้ไปยัง ๓ กระทรวงหลัก คือ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และให้ตั้งคณะผู้ศึกษา ซึ่ง
ประกอบด้วย ประชาชน เกษตรกร และนักวิชาการที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้ผลการศึกษาแล้ว ให้น าเสนอ
เรื่องนี้เข้าหารือในที่ประชุมของคณะกรรมาธิการทรัพยากรพันธุกรรมเพ่ืออาหารและการเกษตร ของ 
FAO ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ออกมาเป็นมติและจัดตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย หนึ่ง 
กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
กระทรวงยุติธรรม สอง องค์กรราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัย
พัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สาม กลุ่มนักวิชาการ  
ประกอบด้วย ๑) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่ี 
ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  
ปราชญ์ท้องถิ่น  ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย  และ ห้า 
การเคหะแห่งชาติ  เป็นผู้รับผิดชอบในก่อสร้าง  โดยให้ตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น
ประธาน ต่อจากนั้นให้ด าเนินการก่อสร้างอุโมงค์  เมื่อสร้างเสร็จก็จัดตั้งองค์กรในรูปองค์การมหาชน
ขึ้นมาบริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๒ แสดงแนวทางผู้เริ่มต้นกระบวนการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

 
อันดับ แนวทาง ข้อดี ข้อเสีย 

๑. เกษตรกร หรือ 
ประชาชน เริ่มต้น 

มีองค์ความรู้เรื่องพืช มีข้อจ ากัดหลายประการ 

๒. สถาบันการศึกษาเป็น
ผู้เริ่มตน้ 

ถ้ามหาวิทยาลัยเริ่มได้ทุกภาคส่วน
ต้องมาเข้าร่วม 

ไม่ได้เริ่มจากฐานรากของ
ประเทศ 

๓. ฝ่ายรัฐเป็นผู้เริ่มต้น ถ้าการเมืองไม่เดินโครงการเกิดยาก ไ ม่ ไ ด้ เ กิ ด ม า จ ากคว า ม
ต้องการของประชาชน 

๔. เ ค รื อ ข่ า ย ผู้ ส น ใ จ
จัดเก็บพันธุ์พืช   

ท าให้ฝ่ายการเมืองเห็นว่ามีคน
ต้องการใช้ประโยชน์ 

ไม่ได้มาจากความต้องการ
ของประชาชนส่วนใหญ่ 

๕. อปท. ควรเป็นผู้เริ่ม   ถ้าทุก อปท.เห็นความส าคัญปัญหานี้
สามารถหยิบยกข้ึนระดับชาติได้ 

มีกลุ่มการเมืองเข้ามา
แทรกแซงท าให้ไม่อิสระ 

๖. เกษตรกรหรือชาวบ้าน
จับมือนักวิชาการ 

ชาวบ้านเป็นแหล่งข้อมูลส าคัญด้าน
พันธุกรรมพืชส่วนนักวิชาการ มี
ความรู้ในเชิงทฤษฎี และเป็นอิสระ 

ไม่ได้เป็นผู้ก าหนดนโยบาย 

 
สรุปว่า ในขั้นตอนการระบุปัญหา จะพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ๑.๑ การพิจารณา

ปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ ประกอบด้วย  
(๑) ความรุนแรงของปัญหา  
สังคมไทยเขายังรู้สึกว่าปัญหานี้มันไกลตัวเขามาก จนกว่ามันจะเกิดแล้ว ซึ่งถ้าปัญหา

มาแล้วมันท าไม่ทัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าคือจะท าอย่างไรให้คนเห็นด้วยหรือตระหนักในเรื่องนี้  โดยต้อง
แยกกลุ่มคนในสังคมก่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หรือใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง ซึ่งก็ประกอบด้วย
ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ นักวิจัยฉะนั้นค าถามนี้คือว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่เชื่อในเรื่อง
พวกนี้หันกลับมาเชื่อและให้ความส าคัญ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนคงใช้เวลานานมาก ดังนั้น
อาจจะออกมาทันทีในรูปของกฎหมาย เช่น เป็นมติคณะรัฐมนตรี 

(๒) จ านวนคนที่เห็นปัญหา 
จ านวนคนที่มองเห็นเรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก แต่ว่าเราจะท าอย่างไรดีให้เขายอมรับตรงนี้

ได้ให้เข้าใจ หากใช้กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Work shop) คนที่มาร่วมท างานการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจจะเห็นด้วยกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชมากขึ้น แล้วคนที่ได้ฟังเวที
สาธารณะเขาก็จะคล้อยตาม นี่คือวิธีการสร้างแนวร่วม 

(๓) การมองเห็นได้ชัด 
เรื่องนี้มันยังไกลตัวคนทั่วไป แต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะในระยะ

หลังๆ เกิดภัยพิบัติมากขึ้น เช่น เหตุการณ์แผ่นดินไหว และภัยพิบัติเกิดแต่ละครั้งรุนแรงมาก แต่ มี
แนวทางที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้ได้ โดยสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย (Social 
media) ไม่ใช่เรื่องยาก แต่ว่าวิธีการเตรียมข้อมูลให้เห็นชัดเจน จะท าให้คนที่ได้ข้อมูลตระหนักถึงเรื่อง
นี้มากขึ้น   



๑๐๕ 

 

๑.๒  การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  
จากปัญหาภัยพิบัติที่มีมากขึ้น  คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ และต่อ

ความมั่นคงทางอาหารในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบัน อย่าง เช่น ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัด
เชียงใหม่ สูญพันธุ์ไปมากกว่า ๖๐ กว่าเปอร์เซ็น ซึ่งหากมีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชก็สามารถเก็บไว้ได้
หลากหลายพันธุ์  อาหารจะอุดมสมบูรณ์ ชาวสวนชาวเกษตรจะมีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องในการเพาะปลูก   
ซึ่งการท าโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์บนอินทนนท์จะเป็นประโยชน์มากในการรองรับปัญหานี้  

๑.๓ บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
ในกรณีของการจะสร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

พบว่ามีความเห็นออกไปหลายแนว แต่จากการวิเคราะห์ได้ข้อสรุปว่า ต้องเริ่มจากชาวบ้านหรือ
เกษตรกรควรจะมาจับมือกับนักวิชาการ เพ่ือศึกษาเป็นการเบื้องต้น ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี 
ออกมาเป็นมติและจัดตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย หนึ่ง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สอง องค์กร
ราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรม
วิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาม กลุ่มนักวิชาการ ประกอบด้วย ๑) นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่ี ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  
รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย และ ห้า การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบใน
ก่อสร้าง โดยให้ตัวแทนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน 

๔.๓.๒.๒ การก าหนดข้อนโยบาย (Formulating policy proposals)   
๑) สถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา  
กรณีการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (Climate change) ท าให้เกิดภัยพิบัติ

โดยมนุษย์คาดการณ์ไม่ได้ ข้อที่สองก็คือว่าเทคโนโลยีด้านการตัดต่อพันธุกรรมมันสูงมากขึ้น ฉะนั้น
การเก็บเมล็ดพันธุ์ที่เป็นของท้องถิ่นดั้งเดิมตั้งแต่ต้นไว้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ส าคัญในการรักษาพันธุกรรม
ของพันธุ์พืชไว้ ข้อสามธุรกิจการท าอุตสาหกรรมการเกษตร อาจจะเป็นตัวท าลายเมล็ดพันธุ์พืชพวกนี้
ได้โดยที่เราไม่รู้ตัว ข้อสี่วิธีการบริโภคอาหารที่ท าให้เราลืมมองกลับมาถึงพันธุ์พืชพันธุ์ไม้ท้องถิ่นมันมี
เพ่ิมมากข้ึน เหล่านี้คือเหตุที่เราต้องเก็บพวกนี้เอาไว้ ถ้าหากวันหนึ่งเราจะเอาพวกนี้กลับมาเมื่อเกิดภัย
พิบัติก็สามารถท าได้ ถ้าต้องการพืชท้องถิ่นไม่ได้ตัดต่อพันธุกรรมก็สามารถท าได้๑๐๔ ดังนั้น จึงมีความ
จ าเป็นในการอนุรักษ์พันธุ์พืช  เพ่ือใช้ในยามคับขันสามารถน าเมล็ดพันธุ์พืชออกมาใช้ได้ เรื่องนี้ มัน
เป็นของประชาชนที่จะช่วยอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์พืช  ถ้าเริ่มต้นจากประชาชน ต้องขอความคิดเห็นที่ว่า
ประชาชนเห็นด้วยหรือไม่ ในการเก็บอนุรักษ์พันธุ์พืชไว้ใช้เมื่อยามจ าเป็น๑๐๕  

                                                        
๑๐๔ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 

๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๐๕ สัมภาษณ์ พระอธิการส าราญ โชติธมฺโม, เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๐๖ 

 

ดังนั้น การรักษาพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารในยามที่ประสบ
วิกฤติจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บ
พันธุกรรมพืชเหล่านี้ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มสุมเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้
จากภัยพิบัติและเกิดวิกฤติขาดแคลนอาหารตามมาได้ หากไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้ดีพอ 

๒) ใครบ้างที่เชื่อว่าสถานการณ์นั้นมีปัญหา 
บรรดานักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของการท างานเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือ

สถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และคนที่เป็นคนในท้องถิ่นคนดั้งเดิมผู้สูงอายุ เชื่อว่าเขา
จะเห็นปัญหาตรงนี้ นี่คือกลุ่มที่ออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่สองนี่น่าสนใจคือกลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับ
พืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือ จีเอ็มโอ รวมถึงกลุ่มที่รับรู้เรื่องของภัยพิบัติ กลุ่มที่บริโภคของสมัยใหม่ 
ซึ่งพวกเขารับรู้เรื่องเหล่านี้ แต่ไม่สามารถท่ีจะจัดการตัวเขาให้กลับมาท าตรงนี้ได้๑๐๖  

๓) หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง 
๓.๑) การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 

(๑) การก าหนดปัญหา 
- ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เกิดข้ึนในอัตรารวดเร็ว 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 

เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม นิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อโลกและมนุษย์ 

- ประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่
แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับ
ความเสียหายได้จากภัยพิบัติ   

(๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
- การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน

ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ราชอาณานอร์เวย์ เพ่ือ
เป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหารส าหรับมนุษยชาติในอนาคต 

- ศึกษาว่าควรเปิดรับฝากพันธุ์พืช ทั้งของไทยและจาก
ต่างประเทศ หรือ รับฝากเฉพาะของไทย  

เมื่อเราก าหนดวัตถุประสงค์แล้ว เราต้องเอาคนสองฝ่าย คือ คนที่สนับสนุนพืชสมัยใหม่  
คนที่ไม่เชื่อว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ เอาคนพวกนี้เข้ามาวิเคราะห์ปัญหากันด้วย กับคนที่เชื่อว่าจะเกิดภัยพิบัติ 
ไม้ท้องถิ่นพืชท้องถิ่นจะหมดไป คนที่ยังมีพฤติกรรมการบริโภคไม้ผลพ้ืนเมือง หรือ พืชพ้ืนเมืองอยู่กับ
กลุ่มคนที่ไม่เอาเรื่องพวกนี้เลย เอาเข้ามาวิเคราะห์ปัญหาร่วมกัน แล้วเราจะเห็นประเด็นที่น่าสนใจ
มากขึ้น วิเคราะห์อย่างไรก็อยู่ที่การเตรียมเนื้อหาว่า ๑. ภัยพิบัติมีโอกาสเกิดขึ้น ๒. พฤติกรรมการ
บริโภคอาหารที่เป็นพันธุ์พืชพ้ืนเมืองอาจจะเปลี่ยนไป ๓. แนวโน้มตลาดที่เป็นพืช GMO จะเพ่ิมมาก

                                                        
         ๑๐๖ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ , อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๐๗ 

 

ขึ้นจริงไหม ทั้งหมดให้ใส่ค าว่า “จริงไหม” ทั้งหมดเลย แล้วให้ทั้งสองฝ่ายที่คิดต่างกันให้มาช่วยกันถก 
อย่างน้อยฝ่ายที่อนุรักษ์และฝ่ายที่ไม่ใช่มันก็ได้ร่วมแสดงความเห็นกัน และผลสรุปอย่างไรอาจจะเป็น
นโยบาย เพราะนโยบายสาธารณะมันต้องมองเห็นฝ่ายที่สนับสนุน และฝ่ายที่ไม่สนับสนุนด้วยไป
พร้อมๆ กัน มันจึงเป็นนโยบายสาธารณะจริงๆ ไม่ได้เอาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขึ้นมา๑๐๗ อย่างไรก็ตาม
โครงการเชิงอนุรักษ์พืชในลักษณะคล้ายการเก็บอุโมงค์ ได้เกิดขึ้น คือ โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืช 
อพ.สธ. ดอยอินทนนท์เชียงใหม่ ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่เก็บพันธุ์พืชไว้บริเวณใต้โถง พระมหาธาตุนภพล
ภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่เป็นการทดลองสร้างห้องเก็บพันธุ์พืช
ใต้ฐานเจดีย์ เบื้องต้นการจัดเก็บได้ผลระดับหนึ่ง และจะรอประเมินผลสักระยะ จึงจะรู้ว่าผลที่แท้จริง
จะเป็นอย่างไร๑๐๘ อย่างไรก็ตาม แม้ว่าแนวคิดนี้จะยังไม่แพร่หลาย ยังมีกลุ่มคนสนใจในวงจ ากัด แต่
คาดว่าพวกกลุ่มป้องกันภัยต่างๆ จะสนับสนุน เพราะจะเป็นการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร และ
เก็บพันธุ์พืชไว้ในที่ปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบัติภัยขึ้นมา๑๐๙ นอกจากนั้นแล้ว กลุ่มเกษตรกรเป็นกลุ่ม
ส าคัญในฐานะของผู้เก็บเมล็ดพันธุ์เพ่ือใช้ในการเพาะปลูกอย่างเช่น กลุ่มชาวปกากญอก็เห็นด้วยใน
การเก็บเมล็ดพันธุ์พืชไว้ในรูปของอุโมงค์เพราะมีความม่ันคง เช่น เมื่อพันธุ์พ้ืนเมืองเกิดหมดพันธุ์ขึ้นมา
ก็สามารถน ามาปลูกใหม่ได้๑๑๐ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากเรื่องนี้ยังมีผู้ให้ความสนใจอยู่ในวงจ ากัด 
โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐและนักการเมือง ดังนั้น แล้วถ้าจะเริ่มก็ต้องไปท าความเข้าใจกับคนที่มี
บทบาทก าหนดนโยบายคือองค์กรรัฐ องค์กรการเมือง ให้เข้าใจถึงความส าคัญตรงนั้น เพราะคนอ่ืน
อาจเข้าใจง่ายแต่ไม่ได้ก าหนดนโยบาย โดยเริ่มจากคนที่เป็นอุปสรรคมากๆ เป็นจุดเริ่มต้นที่เราต้องไป
น าเสนอให้เข้าใจและก าหนดนโยบายร่วมกัน๑๑๑ 

๓.๒)  ก าหนดทางเลือกนโยบาย 
การเก็บพันธุ์พืชไว้ในรูปอุโมงค์จะเป็นหลักประกันในความปลอดของ

อาหาร ยกตัวอย่างในช่วงสงครามอินโดจีน มีการระเบิดประเทศสปป.ลาวอย่างหนักหลายจุด 
โดยเฉพาะกองบัญชาการแห่งหนึ่งของของผู้น าประเทศ สปป.ลาว ซึ่งอยู่ในถ้ า ทุกอย่างยังมั่นคง  
คนอยู่หลายร้อยคนไม่ถูกรบกวนเลย หรือในอนาคตหากเกิดสงครามนิวเคลียร์หรือพิษภัยที่มันรุนแรง
เกี่ยวกับบรรยากาศ เราสามารถใช้ถ้ าบางถ้ ามาเป็นที่หลบภัยหรือที่อยู่ได้เลย เพียงแต่ต้องดัดแปลง

                                                        
        ๑๐๗ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ , อาจารย์ประจ าคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
           ๑๐๘ สัมภาษณ์ นายพรชัย จุฑามาศ, รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
           ๑๐๙ สัมภาษณ์ นายพรชัย จุฑามาศ, รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
           ๑๑๐ สัมภาษณ์ นายองอาจ คามคีรีวงค์, ตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอ ดอยอินนทนนท์ จังหวัดเชีบงใหม่,  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
           ๑๑๑ สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล,  ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๘ 

 

บางส่วนเท่านั้น๑๑๒ ขณะเดียวกันถ้ าที่อยู่ใต้ดินลึกๆ อุณภูมิจะไม่สูงมากอาจจะอยู่ที่ ๒๕-๒๖ องศา 
เท่านั้น เพราะฉะนั้น อุณภูมิค่อนข้างต่ าและที่ส าคัญ คือ คงที่อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นจุดเด่นของลักษณะ
อากาศในถ้ า ซึ่งจะเหมาะส าหรับเก็บรักษาพืชพันธุ์หรืออะไรที่ต้องการอุณหภูมิคงที่๑๑๓ จริงๆ 
หลักฐานทางโบราณคดี ในพ้ืนที่ภาคเหนือแถวปางมะผ้า อ าเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีถ้ าที่
มนุษย์สมัย ๑,๐๐๐-๒,๐๐๐ ปี เขาใช้ประโยชน์จากถ้ าบางที่ก็เป็นที่เก็บอาหาร บางที่ท าเป็นสุสาน  
บางที่ก็เป็นที่อยู่ มีหลักฐานเหล่านี้จ านวนมาก๑๑๔     

ในประเด็นการเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วไป ถ้าด าเนินการระดับ
นานาชาติได้มันจะดี เพราะว่ามันมีสายพันธุ์เก่าที่เราสูญหายไปไม่น้อย แต่มันมีต้นตอที่ประเทศเพ่ือน
บ้านยังมีสายพันธุ์ที่ใกล้เคียงหรือมีต้นแหล่งที่มาร่วมกันอยู่อีกหลายสายพันธุ์ และประเทศไทยน่าจะ
กลายศูนย์กลางหรือฮับที่ดีในเรื่องธนาคารความมั่นคงอาหาร (Food Security Bank) เป็นธนาคาร
สร้างความมั่งคงให้กับอาหารของภูมิภาคอาเซียน หรือ เอเชีย จึงน่าจะจับมือร่วมกันในระดับ
นานาชาติต่อไป๑๑๕ นอกจากนี้รอบๆ ประเทศไทยยังไม่มีใครท าลักษณะเช่นนี้มาก่อน ถ้าเราท าเป็น
ประเทศแรกประเทศอ่ืนก็อาจจะน ามาฝากไว้ที่นี่ เช่น พม่า ลาว เวียดนาม ก็อาจจะฝากไว้ที่นี่ เพราะ
ของเราไม่ค่อยมีภัยธรรมชาติที่รุนแรง ไม่ค่อยมีพายุ หรือ ฝนตกหนักท าให้เกิดความชื้นมาก ของเรา
ได้เปรียบมาก๑๑๖  แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องค่อยเป็นค่อยไปก่อน จะมาท าทีเดียวเลยทั้งหมดไม่ได้  
ต้องท าของเราให้เขาเชื่อถือคือเราเก็บของเราเองมีระบบที่ต่างประเทศยอมรับ จากนั้นก็ค่อยๆ ขยาย
พัฒนาพร้อมที่จะรับจากท่ีอ่ืน แต่ถ้าเริ่มด้วยการที่ใครจะมาฝากก็ฝากได้เลยน่าจะเป็นเรื่องยาก เพราะ
หนึ่งคือเป็นเรื่องของความน่าเชื่อถือของประเทศต่างๆหรือหน่วยงานอ่ืนๆ ที่จะเอามาฝาก สองคือไม่
มั่นใจว่าเราเก็บดีแค่ไหนเพราะว่าเราไม่เคยมีประสบการณ์ไม่เคยท าเรื่องแบบนี้ในระดับสากล๑๑๗ 

โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียด
ดังนี้คือ 

(๑) รูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ในการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์

พืชนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์จ านวน ๔ รูปแบบคือ  
๑)  ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ด

                                                        
           ๑๑๒ สัมภาษณ์ ชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กรมทรัพยากรธรณี, ๔ ตลุาคม ๒๕๕๙. 
          ๑๑๓  สัมภาษณ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ 
กรมทรัพยากรธรณี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๑๔ สัมภาษณ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เช่ียวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศ  
กรมทรัพยากรธรณี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๑๕ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๑๖ สัมภาษณ์ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติ, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๑๗ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๐๙ 

 

พันธุ์พืชทั่วโลก ๒) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย  
๓) ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บ
ใหม่ได้ ๔) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย และให้มีการ
น าเมล็ดพืชไปให้เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 

โดยรายละเอียดแนวทางที่ ๑. ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์
เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก : โดยยึดรูปแบบของ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ ภายในระยะจากหน้าประตูของอาคารไปสู่อุโมงค์ที่อยู่ด้านในประมาณ 
๑๔๕.๙ เมตร (๔๗๘.๗ ฟุต) ความกว้างของแต่ละอุโมงค์อยู่ที่ประมาณ ๙.๕-๑๐ เมตร (๓๑.๒-๓๒.๘ ฟุต) 
และความสูง ๖ เมตร (๑๙.๗ ฟุต) แต่ละอุโมงค์ความยาวประมาณ ๒๗ เมตร (๘๘.๖ ฟุต) ห้องเก็บ
พันธุ์พืชของอุโมงค์สวาลบาร์ดมีจ านวน ๓ ห้อง ตัวห้องเก็บพันธุ์พืชมีความจุในการจัดเก็บได้ ๔.๕ ล้าน
ตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ แต่ละตัวอย่างมีจ านวน เฉลี่ย ๕๐๐ เมล็ด ดังนั้น จ านวนสูงสุดของเมล็ดพืชที่เก็บ
ได้คือ ๔.๕ ล้านเมล็ด ที่สามารถเก็บไว้ในสถานที่แห่งนี้   

ผลดี-ผลเสียของการเลือกแนวทางนี้คือ 
(๑) ประสิทธิผลทางเลือก: 

ข้อดี 
๑) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ที่สามารถสร้างอุโมงค์เก็บพันธุกรรมพืชขนาดใหญ่

ระดับโลก 
๒) สามารถเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชได้จ านวนมาก คือ จ านวนสูงสุด ๔.๕ ล้านเมล็ด 
๓) โอกาสได้รับความร่วมมือจากนานาชาติสูง และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน

และกัน เพราะเป้าหมายโครงการเปิดกว้างส าหรับนานาชาติ 
๔) มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากต่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กร

ระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น 
๕) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข้อเสีย 
๑) การด าเนินการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของไทย อาจจะถูกแทรกแซงจาก

ต่างประเทศ หรือ องค์กรระหว่างประเทศ 
๒) การบริหารจัดการซับซ้อนมาก และต้องเกี่ยวข้องกับหลายฝ่าย เช่น จากผู้ฝาก

พันธุ์พืชจากประเทศต่างๆ หรือองค์กรระหว่างประเทศ 
๓) ต้องใช้พื้นที่ในภูเขา และพ้ืนที่รอบข้างมาก จะเป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม 

(๒) ต้นทุน 
ข้อดี 
๑) เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า เพราะนอกจากจะเก็บพันธุกรรมพืชของไทยได้แล้ว ยังสามารถ

เก็บพันธุพืชจากทั่วโลกได้อีกด้วย 
 
 



๑๑๐ 

 

ข้อเสีย 
๑) ใช้เงินลงทุนสูงคือ ในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ดราชอาณาจักรนอร์เวย์ใช้

งบประมาณในการก่อสร้างอุโมงค์แห่งนี้ประมาณ ๕๐ ล้าน NOK (คิดเป็นเงินไทย ๒๐๓,๐๓๔,๗๐๐.๓๙ บาท) 
โดยค่าใช้จ่ายกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด ประกอบด้วย 

(๑) ตัวอุโมงค์ ถนน และพ้ืนที่เปิด (open areas) 
(๒) ตัวอาคาร และสัญญาทางเทคนิค 
(๓) ค่าธรรมเนียม ผู้ดูแลระบบ ค่าใช้จ่าย 
(๔) ภาษี (ภายในอุโมงค์สวาลบาร์ดไม่ต้องจ่าย) 

 
ตารางท่ี ๔.๓ แสดงแนวทางที่ ๑ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 

สวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก 
 

ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 
ยึดรูปแบบขนาดตั ว
อาคารอุโมงค์เหมือน
อุ โ ม งค์ เ ก็ บ พัน ธุ์ พื ช
สวาลบาร์ดและเปิดรับ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่ว
โลก 

๑.ประสิทธิผล
ทางเลือก 

๑) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ไทย 
๒) เก็บตัวอย่างพันธุ์พืชได้
จ านวนมาก 
๓) โอกาสได้รับความร่วมมือ
จากนานาชาติสูง 
๔) มีโอกาสได้รับการ
สนับสนุนด้านงบประมาณ
จากต่างประเทศ 
๕) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 

๑) อาจจะถูกแทรกแซง
จากต่างประเทศ หรือ 
องค์กรระหว่างประเทศ 
๒) การบริหารจัดการ
ซับซ้อนมาก 
๓) ต้องใช้พื้นที่ในภูเขา 
และพ้ืนที่รอบข้างมาก
เป็นการท าลาย
สิ่งแวดล้อมมาก 

๒. ต้นทุน ๑) เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า 
เพราะเก็บได้ทั้งพันธุกรรมพืช
ของไทยและพันธุพืชจากทั่ว
โลก 

๑) ใช้เงินลงทุนสูง 

 
แนวทางท่ี ๒ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย 

รูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดทุกอย่าง แต่ขนาดจะลดลง
ครึ่งหนึ่ง คือ ภายในระยะจากหน้าประตูของอาคารไปสู่อุโมงค์ที่อยู่ด้านในประมาณ ๗๒.๙๕ เมตร  
ความกว้างของแต่ละอุโมงค์อยู่ที่ประมาณ ๔.๗๕-๕ เมตร และความสูง ๓ เมตร แต่ละอุโมงค์ความยาว 
ประมาณ ๑๓.๕ เมตร ห้องเก็บพันธุ์พืชรูปแบบนี้มีจ านวน ๓ ห้อง ตัวห้องเก็บพันธุ์พืชมีความจุในการ
จัดเก็บได้ ๒.๒๕ ล้านตัวอย่างเมล็ดพันธุ์ แต่ละตัวอย่างมีจ านวน เฉลี่ย ๕๐๐ เมล็ด 

 
 



๑๑๑ 

 

ผลดี-ผลเสียของการเลือกแนวทางนี้คือ 
(๑) ประสิทธิผลทางเลือก 

ข้อดี 
๑) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ที่สามารถสร้างอุโมงค์เก็บพันธุกรรมพืชเป็นของตัวเอง 
๒) สามารถสร้างหลักประกันด้านอาหารเหนือกว่าประเทศอ่ืน 
๓) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔) ใช้พื้นที่ในภูเขา พ้ืนที่รอบข้าง และท าลายสิ่งแวดล้อม น้อยกว่าแบบแรก 
ข้อเสีย 
๑) การเก็บเฉพาะของไทย ไม่เกิดความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ 
๒) อาจจะไม่ได้รับการร่วมมือจากนานาชาติเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นผลประโยชน์

เฉพาะของไทย 
(๒) ต้นทุน 

ข้อดี 
๑) เป็นการลงทุนคุ้มค่า จะช่วยเก็บพันธุกรรมพืชของไทยในแหล่งที่มั่นคง 
๒) ใช้เงินลงทุนต่ ากว่าทางเลือกแรกครึ่งหนึ่ง โดยมูลค่าในการก่อสร้างตามทางเลือก 

ที่ ๒ จะอยู่ที่ประมาณ ๑๐๑,๕๑๗,๓๕๐ บาท 
ข้อเสีย 
๑) ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการยอมรับจากทั่วโลก

จะอยู่ในวงแคบ 
 
ตารางท่ี ๔.๔ แสดงแนวทางที่ ๒ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืช

เฉพาะของไทย 
 

ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 
ย่อขนาดลงครึ่ งหนึ่ ง
ของอุโมงค์สวาลบาร์ด
และรั บฝากพันธุ์ พื ช
เฉพาะของไทย 
 
 
 
 

๑.ประสิทธิผล
ทางเลือก 

๑) สร้างชื่อเสียงให้ประเทศ
ไทย 
๒) สามารถสร้างหลักประกัน
ด้ า น อ า ห า ร เ ห นื อ ก ว่ า
ประเทศอ่ืน 
๓) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
๔) ใช้พื้นที่ในภูเขา พ้ืนที่รอบ
ข้าง และท าลายสิ่งแวดล้อม 
น้อยกว่าแบบแรก 

๑) การเก็บเฉพาะของ
ไ ท ย  ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม
หลากหลายของเมล็ด
พันธุ์ 
๒) อาจจะไม่ได้รับการ
ร่วมมือจากนานาชาติ
เท่าที่ควร  เนื่องจากเป็น
ผลประโยชน์เฉพาะของ
ไทย 

 
 
 



๑๑๒ 

 

ตารางท่ี ๔.๔ แสดงแนวทางที่ ๒ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืช
เฉพาะของไทย (ต่อ) 

 
ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 

 ๒. ต้นทุน ๑) เป็นการลงทุนที่คุ้มค่า จะ
ช่วยเก็บพันธุกรรมพืชของ
ไทยในแหล่งที่มั่นคง 
๒ ) ใ ช้ เ งิ น ล ง ทุ น ต่ า ก ว่ า
ทางเลือกแรกครึ่งหนึ่ง 

๑) ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งก็
จริง แต่ประสิทธิภาพใน
การจั ด เ ก็ บ  และการ
ยอมรับจากทั่วโลกจะอยู่
ในวงแคบ 

 
โดยแนวทางที่ ๓) ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด

และเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกร
เพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ : โดยรูปแบบของอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชแบบนี้   ขนาดของอุโมงค์ 
และประสิทธิภาพในการจัดเก็บ ยึดแนวทางของอุโมงค์สวาลบาร์ด ทุกประการตามทางเลือกที่ ๑   
เพียงแต่ในส่วนเมล็ดพันธุ์พืชของไทย ให้แจกจ่ายแก่เกษตรกร น าไปเพาะปลูกหมุนเวียน แล้วน า
กลับมาเก็บไว้ใหม่เป็นระยะๆ ตามความเหมาะสม    

ผลดี-ผลเสียของการเลือกแนวทางนี้คือ 
(๑) ประสิทธิผลทางเลือก: 

ข้อดี 
๑) จะมีหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะมีการน าเมล็ด

พันธุ์ที่ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ 
๒) สามารถสร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทย ที่สามารถสร้างอุโมงค์เก็บพันธุกรรมพืชเป็น

ของตัวเอง  และเป็นการเก็บเมล็ดพันธุ์ในรูปของอุโมงค์ ที่มีหลักประกันว่าสามารถน าไปใช้ได้จริง 
เพราะมีการน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูกเป็นระยะๆ และน ามาเก็บใหม่ 

๓) สามารถเก็บตัวอย่างพันธุ์พืชได้จ านวนมาก ทั้งของไทย และต่างประเทศ รวมกัน
ประมาณ คือ ๔.๕ ล้านตัวอย่างเมล็ด 

๔) โอกาสได้รับความร่วมมือจากนานาชาติสูง และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกัน
และกัน 

๕) มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านงบประมาณจากต่างประเทศ โดยเฉพาะองค์กร
ระหว่างประเทศ เช่น FAO เป็นต้น 

๖) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข้อเสีย 
๑) อาจจะเกิดความไม่ไว้วางใจของต่างชาติที่น าเมล็ดพันธุ์มาฝาก เนื่องจากมีการน า

เมล็ดพันธุ์ที่รับฝากเอาไปปลูก แม้จะเป็นเมล็ดพันธุ์เฉพาะของไทยก็ตาม แต่กรณีของสวาลบาร์ด 
นอร์เวย์ มีการก าหนดอย่างชัดเจนว่า ห้ามมีการน าไปใช้ประโยชน์อย่างเด็ดขาด 

๒) หากมีความต้องการจากเกษตรมากๆ อาจจะท าให้เมล็ดพันธุ์ขาดแคลน 



๑๑๓ 

 

๓) งบประมาณ อาจเพ่ิมมากขึ้นจากการจัดการในเรื่องกระบวนการน าเมล็ดพันธุ์ไป
เพาะปลูก รวมทั้งต้องช่วยเกษตรในการดูแลพืชพันธุ์เหล่านั้น 

๔) ต้องใช้พื้นที่ในภูเขา พ้ืนที่รอบข้างมาก เป็นการท าลายสิ่งแวดล้อม  
(๒) ต้นทุน 

ข้อดี 
๑) จะเป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่าและมีหลักประกันว่าเมล็ดพันธุ์ที่น ามาเก็บมี

ประสิทธิภาพ  และจะช่วยให้เกษตรเห็นถึงประโยชน์ของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชแห่งนี้ 
ข้อเสีย 
๑) ใช้เงินลงทุนสูงประมาณ ๒๐๓,๐๓๔,๗๐๐.๓๙ บาท ในกรณีการก่อสร้างอุโมงค์

อุโมงค์ ยังจะต้องจัดงบอีกส่วนหนึ่งในการอ านวยความสะดวก และช่วยเหลือเกษตรในการเพาะปลูก 
และน ามาจัดเก็บ 
 
ตารางท่ี ๔.๕  แสดงแนวทางที่ ๓ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด

และเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้
เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 

 
ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 

ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคาร
อุโมงค์ เหมือนอุโมงค์ เก็บ
พันธุ์ พืชสวาลบาร์ดและ
เปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืช
ทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ด
พืช เฉพาะของไทยไปให้
เกษตรกรเพาะปลูก และน า
พันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 

๑ . ป ร ะ สิ ท ธิ ผ ล
ทางเลือก 
 

๑)จะมีหลักประกันถึง
ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพขอ ง
เมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง  
๒.สร้ า งชื่ อ เสี ยง ให้
ประเทศไทย  
๓.เก็บตัวอย่างพันธุ์
พืชได้จ านวนมาก ทั้ง
ข อ ง ไ ท ย แ ล ะ
ต่างประเทศ 
๔.ได้รับความร่วมมือ
จากนานาชาติสูง 
๕.มีโอกาสได้รับการ
ง บ ส นั บ ส นุ น จ า ก
ต่างประเทศ 
๖ . ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร
ท่องเที่ยว 

๑.อาจจะเกิดความไม่
ไว้วางใจของต่างชาติที่
เกรงว่าไทยจะแอบน า
เมล็ดพันธุ์ไปใช้ 
๒.หากมีความต้องการ
จ า ก เ ก ษ ต ร ม า ก ๆ 
อาจจะท าให้เมล็ดพันธุ์
ขาดแคลน 
๓.งบประมาณ อาจ
เ พ่ิมมากขึ้นจากการ
จัดการในเรื่องกระบวน
น า เ ม ล็ ด พั น ธุ์ ไ ป
เพาะปลูก รวมทั้งต้อง
ช่วยเกษตรในการดูแล
พืชพันธุ์เหล่านั้น 
๔.ต้องใช้พ้ืนที่ในภูเขา 
พ้ื นที่ ร อบข้ า ง  แล ะ
ท าลายสิ่งแวดล้อม 

 



๑๑๔ 

 

ตารางท่ี ๔.๕  แสดงแนวทางที่ ๓ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด
และเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้
เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ (ต่อ) 

 
ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 

 ๒. ต้นทุน ๑) เป็นการลงทุนที่มี
ค ว า ม คุ้ ม ค่ า แ ล ะ มี
หลักประกันว่าเมล็ด
พั น ธุ์ ที่ น า ม า เ ก็ บ มี
ประสิทธิภาพ   

๒) อาจจะต้องใช้เงินลงทุนสูง 
นอกจากสร้างอุโมงค์   อาจจะ
ต้องจัดงบอ านวยความสะดวก
และช่วยเหลือเกษตรในการ
เพาะปลูกและน ามาจัดเก็บ 

 
แนวทางท่ี ๔ ยึดตามแนวทางทางเลือกท่ี ๒ คือ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ด

และรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชไปให้เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บ
ใหม่ได้ 

ผลดี-ผลเสียของการเลือกแนวทางนี้คือ 
(๑) ประสิทธิผลทางเลือก 

ข้อดี 
๑) เป็นอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของไทยเอง และการน าเมล็ดพันธุ์ไปให้เกษตรกรปลูกจะ

ท าให้มั่นใจในประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์เหล่านั้นว่าสามารถน าปลูกได้จริง 
๒) การที่อุโมงค์เก็บเฉพาะเมล็ดของไทย และมีการน าไปให้เกษตรกรปลูก ท าให้ไม่

ต้องหวั่นเกรงต่างประเทศครหา ท าให้การด าเนินงานต่างๆ สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ 
๓) การจัดการในการจัดเก็บมีความซับซ้อนน้อยลง 
๔) ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว 
ข้อเสีย 
๑) การเก็บเฉพาะของไทย ไม่เกิดความหลากหลายของเมล็ดพันธุ์ 
๒) นานาชาติอาจจะไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควร เนื่องจากเป็นผลประโยชน์เฉพาะ

ของไทย 
๓) มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม แม้ว่าขนาดจะเล็กลง 

(๒) ต้นทุน 
ข้อดี 
๑) เป็นการลงทุนที่มีความคุ้มค่า จะช่วยเก็บพันธุกรรมพืชของไทยในแหล่งที่มั่นคง 

และครบวงจร 
๒) ใช้เงินลงทุนต่ ากว่าทางเลือกแรกครึ่งหนึ่ง  
ข้อเสีย 
๑) ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งก็จริง แต่ประสิทธิภาพในการจัดเก็บ และการยอมรับจากทั่วโลก

จะอยู่ในวงแคบ 



๑๑๕ 

 

๒) ต้นทุนอาจจะไปเพ่ิมในส่วนของกระบวนการ การน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูก การปลูก 
และกระบวนการน าเมล็ดพันธุ์มาเก็บใหม่ 
 
ตารางท่ี ๔.๖ แสดงแนวทางท่ี ๔ ยึดตามแนวทางทางเลือกที่ ๒  คือ ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์

สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชไปให้เกษตรกร
เพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 

 
ทางเลือก ประเด็น ข้อดี ข้อเสีย 

ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของ
อุโมงค์สวาลบาร์ดและ
รับฝากพันธุ์ พืชเฉพาะ
ของไทย  แต่ให้มีการน า
เมล็ดพืชไปให้เกษตรกร
เพาะปลูกและน าพันธุ์มา
เก็บใหม่ได ้

๑.ประสิทธิผล
ทางเลือก 

๑) การน าเมล็ดพันธุ์ไปให้
เกษตรกรปลูกจะท าให้
มั่นใจประสิทธิภาพของ
เมล็ดพันธุ์ 
๒) เป็นของไทยเองสามารถ
ตัดสินใจได้อย่างอิสระ 
๓) การจัดการในการจัดเก็บ
มีความซับซ้อนน้อยลง 
๔) ช่วยส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว 

๑) การเก็บเฉพาะของ
ไ ท ย  ไ ม่ เ กิ ด ค ว า ม
หลากหลายของ เมล็ ด
เมล็ดพันธุ์ 
๒) นานาชาติ อาจจะไม่ให้
ความร่วมมือเท่าที่ควร  
เนื่องจากเป็นผลประโยชน์
เฉพาะของไทย 
๓ )  มี ผ ล ก ร ะ ท บ ด้ า น
สิ่งแวดล้อม แม้ว่าขนาด
จะเล็กลง 

๒.ต้นทุน ๑) เป็นการลงทุนที่มีความ
คุ้มคา่ จะช่วยเก็บพันธุกรรม
พืชของไทยในแหล่งที่มั่นคง 
และครบวงจร 
๒)  ใช้ เ งิ น ลงทุ นต่ า กว่ า
ทางเลือกแรกครึ่งหนึ่ง 

๑) ราคาถูกลงครึ่งหนึ่งก็
จริง แต่ประสิทธิภาพใน
กา ร จั ด เ ก็ บ  แล ะกา ร
ยอมรับจากทั่วโลกจะอยู่
ในวงแคบ 
๒) ต้นทุนอาจจะไปเพ่ิม
ในส่วนของกระบวนการ 
การน าเมล็ดพันธุ์ไปปลูก 
ก า ร ร ป ลู ก  แ ล ะ
กระบวนการน าเมล็ดพันธุ์
มาเก็บใหม่ 

 

อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางที่  ๓ คือ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคาร
อุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน า
เมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า 
นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์ พืชของโลกแล้ว ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับ
ประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วย
เก็บเมล็ดพันธุ์เมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน าออกมาใช้ได้เมื่อมีความต้องการและ จะมีหลักประกัน



๑๑๖ 

 

ถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะมีการน าเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะ
น าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง 

และแนวทางนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุดคือ อยู่ในถิ่น  
อยู่ในภูมินิเวศน์ และความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ซึ่ง
ประวัติศาสตร์เรื่องนี้ คนตระหนักดี มนุษย์จะได้ประโยชน์ในทางยา อาหารและอ่ืนๆ มากกว่าเก็บไว้
ในห้องเย็น  ดังนั้น ธนาคารเชื้อพันธุ์พืช หรือยีนแบงก์ (Gene Bank) แบบรวมศูนย์ก็คือว่า มันจะต้อง
มีความสัมพันธ์แบบหนึ่ง เช่น สถานที่เก็บไม้พันธุ์ที่ชุมชนท้องถิ่นสามารถน าไปฝากได้ หรือ บางพันธุ์
เสี่ยงที่ไม่มีใครดูแล และจะต้องมีใครเก็บเอาไว้ และถึงเวลาถอนออกมา เพ่ือน ามาปลูกเพ่ือให้เกิด
ความงอกงาม เมื่อเหลือก็น ามาเก็บอีก ตรงนี้มีน้อย ดังนั้นการจัดตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืช จะต้อง
จัดการให้ได้ หน้าที่ต้องท าให้เกิดการไหลเวียนจึงจะงอกงาม๑๑๘ 

ดังนั้น ถ้าจะตั้งธนาคารเชื้อพันธุ์พืช หรือยีนแบงก์ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กันเสมอ ไม่นั้น
การอนุรักษ์พันธุกรรมไม่สามารถเกิดได้ สรุปคือ การอนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็มและการ
อนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะเป็นการสร้างหลักประกันให้มีเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน  ส่วนยีนแบงก์จะช่วย
สนับสนุน ยีนแบงก์จะอยู่ไม่ได้ถ้าขาดรายย่อย เพราะปลูกพืชปีแล้วปีเล่า แล้วน าไปเก็บไว้ในยีนแบงก์ 
ต้องเชื่อมโยงกันในการอนุรักษ์จึงจะเกิดได้ ยั่งยืนแท้จริง๑๑๙ ถ้าเราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ชนิด ก. ส่วนหนึ่ง
เก็บไว้ ส่วนหนึ่งก็กระจาย มันก็เกิดเติบโตตามท้องถิ่นตามธรรมชาติของมัน มันอาจจะไปในภาวะที่
เหมาะสมที่สุดดีที่สุดพัฒนาตัวเองที่ดีที่สุดก็ได้ เราจะเก็บเมล็ดพันธุ์ ข. ก็เหมือนกัน ส่วนที่เก็บก็เก็บ 
อีกส่วนก็กระจายออกไป เป็นการสร้างหลักประกันและเทียบเคียง คือต้องพิสูจน์ให้ได้ว่านี่ไม่ใช่วิธี
เดียวที่จะต้องท าแบบนี้ แต่ถ้าท าทั้งสองอย่างอาจจะเป็นวิธีที่ถูกก็ได้ ถ้าท าทั้ง ๒ วิธี มันจะไม่มีข้อ
ถกเถียง๑๒๐ สรุปง่ายคือ ให้ส่วนหนึ่งรัฐเก็บส่วนหนึ่งชาวบ้านเก็บ เพราะถึงอย่างไรเก็บไว้ในยีนแบงก์
จะต้องเอามาปลูกเพ่ือรักษาให้มันมีชีวิตตลอด  ชาวบ้านเองมีการท าแปลงทุกปีรวมสายพันธุ์พ้ืนบ้านที่
เหมาะสมกับตัวเองเอาไว้ จะได้ช่วยกระจายความเสี่ยง  เป็นการอนุรักษ์พืชพันธุ์ในถิ่นและนอกถิ่น  
จะท าให้พันธุกรรมยังคงมีอยู่ บางทีมันอาจจะปรับไปตามสภาพ แต่โดยทั่วไปถ้ามันเอามาปลูกแล้วมัน
จะไปตามสภาพของมันเองโดยธรรมชาติและก็เป็นฐานพันธุกรรม ตอนนี้มีชุมชนที่เก็บพันธุ์พ้ืนบ้านอยู่
จ านวนมาก มีทุกภาค๑๒๑   

ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับ แผนกลยุทธ์ทั่วโลกส าหรับการอนุรักษ์พืช (Global  Strategy for 
Plant Conservation) องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ืออนุรักษ์ธรรมชาติ International 
Union for Conservation of Nature (IUCN) ที่ประเทศไทยเป็นภาคีสมาชิก มีพันธกรณีระหว่าง
ประเทศที่จะต้องอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองหายากทั้งในและนอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติ ( in situ และ 
ex situ) นอกจากจะต้องอนุรักษ์พันธุ์พืชพ้ืนเมืองหายากทั้งในและนอกถิ่นอาศัยตามธรรมชาติแล้ว  
ยังค านึงถึงการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาท้องถิ่น การเสริมสร้างสมรรถนะและการแบ่งปัน
ผลประโยชน์จากภูมิปัญญาอย่างทัดเทียม๑๒๒ 
                                                        
         ๑๑๘ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๑๙ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙.  
         ๑๒๐ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๒๑ สัมภาษณ์ นายสุภา ใยเมือง, ผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๒๒ ครรชิต ธรรมศิริ และคณะ , Conservation and Breeding, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
http://www.sc.mahidol.ac.th/usr/?p=421 [๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 



๑๑๗ 

 

แต่อย่างไรก็ตาม ยีนแบงก์ต้องท าหลายแห่งไม่ควรท าที่เดียว เหมือนกับเก็บไข่ไว้ในตะกร้า
ใบเดียว เช่น ทุเรียน ถ้าจะให้เขาสะดวกต้องกระจายในแหล่งที่เหมาะสมไม่ใช่อุโมงค์อย่างเดียว  
ต้องเก็บให้เหมาะสมกับสภาพของมัน๑๒๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพที่ ๔.๓  แสดงตัวแบบและการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่ที่เหมาะสม 

                                                        
        ๑๒๓  สัมภาษณ์ วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

รูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกร
เพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ 

อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ 

ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก ห้องเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของไทย 

เมล็ดพันธุ์พืชจากทั่วโลก เมล็ดพันธุ์พืชของไทย 

น าเมล็ดพันธุ์พืชมาเพาะปลูกในไร่นา 

ถอน ฝาก ฝาก 

คัดเลือกเมล็ดพันธุ์คุณภาพ 



๑๑๘ 

 

(๒) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ในการด าเนินการโครงการให้ลุล่วง ผู้บริหารจัดการนับเป็นเรื่องส าคัญ แต่องค์กรที่จะเข้า

มาจัดการควรเป็นแบบใด ควรตั้งองค์กรใหม่ หรือ ใช้หน่วยงานของราชการที่มีอยู่แล้ว    
๑) ใช้หน่วยงานเดิม  
ในกรณีการบริหารจัดการและการด าเนินงานอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดนั้น ได้ใช้

หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว คือ ธนาคารพันธุกรรมนอร์ดิก (Nordic Genebank) ซึ่งจะท าหน้าที่ทั้งด้าน
ข้อตกลงการฝากเมล็ดพันธุ์พืช รวมทั้งกฎระเบียบและขั้นตอนอ่ืน ๆ อยู่ภายใต้การพัฒนา และจะมี
การ ให้บริการ๑๒๔ ซึ่งหากมาพิจารณาในกรณีของประเทศไทย ในปัจจุบันประเทศไทยได้มีการจัดตั้ง
แหล่งเก็บพันธุกรรมพืชแล้วหลายแหล่งทั้งของหน่วยงานรัฐรวมทั้งมหาวิทยาลัยและสถานศึกษาต่างๆ 
ดังนี้๑๒๕คือ    

๑. ศูนย์ปฏิบัติการและเก็บรักษาเมล็ดเชื้อพันธุ์ข้าวแห่งชาติ ณ ศูนย์วิจัยข้าวปทุมธานี 
สถาบันวิจัยข้าว กรมวิชาการเกษตร ประเทศไทยได้เริ่มด าเนินการเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าวพ้ืนเมืองมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๔๘๐ และกระท ากันอย่างจริงจังเมื่อปี พ.ศ.๒๔๙๓ 

๒. ธนาคารเชื้อพันธุ์พืชแห่งชาติ (The National Genebank of Thailand) เป็น
ศูนย์เก็บรักษาพันธุกรรมพืช ณ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ตั้งขึ้นเมื่อ 
พ.ศ.๒๕๒๗ ศูนย์นี้เป็นเครือข่ายสากล มีคณะกรรมการสากลว่าด้วยพันธุกรรมทางพืช (International 
Board for Plant Genetic Resources - IBPGR) เป็นผู้ก ากับดูแล มีวัตถุประสงค์เพ่ือส่วนรวมทั่ว
โลกเพ่ือปกป้องรักษาและแลกเปลี่ยนทรัพยากรพันธุกรรมพืชทั้งภายในและต่างประเทศ 

๓. ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร ตั้งอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทั่ว
ประเทศ ได้ท าการทดลองวิจัยและเก็บรวบรวมพันธุ์ข้าว พืชไร่ พืชสวน ยาง และหม่อนไหม 

หน่วยงานเก็บพันธุ์พันธุ์พืชเหล่านี้ โดยส่วนใหญ่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แต่
ผู้วิจัยมีความเห็นว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องการบูรณาการกันภายใน เหมือนกับหน่วยงานราชการทั่วๆ ไป 

บางทีพอท าขึ้นมาเนื่องจากว่ามันต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ภายในองค์กรเดียวกันเอง 
บางทีก็ไม่บูรณาการณ์กันมีปัญหาอีก ท าให้มันไม่สามารถท างานได้อย่างที่ตั้ งใจไว้ บางทีการบูรณา
การณ์มันต้องหาวิธีอ่ืนด้วย ยิ่งการเก็บเมล็ดพันธุ์มันต้องใช้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาก อีกอันหนึ่ง
คือองค์กรที่มีอยู่แล้วจะท าอะไร ถ้าสร้างอีกอันหนึ่งขึ้นมา ถ้ายังมีอยู่แล้วท าเหมือนเดิมหรือจะเอามา
ท าอันนี้ทั้งหมดแล้วใช้วิธีแบบเดิมอย่างไร คือองค์กรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับการศึกษาความเป็นไปได้
ของโมเดลนี้มันควรจะเป็นสักกี่โมเดลหรืออย่างไร แล้วตัวองค์กรมันก็จะศึกษาโมเดลนี้ คือถ้าสร้าง
องค์กรใหม่มาเรื่อยๆมันก็มีปัญหาเหมือนเดิมคิดว่ามันไม่ได้แก้ปัญหาอะไรเท่าไหร่๑๒๖ อย่างไรก็ตาม 

                                                        
         ๑๒๔ The Ministry of Agriculture and Food, the Kingdom of Norway, Management and 
operations, [online]. Available from : http://www.regjeringen.no/en/dep/lmd/campain/svalbard-
global-seed-vault/description.html?id=464076 [๖ ตุลาคม ๒๕๕๗]. 
         ๑๒๕ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ , แหล่งพันธุกรรมพืชในประเทศไทย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : 
http://www2.swu.ac.th/royal/book2/b2c9t4.html [๑๐ ธันวาคม ๒๕๕๗]. 
         ๑๒๖ สัมภาษณ์ นางสาวสุภา ใยเมือง, ผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย), ๔ ตุลาคม 
๒๕๕๙. 



๑๑๙ 

 

แม้องค์กรเหล่านี้ จะมีความเกี่ยวพันธุ์กับเรื่องพันธุกรรมพืช แต่ระบบการบริหารของระบบราชการ 
จะเป็นลักษณะสอดประสานกันยาก อาจจะดึงหน่วยงานเหล่านี้เข้ามาร่วม แต่การด าเนินงานควรจะ
ท าในรูปของกรรมการที่มีอ านาจเฉพาะ๑๒๗ และถ้าให้หน่วยงานรับผิดชอบที่สังกัดกระทรวงใด
กระทรวงหนึ่ง มันก็ค่อนข้างยากการที่จะบูรณาการอย่าง ๑๐๐% แต่ถ้าให้หน่วยงานใหม่ดูแลมันก็
ต้องไปคิดรูปแบบต้องไปศึกษาว่าแบบไหนถึงจะเหมาะสม มันอาจจะเป็นการร่วมมันกับภาคเอกชนก็
ได้ถ้าศึกษาออกมาแล้วได้ผลประโยชน์ดี ไม่จ าเป็นต้องภาครัฐท าโดดๆ ต้องไปศึกษารูปแบบ๑๒๘  

๒) การตั้งองค์กรใหม่  
ในขณะที่กลุ่มผู้ให้สัมภาษณ์เชิงลึกอีกกลุ่มเห็นด้วยกับการตั้งองค์กรใหม่ โดยเห็นว่า

ต้องมีองค์กรใหม่ เข้ามาท าหน้าที่ในการดูแลโครงการอุโมงค์พันธุ์พืชนี้ และต้องมีอ านาจเป็นการ
เฉพาะ เพ่ือจะได้ง่ายต่อการท างาน เนื่องจากถ้าใช้รูปแบบของหน่วยรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่า
อาจจะมตีัวประสาน แต่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือ ดังนั้น การด าเนินจะเป็นไปอย่างล าบาก การตั้ง
เป็นองค์กรใหม่ ที่มีอ านาจเด็ดขาดจึงมีความจ าเป็น เช่น อาจจะมีการจัดตั้งในรูปขององค์การมหาชน 
ตรงนี้น่าศึกษาดูว่ามีความเป็นได้มากน้อยเพียงใด๑๒๙ 

องค์กรที่อิสระนี้ จะง่ายต่อการบริหารจัดการ ไม่ต้องขึ้นตรงกับใคร อยากไปเก็บที่ไหน
อะไรก็จะง่ายกว่า เพราะบางครั้งการบริหารจัดการจะล าบาก ถ้าเป็นรัฐบาลบางทีต้องขอครึ่งปี๑๓๐ 
ดังนั้นแล้ว ควรจะออกจากระบบราชการให้มันเป็น “องค์การมหาชน” ให้บริหารงานกันโดยที่
คล่องตัวกว่านี้๑๓๑  

ส าหรับสภาพภารกิจที่ จะจัดตั้ ง เป็นองค์การมหาชน มาตรา ๕ วรรคแรก 
(พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒) ได้บัญญัติถึงหลักเกณฑ์พ้ืนฐานในการจัดตั้งองค์การ
มหาชน ไว้ว่าเมื่อรัฐบาลมีแผนงานหรือนโยบายด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะ เพื่อจัดท าบริการสาธารณะ 
และมีความเหมาะสมที่จะจัดตั้งหน่วยงานบริหารขึ้นใหม่แตกต่างไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
โดยมีความมุ่งหมายให้มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดจะจัดตั้ง
เป็นองค์การมหาชนโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามพระราชบัญญัตินี้ก็ได้๑๓๒   

 

                                                        
         ๑๒๗ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
        ๑๒๘ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
        ๑๒๙ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล,  
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๓๐  สัมภาษณ์ นายองอาจ คามคีรีวงค์, ตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอ ดอยอินนทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ,  
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
      ๑๓๑ สัมภาษณ์ นายปรเมษ ธนัญชยานนท์, ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓ จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๕๙.        
         ๑๓๒ สุนทรี สุภาสงวน และคณะ, องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงาน ก.พ.ร,๒๕๕๔), หน้า ๕ . 



๑๒๐ 

 

กิจการอันเป็นบริการสาธารณะที่จะจัดตั้งเป็นองค์การมหาชนตามวรรคหนึ่ง ได้แก่การ
รับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา การศึกษาอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐการ
ทะนุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม การพัฒนาและส่งเสริมการกีฬา การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา
และการวิจัย การถ่ายทอดและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การสังคมสงเคราะห์การอ านวยบริการ
แก่ประชาชน หรือการด าเนินการอันเป็นสาธารณประโยชน์อ่ืนใด ทั้งนี้โดยต้องไม่เป็นกิจการที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสวงหาก าไรเป็นหลัก๑๓๓  

ในส่วนของผู้ศึกษาเห็นด้วยกับการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในรูปขององค์การมหาชน  เพ่ือ
ความสะดวก และอิสระในการบริหารงานระดับหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของการบริหาร
จัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 

แต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการ ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพราะถ้าชุมชนมีส่วนร่วม  
ก็จะตอบค าถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ความคล่องตัว ต้องให้คนที่เข้ามาใช้มาร่วมบริหารด้วย  
แล้วต้องมีความเป็นท้องถิ่นด้วย มีส่วนกลางมาเชื่อมโยงด้วย ต้องมีความน่าสนใจ คือหนึ่งต้องกระจาย
ไปตามภูมินิเวศน์ต่างๆ เป็นเครือข่ายของยีนแบงก์ ซึ่งจะตอบสนองตามเหตุผลทางกายภาพตาม
ธรรมชาติด้วย พืชที่อยู่ที่ใดก็จะต้องการสภาพทางกายภาพในลักษณะแบบเดียวกันที่มันเจริญเติบโต
ในธรรมชาติ เพราะฉะนั้นก็ต้องมีหลากหลายเป็นเครือข่ายของยีนแบงก์เป็นเหตุผลเรื่องของกายภาพ
และธรรมชาติ เหตุผลข้อที่สองคือเรื่องของกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชนท้องถิ่นที่เขาเป็นคนรักษา
ความหลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการนั่นเอง เพราะทั้งฝากและถอน 
ก็ควรจะมีควรส่วนร่วมด้วย ความเป็นเจ้าของก็จะมี สะดวกรวดเร็ว ประสิทธิภาพก็จะเกิดขึ้นด้วย 
ไม่เช่นนั้นจะติดกลไกราชการ๑๓๔  

สรุปว่า ในการบริหารจัดการเป็นเรื่องส าคัญต่อความส าเร็จหรือล้มเหลว แต่จะมี การตั้ง
องค์กรใหม่หรือหน่วยงานเดิมดูแล โดยเรื่องนี้มีความเห็นของสองฝ่ายคือ โดยฝ่ายแรกเห็นว่าควรใช้
หน่วยงานเดิมที่มีอยู่แล้ว เพราะถ้าตั้งขึ้นมาใหม่ ไม่บูรณาการกันก็มีปัญหาอีกและจะเอาหน่วยงามเดิม
ไปไว้ไหน แต่ฝ่ายที่เห็นว่าควรตั้งองค์กรใหม่ โดยเฉพาะในรูปแบบขององค์การมหาชน เห็นว่าต้องมี
องค์กรใหม่ เข้ามาท าหน้าที่ในการดูแลโครงการอุโมงค์พันธุ์พืชนี้ และต้องมีอ านาจเป็นการเฉพาะ เพ่ือ
จะได้ง่ายต่อการท างาน เนื่องจากถ้าใช้รูปแบบของหน่วยรัฐที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน แม้ว่าอาจจะมีตัว
ประสาน แต่อาจจะไม่ได้รับความร่วมมือ ดังนั้นการด าเนินจะเป็นไปอย่างล าบาก การตั้งเป็นองค์กร
ใหม่ ที่มีอ านาจเด็ดขาดจึงมีความจ าเป็น ส่วนของผู้ศึกษาเห็นด้วยกับแนวทางของการจัดตั้งองค์กร
ใหม่ในรูปแบบขององค์การมหาชน แต่อย่างไรก็ตามต้องท าให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมที่ชุมชน
ท้องถิ่นที่เขาเป็นคนรักษาความหลากหลาย ให้สามารถเข้าถึงหรือมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ  
โดยเฉพาะทั้งฝากและถอนพันธุกรรมพืช พวกเขาก็ควรมีควรส่วนร่วมด้วย 
 

                                                        
         ๑๓๓ สุนทรี สุภาสงวน และคณะ, องค์การมหาชนและหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ, (กรุงเทพมหานคร: 
ส านักงาน ก.พ.ร, ๒๕๕๔), หน้า ๕ . 
         ๑๓๔ สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๑ 

 

๓.๓) การพยากรณ์ทางเลือก (forecasting) 
ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง ๔ ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นคือเหตุ

แผ่นดินไหว และการถูกคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ  
(๑) เหตุแผ่นดินไหว  
เนื่องจากแนวรอยเลื่อนด้วยที่ภาคเหนือมีหลายแห่ง จะท าให้มีความเหมาะสมในการ

สร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน๑๓๕ แต่อย่างไรก็ตาม ประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหา ปกติถ้าเจาะรูใน
ภูเขาไม่น่าห่วงเลย เพราะว่าโครงสร้างมันจะมีค่าการสั่นที่ต่างกัน ถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีอะไร
ห้อยค่อนข้างจะปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว สังเกตุให้ดีอย่างเช่นถ้ าที่นักท่องเที่ยวทั้งหลาย
ไปฝั่งตะวันตกตั้งแต่เชียงใหม่ลงมาถึงเมืองกาญจนบุรี ช่วงที่เกิดแผ่นดินไหวใหญ่ๆมันก็มีหลักฐานที่
เกิดน้อยมากที่จะเกิดการถล่มลงมา๑๓๖ 

ดังนั้น ที่ดอยอินทนนท์คงไม่กระทบอะไรมากครับ เพราะเป็นภูเขาหินแข็งแรง เกิด
แผ่นดินไหวก็ไม่มีอันตรายมากอะไร แต่ควรจะสร้างให้มันสูงกว่าพ้ืนดินมากน้อย เพราะความชื้นอะไร
ต่างๆจะได้เหมาะสมที่จะเก็บรักษาพันธุ์พืชให้อยู่ได้นาน เพราะอุณหภูมิจะไม่สูงมากในหน้าร้อน๑๓๗  

นอกจากนี้ ประเด็นนี้ไม่น่าจะมีปัญหา เนื่องจากว่า   
๑) หากจัดสร้างตามแนวของอุโมงค์สวาลบาร์ด ได้มีการทดสอบความทนทนทานต่อ

แรงแผ่นดินไหวแล้ว โดยสามารถทนต่อแรงสั่นสะเทือนได้ถึง ๖.๒ แมกนิจูด (Magnitude)๑๓๘ 
๒) ประเทศไทยมีอุโมงก์ที่ขุดเจาะภูเขามีอยู่แล้วที่ส าคัญ ๓ แห่ง คือ 

(๑) อุโมงค์ขุนตาล อุโมงก์แห่งนี้ตั้งอยู่ ในพ้ืนที่อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล 
ระหว่างอ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง และอ าเภอแม่ทา จังหวัดล าพูน เป็นเส้นทางรถไฟสายเหนือ
ของประเทศไทย การเริ่มก่อสร้างเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๔๘ ต้องผ่านเทือกเขาสูงกว่า ๔๐๐ เมตรยาวกว่า 
๑.๔ กิโลเมตร ซึ่งอุโมงค์ขุนตาล มีขนาดกว้าง ๕.๒๐ เมตร สูง ๕.๕๐ เมตร และยาว ๑,๓๕๒.๑๕ เมตร๑๓๙ 
สภาพธรณีวิทยาของอุโมงก์ เป็นหินแกรนิตที่มีค่าก าลังรับน้ าหนักสูงถึงมาก  การก่อสร้างอุโมงก์
ก่อสร้างด้วยวิธีการดั้งเดิม (Convevtional Method) โดยวิธีการเจาะระเบิดจากปากอุโมงก์ทั้งสองฝั่ง
เข้าหากัน ในการก่อสร้างครั้งแรกยังไม่ประสบความส าเร็จ พบปัญหาอุปสรรคอย่างมาก แต่ปัญหา
ดังกล่าวสามารถแก้ไขได้ จนด าเนินการก่อสร้างอุโมงก์ส าเร็จในที่สุด๑๔๐  

                                                        
         ๑๓๕ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,  ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.   
         ๑๓๖ สัมภาษณ์ นายชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกรม
ทรัพยากรธรณี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๓๗ สัมภาษณ์ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ , ๘ ตุลาคม 
๒๕๕๙.) 
         ๑๓๘ CBSNEWS, Doomsday Seed Vault Opens in Norway, [online]. available from : 
 http://www. cbsnews.com/news/doomsday-seed-vault-opens-in-norway/ [3 November 2015]. 
         ๑๓๙ ธนาดล คงสมบูรณ์ : บรรณาธิการ, การก่อสร้างใต้ดินและอุโมงค์ในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร : 
ส านักพิมพ์ หจก.พรี-วัน, ๒๕๕๗). หน้า ๑๕.  
         ๑๔๐ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๖-๑๗. 



๑๒๒ 

 

เป็นที่สังเกตว่า อุโมงค์ขุนตาล ได้ก่อสร้างเสร็จสิ้นและใช้งานมาแล้วกว่า ๑๐๐ ปี  
แต่ไม่ได้มีผลกระทบจากเหตุการณ์แผนดินไหวแต่อย่างใด ทั้งท่ีเป็นการก่อสร้างโดยเทคโลโนยีแบบเก่า  
แต่การสร้างอุโมงค์พันธุ์พืชดอยอินทนนท์ จะสร้างด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ดังนั้นจึงน่าจะมีความมั่นใจ
มากกว่า 

(๒) อุโมงก์เขาพังเหย อยู่บนเส้นทางรถไฟสายแก่งคอย-บัวใหญ่ ระหว่างสถานี
รถไฟล าสนธิและสถานรถไฟล าคันชุ จังหวัดลพบุรี เป็นอุโมงก์คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดความกว้าง 
๕.๐ เมตร สูง ๕.๖ เมตร ยาวเพียง ๒๓๐ เมตร ก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๐ ควบคุมการ
ก่อสร้างโดยส านักงานวิศวกรรม Becker จากประเทศเยอรมณี  โดยมีสภาพธรณีวิทยาส่วนใหญ่เป็น
หินทราย (Sandstone) ที่มีชั้นของหินโคลน และชั้นของดินเหนียว ส าหรับปัญหาและอุปสรรคในการ
ก่อสร้างอุโมงก์ เกิดจากหินร่วงหล่นแต่มีปริมาณไม่มาก สามารถแก้ไขโดยการค้ ายันเป็นจุดๆ๑๔๑ 

(๓) อุโมงก์พระพุทธฉาย ตั้งอยู่ระหว่างสถานวิหารแดงและสถานีบัวใหญ่  
จ.สระบุรี เป็นเส้นทางรถไฟสายระหว่างคลองสิบเก้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และ อ าเภอแก่งคอย จังหวัด
สระบุรี วัตถุประสงค์เพ่ือเชื่อมการเดินทางจากภาคตะวันออกไปยังภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เริ่มการ
ก่อสร้างในช่วงกลางปี พ.ศ.๒๕๓๖ แล้วเสร็จปลายปี พ.ศ.๒๕๔๗ ขนาดหน้ากว้าง ๖.๓ เมตร สูง  
๗.๓ เมตร และยาว ๑.๒ เมตร ส าหรับสภาพทางธรณีวิทยา มีสภาพมวลหินที่พบส่วนใหญ่ในอุโมงก์
เป็นหินที่มีการผุพังน้อยถึงปานกลาง ชั้นหินที่พบมีลักษณะ Andesite และ Rhyorite ที่มี RQD 
มากกว่า ๕๐% ซึ่งถือว่าเป็นมวลที่มีรอยแตกน้อย จึงออกแบบและก่อสร้างตามหลัก NATM โดยใช้
คอนกรีตพ่น (Shotcrete) และสลักยึดหิน (Rock Bolts) เป็นหลัก และเสริมโครงเหล็กในบริเวณที่มี
หินร่วงหล่น โดยการก่อสร้างด าเนินการโดยบริษัทไทยทั้งหมด๑๔๒  

(๒) การถูกคัดค้าน 
ในประเด็นการถูกคัดค้านจากประชาชน หรือ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่า อาจจะส่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGO)  
หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ คงจะไปคุยกันเรื่องพ้ืนที่การก่อสร้างเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากกว่า 
ส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมันยิ่งดีกว่าถ้าเกิดมีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์อะไร  
แบบนี้๑๔๓ แต่เรื่องนี้ โอกาสมันดีที่สุดมันจ าเป็นต้องท า ในระยะยาวได้ประโยชน์กับชาวบ้าน  
นักอนุรักษ์จะออกมาเมื่อพบว่ามีผู้ท าอะไรไม่ดี แต่ถามว่าในเมื่อเขาท าดี ก็ไม่จ าเป็นต้องมาต่อต้าน  
ถ้าต่อต้านก็ถูกประชาชนต าหนิ ดังนั้นจะต่อต้านประชาชนไม่ได้ ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ผู้ด าเนินนโยบาย 
ต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชี้ให้เห็นว่าการสร้างอุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วย
สร้างหลักประกันในเรื่องแหล่งอาหารในอนาคต และผลกระทบจากปัญหาอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาจาก 
โลกร้อน สงคราม และอ่ืนๆ๑๔๔  

                                                        
         ๑๔๑ อ้างแล้ว, หน้า ๑๘-๒๑. 
         ๑๔๒ อ้างแล้ว, หน้า ๒๑-๒๔. 
         ๑๔๓ สัมภาษณ์ นายปรเมษ  ธนัญชยานนท์,  ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓  จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน 
๒๕๕๙.  
         ๑๔๔ สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์ ตัวแทนภาคประชาสังคมบ้านหนองจ๊อม อ า เภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๒๓ 

 

สรุปว่าขั้นตอนการก าหนดข้อนโยบาย จะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้คือ  
๑. สถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา : การรักษาพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้

เป็นแหล่งอาหารในยามที่ประสบวิกฤติจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรม
พืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืช เหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่สูง และอาจสุ่ม
เสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติและประสบการขาดแคลนอาหารตามมาได้ หากไม่
เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้ดีพอ 

๒. ใครบ้างที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นมีปัญหา : ตัวนักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของการท างาน
เชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และคนที่เป็นคนในท้องถิ่น คน
ดั้งเดิมผู้สูงอายุ เชื่อว่าเขาจะเห็นปัญหาตรงนี้ นี่คือกลุ่มที่ออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่สองนี่น่าสนใจ
กลุ่มท่ีท างานเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) กลุ่มที่รับรู้เรื่องของภัยพิบัติ กลุ่มที่บริโภคของ
สมัยใหม่  

๓. หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง 
๓.๑ การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 

๓.๑.๑ การก าหนดปัญหา 
๑) ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนแปลง

ของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เกิดข้ึนในอัตรารวดเร็ว 
๒) การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม 

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม นิวเคลียร์ ซึ่งเป็นอันตรายต่อโลกและ
มนุษย ์

๓) ประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บ
พันธุกรรมพืชเหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับความเสียหายได้
จากภัยพิบัติ   

๓.๑.๒ การก าหนดวัตถุประสงค์ 
๑) สร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม

แนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ราชอาณานอร์เวย์ เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงทางอาหาร
ส าหรับมนุษยชาติในอนาคต 

๒) ต้องศึกษาว่า ควรเปิดรับการฝากพันธุ์พืช ทั้งของไทยและจาก
ต่างประเทศ หรือ รับฝากเฉพาะของไทย 

๓.๒ ก าหนดทางเลือกนโยบาย      
โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียดดัวนี้คือ 

๓.๒.๑ รูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ในการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชนี้ผู้วิจัย

ได้น าเสนอรูปแบบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์จ านวน ๔ รูปแบบคือ ๑) ยึดรูปแบบ
ขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก   
๒) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย ๓) ยึดรูปแบบขนาด
ตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มี



๑๒๔ 

 

การน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ ๔) ย่อขนาดลง
ครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย และให้มีการน าเมล็ดพืชไปให้
เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจัยเห็นว่า แนวทางที่ ๓ 
คือ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มาเก็บ
ใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ดพันธุ์พืชของโลกแล้ว 
ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพจริงๆ 
ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์เมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน าออกมาใช้ได้เมื่อมีความ
ต้องการ  และจะมีหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะมีการน าเมล็ดพันธุ์ที่
ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง และแนวทางนี้ยังสอดคล้อง
กับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุดคือ อยู่ในถิ่น อยู่ในภูมินิเวศน์ และความหลากหลายทาง
พันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ดังนั้น ถ้าจะตั้งยีนแบงก์ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กัน
เสมอ ไม่นั้นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่สามารถเกิดได้ สรุปคือ การอนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็ม
และการอนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะเป็นการสร้างหลักประกันให้มีเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน  

๓.๒.๒ องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ในการด าเนินการโครงการให้ลุล่วง ผู้บริหารจัดการนับเป็นเรื่องส าคัญ แต่องค์กร

ที่จะเข้ามาจัดการควรเป็นแบบใด ควรตั้งองค์กรใหม่ หรือ ใช้หน่วยงานของราชการที่มีอยู่แล้ว  
จากการศึกษาพบว่าการจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในรูปขององค์การมหาชนจะเหมาะสม เพราะจะมีความ
สะดวก และอิสระในการบริหารงานระดับหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของการบริหารจัดการ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืช   แต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการ ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม เพราะถ้าชุมชนมี
ส่วนร่วมก็จะตอบค าถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ ความคล่องตัว   

๓.๓) การพยากรณ์ทางเลือก  
ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง ๔ ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ  

เหตุแผ่นดินไหว และการถูกคัดต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ  
๓.๓.๑ เหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากแนวรอยเลื่อนด้วยที่ภาคเหนือหลายแห่ง จะท า

ให้มีความเหมาะสมในการสร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน แต่อย่างไรก็ตามประเด็นนี้นัก
ธรณีวิทยาระบุว่า ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีอะไรห้อยค่อนข้างจะ
ปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว  

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอุโมงก์ที่ขุดเจาะภูเขามีอยู่แล้วที่ส าคัญ ๓ แห่ง คือ 
อุโมงค์ขุนตาล อุโมงก์เขาพังเหย และ อุโมงก์พระพุทธฉาย ซึ่งขุดมานานแล้ว แต่ไม่ได้รับผลกระทบ
จากแผ่นดินไหวแต่อย่างไร  

๓.๓.๒ การถูกคัดค้าน 
ในประเด็นการถูกคดัค้านจากประชาชน หรือ กลุ่มองค์กรต่างๆ ที่เห็นว่า อาจจะ

ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน 
(NGO)  หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ คงจะไปคุยกันเรื่องพ้ืนที่การก่อสร้างเรื่องผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
มากกว่า ส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ก็ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมันยิ่งดีกว่าถ้าเกิดมีการอนุรักษ์เมล็ดพันธุ์



๑๒๕ 

 

แบบนี้ ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ผู้ด าเนินนโยบาย ต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
และชี้ให้เห็นว่าการสร้างอุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วยสร้างหลักประกันในเรื่องแหล่งอาหารในอนาคต และ 
ผลกระทบจากปัญหาอ่ืนๆ  อาทิ ปัญหาจากโลกร้อน สงคราม และอ่ืนๆ 

๔.๓.๒.๓ ส าหรับการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย(Legitimating policies) 
หรือ การอนุมัตินโยบาย (Legitimating Policy) น่าจะใช้ช่องทาง มตคิณะรัฐมนตรี ครม.น่าจะเหมาะ
ที่สุด หรือ จะเสนอผ่านช่องทางของพรรคการเมืองก็ได้๑๔๕ อย่างไรก็ตาม เมืองไทยเรื่องของมิติทาง
การเมืองมันไม่นิ่ง มันมีปรับเปลี่ยนวันนี้ไม่มี ส.ส. มี สนช.อะไรต่างๆ ดังนั้น  เราต้องไปพ่ึงองค์กร ที่
ทางการเมืองไม่มีผลกระทบต่อองค์กรเหล่านี้ จึงตั้งจุดเริ่มต้นที่สภาการเกษตร ถ้าประเทศไทยมี
ประชาธิปไตยแบบนอร์เวย์มีประชาธิปไตยพรรคการเมืองก็ต้องมีบทบาทในการมาสนับสนุนจะต้องไป
ผลักดันอย่างไรให้นโยบายของพรรคการเมืองมีเรื่องแบบนี้ กลายเป็นนโยบายของพรรคไปด้วย นั่นคือ
มิติของแต่ละประเทศ แต่ตอนนี้มิติการเมืองในประเทศไทยไม่ชัดเจนไม่รู้จะเปลี่ยนไปอีกหรือไม่ แต่
องค์กรที่สภาวิชาชีพต่างๆ ที่เกิดขึ้นเป็นสภาที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย ถือเป็นการเดินตามวิถีของมันไม่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง๑๔๖ หรือ ผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ เพราะ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เริ่มนโยบายทุกอย่าง เพราะฉะนั้นทุก
นโยบายเขาเรียกเป็นแผนยุทธศาสตร์ประเทศ ๒๐ ปี รัฐบาลต้องหยิบจากสภาพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ  ความมั่นคงด้านอาหาร (Food Security) คิดว่ามอียู่ในแผนของสภาพพัฒน์ เราก็ต้อง
ไปดูในแผนว่ามีเรื่องนี้หรือไม่ อย่างไร ถ้าไม่มีท าไมถึงไม่บรรจุเรื่องนี้เข้าไป สภาพัฒน์จะเป็นคนชง
เรื่อง สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติจะเป็นสมองของรัฐบาล ถ้าจะเสนอเข้าไปก็เป็นช่องทาง
อันหนึ่ง๑๔๗  

ถึงกระนั้นก็ตามมีนโยบายอยู่แล้วในเรื่องของการให้ความส าคัญต่อภาคเกษตร คือมี
นโยบายอยู่แล้ว การเดินเพ่ือผลักดันโครงการนี้ให้มันส าเร็จ ช่องทางพิเศษต้องท าให้เห็นว่าเป็น
ความส าคัญระดับประเทศ เป็นปัญหาระดับประเทศ โอกาสที่จะได้รับการผลักดันอย่างรวดเร็วมันก็สูง 
แต่ถ้าตราบใดทีย่ังไม่ได้เป็นปัญหาส าคัญระดับประเทศมันก็คงไม่ได้เร่งด่วน มันก็จะกลายเป็นงานปกติ 
แต่ถ้ามันเป็นงานที่มีความส าคัญเร่งด่วนหรือรัฐบาลเห็นความส าคัญ โอกาสที่จะผลักดันให้เกิดผลเป็น
รูปธรรมโดยเร็วมันก็มีโอกาส๑๔๘ 

สรุปว่าขั้นตอน  การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย (Legitimating policies) หรือ 
การอนุมัตินโยบาย (Legitimating Policy)  น่าจะใช้ช่องทาง มติคณะรัฐมนตรี ครม.น่าจะเหมาะที่สุด 
หรือ จะเสนอผ่านช่องทางของพรรคการเมืองก็ได้ หรือ ผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เพราะ สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะเริ่มนโยบายทุกอย่าง 

                                                        
         ๑๔๕ สัมภาษณ์  ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ , อาจารย์ประจ าคณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๔๖ สัมภาษณ์  ดร.สุรชัย พรหมพันธ์, นักวิชาการ/ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายสาธารณะ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๔๗ สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพื่อ
โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
         ๑๔๘ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๖ 

 

 
๔.๓.๓ ข้อเสนอความคิดเห็นเพ่ิมเติมจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 
ในการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) 

เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูลที่สมบรูณ์เพ่ิมเติมขึ้นนอกเหนือจากการสัมภาษย์เชิงลึก โดยมีผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้าน
การสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จ านวน ๑๒ รูป/คน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ พบข้อมูลส าคัญท่ีน่าสนใจในด้านต่างๆดังนี้ คือ 

๑. ประเด็นศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์    

การศึกษาโครงการจัดตั้งเป็นอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชเห็นว่ามีความเหมาะสมมากที่จะท า 
เพราะนอกจากเป็นหลักประกันในเรื่องการเก็บพืชพันธุ์ไม่ให้สูญหายและจะท าให้คนรุ่นหลังได้มา
ศึกษาและน าไปพัฒนาต่อไปในวันข้างหน้า๑๔๙ การน าเอาแนวทางของการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์ พืช
สวาลบาร์ด ประเทศนอร์เวย์ มาเป็นแนวทางในการศึกษาการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเรื่องที่ดี เพราะเขาได้ลองผิดลองถูกมาแล้ว แต่การน าเอามาใช้ต้องเป็น
ลักษณะของการประยุกต์ เนื่องจากในบริบทของประเทศไทย อาจจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไป 
ดังนั้นต้องมีการศึกษาอีกครั้งว่า ของไทยเป็นอย่างไร จะมีปัญหาอุปสรรคอย่างไรบ้าง๑๕๐ แต่มีสิ่งที่
ต้องพิจารณาอย่างละเอียดคือ ๑) ในเรื่องของอุณหภูมิจะท าอย่างไร เพราะในกรณีของประเทศ
นอร์เวย์นั้นมีอากาศที่หนาวเย็น ในระดับติดลบ ซึ่งเป็นไปอย่างธรรมชาติ แต่ของประเทศไทย แม้จะ
หนาวเย็น โดยเฉลี่ยยังไม่ถึงระดับติดลบ เมื่อมีการน าเมล็ดพืชมาเก็บจะมีปัญหาตามมาหรือไม่ ซึ่งตรง
นี้ต้องศึกษาให้ดี ๒) ด้านการก่อสร้าง ลักษณะหินของภูเขาของเราเป็นอย่างไร มีความเหมาะสม
หรือไม่ เพราะหากไม่เหมาะสมอาจจะมีปัญหาเรื่องความมั่นคงแข็งแรง และเกิดความชื้น ซึ่งอาจจะ
ท าให้เกิดปัญหาในการจัดเก็บตามมาได้ ๓) กระบวนการน าเมล็ดพืชมาเก็บควรเป็นอย่างไร ควรจะใช้
แนวทางเขาเลยหรือประยุกต์เป็นรูปแบบของเราเลย ตรงนี้ต้องศึกษาให้ชัด ๔)ด้านงบประมาณ ของ
นอร์เวย์ ใช้เหมืองแร่เก่าน ามาตบแต่งใหม่ จึงท าให้ใช้งบประมาณไม่สูง แต่ถ้าสร้างใหม่เลยมันอาจจะ
ต้องใช้ประมาณที่สูงมาก ตรงนี้จะเกิดความคุ้มค่าหรือไม่ รัฐบาลจะเห็นด้วยหรือไม่ หรือ มีกลุ่มคนจะ
คัดค้านหรือไม่ รวมไปถึงจะจัดหางบประมาณมาจากไหน และ ๕) ด้านสิ่งแวดล้อม อันนี้เป็นเรื่อง
ส าคัญ เพราะพ้ืนที่ดอยอินทนนท์ เป็นเขตอุทยานแห่งชาติ คงจะเป็นเรื่องยากในการด าเนินการ
ก่อสร้างบนพ้ืนที่เหล่านี้ ยกเว้นว่า ผู้มีอ านาจหรือทุกฝ่ายจะเห็นพ้องว่าจ าเป็นต้องท า อันนั้นจึงจะ
เป็นไปได้ แต่สิ่งที่จะต้องพิจารณาตามมาคือ จะขุดอุโมงค์อย่างไร หินที่เจาะออกมาจะเอาไปไว้ที่ไหน 
และจะขนย้ายอย่างไร อันนี้คือ โจทย์ใหญ่ ที่จะต้องพิจารณา๑๕๑  

                                                        
         ๑๔๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายศุภชัย พรหมสอน , นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม,่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๕๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดาบต ารวจ ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๕๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, อาจารย์ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ประจ าหน่วยวิทย
บริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙.  



๑๒๗ 

 

เรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นประเด็นที่มีความอ่อนไหวมาก ผู้วิจัยต้อง
อธิบายให้ได้ว่า การก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชนี้มีความคุ้มค่าหรือไม่กับสภาพสิ่งแวดล้อมที่ต้อง
สูญเสียไป และต้องอธิบายให้ได้ว่า ท าไมต้องมาก่อสร้างที่ดอยอินทนนท์ ไปก่อสร้างที่อ่ืนได้หรือไม่ 
และองค์ประกอบรูปแบบที่น าเอาของนอร์เวย์มาเป็นแนวนี้ มันครบเครื่อง เหมาะสมกับสังคมไทย
หรือไม่ เพราะบริบทของไทยกับนอร์เวย์มันมีความแตกต่างกัน ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาให้ชัดเจนถึงความ
เป็นไปได้ในประเด็นดังที่กล่าวนี้๑๕๒ 

๒. ประเด็นศึกษาถึงตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืช
บนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  

การก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชเป็นโครงการใหญ่และมีตัวละครมาก ดังนั้น ต้องศึกษาอย่าง
รอบด้าน โดยเฉพาะปัจจัยในระดับโลก เพราะเรื่องเมล็ดพันธุ์เป็นธุรกิ จขนาดใหญ่ ผลประโยชน์
มหาศาล  ซึ่งเป็นได้ทั้งได้รับการสนับสนุนและคัดค้าน ในขณะเดียวกันยังมีความส าคัญในแง่ความ
มั่นคงด้วย จึงไม่ง่ายที่จะท าโครงการนี้ขึ้นมา หรือ แม้แต่ในระดับภายในประเทศไทยเอง ธุรกิจเมล็ด
พันธุ์มีผลประโยชน์สูง ก็อาจจะได้รับการขัดขวางหากไม่มีการท าความเข้าใจในเรื่องนี้ รวมทั้งไม่ใช่
เรื่องท่ีจะให้ประเทศต่างๆ น าเมล็ดพันธุ์มาฝากไว้ หากเขาไม่ม่ันใจในความปลอดภัยในเมล็ดพันธุ์ที่เขา
น ามาฝาก ดังนั้น สิ่งที่เป็นโจทย์ คือ ต้องให้ทุกฝ่ายทั้งในและนอกประเทศได้เข้าใจร่วมกันว่า โครงการ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ มีเป้าหมายเพ่ือความมั่นคงทางอาการของมนุษยชาติ ในกรณีที่เกิด
ภัยพิบัติขึ้นมา ตามที่ผู้วิจัยได้ระบุไว้๑๕๓ โดยเฉพาะเกษตรกรของไทย ต้องท าให้ประชาชนหรือ
เกษตรกรยอมรับ ต้องอธิบายให้เห็นว่า ผลประโยชน์ของเกษตรกรที่เขาจะได้รับเป็นอย่างไร  ถ้าไม่ได้
ประโยชน์อะไรสักอย่างก็เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับ ดังนั้น ต้องให้เขามองเห็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น 
เช่น  อย่างข้าวโพดปลูก ๒ อย่าง สมมุติว่าทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์เก็บเมล็ดพันธุ์ปลูก
ชนิดหนึ่ง แต่ตลาดไม่รับซื้อเขาจะปลูกไปท าไมเกษตรกรก็ต้องไปซื้อเมล็ดพันธุ์พืชที่มีคนมาซื้อดีกว่า 
๑๕๔ สิ่งที่จะสามารถท าให้ทุกฝ่ายเข้าใจได้คือเรื่องของการสื่อสาร โดยท าได้ตั้งแต่การชี้แจ้งให้ความรู้
ผ่านสื่อต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะปัจจุบันซึ่งเป็นยุคของการสื่อสารแบบโซเชียลเน็ตเวิร์ค 
ที่สามารถสื่อสารได้ทันถ่วงที่ และกระจายไปทั่วโลกในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยที่เสียค่าใช้จ่ายไม่มาก 
ก็สามารถท าให้ฝ่ายต่างๆ ได้เข้าใจถึงวัตถุประสงค์ได้โดยง่าย เพียงแต่ผู้ด าเนินโครงการต้องมีการ
จัดการข้อมูลที่มีประสิทธิภาพเอาไว้๑๕๕ แต่สิ่งส าคัญคือ ปัจจัยจากคนไทยเอง ในทุกภาคส่วนทั้ง
ภาครัฐ และเอกชน ต้องมีความเข้าใจวัตถุประสงค์ก่อนว่าเป็นอย่างไร ซึ่งไม่ได้เรื่องง่าย เนื่องจากคนไทย
โดยส่วนใหญ่ยังเห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องไกลตัว ซึ่งผู้วิจัยต้องศึกษาให้ละเอียด ถึงแนวทางความเป็นไปได้ 
ไม่เช่นนั้นโครงการฯนี้จะเกิดข้ึนได้ยาก๑๕๖ 
                                                        
         ๑๕๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.ท. ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ , อาจารย์พิเศษด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๕๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดาบต ารวจ ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
        ๑๕๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายพลชาย วงศ์ใหญ่, เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
        ๑๕๕ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, อาจารย์ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ประจ าหน่วยวิทย
บริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
        ๑๕๖  สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.ท. ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ , อาจารย์พิเศษด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๘ 

 

๓. ประเด็นศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๓.๑  ระบุปัญหา (Identifying problems) การศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  มีคีย์เวิร์ดส าคัญก็คือ ๓ ตัว หนึ่ง
นโยบายสาธารณะเป็นหลัก สอง ตัวบริหารจัดการ สาม ตัวอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช แต่มันจะเป็นลักษณะ
ไหนนั้นต้องเข้าไปศึกษาดู๑๕๗ อย่างไรก็ตามในการเริ่มต้นการศึกษา ให้เริ่มจากท้องถิ่นก่อน โดยเฉพาะ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่ดอยอินทนนท์ โดยให้เป็นนโยบายขึ้นมาให้ได้แล้วจะไปต่อยอด
ความคิดหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะเอาไปต่อยอดความคิดได้๑๕๘ โดยต้องสร้างกระบวนการยอมรับ 
ต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับให้ได้ และให้เข้าใจว่าอุโมงค์นี้มันคืออะไรมีผลประโยชน์กับเขา
อย่างไร เสร็จแล้วเอากรอบแนวคิดตรงนี้ไปเป็นกรอบแนวคิดท าเป็นนโยบายเพ่ือให้ภาครัฐเขาท าเป็น
นโยบายสาธารณะ๑๕๙  

ในการระบุปัญหานี้ต้องการให้รู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนหรือเกษตรกรจะได้แล้ว  
ต้องอธิบายให้เห็นถึงภัยที่จะเป็นอันตรายต่อการสูญพันธุ์พันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืช เราอาจจะติดหล่ม
ของความคิดเดิมๆ ของเราว่าในน้ ามีปลาในนามีข้าว เราเชื่อมั่นเราฝังอยู่จิตใต้ส านึกตลอดว่า 
ประทศไทยอุดมสมบูรณ์จริงๆ จนลืมคิดไปว่าทุกวันนี้มันมีภัยซึ่งเราไม่รู้ตัวเลย เช่น ปัจจุบันการท าไร่
ข้าวโพดต้องซื้อทุกครั้งที่ปลูก เพราะไม่สามารถน ามาท าพันธุ์ได้ แม้จะปลูกออกมาแล้วมีผลผลิตที่สวย 
แต่เมื่อน ามาปลูกซ้ าพบว่า ฝักไม่มีเมล็ด สาเหตุเพราะมีการตัดต่อกรรมพันธุ์ของบริษัทขายเมล็ดพันธุ์
แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้ถึงภัยนั้น การประยุกต์ในเรื่องของรูปแบบสวาลบาร์ดที่นอร์เวย์เข้ามาเพ่ือ
เก็บเมล็ดพันธุ์จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจและต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของ
โครงการอุโมงค์นี้๑๖๐ 

ปัญหาของเกษตรกรคือการเก็บเมล็ดพันธุ์และการขยายพืชพันธุ์ เพราะปัญหาทุกวัน
ของเกษตรกร ก็คือ การหาพันธุ์เก็บพันธุ์รักษาพันธุ์ เพ่ือไม่ให้กลายพันธุ์ ส่วนมากตอนนี้เกษตรกรก็
ยอมรับว่าซื้อเมล็ด ด้วยเหตุผลว่าผลผลิตที่ได้เป็นที่ต้องการของตลาด เพราะปัญหาคือไม่มีใคร
สนับสนุน พืชพ้ืนเมืองไม่มีใครสนใจ เมล็ดพันธุ์ต่างๆหายสาบสูญไปเกือบจะหมด ไม่ต้องเอาอะไรมาก
แค่มะเขือเทศพันธุ์พ้ืนเมืองลูกเล็กๆ เดี๋ยวนี้ไปตามท้องตลาดเกือบจะไม่มี มีแต่ลูกใหญ่ๆ พริกขี้หนู
พ้ืนบ้านที่นกชอบเอามากินทิ้งเรี่ยราดตามในสวนในป่า ในบ้าน เกือบจะไม่มีขายไม่มีกินต้องไปซื้อใน
ตลาดเพราะพืชพวกนี้ทนแล้งทนอะไรก็จริง แต่ไม่มีราคา เพราะไม่มีใครสนใจไม่มีใครสนับสนุน ถึงจะ
เป็นพืชสมุนไพรอย่างเช่นมะระขี้นก มาเห่อกันมีกระแสไม่กี่ปีที่ผ่านมา พอกระแสซาก็ลง นกกิน

                                                        
         ๑๕๗  สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๕๘  สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, อาจารย์ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ประจ าหน่วยวิทย
บริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๕๙ พันโทพนม ศรีเผือด, หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอ านวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๐ สนทนากลุ่มเฉพาะ ร.ต.ท.ดร.สมปอง ขวัญพุทโธ , อาจารย์พิเศษด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๒๙ 

 

แบบเดิมทิ้งเรี่ยราดเหมือนเดิมไม่มีใครสนใจไม่มีใครเก็บ อีกหน่อยถ้าเกิดมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝัน
เกิดข้ึนในโลกนี้หรือที่ไหน จะเอาอะไรมากิน ก็ต้องสูญพันธุ์กันหมด๑๖๑  

ทั้งนี ้ในการท าให้ประชาชนชนได้เข้าใจและตระหนักถึงปัญหา ให้สร้างกลุ่มขึ้นมาก่อน  
การสร้างกลุ่มจากชาวบ้านให้ประชาชนปลูกจิตส านึกจากระดับล่างเริ่มจากประชาชนระดับล่างเลยว่า
ให้เขาผลิตอย่างยั่งยืนไม่ใช่ผลิตเพ่ือป้อนอุตสาหกรรม ผลิตเป็นอาหารแล้วให้เขาเก็บเมล็ดพันธุ์ของ
เขาก่อน ไม่เน้นว่าจะต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ศูนย์กลางที่ดอยอินทนนท์อย่างเดียวแต่อาจจะใช้ถ้ าตาม
ชุมชนก่อน เริ่มตรงนั้นก่อน เริ่มตั้งกลุ่มเล็กๆ ก่อน  แล้วค่อยๆ เริ่มเป็นกลุ่มใหญ่ ให้ใช้ศาสตร์
พระราชาในการขับเคลื่อน ใช้ชุมชนเป็นตัวขบัเคลื่อน แล้วเริ่มเป็นหมู่บ้านเป็นต าบลไปเรื่อยๆ ใช้ถ้ าใช้
อุโมงค์ต่างๆ ที่มีในชุมชนเก็บพืชพันธุ์ในชุมชนก่อนแล้วก็ขยาย  มีความเป็นไปได้สูงเมื่อประชาชนมี
จิตส านึก ภาครัฐเองจะต้องรับแรงสะท้อนจากประชาชนแล้วมันจะเกิดเป็นนโยบายในเชิงปฏิบัติได้๑๖๒ 

แต่สาระส าคัญของเรื่องนี้อยากให้ดูแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๒ 
ว่าเขาได้กล่าวเรื่องได้ไว้อย่างไรบ้างเกี่ยวกับเรื่องการเกษตร อันนี้เป็นปัจจัยหลัก ที่ส าคัญอีกเรื่องก็คือ
นโยบายรัฐที่จะเข้ามาสนับสนุนให้ความเป็นไปได้กับโครงการของเราในการที่จะน าเสนอเรื่องนี้สู่เบื้อง
บนเพ่ือที่จะขับเคลื่อน เพราะโดยหลักแล้วถ้าหากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไม่ได้พูดถึง
เลย หรือนโยบายแห่งรัฐไม่ได้กล่าวอ้างเลย งานวิจัยที่เราท าไปมันก็เป็นผลงานชิ้นหนึ่งเท่านั้น  การ
ปฏิบัติหรือการน าไปสู่การปฏิบัติคนข้างจะยากล าบาก๑๖๓  

๓.๒  การก าหนดข้อนโยบาย (formulating policy proposals) การก าหนดข้อ
นโยบาย เป็นขั้นตอนที่มีการก าหนดประเด็นวาระเพ่ือน าไปสู่การถกเถียงของสาธารณะ และพัฒนา
แผนเพ่ือการแก้ปัญหา 

ขั้นตอนการก าหนดประเด็นวาระเพ่ือน าไปสู่การถกเถียงของสาธารณะนี้ ต้องไปดู
ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหม หรือ
มันจะสวนทางกับแนวเศรษฐกิจพอเพียงที่บอกว่าศาสตร์พระราชาหรือไม่อย่างไร หรือมันจะเกี่ยวข้อง
กันในมิติไหน ที่มันจะสามารถจูนกันได้ ต้องใช้ค าว่าการมีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมมันต้องเป็นไปใน
ลักษณะที่ว่ามันสามารถที่จะเป็นไปได้ ยกตัวอย่างเช่นวงการการศึกษาเขาใช้เรื่องของ STEM คือ แนว
ทางการจัดการศึกษาที่บูรณาการความรู้ใน ๔ สหวิทยาการ ท าความเข้าใจเรื่องของ STEM เอา 
STEM เข้ามาจัดการการศึกษา เพ่ือจะให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้ร่วมกันในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นมิติ
วิทยาศาสตร์เรื่องของอะไรต่างๆเหล่านั้นมันจะสัมพันธ์กัน นั่นหมายความว่ามันเป็นนโยบายที่ถูก
ส่งผ่านโดยนโยบายของรัฐสู่องค์กรต่างๆ แล้วน าไปใช้จะได้มากน้อยแค่ไหนมันอยู่ที่ปลายทางและ
กระบวนการว่าเราสามารถที่จะดูว่าการเดินทางของนโยบายเป็นอย่างไร แต่ตอนนี้เราก าลังจะมามอง
ว่าอุโมงค์สวาลบาร์ดนอร์เวย์ดีมาก เพราะมันเป็นระดับของโลก แล้วเราจะท าอย่างไร สิ่งที่เราจะท า
เราจะต้องดูว่าถ้าเอาตรงนั้นเป็นความคิดหลักหรือเมนไอเดียแล้วเข้ามาสู่เรื่องนโยบายหรือว่า
                                                        
         ๑๖๑ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายชญาน์วัติ ผัสดา, เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๒ สนทนากลุ่มเฉพาะ ดาบต ารวจ ดร.อธิคม เรียมศรีสกุล, อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์, 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๓ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายไมตรี มะโนรี, นักวิชาการวัฒนธรรม ส านักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ , 
๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๐ 

 

ยุทธศาสตร์มีไหม เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐไหม รัฐได้พูดถึงตรงนี้ไหม หรือเอกชนภาคประชาชน
เข้าใจตรงนี้ไหม ถ้าเกษตรกรถามจะตอบว่าเกษตรกรเข้าใจเรื่องนี้หรือไม่อย่างไร ถ้ามันยังมาไม่ถึงมัน
ก็จะเป็นในลักษณะของการกล้าคิด  แต่เวลาเรากล้าคิดอะไรออกมาแล้ว เราจะต้องเสนอเป็นแนวทาง 
เทคนิคและวิธีการท างานวิจัยมันจะบอกว่า หนึ่งจะศึกษาอะไรก็ได้แต่งานวิจัยดังกล่าวมันจะเป็น
งานวิจัยแบบไหน ที่บอกว่าเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพมันเป็น R&D หรือมันเป็นอะไร หรือมันก าลังจะ
สร้างนวัตกรรมหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ ถ้ามันจะเกิดการมีส่วนร่วมของรัฐเอกชนต่างๆ มันก็จะมี คือ
หลักธรรมไม่ต้องไปกังวล ท่านรู้จักการถอดรหัสนั่นคือธรรมทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นถ้านโยบาย
ดังกล่าวมันถูกการคิดแบบมีส่วนร่วมจากรัฐจากประชาชนและจนถึงภาคเอกชน  อันดับแรกไม่ต้องไป
คิดถึงหลักธรรมนั้นนี้ สองสิ่งที่ต้องท าร่วมกันในเชิงนโยบายคือหนึ่งคือเห็นร่วมไหม แล้วมันจะน าไปสู่
การปฏิบัติที่เป็นประจักษ์พยานที่มันจะสามารถส่งไม้ต่อกันได้ไหม  สองประเด็นนี้เป็นสิ่งที่เราต้องมา
คิดในงานวิจัยนี้  ถ้าไม่อย่างนั้นจะเหมือนว่าไปสร้างองค์ความรู้โดยมีองค์ความรู้อยู่แล้วเพียงแต่เราเข้า
ไปศึกษาแล้วเราอยากให้มันเป็น พออยากให้มันเป็นมันก็จะถูกขีดเขียนขึ้นจากเรา โดยบางครั้งบางที
การไปส ารวจวรรณกรรมของแต่ละท่านก็ยังไม่รู้หรอกว่ามันจะได้ข้อมูลมาเป็นลักษณะไหนอย่างไร  
จะมาใช้กับเมืองไทยเราได้หรือเปล่าก็ไม่รู้  แต่ที่ส าคัญคือระดับนโยบายมากกว่า เพราะทางด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ นโยบายมันจะตอบสนองในเรื่องความเป็นไปได้๑๖๔ 

ทั้งนี ้ในการก าหนดประเด็นวาระนั้น ในบริบทของประเทศไทยมีข้อคิดที่ต้องพิจารณา  
๒ อย่าง คือ มันเกี่ยวพันกับหลายๆหน่วยงานอย่างที่พวกเราทราบอยู่แล้วว่า เมื่อมันหลายหน่วยงาน
กว่าแต่ละหน่วยงานจะมาดูแล้วฟังแล้วมันดีดูหลายหน่วยงานมันน่าจะเวิร์ค แต่พอมาท าจริงๆ จะ
กลายเป็นหาจุดร่วมยังไม่ได้ เพราะประเทศเรายังไม่เป็นระบบ ดังนั้นแล้ว สิ่งที่ต้องพิจารณาอย่างแรก
เกี่ยวกับการบริหารจัดการ จริงๆ โดยภาพรวมถามว่าจ าเป็นไหมต้องบอกว่าจ าเป็น แต่ว่าในเมื่อเรา
ต้องผลักดันโครงการใหญ่ๆ มันจะต้องมีผู้น าเสนอ อย่างที่รู้กันคือฝ่ายที่เกี่ยวกับการเมือง ที่นี้จะ
เกี่ยวกับการเมืองได้จะมีวิธีการอย่างไรที่จะโน้มน้าวให้เขาเข้าใจและเห็นดีเห็นงามจนจะขับเคลื่อนเป็น
นโยบาย เพราะอย่างน้อยเขาจะต้องนึกถึงคะแนนมันจะมีมาไหม ท าแล้วคะแนนเสียงมันจะขึ้นไหม 
นอกจากนี ้ในระบบนี้จะต้องค าว่าระบบนี้ในความคิดของพวกเราทั้งหลายกว่ามันจะเป็นระบบได้ต้อง
สร้างแรงจูงใจศึกษาเรียนรู้ ให้สู่การตระหนักถึงผลดีผลเสียหรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นสู่การปฏิบัติมันจะ
ล าบาก และอีกอันหนึ่งก็หนักใจแทนว่าจะขับเคลื่อนอย่างไร อันนี้คือ ค าถามท่ีจะต้องตอบให้ได้๑๖๕ 

เบื้องต้นพิจารณาดูแล้วการขับเคลื่อนนโยบายการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์นี้ มีความเป็นได้  เพราะมีความเหมาะสมทั้งสภาพอากาศและลักษณะทางกายภาพของภูมิ
ประเทศ  และสถานการณ์ของโลก ซึ่งในอนาคตน่าจะต่อยอดความคิดไปได้อีก เช่น ต่อยอดในเรื่อง

                                                        
         ๑๖๔ สนทนากลุ่มเฉพาะ ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๕  สนทนากลุ่มเฉพาะ พระครูปริยัติกิจจาภิวัฒน์, ดร. ผอ.โรงเรียนธรรมราชศึกษา วัดพระสิงห์ จังหวัด
เชียงใหม,่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๑ 

 

ของข้อมูลข่าวสารจะท าอย่างไรให้งานวิจัยชิ้นนี้ไปถึงผู้ที่เกี่ยวข้องได้ หรือการ เปิดเวทีรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกลุ่มเกษตรกรหรือหน่วยงานด้านความมั่นคง๑๖๖  

ในเมื่อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่จะเกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐ  เรื่องของนโยบายเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญมาก ดังนั้นเราจะน าเรื่องนี้ให้เป็นนโยบายได้อย่างไร  เบื้องต้นต้องเริ่มจากเอาเรื่องนี้เข้าสู่การ
ตระหนักรู้ของประชาชนได้อย่างไร อันนี้เป็นเรื่องหนึ่ง เราจะท าอย่างไร Input สู่ Procress คือองค์
ความรู้คือมันเป็นเรื่องของนโยบายสาธารณะให้มันเป็น Process อย่างน้อยรัฐบาลได้รู้ว่าสิ่งตรงนี้มัน
จ าเป็น แล้วค าว่ารัฐบาลมันใหญ่ไปมันจะต้องเจาะตรงไหนจะไปอย่างไร แล้วการมีส่วนร่วมจะเกิดจาก
อะไร ในเรื่องนี้มันเกิดจากรัฐบาล (Government) เอกชน (Private) และประชาชน (Population) 
แล้วมันจะ output เรื่องปฏิบัติได้อย่างไรที่สู่เป้าหมายของความยั่งยืน แต่สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่สุดใน
สังคมไทยปัจจุบันมันใช่หรือไหม มันใช่ไหมกับการที่จะเอาแนวความคิดนี้ไปใส่ตรงนี้ คือเรามีพ้ืนฐาน
ในการที่จะเปลี่ยนแนวคิดของภาคเกษตรพื้นฐานตรงนี้ได้หรือยัง ๑๖๗ 

๓.๓ การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย (Legitimating policies) ขั้นตอนนี้  
เป็นขั้นตอนที่ต้องเลือกข้อเสนอนโยบาย สร้างการสนับสนุนทางการเมือง และผลักดันดันให้อยู่ในรูป
ของกฎหมาย โดยผู้ที่มีส่วนส าคัญ คือ นักการเมืองที่จะมาสนับสนุน โดยกลุ่มนี้ต้องมองว่าเสียง
สนับสนุนที่จะลงไปสู่ผู้ที่จะลงคะแนนมันพอไหมที่จะยั้งยืนต่อไป นอกจากนี้ บริบทนี้มันจะต้อง
ครอบคลุมหลายๆ ประเด็น แต่ประเด็นเท่าที่ดูจากการสรุปมาตรงนี้มีอยู่ ๔ ประเด็นหลักๆ ด้วยกัน 
อันที่หนึ่งคือทางด้านกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยน าเสนออยู่ ๓ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อันที่สองก็คือ
ความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตรงนี้ก็ส าคัญ อันที่สามก็คือทางด้านผลกระทบต่อสังคมทั้งบวกและลบก็คือ
สังคมชุมชนท้องถิ่น อันที่สี่ก็คือสภาพทางสิ่งแวดล้อม๑๖๘  

ในขั้นตอนการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายนี้ กลุ่มนายทุนก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะ
ตอนนี้เป็นธุรกิจการเมืองคนที่เข้ามาเล่นการเมืองเป็นนักธุรกิจ นักธุรกิจก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่า
การเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆครอบคลุมหมด เขาสามารถชี้เป็นชี้ตายได้เรื่องบางเรื่องจะสนับสนุน
นโยบายตรงนี้มากน้อยขนาดไหน หรือถ้าเขามองในส่วนตัวส่วนธุรกิจของเขามากขนาดไหน เขา
แบ่งปันให้ประชาชนระดับล่างมากน้อยขนาดไหน และข้อสุดท้ายก็คือนโยบายภาครัฐ ภาครัฐเอง
จะต้องเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องด้วย ไม่ใช่ว่าพรรคนี้มาตั้งรัฐบาลนโยบายดีๆแบบนี้ที่ก าลังแบบนี้ก็
หายไป พออีก ๔ ปีผ่านมาอีกพรรคหนึ่งมาก็ล้มเลิกไปมันก็ขาดความต่อเนื่อง ที่เป็นอยู่ในขณะนี้
หมายความว่านโยบายภาครัฐมันไม่ต่อเนื่องประชาชนมันก็เค้วงคว้าง ปีนี้ชุดนี้เป็นแบบนี้ พออีกชุดมัน
ไม่เป็นแบบนี้ประชาชนคนไทยก็เลยเหมือนอยู่ในอากาศท่ียังเคว้งจับหลักไม่ได้สักที๑๖๙ 

                                                        
         ๑๖๖ สนทนากลุ่มเฉพาะ นายวสุกิจจ์ เหล่าอินทร์, อาจารย์ด้านรัฐประศาสนาศาสตร์ ประจ าหน่วยวิทย
บริการจังหวัดอุทัยธานี วิทยาเขตนครสวรรค์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๗ สนทนากลุ่มเฉพาะ  ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด, รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ล าปาง, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๘ สนทนากลุ่มเฉพาะ รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี , อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๖๙ สนทนากลุ่มเฉพาะ พันโทพนม ศรีเผือด, หัวหน้ากลุ่มงานกิจการมวลชน กองอ านวยการรักษาความ
มั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่, ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๒ 

 

สรุปผู้วิจัยสนใจศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ในการด าเนินการวิจัยนั้น ผู้วิจัยได้ใช้วิธีการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group 
Discussion) เพ่ือให้ได้ซึ่งข้อมูล ที่สมบรูณ์เพ่ิมเติมขึ้นนอกเหนือจากการสัมภาษย์เชิงลึก โดยมีผู้ให้
ข้อมูลส าคัญด้านการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) ซึ่งผู้วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจงจ านวน ๑๒ รูป/คน จากการสนทนากลุ่มเฉพาะเรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

ซึ่งจากแนวความคิดจากการสนทนากลุ่มเฉพาะ (Focus Group Discussion) เรื่องการ
บริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ท าให้ได้ทราบถึง
ข้อมูลส าคัญ ๕ ด้านของการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ คือ การระบุปัญหา การก าหนดข้อนโยบาย การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย ดังนี้คือ  

๑. ระบุปัญหา การเริ่มต้นของนโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ให้เริ่มจากท้องถิ่นก่อน โดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่
ดอยอินทนนท์ โดยให้เป็นนโยบายขึ้นมาให้ได้แล้วจะไปต่อยอดความคิดหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้องก็อาจจะ
เอาไปต่อยอดความคิดได้  โดยต้องสร้างกระบวนการยอมรับ ต้องให้ประชาชนในพ้ืนที่ยอมรับให้ได้ 
และให้เข้าใจว่าอุโมงค์นี้มันคืออะไรมีผลประโยชน์กับเขาอย่างไร เสร็จแล้วเอากรอบแนวคิดตรงนี้ไป
เป็นกรอบแนวคดิท าเป็นนโยบายเพื่อให้ภาครัฐเขาท าเป็นนโยบายสาธารณะ ทั้งนี้ ในการระบุปัญหานี้
ต้องเริ่มจากให้รู้ถึงประโยชน์ที่ประชาชนหรือเกษตรกรจะได้แล้ว ต้องอธิบายให้เห็นถึงภัยที่จะเป็น
อันตรายต่อการสูญพันธุ์พันธุ์ของเมล็ดพันธุ์พืช ซึ่งการประยุกต์ในเรื่องของรูปแบบสวาลบาร์ดที่
นอร์เวย์เข้ามาเพ่ือเก็บเมล็ดพันธุ์จึงเป็นแนวทางที่น่าสนใจและต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจถึง
วัตถุประสงค์ของโครงการอุโมงค์นี้ 

๒. การก าหนดข้อนโยบาย การก าหนดข้อนโยบาย เป็นขั้นตอนที่มีการก าหนดประเด็น
วาระเพ่ือน าไปสู่การถกเถียงของสาธารณะ และพัฒนาแผนเพ่ือการแก้ปัญหา ขั้นตอนการก าหนด
ประเด็นวาระเพ่ือน าไปสู่การถกเถียงของสาธารณะนี้ ต้องไปดูยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าเขาได้กล่าวถึงเรื่องนี้ไว้บ้างไหม หรือจะสวนทางกับแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงที่บอกว่าศาสตร์พระราชาหรือไม่อย่างไร หรือจะเก่ียวข้องกันในมิติไหน ที่จะสามารถจูนกันได้ 
ต้องใช้ค าว่าการมีส่วนร่วม แต่การมีส่วนร่วมต้องเป็นไปในลักษณะที่ว่าสามารถที่จะเป็นไปได้ แต่
ตอนนี้เราก าลังจะมามองว่าอุโมงค์สวาลบาร์ดนอร์เวย์ดีมาก เพราะเป็นระดับของโลก แล้วเราจะท า
อย่างไร สิ่งที่เราจะท าเราจะต้องดูว่าถ้าเอาตรงนั้นเป็นเมนไอเดียแล้วเข้ามาสู่เรื่องนโยบายหรือว่า
ยุทธศาสตร์มีไหม เกิดการมีส่วนร่วมของภาครัฐไหม รัฐได้พูดถึงตรงนี้ไหม หรือเอกชนภาคประชาชน
เข้าใจตรงนี้ไหม จะมาใช้กับเมืองไทยเราได้หรือไม่ก็ไม่รู้ แต่ที่ส าคัญคือระดับนโยบายมากกว่า เพราะ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ นโยบายจะตอบสนองในเรื่องความเป็นไปได้ ทั้งนี้ ในการก าหนดประเด็น
วาระนั้น ในบริบทของประเทศไทยมีข้อคิดที่ต้องพิจารณา ๒ อย่างคือ มันเกี่ยวพันกับหลายๆ 
หน่วยงานอย่างท่ีพวกเราทราบอยู่แล้วว่า เมื่อมันมีหลายหน่วยงาน กว่าแต่ละหน่วยงานจะมาดูแล้วฟัง
แล้วมันดีดูหลายหน่วยงานมันน่าจะดี แต่พอมาท าจริงๆ จะกลายเป็นหาจุดร่วมยังไม่ได้ เพราะ
ประเทศเรายังไม่เป็นระบบ และจะขับเคลื่อนอย่างไร อันนี้คือ ค าถามท่ีจะต้องตอบให้ได้ 
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๓. การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย ขั้นตอนนี้ เป็นขั้นตอนที่ต้องเลือกข้อเสนอ
นโยบาย สร้างการสนับสนุนทางการเมือง และผลักดันดันให้อยู่ในรูปของกฎหมาย โดยผู้ที่มีส่วน
ส าคัญ คือ  นักการเมืองที่จะมาสนับสนุน โดยกลุ่มนี้ต้องมองว่าเสียงสนับสนุนที่จะลงไปสู่ผู้ที่จะ
ลงคะแนนมันพอไหมที่จะยั้งยืนต่อไป นอกจากนี้  บริบทนี้มันจะต้องครอบคลุมหลายๆ ประเด็น  
แต่ประเด็นเท่าที่ดูจากการสรุปมาตรงนี้มีอยู่ ๔ ประเด็นหลักๆ ด้วยกัน อันที่หนึ่ง คือ ทางด้าน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องที่ผู้วิจัยน าเสนออยู่ ๓ กระทรวงที่เกี่ยวข้อง อันที่สองก็คือ ความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจตรงนี้ก็ส าคัญ อันที่สามก็คือ ทางด้านผลกระทบต่อสังคมทั้งบวกและลบก็คือ สังคมชุมชน
ท้องถิ่น อันที่สี่ก็คือสภาพทางสิ่งแวดล้อม ในขั้นตอนการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบายนี้  
กลุ่มนายทุนก็เป็นสิ่งส าคัญเพราะตอนนี้เป็นธุรกิจการเมืองคนที่เข้ามาเล่นการเมืองเป็นนักธุรกิจ  
นักธุรกิจก็ครอบคลุมทั้งหมดเลยไม่ว่าการเกษตร อุตสาหกรรมต่างๆ ครอบคลุมหมด เขาสามารถ 
ชี้เป็นชี้ตายได้เรื่องบางเรื่องจะสนับสนุนนโยบายตรงนี้มากน้อยขนาดไหน หรือถ้าเขามองในส่วนตัว
ส่วนธุรกิจของเขามากขนาดไหน เขาแบ่งปันให้ประชาชนระดับล่างมากน้อยขนาดไหน และข้อสุดท้าย
ก็คือนโยบายภาครัฐ ภาครัฐเองจะต้องเป็นนโยบายที่ต่อเนื่องด้วย  

๔.๓.๔ การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  ตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา และสีลสามัญญตา 

๑) หลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง มีทิฏฐิดีงามเสมอกันเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความเห็นชอบร่วมกัน ในข้อที่เป็นหลักการส าคัญที่จะน าไปสู่
ความหลุดพ้น สิ้นทุกข์ หรือขจัดปัญหา๑๗๐ 

๒) หลักธรรมสีลสามัญญตา หมายถึง มีศีลบริสุทธิ์เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจรรย์
ทั้งหลาย ทั้งต่อหน้าและลับหลัง คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม ถูกต้องตามระเบียบวินัย ไม่ท าตนให้
เป็นที่น่ารังเกียจของหมู่คณะ๑๗๑ 

สรุปก็คือ การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จะมีการพิจารณาใน ๒ ประเด็นใหญ ่คือ 

(๑) การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา 

เป็นการบริหารจัดการตามกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ที่ต้องมีความ
เห็นชอบร่วมกัน ซึ่งการมีส่วนร่วมการตัดสินใจ ควรยึดหลักการตัดสินใจของทั้ง ๓ ฝ่ายภาครัฐ เอกชน 
และภาคการศึกษา๑๗๒ ถ้าเราออกแบบให้ ๑. เน้นกระบวนการ ๒. อยากมีส่วนร่วม ก็เท่ากับว่าทุกฝ่าย
ทุกคนทุกมิติทุกภาคส่วนได้รับรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นทางและตลอดกระบวนการ ฉะนั้นการแชร์ 
การแลกเปลี่ยน ความเสียสละ หรือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกัน ก็จะเกิดกันไปตลอด
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กระบวนการตลอดเส้นทาง๑๗๓ ส่วนร่วมในการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่ต้องแยกระดับของบุคคล ระดับ
ของบุคคลที่มีอิทธิพลในการที่จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ หรือระดับผู้คนที่จะเกิดความรู้สึกต่อต้าน
หากมีสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนหรือไม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ฝ่ายที่มีอิทธิพลในการที่จะท าให้โครงการนี้เกิดขึ้น
ได้ เข้ามาเห็นด้วยและมีส่วนร่วม ส่วนบุคคลทั่วไปก็อย่าให้เกิดการต่อต้าน๑๗๔  

แต่อย่างไรก็ตามในปัจจุบันโครงการรัฐที่มีขนาดใหญ่และมีผลกระทบมันก็จะมี
การก าหนดรูปแบบการด าเนินงาน เพราะผลกระทบสิ่งแวดล้อมมันก็ต้องเป็นธรรม และจะมีการท า
ประชาวิจารณ์ เพื่อถามความคิดเห็นที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วย ฉะนั้นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจได้
มีการก าหนดเอาไว้อยู่แล้ว๑๗๕ ซึ่งถือว่า ประเด็นการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ เป็นส่วนหนึ่งหรือว่า
ด้านหลักเลย๑๗๖ 

(๒) การมีส่วนร่วมการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามหลักธรรมสีลสามัญญตา คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ โดยแบ่งประเด็น 

ก) การมีส่วนร่วมปฏิบัติ การมีส่วนร่วมในหลักการ มันเริ่มมาจาก ร่วมคิด 
ร่วมตัดสินใจ ร่วมลงมือ ระดมความคิด ร่วมวางแผน  และก็ไปหาเมล็ดพันธุ์กันมา แล้วก็ร่วมเรื่องเงิน
ทอง ค าถามคือว่าเราจะให้ใครมาเป็นส่วนร่วม๑๗๗ ซึ่งในกรณีที่โครงการได้น าไปสู่การปฏิบัติแล้วเขา
ควรจะได้มีส่วนในการตัดสินใจตรงนี้อย่างไร ก็ต้องดูว่าความรู้สึกเขา เห็นด้วยไหม ต่อต้านไหม ถ้าไม่
รู้สึกต่อต้านมันก็เป็นไปได้แล้ว๑๗๘ ซึ่งการน าไปปฏิบัติ ไม่สามารถเสกได้ดั่งใจ ไม่สามารถเกิดขึ้นได้
โดยเร็ว ฉะนั้นวิธีที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและวิธีที่จะแปลงไปสู่การปฏิบัติได้ ก็จะต้องมีการ
ตั้งเป้าหมายตั้งตัวชี้วัดเอาไว้เป็นขั้นๆ เดินไปทีละก้าวๆ ก็จะได้เป็นตัววัดผลที่ชัดเจนได้ด้วย๑๗๙ และ
ต้องยึดมั่นเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ๑๘๐ ก็ต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครบ และ
ตัวละครอย่าให้ขาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ ถ้าเราเอามารวมกันได้ก็น่าจะ
เป็นเรื่องที่ดี เพราะส่วนใหญ่เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นนักวิชาการระดับมือพระกาฬทั้งนั้น ถ้าบุคคลเหล่านี้พูดมา
คนก็จะฟัง ส่วนท าอย่างไรก็ต้องไปดูว่าเราจะท าให้คนเหล่านี้เขารับรู้และเห็นชอบต่อประเด็นเราได้ดี
แค่ไหน ถ้าเขาเห็นแล้วอย่างที่เราคุยว่าเรื่องนี้มันคือนโยบายสาธารณะก็คือจะเกิดประโยชน์กับ

                                                        
          ๑๗๓ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
          ๑๗๔ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
          ๑๗๕ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
         ๑๗๖ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
          ๑๗๗ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๗๘ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๗๙ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร,๒๗ กันยายน ๒๕๕๙.   
         ๑๘๐  สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 



๑๓๕ 

 

สาธารณะ ถ้าเราคุยจนเขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จะท าเรื่องนี้ให้มันส าเร็จได้ แล้วเขายอมรับ 
การจัดการก็ไม่ยากแล้ว๑๘๑ 

ข) การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน : 
ในประเด็นการมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการท างานตรงนี้เราควรยึดหลักอะไร
นั้น เราต้องย้อนไปดูว่า วัตถุประสงค์เขียนไว้ ถ้าบอกท าเพ่ือมนุษยชาติก็ต้องแบ่งให้ทุกคนที่มีความ
จ าเป็น แต่ถ้าบอกเพ่ือประเทศไทยก็อีกอย่างหนึ่ง๑๘๒ การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เป้าหมายก็ไว้ในอนาคต
อีกยาวไกลในขณะที่โลกเกิดวิกฤต เกิดภัยพิบัติ คืออย่างนี้ประเด็นนี้ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงก็ได้ 
เพราะว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงรูปธรรมมันยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าสิ่งเหล่านี้ โครงการเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืช มันเป็นสิ่งที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลในอนาคตซ่ึงรุ่นนี้อาจจะตายไปแล้วไม่ได้รับการ
แบ่งปัน รุ่น ๒, ๓, ๔ อาจจะตายไปแล้วไม่ได้รับการแบ่งปัน แต่ว่าคนที่จะได้รับการแบ่งปันก็คือคนที่
ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในอนาคตหลังที่โลกเกิดภัยพิบัติ เพราะฉะนั้นประเด็นนี้ค่อยพิจารณากัน
ต่อไป๑๘๓ จะย้อนกลับไปค าว่าแบ่งปันผลประโยชน์ร่วม ก็เกิดจากตลอดกระบวนการมีส่วนร่วมแล้ว 
แล้วก็บูรณาการหลายภาคส่วน หลายยุทธศาสตร์ หลายหน่วยงาน ทุกภาคี ทุกภาคส่วน มันก็จะท าให้
เห็นร่วมกัน แล้วก็การแบ่งปันผลประโยชน์มันก็ย่อมเป็นธรรมเพราะว่าเคยร่วมคิดร่วมวางแผนร่วม
เข้าใจร่วมสื่อสารร่วมแลกเปลี่ยนกันมาตลอดทาง๑๘๔ 

ค) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ ส าหรับผู้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการ ควรจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมล าดับแรกๆ เพราะถ้าบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในล าดับ
แรกๆ โครงการเหล่านี้ก็เกิดขึ้นได้๑๘๕ คนที่ร่วมคิดก็ต้องรับผิดชอบ เรียกว่า การประเมินผลจากคน
ภายในที่มีส่วนร่วมตั้งแต่ต้น แล้วก็ประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะมาจากนานาชาติ
หรือองค์กรระหว่างประเทศก็ว่าไป พูดง่ายๆ คุณประเมินผลก็ภายในภายนอก ภายในก็คนที่มีส่วนร่วม
ตั้งแต่ต้น ภายนอกก็นอกองค์กร๑๘๖  

ถ้าของทุกภาคส่วนมันอาจจะท าได้ยาก แต่ให้ทุกๆ ส่วนมาตรวจสอบมันน่าจะท าได้ง่ายกว่า 
เพราะถ้าทุกส่วนมันไม่รู้ว่าใครบ้าง เราเอาองค์กรเป็นตัวตั้งและให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามา
ตรวจสอบจะท าได้ง่ายและเห็นผลว่าองค์กรดีหรือไม่ดี มันคือเป็นการประเมินผลอย่างหนึ่ง๑๘๗ 

                                                        
         ๑๘๑ สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์, อาจารย์ประจ าคณะสิง่แวดลอ้มและทรัพยากรศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล, 
๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๘๒ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๘๓ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๘๔ สัมภาษณ์ อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย 
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๘๕ สัมภาษณ์ นายพิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมาย, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
         ๑๘๖ สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,  
๔ กันยายน ๒๕๕๙.   
         ๑๘๗ สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์, นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 



๑๓๖ 

 

การมีส่วนร่วมในกระบวนการตรงนี้ชุมชนท้องถิ่นเอง ภาคส่วนเอง ทุกระดับ ส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นเอง ก็จะได้เข้ามาเห็นในเวทีติดตามผล แล้วก็ได้รู้และเข้าใจถึงอุปสรรคถึง
ความล้มเหลว ถึงเป้าหมายที่มันยังไปไม่ถึงอะไรก็แล้วแต่ ก็มาท าให้เกิดการปรับแผน ใหม่ ปรับ
เป้าหมายไหม หรือว่าช่วยกันบูรณาการความร่วมมือ ทรัพยากร งบประมาณ อะไรก็แล้วแต่ เพราะว่า
จะต้องท าให้เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ win win กับทุกฝ่าย ถ้าท าได้ทุกคนก็จะเห็นประโยชน์ร่วมกันแล้วก็จะ
มาช่วยกัน๑๘๘  
 
๔.๔ องค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย 

การศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยการใชกระบวน
การศึกษาหรือระเบียบวิธีวิจัย คือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ เชิงลึก ( In-depth 
Interview) และการสนทนากลุมเฉพาะ (Focus Group Discussion) ได้พบว่า  การบริหารจัดการ
ตามนโยบายสาธารณะว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
สามารถสรุปกระบวนการและน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ได้ดังนี้คือ  

๔.๔.๑ การบริหารจัดการตามหลัก POSDCoRB 
๔.๔.๑.๑ การวางแผน (P = Planning)   
การวางแผนเก็บข้อมูล 

๑) การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจของ
ผู้คนที่เล็งเห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหน 

๒) เมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือ
จุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกในอนาคต ก็ถึงค่อยวางแผนเรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และ
ผลักดันเป็นนโยบาย 

๓) โครงการนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ แผนเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนก็เป็นเรื่องง่าย แต่ถ้ายังไม่มีแผนก็เป็นเรื่องยาก   

๔.๔.๑.๒ การจัดองค์กร (O = Oganizing)    
๑) ควรจะร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นโครงการลักษณะ

ความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่แม่งานหรือเจ้าของงานอาจเป็นภาครัฐ 
๒) ควรจัดตั้งองค์กรในลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และ

ภาคการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ของโครงการขึ้นมา 
๔.๔.๑.๓ การจัดหาบุคคล (S-Staffing)   

๑) การจัดหาบุคคล (S-Staffing) ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับ
ภาคการศึกษา 

                                                        
         ๑๘๘ สัมภาษณ์ นายธนกฤต มีสมจิตร, อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 



๑๓๗ 

 

๒) การจัดหาบุคคลต้อง เป็นลักษณะของการสรรหาแล้วก็มีลักษณะของ
อาสาสมัครที่มีจิตมุ่งม่ันเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง อาจจะไปอาศัยฐานจากกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เช่น 
กลุ่มโจนจันได เกษตรกรชาวนา 

๓) ถ้ามีลักษณะเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ  NGO ได้ ก็จะท าให้ความ
เป็นคณะท างานและผู้บริหารองค์กรมีความสะดวกคล่องตัวสูง 

๔.๔.๑.๔ การอ านวยการ (D = Directing)    
๑) ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี   

แต่ต้องยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง 
๒) ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐแต่แยกออกมาเป็น

หน่วยงานอิสระ ให้ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านคณะกรรมการที่ขึ้นกับทางรัฐสภา ไม่ต้อง 
ไปอยู่ใต้กระทรวงทบวงกรมใด  

๔.๔.๑.๕ การประสานงาน (Co = Coordinating)    
๑) ประสานงานสร้างเครือข่ายให้มันเกิดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน  

ไม่ว่าจะเป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาคบริษัทธุรกิจ เพราะจะได้พันธมิตรและได้รับ
ความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ   

๔.๔.๑.๖ การรายงาน (R = Reporting)   
๑) การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา มียุทธศาสตร์

ที่จะท าตามแผนตั้งแต่ต้น จะเป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ 
๒) พอมาถึงขั้นการรายงานผลก็ให้เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมาให้กับ

ทุกภาคีทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า เมื่อเทียบกับแผนแล้วได้บรรลุตามแผนนั้นมากน้อย
แค่ไหน 

๓) ในปัจจุบันการสื่อสารเร็วขึ้น โดยเฉพาะการสื่อสารทางไลน์ ทาง 
Messenger ควรจะน าเครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 

๔.๔.๑.๗ การจัดการงบประมาณ (B = Budgeting)    
๑) ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก 
๒) การสนับสนุนองค์กรระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและ

การเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) 
๓) การสนับสนุนจากภาคเอกชน  

๔.๔.๒ กระบวนการก่อเกิดทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน 
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่   

๔.๔.๒.๑ การระบุปัญหา (Identifying Problems)   
๑) การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ   

(๑) ความรุนแรงของปัญหา  
สังคมไทยยังรู้สึกว่าปัญหานี้ไกลตัวมากและมักจะคิดว่าให้ปัญหาเกิด

ก่อนแล้วค่อยมาแก้  ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าคือจะท าอย่างไรให้คนเห็นด้วยหรือตระหนักในเรื่องนี้  โดยต้อง
แยกกลุ่มคนในสังคมก่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หรือใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง ซึ่งประกอบด้วย



๑๓๘ 

 

ประชาชนทั่วไป ข้าราชการ นักวิจัย ฉะนั้นค าถามนี้คือว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ซึ่งไม่เชื่อในเรื่อง
พวกนี้หันกลับมาเชื่อและให้ความส าคัญ ถ้าเราปล่อยให้เป็นไปตามขั้นตอนคงต้องใช้เวลานานมาก 
ดังนั้นน่าจะท าทันทีโดยการออกเป็นกฎหมาย หรือ มติคณะรัฐมนตรี 

(๒) จ านวนคนที่เห็นปัญหา 
จ านวนคนที่มองเห็นเรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก แต่ว่าเราจะท าอย่างไรดี

ให้เขายอมรับตรงนี้ได้ ให้เข้าใจ หากใช้กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คนที่
มาร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ อาจจะเข้ามาเห็นด้วยกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชมากขึ้น  
แล้วคนที่ได้ฟังเวทีสาธารณะก็จะคล้อยตาม นี่คือวิธีการสร้างแนวร่วม 

(๓) การมองเห็นได้ชัด 
เรื่องนี้มันยังไกลตัวคนทั่วไป แต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้น

ได้เพราะในระยะหลัง ได้เกิดพิบัติภัยมากขึ้น เช่น เกิดแผ่นดินไหว และภัยพิบัติเกิดแต่ละครั้งรุนแรง
มาก แต่มีทางที่จะสร้างความเข้าใจตรงนี้ได้ โดยสื่อประชาสัมพันธ์ และช่องทางสื่อ โซเชียลมีเดีย 
(Social media) แต่ต้องเตรียมข้อมูลให้เห็นชัดเจน จะท าให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลคิดถึงเรื่องนี้มากข้ึน   

๒) การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  
จากปัญญหาภัยพิบัติที่มีมากขึ้น  คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืช

ชนิดต่างๆ และต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบัน อย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของ
จังหวัดเชียงใหม่ สูญพันธุ์ไปมากกว่า ๖๐ กว่าเปอร์เซ็น ซึ่งหากมีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชก็จะสามารถเก็บ
ไว้ได้หลายพันธุ์ อาหารจะอุดมสมบูรณ์ ชาวสวนชาวเกษตรจะมีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องในการเพาะปลูก   
ซึ่งการท าโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์บนอินทนนท์จะเป็นประโยชน์อย่างมาก  

๓) บุคคลหรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
จากการศึกษาพบว่า ต้องเริ่มจากชาวบ้านหรือเกษตรกรควรจะมาจับมือ

กับนักวิชาการ เพ่ือศึกษาเป็นการเบื้องต้น ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ออกมาเป็นมติและจัดตั้ง
คณะท างาน ประกอบด้วย หนึ่ง ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงยุติธรรม สอง 
องค์กรราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาม กลุ่มนักวิชาการประกอบด้วย ๑) นักวิชาการจาก
มหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่ี ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร 
กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ปราชญ์ท้องถิ่น  ผู้น าทางศาสนา เป็น
ต้น  รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย และ ห้า การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบใน
ก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน"กลุ่มท างาน"ในฐานะผู้สังเกตการณ์  

๔.๔.๒.๒ การก าหนดข้อนโยบาย (formulating policy proposals)   
๑) สถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา  
การรักษาพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารในยามที่ประสบวิกฤติเป็น

เรื่องที่ส าคัญ โดยประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืช 
เหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มเสี่ยงจากการได้รับความเสียหายจากภัยพิบัติ
และเกิดวิกฤติ การขาดแคลนอาหารตามมาได้ หากไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้ดีพอ 



๑๓๙ 

 

๒) ใครบ้างที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นมีปัญหา 
บรรดานักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของการท างานเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือ

สถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และคนที่เป็นคนในท้องถิ่น คนดั้งเดิม ผู้สูงอายุ เชื่อว่าจะ
เห็นปัญหาตรงนี้ นี่คือกลุ่มที่ออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่สองนี่น่าสนใจกลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับพืช
ดัดแปลงพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) กลุ่มท่ีรับรู้เรื่องของภัยพิบัติ กลุ่มท่ีบริโภคของสมัยใหม่  

๓) หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง 
๓.๑) การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค ์

(๑) การก าหนดปัญหา 
- ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เกิดข้ึนในอัตรารวดเร็ว 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 

เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม นิว เคลียร์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อโลกและมนุษย์ 

- ประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่
แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับ
ความเสียหายได้จากภัยพิบัติ   

(๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
- สร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์ พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด

เชียงใหม่ ตามแนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ราชอาณานอร์เวย์ เพ่ือเป็นหลักประกันความ
มั่นคงทางอาหารส าหรับมนุษยชาติในอนาคต 

- เปิดรับการฝากพันธุ์พืช ทั้งของไทยและจากต่างประเทศ 
หรือ รับฝากเฉพาะของไทย 

๓.๒) ก าหนดทางเลือกนโยบาย      
โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียด

ดังนี้คือ 
 (๑) รูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ในการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์

เก็บพันธุ์พืชนี้  ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  จ านวน  
๔ รูปแบบ คือ ๑) ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก ๒) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะ
ของไทย ๓) ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มา
เก็บใหม่ได้ ๔) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย และ ให้มี
การน าเมล็ดพืชไปให้เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจัย
เห็นว่า แนวทางที่ ๓ คือ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและ
เปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก 
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และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชของโลกแล้ว ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่
มีประสิทธิภาพจริงๆ ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์เมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน า
ออกมาใช้ได้เมื่อมีความต้องการ และจะมีหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะ
มีการน าเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง และ
แนวทางนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุดคือ อยู่ในถิ่น อยู่ในภูมินิเวศน์ 
และความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ดังนั้นถ้าจะตั้งธนาคาร
พันธุกรรมพืชหรือยีนแบงก์ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กันเสมอ ไม่นั้นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่สามารถ
เกิดได้ สรุปคือ การอนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็มและการอนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะเป็นการ
สร้างหลักประกันให้มีเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน  

(๒) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ในการด าเนินการโครงการให้ลุล่วง ผู้บริหารจัดการนับเป็น

เรื่องส าคัญ แต่องค์กรที่จะเข้ามาจัดการควรเป็นแบบใด ควรตั้งองค์กรใหม่ หรือ ใช้หน่วยงานของ
ราชการที่มีอยู่แล้ว จากการศึกษาพบว่า การจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในรูปขององค์การมหาชน จะ
เหมาะสม เพราะจะมีความสะดวก และอิสระในการบริหารงานระดับหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ภารกิจของการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช แต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการ ต้องให้ชุมชนมี
ส่วนร่วม เพราะถ้าชุมชนมีส่วนร่วมก็จะตอบค าถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ได ้  

๓.๓) การพยากรณ์ทางเลือก (Forecasting) 
ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง ๔ ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่

กล่าวไว้ข้างต้น คือ เหตุแผ่นดินไหว และการถูกคัดต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ  
(๑) เหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากแนวรอยเลื่อนที่ภาคเหนือมี

หลายแห่ง จะท าให้มีความเหมาะสมในการสร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน แต่อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นนี้นักธรณีวิทยาระบุว่า ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีอะไรห้อย
ค่อนข้างจะปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว  

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอุโมงก์ที่เกิดจากการขุดเจาะภูเขามี
อยู่แล้ว ที่ส าคัญ ๓ แห่ง คือ อุโมงค์ขุนตาล อุโมงก์เขาพังเหย และ อุโมงก์พระพุทธฉาย ซึ่งขุดมานาน
แล้ว แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไร  

(๒) การถูกคัดค้าน 
ในประเด็นการถูกคัดค้านจากประชาชน หรือ กลุ่มองค์กรต่างๆ 

ที่เห็นว่า อาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ น่าจะเป็นห่องเรื่องพ้ืนที่การก่อสร้าง เรื่องผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะมันยิ่งดีกว่าถ้าเกิดมีการอนุรักษ์
เมล็ดพันธุ์แบบนี้ ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ผู้ด าเนินนโยบาย ต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม และชี้ให้เห็นว่าการสร้างอุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วยสร้างหลักประกันในเรื่องแหล่งอาหารใน
อนาคต และ ผลกระทบจากปัญหาอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาจากโลกร้อน สงคราม และอ่ืนๆ  



๑๔๑ 

 

๔.๔.๒.๓ การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย (Legitimating policies) หรือ 
การอนุมัตินโยบาย (Legitimating Policy) 

ส าหรับการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย(Legitimating policies) หรือ  
การอนุมัตินโยบาย (Legitimating Policy) น่าจะใช้ช่องทาง มติคณะรัฐมนตรี น่าจะเหมาะที่สุด หรือ 
จะเสนอผ่านช่องทางของพรรคการเมืองก็ได้ หรือ ผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ในฐานะผู้จัดท าแผนพัฒนาประเทศ 

ทั้งนี้  การด าเนินการในขั้นตอนต่างๆ ทั้งหมดจะต้องให้ความส าคัญกับการมี 
ส่วนร่วมตามหลักธรรมสาราณียธรรม ๖ กล่าวคือ 

๑. การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  
เป็นการบริหารจัดการตามกระบวนการทางนโยบายสาธารณะ ที่ต้องมีความเห็นชอบร่วมกัน ซึ่งการมี
ส่วนร่วมการตัดสินใจ ควรยึดหลักการตัดสินใจของทั้ง ๓ ฝ่ายภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา ท าให้
ทุกฝ่ายทุกคนทุกมิติทุกภาคส่วนได้รับรู้เรื่องนี้ไปด้วยกันตั้งแต่ต้นทางและตลอดกระบวนการ ฉะนั้น 
การแลกเปลี่ยน ความเสียสละ หรือ ความเห็น ความรู้ ความเข้าใจที่มีต่อกัน ก็จะเกิดกันไปตลอด
กระบวนการตลอดเส้นทาง แต่การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่ต้องแยกระดับของบุคคล 
ระดับของบุคคลที่มีอิทธิพลในการที่จะท าให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นได้ หรือระดับผู้คนที่จะเกิดความรู้สึก
ต่อต้านหากมีสิ่งเหล่านี้เกิดข้ึนหรือไม่ เพราะฉะนั้นก็ต้องให้ฝ่ายที่มีอิทธิพลในการที่จะท าให้โครงการนี้
เกิดข้ึนได้ เข้ามาเห็นด้วยและมีส่วนร่วม ส่วนบุคคลทั่วไปก็อย่าให้เกิดการต่อต้าน 

๒. การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมสีลสามัญญตา คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ โดย
แบ่งเป็น ๓ ประเด็น ดังนี้ คือ 

๒.๑ การมีส่วนร่วมปฏิบัติ : วิธีที่จะสร้างการมีส่วนร่วมและวิธีที่จะแปลงไปสู่
การปฏิบัติได้ ก็จะต้องมีการตั้งเป้าหมายตั้งตัวชี้วัดเอาไว้เป็นขั้นๆ เดินไปทีละก้าวๆ ก็จะได้เป็นตัว
วัดผลที่ชัดเจนได้ด้วย และต้องเน้นกระบวนการมีส่วนร่วมให้ครบ และตัวละครอย่าให้ขาด โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับชีวภาพ ถ้าเราเอามารวมกันได้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ดี เพราะส่วนใหญ่
นักวิชาการเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ถ้าท าให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่จะท าเรื่องนี้ให้
มันส าเร็จได้ แล้วเขายอมรับการจัดการจะไม่ยุ่งยาก 

๒.๒ การมีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงาน :   
การเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เป้าหมายก็ไว้ในอนาคตอีกยาวไกลในขณะที่โลกเกิดวิกฤต เกิดภัยพิบัติ ประเด็น
นี้ไม่จ าเป็นต้องกล่าวถึงเพราะว่าการแบ่งปันผลประโยชน์ในเชิงรูปธรรมมันยังไม่เกิดขึ้น เพียงแต่ว่าสิ่ง
เหล่านี้โครงการเก็บเมล็ดพันธุ์พืช มันเป็นสิ่งที่มีไว้เพ่ือประโยชน์ของบุคคลในอนาคต ซึ่งรุ่นนี้อาจจะ
ตายไปแล้วไม่ได้รับการแบ่งปันหรือรุ่นต่อๆไป อาจจะตายไปแล้วไม่ได้รับการแบ่งปัน แต่ว่าคนที่จะ
ได้รับการแบ่งปันก็คือคนที่ยังมีชีวิตเหลือรอดอยู่ในอนาคตหลังที่โลกเกิดภัยพิบัติ 

๒.๓  การมีส่วนร่วมในการประเมินผลโครงการ : ส าหรับผู้มีส่วนร่วมในการ
ประเมินผลโครงการ ควรจะเป็นผู้ที่มีส่วนร่วมล าดับแรกๆ เพราะถ้าบุคคลเหล่านี้มีส่วนร่วมในล าดับ
แรกๆ โครงการเหล่านี้จึงเกิดขึ้นได้ คนที่ร่วมคิดต้องรับผิดชอบ การประเมินผลจากคนภายในที่มี 
ส่วนร่วมตั้งแต่ต้น แล้วก็ประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ ซึ่งผู้เชี่ยวชาญอาจจะมาจากนานาชาติหรือองค์กร
ระหว่างประเทศกไ็ด้  



๑๔๒ 

 

อย่างไรก็ตามในการวิ เคราะห์กระบวนการต่างๆ จะต้องค านึงถึงสภ าพแวดล้อม
(Environment) คือ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มดังนี้คือ  

๑. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) ได้แก่ ๑.๑ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(International Economic Order) อาทิ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช อาทิ “อนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” (International Convention for the Protection of New Varieties 
of Plants) หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญายูปอฟ, การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตกลงว่าด้วยสิทธิใน
ทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าขององค์กรการค้าโลก (Agreement on Trade-Related 
Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs), อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพ (CBD), สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร 
(ITPGR) เป็นต้น 

๑.๒ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ : องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรมพืช ที่ส าคัญมี ๔ หน่วยงานหลักๆ คือ ๑) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ๒) สภาที่ปรึกษาด้าน
การวิจัยทางการเกษตรนานาชาติ (Consultative Group On International Agricultural 
Research – CGIAR) ๓) กองทุนความหลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Global Crop Diversity 
Trust)  ๔) องค์กรความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ (Bioversity International)  

๑.๓ บทบาทของบรรษัทนานาชาติ ในปัจจุบันบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ใน
เมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ ถือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิต
และส่งออกเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมายาวนาน มียอดขายสินค้าและบริการปีละกว่า ๑.๓ พันล้าน
บาท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอนซานโต้ คือ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิ้ล สีดส์, อ้ิงค์โอลิมเปีย คอร์ป 
บริษัท มอนซานโต้ คาไรบ์ แอล แอล ซี และบริษัท มอนซานโต้ อินเตอร์ อเมริกา จ ากัด ซึ่งทั้งหมด
เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มอนซานโต้เคยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องการทดลองวิจัยพืชตัด
แต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ    

๒. โครงสร้างส่วนบน (Super-structure) ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ประกอบด้วยระบอบการเมือง
การปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ในสังคม เช่น 
ระบบอุปถัมภ์ และร่วมไปถึงความคิดความเชื่อ และข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ ความคิดความเชื่อ จาก
การศึกษาพบว่า การจะด าเนินการโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าความคิดความเชื่อของ
ท้องถิ่นล้านนา หรือ จังหวัดเชียงใหม่ มาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะเรื่องหลองข้าวหรือยุ้งข้าว ทั้งเรื่อง
พิธีกรรมต่างๆ และสถาบัตยกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้ชื่ออุโมงค์แห่งนี้ว่า “ยุ้งเก็บพันธุ์พืช
ล้านนา” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “lanna global seed barn” เพ่ือให้ประชาชนรู้ว่าโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 

๓. อุปทานของนโยบาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มขุนนางนักวิชาการ ๒) กลุ่มผู้ทรงอ านาจ
หรือชนชั้นน าทางอ านาจ อันได้แก่ ผู้ทรงอ านาจทางการเมืองที่ยึดกุมอ านาจรัฐ ๓) พรรคการเมือง  
๔) รัฐสภา 
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๔. อุปสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ อุปสงค์ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจใดๆ มาจากกลุ่มบุคคล
อย่างน้อย ๔ กลุ่ม (๑) ราษฎร  (๒) สื่อมวลชน (๓) นักวิชาการ (๔) กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(Interest Groups) มีทั้งกลุ่มผลประโยชน์อย่างไม่เป็นทางการ และกลุ่มผลประโยชน์อย่างเป็น
ทางการ เช่น (๑) สมาคมการค้า ส าหรับสมาคมการค้าที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช ได้แก่ ๑) สมาคม
การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มีสมาชิกที่ส าคัญ เช่น บริษัท เจียไต๋ จ ากัด บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ซินเจนทา 
ซีดส์ จ ากัด สมาคมการค้าเหล่านี้ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐด้วย (๒) กลุ่ม
วิชาชีพ อาทิ ๑) สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ๒) สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่ง
ประเทศไทย การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์พันธุกรรมพืช ปัจจัยความเป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่
กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย เป็นที่น่าสังเกตุว่า ในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด นั้น
ได้รับการช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจากบริษัท มอนซานโต (Monsanto) บริษัท ดูปองท์  
(DuPont) ดังนั้น เป็นไปได้ที่จะต้องขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชน ที่เก่ียวกับเรื่องพันธุ์พืชด้วย 

สรุปว่าองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัย พบว่า การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  สามารถสรุปกระบวนการและน ามาสร้างองค์ความรู้ใหม่ 
โดยมีขั้นตอนดังนี้ คือ ๑. การบริหารจัดการตามหลัก POSDCoRB มี ๗ ขั้นตอน คือ การวางแผน  
การจัดองค์กร การจัดหาบุคคล การอ านวยการ การประสานงาน การรายงาน และการจัดการ
งบประมาณ โดยเฉพาะการวางแผน ต้องเริ่มจาก ๑) การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น 
ความสนใจของผู้คนที่เล็งเห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหน ๒) เมื่อ
ผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกในอนาคต 
ก็ถึงค่อยวางแผนเรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย ๓) โครงการนี้ ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ หรือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนก็เป็น
เรื่องง่าย ๒. กระบวนการก่อเกิดนโยบายว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วย ๓ ขั้นตอนคือ การระบุปัญหา การก าหนดข้อนโยบาย และการสร้าง
ความชอบธรรมให้กับนโยบาย 

ทั้งนี้ ในขั้นตอนทั้งหมด ทั้งการบริหารจัดการ และกระบวนการก่อเกิดนโยบายสาธารณะ
ว่าด้วยการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ต้องยึดหลักการมีส่วนร่วม
ตามหลักสาราณียธรรม ๖ คือ ๑) การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมทิฏฐิสามัญญตา คือ การมีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ เป็นการบริหารจัดการที่ต้องมีความเห็นชอบร่วมกัน ๒) การมีส่วนร่วมตามหลักธรรมสีล
สามัญญตา คือ การน านโยบายไปปฏิบัติ 

อย่างไรก็ตาม ในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆ จะต้องค านึงถึงสภาพแวดล้อม
(Environment) คือ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอย 
อินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีอยู่ ๔ กลุ่มดังนี้คือ ๑. ระบบทุนนิยมโลก ๒. โครงสร้างส่วนบนของ
ระบบเศรษฐกิจ ๓. อุปทานของนโยบาย ๔. อุปสงค์ของนโยบาย เพ่ือให้การด าเนินการสอดคล้องกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด 
 
 



๑๔๔ 

 

 
การบริหารจัดการ  POSDCoRB กระบวนการก่อเกิดนโยบายสาธารณะ 

P:วางแผน 
๑.วางแผนเก็บข้อมูล 
๒. วางแผนผลักดันเป็นนโยบาย 

O:จัดองค์กร 
๑.ร่วมมือรัฐ  เอกชน ประชาชน 
 ๒.ลักษณะ Triple Helix 

S:จัดหาบุคคล 
๑.จากภาครัฐ การศึกษา 
ประชาชน 
๒.เน้นอาสาสมัคร 

D: อ านวยการ 
๑. เน้น Command Center  
๒.เป็นหน่วยงานอิสระ 

Co: ประสานงาน 
สร้างเครือข่ายกับทุกภาคส่วน 

R: รายงาน 
๑.ให้เป็นระบบ 
๒.รายงานผลให้ทุกส่วนทราบ 

B: งบประมาณ 
๑.รัฐบาลเป็นหลัก 
๒. องค์กรระหว่างประเทศ  
๓.เอกชน 

ก. การระบุปัญหา 
๑.๑ การพจิารณาปัญหา
นโยบายจากคุณลกัษณะ   
         (๑) ความรนุแรงของ
ปัญหา แนวโนม้ภัยพิบัติและ
ความมั่นคงอาหารจะรุนแรง 
         (๒) จ านวนคนที่เห็น
ปัญหา จ านวนคนที่มองเห็น
เรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก ต้อง
ท า work shop สร้างความ
เข้าใจ 
          (๓) การมองเห็นได้
ชัด การเกิดแผน่ดินไหวมาก
ขึ้น และภัยพิบัติเกดิแต่ละ
ครั้งรุนแรงๆมาก   
๑.๒ การพจิาณาถึงสาเหตุ
ของการหยิบยกปัญหาขึ้น
เป็นปัญหาเชิงนโยบาย 
           -ปัญหาภัยพิบัติที่มี
มากขึน้  คาดว่าจะส่งผลต่อ
การสญูพันธุข์องพชืและ
ความมั่นคงทางอาหาร 
๑.๓ บุคคลหรือองคก์ารที่
เข้ามาเกี่ยวขอ้งในการกอ่รูป
นโยบายสาธารณะ 

-เบ้ืองตน้เกษตรกร
จับมือนกัวชิาการ  
         -จากนัน้ตั้ง
คณะกรรมการประกอบด้วย 
หนึ่ง-ฝ่ายบริหารหรือ
คณะรฐัมนตรี , สอง- องคก์ร
ราชการ,  สาม-กลุ่ม
นักวชิาการ , ส่ี- ภาค
ประชาชน 

ข.การก าหนดขอ้นโยบาย  
ก) สถานการณ์เกิดขึน้มาได้อย่างไร  
   ๑) climate change ๒) เทคโนโลยี
ด้านพันธกุรรม๓)สงคราม 
ข) ใครบ้างที่เชือ่ว่าสถานการณ์นัน้มี
ปัญหา 
   ๑)นักวชิาการ ๒) หน่วยงาน/
สถาบันเกี่ยวขอ้ง ๓.คนในทอ้งถิน่ 
เกษตร 
ค)  หากมีการวเิคราะห์ปัญหาจะตอ้ง
ท าอะไรบ้าง 
   ๑) การก าหนดปัญหาและ
วัตถุประสงค ์ (๑) การก าหนดปัญหา -
การสญูพันธุข์องสิ่งมีชีวิต -การ
เปลี่ยนแปลงภูมอิากาศ  ภัยธรรมชาติ 
ภัยมนุษย์ -ไทยไม่มีแหล่งจัดเก็บ
พันธุกรรมพืชทีม่ั่นคง( ๒) การก าหนด
วัตถุประสงค ์–สร้างอุโมงคเ์ก็บพนัธุ์
พืชบนดอยอนิทนนท์เป็นหลักประกนั
ความมั่นคงทางอาหาร -เปิดรับการ
ฝากพันธุ์พืช ทัง้ของไทยและจาก
ต่างประเทศ หรอื รับฝากเฉพาะของ
ไทย 
    ๒) ก าหนดทางเลือกนโยบาย 
    (๑) รูปแบบอุโมงค์ยึดรูปแบบขนาด
ตัวอาคารอุโมงค์เหมอืนอุโมงคเ์ก็บ
พันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน า
เมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกร
เพาะปลูกและน าพันธุม์าเก็บใหม่ได้ 

(๒)องค์กรทีท่ าหน้าที่บริหารจัดการ 
ตั้งองค์กรใหม่ในรูปแบบองคก์าร
มหาชน 

(๓)การพยากรณท์างเลอืก พบว่า 
ไม่กระทบต่อการด าเนินโครงการทั้งใน
การก่อสร้างและปฏิกริิยาของ
ประชาชน 

ค.การสร้าง
ความชอบธรรม
ให้กับนโยบาย 
   -ใช้ช่องทาง มติ
คณะรฐัมนตรี 
น่าจะเหมาะที่สุด 
   - หรือ จะเสนอ
ผ่านช่องทางของ
พรรคการเมืองก็
ได้    
   -ผ่านช่องทาง
สภาพัฒนา
เศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาต ิ

                 การมีส่วนร่วม 

ตามหลักสีลสามัญญตา ตามหลักทิฏฐิสามัญญตา 

ตัวชี้วดั 
๑.ระบบทุนนิยมโลก ๒.โครงสร้างส่วนบน ๓.อุปทานนโยบาย ๔.อุปสงค์นโยบาย 

แผนภาพที่ ๔.๔  องค์ความรู้ที่ได้จากการวิจัย 



                                                      
บทท่ี ๕ 

สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ ๓ ประการ ได้แก่ ๑. เพ่ือศึกษาตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ๒. เพ่ือ
ศึกษาถึงตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ ๓. เพ่ือศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่  ตามแนวทางโครงการอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ โดยผู้วิจัยได้ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยคือการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จ านวน ๒๕ รูป/คน และการสนทนากลุ่มเฉพาะ 
จ านวน ๑๒ รูป/คน จากผู้เกี่ยวข้องกับนโยบายและผู้ที่ได้รับผลกระทบหากมีการจัดสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้น าข้อมูลที่ได้มาท าการอธิบายความ ตีความ 
และแปลความตามนัยยะ โดย ๑) การวิเคราะห์ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยใช้วิธีการวิเคราะห์
เนื้อหาโดยใช้การข้อมูลด้วยเทคนิค 6’C คือ Concept, Contents, Classify, Category, 
Communication, Conceptualize ๒) การวิเคราะห์ข้อมูลการสนทนากลุ่มเฉพาะ ข้อมูลจากการ
สนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ ผู้วิจัยใช้วิธีการตีความหมาย และแปลความหมายในรูปของการวิเคราะห์เชิง
เนื้อหา ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์แบบวิภาษวิธี คือ การวิเครราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการจัดกลุ่ม
ข้อมูลเป็น ๓ รูปแบบ ทั้งข้อมูลเชิงเสนอ (Thesis), เชิงปฏิเสธ (Anti Thesis) และข้อมูลเชิงสรุป/
สังเคราะห์ (Synthesis) 
 
๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

ส่วนที่ ๑ ตัวแบบอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทาง
โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ : การศึกษาในประเด็นนี้ ได้มีการศึกษาถึงปัจจัยที่ท า
ให้โครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ของนอร์เวย์ สามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมาย โดยใช้
หลัก “โยนิโสมนสิการ” คือ การคิดอย่างถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง จากนั้นจะเน้นใช้หลักธรรมที่
เรียกว่า “วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ” มาแยกแยะส่วนประกอบกระจายเนื้อหาออกเป็นข้อๆ 
ว่ามีอะไรบ้าง โดยจากการศึกษาพบว่า สามารถแบ่งออกเป็นองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้ คือ  

๑. ท าเล : มีความเหมาะสมในการท าอุโมงค์บนดอยอินทนนท์นั้นเป็นไปได้ ซึ่งได้เปรียบ
เรื่องอุณภูมิที่ค่อนข้างเย็น และเป็นพ้ืนที่สูง เมื่อมีอุณภูมิต่ าจึงเหมาะที่จะเก็บรักษาพันธุ์พืช อย่างไรก็ตาม
ในการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ ถ้าเกิดขึ้นจริงๆ ก็ต้องดูว่า จะใช้พ้ืนที่มากหรือไม่  
ตรงไหนกระทบต่อสิ่งแวดล้อมบ้าง เพราะยอดดอยอินทนนท์ เป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ เป็นป่าที่เกือบบริสุทธิ์ 
บางจุดไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปเลย ดังนั้น จุดที่จะไปตั้งถึงยอดดอยตรงจุดที่อนุรักษ์ ๑๐๐%
ไหม หรือเป็นจุดที่ระดับความสูงที่เย็นระดับหนึ่งและไม่ไปกระทบต่อพ้ืนที่อนุรักษ์ ถ้าตรงนั้นก็เป็นไป
ได้ส าหรับแนวคิดนี้ 



๑๔๖ 

 

๒. ผู้ผลักดันโครงการ : ควรจะเป็นคนที่ให้ความตระหนักในเรื่องนี้เป็นชุดแรกๆ ผู้ตระหนัก
เรื่องนี้ควรเป็นผู้เริ่มต้น แล้วผู้ตระหนักเกี่ยวกับเรื่องนี้ควรจะไปชักชวนให้ กระทรวงเกษตรฯ 
กระทรวงทรัพย์ฯ กระทรวงวิทย์ฯ หรือ กระทรวงต่างประเทศ ได้เริ่มต้นด้วย แต่ถ้าปล่อยให้เริ่มต้น
เองก็คงเป็นไปไม่ได้เพราะไม่ได้ตระหนักรู้ ความเป็นรูปธรรมจะเกิดขึ้นไม่ได้ โดยหน่วยงานหลักที่
เกี่ยวข้องกับเรื่องพันธุกรรม คือ หนึ่ง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  สอง กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  ยกเว้นว่าหลายเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทาง กระทรวงกลาโหม ก็อาจจะเข้ามา 
เพราะความม่ันคงไม่ได้มองแค่เรื่องความสงบสุข ต้องมองเรื่องของความมั่นคงอาหาร ความมั่นคงทาง
สังคมด้วย ดังนั้น ถ้าจะมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ที่น่าจะผลักดันให้โครงการนี้เกิดขึ้นได้ก็
ต้อง ๓ กระทรวงนี้ และที่ขาดไม่ได้คือ ชุมชนท้องถิ่น เกษตรกร แต่การที่จะเริ่มต้นมีข้อจ ากัด ดังนั้น
ต้องมีหลายฝ่ายเข้ามาช่วยกัน 

๓. การบริหารจัดการและการด าเนินงาน : การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ควรจะ
คิดรูปแบบของประเทศไทยขึ้นมาเองหรือเอาแบบของนอร์เวย์ โดยปกติแล้วควรจะไปเอาสิ่งที่เขาท า
ได้ผลอยู่แล้วสิ่งที่ดีอยู่แล้วมาเป็นต้นแบบ ยึดของเขาเป็นต้นแบบและปรับปรุงใช้กับประเทศไทย แต่
ต้องดูความเหมาะสมแต่ละกรณีๆไป ทั้งนี้รูปแบบขององค์กรที่จะเข้ามาบริหารจัดการ เพ่ือความ
คล่องตัว มีอิสระสูง จะต้องอยู่ในรูปขององค์กรพิเศษ เช่น องค์การมหาชน 

๔. กฎระเบียบระหว่างประเทศที่ใช่ร่วมกัน : ผู้ฝากเมล็ดพืช (Depositors) จะฝากวัสดุ
ต้องด าเนินการสอดคล้องกับกฎหมายระหว่างประเทศภายใต้ระบบพหุภาคีหรือตามมาตรา ๑๕ ของ 
สนธิสัญญาระหว่างประเทศเกี่ยวกับทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร( the 
International Treaty on Plant Genetic resources for Food and Agriculture: ITPGRFA)   
ซ่ึงจ าเป็นต้องใช้มาตรฐานโลก มาตรฐานร่วม เพราะมันง่ายที่จะสื่อสารและมันมีเกณฑ์วัดและประเมิน
ที่รู้และเข้าใจด้วยกัน แต่ในบริบทไทยต้องมีการก าหนดกฎระเบียบนี้ให้สอดคล้องกับสากล เช่น มี
ข้อความเนื้อหาส าคัญที่เพ่ิมเข้าไปในรัฐธรรมนูญ เป็นต้น สรุปง่ายๆ คือ ต้องมีทั้ง ๒ ส่วน อันดับแรก
คือ ถ้าหากเราไม่ได้ไปยุ่งกับต่างประเทศเราจะท าภายในประเทศกับพันธุ์หลายที่เรามีมันก็ต้องมีกติกา
เฉพาะของเรา แต่ตราบใดที่เราต้องไปเกี่ยวพันธ์กับต่างประเทศมันต้องมีหลักสากลที่เป็นที่ยอมรับก็
ต้องใช้ขององค์การอาหารและการเกษตรแห่งสหประชาชาติ (FAO) เป็นต้น 

๕. ค่าใช้จ่ายในโครงการ (Project costs) : ต้องดูว่ารูปแบบประมาณไหนจะท าองค์กร
ใหญ่แค่ไหน เป็นสากลหรือไม่ ถ้าดูแลภายในประเทศเป็นหลัก การให้ความช่วยเหลือจากสากลหรือ
ต่างชาติเขาก็ไม่ให้ความส าคัญ ฉะนั้นการที่เขาจะมาสนับสนุนงบประมาณก็อาจจะไม่มีหรือมีน้อย แต่
ถ้าขอบเขตโครงการค่อนข้างกว้าง จะท าให้สากลเขาพร้อมที่จะสนับสนุน ทั้งนี้ ควรจะท าเฉพาะของ
ประเทศไทยให้ประสบความส าเร็จก่อน ถ้าได้ผลเป็นที่น่าพอใจใน ๓–๑๐ ปี ถัดไปแล้วก้าวที่สองก็ควร
ที่จะเอ้ือเฟ้ือต่อเพ่ือนบ้านรอบๆ และเป็นการขยายวงขยายเครือข่าย เพราะว่าความมั่นคงอาหารเป็น
เรื่องระดับโลก ไม่ใช่เป็นเรื่องของประเทศไทยเทา่นั้น 

๖. ลักษณะอาคารและระบบความปลอดภัยของตัวอาคาร : การที่จะยกมาใช้กับประเทศ
ไทยเลย อาจจะไม่เหมาะสมกับบ้านเรา มันก็ต้องคิดระบบที่มันให้ประโยชน์กับเรามากที่สุด คือไม่ได้
เอาแบบมา แต่เอามาเป็นตัวอย่าง ใช้ประสบการณ์ความรู้ เขาที่ได้รับ ปัญหาอุปสรรคการด าเนินการ
ของเขา แล้วเราก็เอามาใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของเรา สรุปคือ ดูต้นแบบแล้วมาค านึงถึงความ
เหมาะสมของสภาพแวดล้อมในประเทศไทย เพื่อตัดสินใจสร้างภายใต้แนวความคิดใหม่ที่เหมาะสมกับ
ประเทศไทย 



๑๔๗ 

 

๗. แนวทางในการฝากเมล็ดพันธุ์ : อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ ได้ใช้สัญญา
มาตรฐานในการฝากเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก ประเทศไทยต้องเรียนรู้จากคนที่ท ามาก่อน และต่อไป
กระบวนการมันจะบอกเราเองว่าเกณฑ์เหล่านั้นมาตรฐานเหล่านี้มันเพียงพอหรือไม่หรือต้องปรับปรุง 
แม้ว่าต้นฉบับที่เราไปเอามาเขาก็คงต้องมีการปรับปรุงไปเรื่อยๆ เช่นกัน อันนี้เป็นสิ่งที่ก้าวต่อๆไป มัน
สามารถพัฒนาโดยธรรมชาติของมันอยู่แล้ว 

๘. ความเป็นไปได้ในเชิงกฎหมายในการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ : ดอย
อินทนนท์ คือ สาธารณะสมบัติของแผ่นดินตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา ๑๓๐๔  
ดังนั้น การสร้างอุโมงค์หรือการท าอุโมงค์บนภูเขา ซึ่งเป็นที่สาธารณะสมบัติของแผ่นดินประเภท
พลเมืองใช้ร่วมกันนั้น จึงไม่น่าจะขัดต่อกฎหมายแต่ประการใด เพียงแต่ว่าจะมีนโยบายในการใช้หรือ
การใช้ดังกล่าวจะต้องขออนุญาตจากใคร จะต้องออกกฎหมายอย่างไร เช่น ประกาศเป็น
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง แต่แนวทางกว้างๆคือไม่นา่จะขัดกับกฎหมายใดๆ  

ส่วนที่ ๒ ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ : ในการวิเคราะห์ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก าหนดนโยบายการสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ผู้ศึกษาจะใช้แบบจ าลองและกรอบการวิเคราะห์กระบวนการก าหนด
นโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยของรังสรรค์ ธนะพรพันธุ์ เข้ามาประยุกต์ใช้ เนื่องจากเห็นว่า เรื่อง 
“เมล็ดพันธุ์” เป็นหนึ่งในปัจจัยการผลิตของการเกษตรในปัจจุบันเป็นการผลิตเพ่ือการค้าอย่างเต็มที่ 
และมูลค่าการค่าเมล็ดพันธุ์พืชมีมูลค่ามหาศาล ดังนั้นผู้ศึกษาคาดว่า กรอบการมองแบบเศรษฐกิจ
น่าจะช่วยสร้างความเข้าใจต่อผลกระทบต่อโครงการนี้ได้ครอบคลุมสมบูรณ์ที่สุด โดยจากศึกษาพบว่า  
ตัวชี้วัดที่มีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
มีอยู่ ๔ กลุ่มดังนี้คือ  

๑. ระบบทุนนิยมโลก (World Capitalism) ได้แก่ ๑.๑ ระเบียบเศรษฐกิจระหว่างประเทศ 
(International Economic Order) อาทิ ระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช อาทิ  “อนุสัญญา
ว่าด้วยการคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่” (International Convention for the Protection of New 
Varieties of Plants) หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญายูปอฟ,การคุ้มครองพันธุ์พืชภายใต้ความตกลงว่า
ด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้าขององค์กรการค้าโลก (Agreement on Trade-
Related Aspects of Intellectual Property Rights หรือ TRIPs), อนุสัญญาว่าด้วยความ
หลากหลายทางชีวภาพ (CBD), สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหาร
และการเกษตร (ITPGR) เป็นต้น   

๑.๒ บทบาทขององค์การระหว่างประเทศ : องค์กรระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับ
พันธุกรรมพืช ที่ส าคัญมี ๔ หน่วยงานหลักๆ คือ ๑) องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ 
หรือ FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) ๒) สภาที่ปรึกษาด้าน
การวิจัยทางการเกษตรนานาชาติ (Consultative Group On International Agricultural Research – 
CGIAR) ๓) กองทุนความหลากหลายแห่งธัญพืชของโลก (Global Crop Diversity Trust) ๔)องค์กร
ความหลากหลายทางชีวภาพนานาชาติ (Bioversity International)   

 



๑๔๘ 

 

๑.๓ บทบาทของบรรษัทนานาชาติ ในปัจจุบันบริษัทผู้ค้าเมล็ดพันธุ์รายใหญ่ใน
เมืองไทย ประกอบด้วย บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ ถือเป็นบริษัทข้ามชาติที่เข้ามาตั้งฐานการผลิต
และส่งออกเมล็ดพันธุ์ในประเทศไทยมายาวนาน มียอดขายสินค้าและบริการปีละกว่า ๑.๓ พันล้าน
บาท ปัจจุบันผู้ถือหุ้นใหญ่ของมอนซานโต้คือ บริษัท เซมินีส เวเจ็ทเทเบิ้ล สีดส์ , อ้ิงค์โอลิมเปีย คอร์ป 
บริษัท มอนซานโต้ คาไรบ์ แอล แอล ซี และบริษัท มอนซานโต้ อินเตอร์ อเมริกา จ ากัด ซึ่งทั้งหมด
เป็นบริษัทสัญชาติอเมริกัน มอนซานโต้เคยมีบทบาทส าคัญในการผลักดันเรื่องการทดลองวิจัยพืชตัด
แต่งพันธุกรรมหรือจีเอ็มโอในประเทศไทย แต่จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการตอบสนองจากภาครัฐ    

๒. โครงสร้างส่วนบน (Super-structure) ตัวชี้วัดในกลุ่มนี้ประกอบด้วยระบอบการเมือง
การปกครอง จารีตธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมือง ตลอดจนระบบความสัมพันธ์ในสังคม เช่น 
ระบบอุปถัมภ์ และร่วมไปถึงความคิดความเชื่อ และข้อกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้  ความคิดความเชื่อ จาก
การศึกษาพบว่า การจะด าเนินการโครงการนี้ให้บรรลุวัตถุประสงค์ ต้องน าความคิดความเชื่อของ
ท้องถิ่นล้านนา หรือ จังหวัดเชียงใหม่ มาพิจารณาด้วย โดยเฉพาะเรื่องหลองข้าวหรือยุ้งข้าว ทั้งเรื่อง
พิธีกรรมต่างๆ และสถาบัตยกรรม ดังนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าควรใช้ชื่ออุโมงค์แห่งนี้ว่า “ยุ้งเก็บพันธุ์พืช
ล้านนา” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า  “lanna global seed barn” เพ่ือให้ประชาชนรู้ว่าโครงการนี้
เป็นส่วนหนึ่งของวิถีวัฒนธรรมที่มีอยู่แล้ว 

๓. อุปทานของนโยบาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มขุนนางนักวิชาการ ๒) กลุ่มผู้ทรงอ านาจ
หรือชนชั้นน าทางอ านาจ อันได้แก่ ผู้ทรงอ านาจทางการเมืองที่ยึดกุมอ านาจรัฐ ๓) พรรคการเมือง   
๔) รัฐสภา 

๔. อุปสงค์ของนโยบายเศรษฐกิจ  อุปสงค์ที่มีต่อนโยบายเศรษฐกิจใดๆ มาจากกลุ่มบุคคล
อย่างน้อย ๔ กลุ่ม (๑) ราษฎร (๒) สื่อมวลชน (๓) นักวิชาการ (๔) กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ 
(Interest Groups) มีทั้งกลุ่มผลประโยชน์อย่างไม่เป็นทางการ และกลุ่มผลประโยชน์อย่างเป็น
ทางการ เช่น (๑) สมาคมการค้า ส าหรับสมาคมการค้าที่เกี่ยวกับพันธุกรรมพืชได้แก่ ๑) สมาคม
การค้าเมล็ดพันธุ์ไทย มีสมาชิกที่ส าคัญ เช่น บริษัท เจียไต๋ จ ากัด บริษัท มอนซานโต้ไทยแลนด์ จ ากัด  
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โปรดิ๊วส จ ากัด บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท ซินเจนทา 
ซีดส์ จ ากัด สมาคมการค้าเหล่านี้ยังได้เข้าไปมีบทบาทในการผลักดันนโยบายของรัฐด้วย (๒) กลุ่ม
วิชาชีพ อาทิ ๑) สมาคมเมล็ดพันธุ์แห่งประเทศไทย ๒) สมาคมปรับปรุงพันธุ์และขยายพันธุ์พืชแห่ง
ประเทศไทย การด าเนินนโยบายที่เกี่ยวข้องกับอุโมงค์พันธุกรรมพืช ปัจจัยความเป็นไปได้ต้องขึ้นอยู่
กับกลุ่มผลประโยชน์ที่เป็นทางการเหล่านี้ด้วย เป็นที่น่าสังเกตุว่าในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ดนั้น
ได้รับการช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจากบริษัท มอนซานโต (Monsanto) บริษัท ดูปองท์  
(DuPont) ดังนั้น เป็นไปได้ที่จะต้องขอความร่วมมือจากบริษัทเอกชนที่เกี่ยวกับเรื่องพันธุ์พืชด้วย 

๕. อุปทานของนโยบาย ประกอบด้วย ๑) กลุ่มขุนนางนักวิชาการ (Technocrats)  
๒)กลุ่มผู้ทรงอ านาจหรือชนชั้นน าทางอ านาจ (Power Elites) อันได้แก่ ผู้ทรงอ านาจทางการเมืองที่
ยึดกุมอ านาจรัฐ ๓) พรรคการเมือง ๔) รัฐสภา  

ส่วนที่ ๓ การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่ตามแนวทางโครงการอุโมงก์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ พบว่า   



๑๔๙ 

 

๑. การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ตามแนว 
POSDCoRD Model ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้คือ        

๑.๑ การวางแผน : การวางแผนควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น ความสนใจของ
ผู้คนที่เห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติ จากนั้นเมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญ
ของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกในอนาคต จึงวางแผนเรื่องการจัดการ
สถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย โดยโครงการนี้ ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนเหล่านี้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องง่าย 

๑.๒  การจัดองค์กร : โครงการนี้เป็นโครงการใหญ่ ต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วน การที่จะท าโครงการคงไม่น่าจะประสบความส าเร็จหากไมไ่ด้รับความร่วมมือกับหลายฝ่าย ฉะนั้น 
ควรจะร่วมมือกับภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็นโครงการลักษณะความร่วมมือจากหลายฝ่าย คือ ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม แต่แม่งานหรือเจ้าของงานอาจเป็นภาครัฐ ควรจัดตั้งองค์กรในลักษณะ Triple 
Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ ของโครงการขึ้นมา 

๑.๓ การจัดหาบุคคล : การจัดหาบุคคล ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาค
การศึกษา ทั้งนี้การจัดหาบุคคลต้องคัดเลือกลักษณะอาสาสมัครที่มีจิตมุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องนี้โดยตรง 
อาจจะไปอาศัยฐานจากกลุ่มที่ขับเคลื่อนเรื่องนี้อยู่ เช่น กลุ่มโจนจันได เกษตรกรชาวนา ถ้ามีลักษณะ
เป็นองค์กรพัฒนาเอกชนหรือ NGO ได้ จะท าให้ความเป็นคณะท างานและผู้บริหารองค์กรมีความ
สะดวกคล่องตัวสูง 

๑.๔ การอ านวยการ : ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านัก
นายกรัฐมนตรี   แต่ต้องยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง ถ้าเป็นหน่วยงานภายใต้การก ากับของรัฐ
แต่แยกออกมาเป็นหน่วยงานอิสระให้ขึ้นตรงกับส านักนายกรัฐมนตรี หรือผ่านคณะกรรมการที่ขึ้นกับ
ทางรัฐสภา ไม่ต้องไปอยู่ใต้กระทรวงทบวงกรมใด 

๑.๕ การประสานงาน  :  การประสานงานจะต้องสร้างเครือข่าย เพ่ือให้มันเกิดความ
ร่วมมือกับทุกภาคส่วนและการท างานก็ต้องยึดทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามาเป็นเครือข่าย ไม่ว่าจะ
เป็นภาคเอกชน ภาครัฐ ภาคประชาชน หรือภาคบริษัทธุรกิจ พอสร้างเครือข่ายแล้วก็จะได้พันธมิตร 
จะได้รับความร่วมมือจากฝ่ายต่างๆ ตามมา 

๑.๖ การรายงาน : การจัดท ารายงานต้องเป็นระบบ มีกระบวนการศึกษา มียุทธศาสตร์
ที่จะท าตามแผนตั้งแต่ต้น เป็นแผนเชิงยุทธศาสตร์ พอมาถึงขั้นการรายงานผลให้เป็นการรายงาน
ประจ าปีขึ้นมา ให้กับทุกภาคีทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้าว่าได้บรรลุตามแผนนั้นมากน้อย
แค่ไหน และในปัจจุบันการสื่อสารเร็วขึ้นโดยเฉพาะการสื่อสารทางไลน์ ทาง Messenger ควรจะน า
เครื่องมือเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ 

๑.๗ การจัดการงบประมาณ : ใช้งบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก ในการ
จัดหางบประมาณวิธีการ คือว่าถ้ามีต้นแบบให้ดู น่าจะประมาณได้ว่าเป็นแบบนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่ 
และถ้าบอกว่ามันต้องการสภาพแวดล้อมอย่างไร สถานที่อย่างไรก็จะได้รายละเอียดที่ใกล้เคียงความ
จริงมากข้ึน   

๒. กระบวนการก่อเกิดทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  แบ่งออกเป็น ๓ ขั้นตอนคือ  



๑๕๐ 

 

๒.๑ ในขั้นตอนการระบุปัญหา จะพิจารณาในประเด็นดังต่อไปนี้คือ ๑.๑ การพิจารณา
ปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ ประกอบด้วย  

๒.๑.๑ ความรุนแรงของปัญหา  
สังคมไทยเขายังรู้สึกว่าปัญหานี้มันไกลตัวเขามาก จนกว่ามันจะเกิดแล้ว  ซึ่งถ้า

ปัญหามาแล้วมันท าไม่ทัน ดังนั้นสิ่งที่ต้องท าคือจะท าอย่างไรให้คนเห็นด้วยหรือตระหนักในเรื่องนี้  
โดยต้องแยกกลุ่มคนในสังคมก่อนว่าใครมีส่วนเกี่ยวข้องบ้าง หรือใครมีส่วนได้ส่วนเสียบ้าง ค าถามนี้คือ
ว่าจะท าอย่างไรให้คนส่วนใหญ่ ซึ่งไม่เชื่อในเรื่องพวกนี้หันกลับมาเชื่อและให้ความส าคัญ ถ้าเราปล่อย
ให้เป็นไปตามขั้นตอนมันคงต้องใช้เวลานานมาก ดังนั้นต้องออกเป็นกฎหมายทันที เช่น ออกเป็นมติ
คณะรัฐมนตรี 

๒.๒.๒ จ านวนคนที่เห็นปัญหา 
จ านวนคนที่มองเห็นเรื่องตรงนี้ยังมีไม่มาก แต่ว่าเราจะท าอย่างไรดีให้เขายอมรับ

ตรงนี้ได้ ให้เข้าใจ หากใช้กระบวนการการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) คนที่มาร่วมการประชุม
เชิงปฏิบัติการ (Workshop) อาจจะเข้ามาเห็นด้วยกับการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชมากขึ้น หรือคน
ที่ได้ฟังเวทีสาธารณะก็จะคล้อยตาม นี่คือวิธีการสร้างแนวร่วม 

๒.๒.๓ การมองเห็นได้ชัด 
การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ยังไกลตัวคน

ทั่วไป แต่เขาอาจจะรู้สึกว่ามันมีโอกาสเกิดขึ้นได้เพราะในระยะหลังได้เกิดพิบัติภัยมากขึ้น เช่น 
แผ่นดินไหว และภัยพิบัติเกิดแต่ละครั้งรุนแรงมาก  แต่การจะสร้างความเข้าใจตรงนี้ได้ โดยสื่อ
ประชาสัมพันธ์ได้ส่วนหนึ่ง  และช่องทางสื่อโซเชียลมีเดีย แต่ต้องเตรียมข้อมูลให้เห็นชัดเจน เมื่อคนได้
ข้อมูลเขาจะคิดถึงเรื่องนี้มากขึ้น   

๑.๒ การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็นปัญหาเชิงนโยบาย  
จากปัญหาภัยพิบัติที่มีมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ และ

ต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต แม้กระทั่งในปัจจุบัน อย่างข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองของจังหวัดเชียงใหม่ 
สูญพันธุ์ไปมากกว่า ๖๐ กว่าเปอร์เซ็น ซึ่งหากมีอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชก็สามารถเก็บไว้ได้หลายพันธุ์  
อาหารจะอุดมสมบูรณ์ ชาวสวนชาวเกษตรจะมีเมล็ดพันธุ์ต่อเนื่องในการเพาะปลูก ซึ่งการท าโครงการ
อุโมงค์เก็บพันธุ์บนอินทนนท์จะเป็นประโยชน์มาก  

๑.๓ บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูปนโยบายสาธารณะ 
ในกรณีของการจะสร้างอุโมงค์เก็บเมล็ดพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จากการสัมภาษณ์

เชิงลึกพบว่ามีความเห็นออกไปหลายแนว แต่จากการศึกษาพบว่า ต้องเริ่มจากชาวบ้านหรือเกษตรกร
ควรจะมาจับมือกับนักวิชาการ เพ่ือศึกษาเป็นการเบื้องต้น ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ออกมาเป็น
มติและจัดตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย หนึ่ง ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยกระทรวง
การต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวง
ยุติธรรม สอง องค์กรราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อพันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัยพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สาม กลุ่มนักวิชาการ  
ประกอบด้วย ๑) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้   
๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น ส่ี  



๑๕๑ 

 

ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับพันธุกรรมพืช  
ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่นด้วย และ ห้า การ
เคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน"กลุ่มท างาน"ในฐานะผู้สังเกตการณ์ 

๒.๒ ขัน้ตอนการก าหนดข้อนโยบาย จะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้คือ  
๒.๒.๑ สถานการณ์เกิดขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา : การรักษา

พันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารในยามที่ประสบวิกฤติเป็นเรื่องที่ส าคัญ   โดยประเทศไทยมี
แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืช เหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ใน
พ้ืนที่ราบ และอาจสุ่มเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จากภัยพิบัติและประสบการขาดแคลนอาหาร
ตามมาได้ หากไม่เตรียมพร้อมในเรื่องนี้ให้ดีพอ 

๒.๒.๒ ใครบ้างที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นมีปัญหา : ตัวนักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของ
การท างานเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้โดยตรง และคนที่เป็นคนใน
ท้องถิ่น คนดั้งเดิม ผู้สูงอายุ เชื่อว่าเขาจะเห็นปัญหาตรงนี้ นี่คือกลุ่มที่ออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่
สองนี่น่าสนใจกลุ่มที่ท างานเกี่ยวกับพืชดัดแปลงพันธุกรรม หรือ GMO กลุ่มที่รับรู้เรื่องของภัยพิบัติ 
กลุ่มท่ีบริโภคของสมัยใหม่ 

๒.๒.๓ หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง 
๒.๒.๓.๑ การก าหนดปัญหาและวัตถุประสงค์ 

๑) การก าหนดปัญหา 
- ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการ

เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เกิดข้ึนในอัตรารวดเร็ว 
- การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ เช่น 

ภัยแล้ง  น้ าท่วม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือ ภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม นิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อโลกและมนุษย์ 

- ประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่
แหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชเหล่านี้ ทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพ้ืนที่ที่ไม่สูง และอาจสุ่มเสี่ยงต่อการได้รับ
ความเสียหายได้จากภัยพิบัติ   

๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ 
- สร้างอุโมงค์ เก็บพันธุ์ พืชบนดอยอินทนนท์ จั งหวัด

เชียงใหม่ ตามแนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ราชอาณานอร์เวย์ เพ่ือเป็นหลักประกันความ
มั่นคงทางอาหารส าหรับมนุษยชาติในอนาคต 

- เปิดรับการฝากพันธุ์พืช ทั้งของไทยและจากต่างประเทศ 
หรือรับฝากเฉพาะของไทย 

๒.๒.๓.๒ ก าหนดทางเลือกนโยบาย      
โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียดดัวนี้

คือ 
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๑) รูปแบบของอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช 
ในการศึกษาทางเลือก การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์

เก็บพันธุ์พืชนี้ผู้วิจัยได้น าเสนอรูปแบบของโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  จ านวน  
๔ รูปแบบ คือ ๑)  ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับ
จัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก ๒) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะ
ของไทย ๓) ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและเปิดรับจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก และน าพันธุ์มา
เก็บใหม่ได้ ๔) ย่อขนาดลงครึ่งหนึ่งของอุโมงค์สวาลบาร์ดและรับฝากพันธุ์พืชเฉพาะของไทย และให้มี
การน าเมล็ดพืชไปให้เกษตรกรเพาะปลูกและน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม ในมุมมองของผู้วิจัย
เห็นว่า แนวทางที่ ๓ คือ ยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและ
เปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก 
และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ ด
พันธุ์พืชของโลกแล้ว ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่
มีประสิทธิภาพจริงๆ ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์เมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน า
ออกมาใช้ได้เม่ือมีความต้องการ และจะมีหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะ
มีการน าเมล็ดพันธุ์ที่ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง และ
แนวทางนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุด คือ อยู่ในถิ่น อยู่ในภูมินิเวศน์ 
และความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ดังนั้นถ้าจะตั้งธนาคาร
พันธุกรรมพืชหรือ ยีนแบงก์ ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กันเสมอ ไม่เช่นนั้นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่
สามารถเกิดได้ สรุปคือ การอนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็มและการอนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะ
เป็นการสร้างหลักประกันให้มีเมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน  

๒) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ 
ในการด าเนินการโครงการให้ลุล่วง ผู้บริหารจัดการนับเป็นเรื่อง

ส าคัญ แต่องค์กรที่จะเข้ามาจัดการควรเป็นแบบใด ควรตั้งองค์กรใหม่ หรือ ใช้หน่วยงานของราชการ
ที่มีอยู่แล้ว จากการศึกษาพบว่า การจัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในรูปขององค์การมหาชน จะเหมาะสม 
เพราะจะมีความสะดวกและอิสระในการบริหารงานระดับหนึ่ง และเพ่ือให้สอดคล้องกับภารกิจของ
การบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช แต่อย่างไรก็ตามระบบบริหารจัดการ ต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วม 
เพราะถ้าชุมชนมีส่วนร่วมก็จะตอบค าถามเรื่องของการใช้ประโยชน์ ความคล่องตัว   

๒.๒.๓.๓ การพยากรณ์ทางเลือก  
ประเด็นที่ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง ๔ ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่กล่าว

ไว้ข้างต้น คือ เหตุแผ่นดินไหวไหว และการถูกคัดค้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ  
๑) เหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากแนวรอยเลื่อนด้วยที่ภาคเหนือ

หลายแห่ง จะท าให้มีความเหมาะสมในการสร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน แต่อย่างไรก็ตาม 
ประเด็นนี้นักธรณีวิทยาระบุว่า ไม่น่าจะมีปัญหาเพราะถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้ามันไม่มีอะไรห้อย
ค่อนข้างจะปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว 



๑๕๓ 

 

นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอุโมงก์ที่ขุดเจาะภูเขามีอยู่แล้วที่
ส าคัญ ๓ แห่ง คือ อุโมงค์ขุนตาล   อุโมงก์เขาพังเหย และอุโมงก์พระพุทธฉาย ซึ่งขุดมานานแล้วแต่
ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไร  

๒) การถูกคัดค้าน 
ในประเด็นการถูกคัดค้านจากประชาชน หรือกลุ่มองค์กรต่างๆ 

ที่เห็นว่าอาจจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นอีกประเด็นที่ต้องพิจารณา โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ น่าจะกังวลในเรื่องพ้ืนที่การก่อสร้างเรื่องผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ส่วนเรื่องของการอนุรักษ์ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะยิ่งเป็นเรื่องที่ดีถ้าเกิดมีการ
อนุรักษ์เมล็ดพันธุ์แบบนี้ ซึ่งทางออกในเรื่องนี้ผู้ด าเนินนโยบายต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  และชี้ให้เห็นว่าการสร้างอุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วยจากหลักประกันในเรื่องแหล่งอาหาร
ในอนาคต และผลกระทบจากปัญหาอ่ืนๆ อาทิ ปัญหาจากโลกร้อน สงคราม และอ่ืนๆ 

๒.๓ ขั้นตอน การสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย (Legitimating policies) หรือ 
การอนุมัตินโยบาย (Legitimating Policy)  น่าจะใช้ช่องทาง มติคณะรัฐมนตรีน่าจะเหมาะที่สุด หรือ 
จะเสนอผ่านช่องทางของพรรคการเมืองก็ได้ หรือผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  

สรุปว่า  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 
ตามแนวทางโครงการอุโมงก์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ ตามหลัก POSDCoRB 
Model ประกอบด้วย ๗ ขั้นตอนดังนี้คือ ๑. การวางแผน : ควรเริ่มจากการเก็บข้อมูลต่างๆ เช่น 
ความสนใจของผู้คนที่เล็งเห็นว่าการเก็บพันธุ์พืชนี้มีความจ าเป็นต่อมนุษยชาติมากน้อยแค่ไหน จากนั้น
เมื่อผู้คนตระหนักเห็นความส าคัญของการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชเพ่ือจุดประสงค์ดังกล่าวส าหรับโลกใน
อนาคต ก็ถึงค่อยวางแผนเรื่องการจัดการสถานที่จัดเก็บ และผลักดันเป็นนโยบาย โดยโครงการนี้ ต้อง
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ เพราะถ้ารัฐมีแผนอยู่แล้วก็เป็นเรื่องง่าย ๒. การจัดองค์กร : ควรจัดตั้ง
องค์กรในลักษณะ Triple Helix ร่วมภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือก าหนดแผนยุทธศาสตร์ 
ของโครงการขึ้นมา ๓. การจัดหาบุคคล : การจัดหาบุคคล ควรใช้บุคลากรของภาครัฐ ร่วมกับภาคการศึกษา 
๔. การอ านวยการ : ควรมีการจัดตั้ง Command Center โดยขึ้นอยู่กับส านักนายกรัฐมนตรี แต่ต้อง
ยึดหลักของความอิสระคล่องตัวสูง ๖. การรายงาน : การจัดท ารายงาน ต้องเป็นระบบ มีกระบวนการ
ศึกษา มียุทธศาสตร์ที่จะท าตามแผนที่ตั้งแต่ต้นที่  การรายงานผลให้เป็นการรายงานประจ าปีขึ้นมา
ให้กับทุกภาคีทุกภาคส่วนได้รับทราบถึงความก้าวหน้า ๗. การจัดการงบประมาณ : ใช้งบประมาณ
สนับสนุนจากรัฐบาลเป็นหลัก  

ส่วนกระบวนการก่อเกิดทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีขั้นตอนดังนี้คือ ก. ในขั้นตอนการระบุปัญหา จะพิจารณา ในประเด็น
ดังต่อไปนี้คือ ๑. การพิจารณาปัญหานโยบายจากคุณลักษณะ ประกอบด้วย ความรุนแรงของปัญหา  
จ านวนคนที่เห็นปัญหา และการมองเห็นได้ชัด ๒. การพิจาณาถึงสาเหตุของการหยิบยกปัญหาขึ้นเป็น
ปัญหาเชิงนโยบาย จากปัญญหาภัยพิบัติที่มีมากขึ้น คาดว่าจะส่งผลต่อการสูญพันธุ์ของพืชชนิดต่างๆ 
และต่อความมั่นคงทางอาหารในอนาคต ๓. บุคคล หรือองค์การที่เข้ามาเกี่ยวข้องในการก่อรูป
นโยบายสาธารณะ ต้องเริ่มจากชาวบ้านหรือเกษตรกรควรจะมาจับมือกับนักวิชาการ เพ่ือศึกษาเป็น
การเบื้องต้น ก่อนจะน าเสนอคณะรัฐมนตรี ออกมาเป็นมติและจัดตั้งคณะท างาน ประกอบด้วย หนึ่ง 



๑๕๔ 

 

ฝ่ายบริหารหรือคณะรัฐมนตรี ประกอบด้วยกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สอง องค์กรราชการ ประกอบด้วย ๑) ธนาคารเชื้อ
พันธุ์แห่งชาติ ๒) ส านักวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สาม กลุ่มนักวิชาการ ประกอบด้วย ๑) นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยในพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ๒) มหาวิทยาลัยนอกพ้ืนที่ อาทิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
เป็นต้น ส่ี ภาคประชาชน ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มูลนิธิที่ด าเนินเกี่ยวกับ
พันธุกรรมพืช ปราชญ์ท้องถิ่น ผู้น าทางศาสนา เป็นต้น  รวมถึงสื่อมวลชน ทั้งส่วนกลางและท้องถิ่น
ด้วย และ ห้า การเคหะแห่งชาติ เป็นผู้รับผิดชอบในก่อสร้างและยังมีส่วนร่วมใน"กลุ่มท างาน"ในฐานะ
ผู้สังเกตการณ์ 

ข. ขั้นตอนการก าหนดข้อนโยบาย จะพิจารณาถึงประเด็นต่อไปนี้คือ ๑) สถานการณ์เกิด
ขึ้นมาได้อย่างไร ท าไมจึงเป็นปัญหา สืบเนื่องจาก การรักษาพันธุกรรมพืชเพ่ือใช้เป็นแหล่งอาหารใน
ยามที่ประสบวิกฤติเป็นเรื่องที่ส าคัญ โดยประเทศไทยมีแหล่งจัดเก็บพันธุกรรมพืชหลายแห่ง แต่แหล่ง
จัดเก็บพันธุกรรมพืชทั้งหมดมีจุดอ่อนที่อยู่ในพื้นท่ีราบ และอาจสุ่มเสี่ยงการได้รับความเสียหายได้จาก
ภัยพิบัติและประสบการขาดแคลนอาหารตามมาได้ ๒) ใครบ้างที่เชื่อว่า สถานการณ์นั้นมีปัญหา: ตัว
นักวิชาการที่อยู่ในฝ่ายของการท างานเชิงอนุรักษ์ หน่วยงานหรือสถาบันที่ท างานเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้
โดยตรง และคนที่เป็นคนในท้องถิ่นคนดั้งเดิมผู้สูงอายุ เชื่อว่าเขาจะเห็นปัญหาตรงนี้ นี่คือกลุ่มที่
ออกมาในแนวอนุรักษ์ กลุ่มที่สองนี่น่าสนใจกลุ่มที่ท างานตัดต่อ GMO กลุ่มที่รับรู้เรื่องของภัยพิบัติ 
กลุ่มท่ีบริโภคของสมัยใหม่  

ค.  หากมีการวิเคราะห์ปัญหาจะต้องท าอะไรบ้าง ๑) การก าหนดปัญหาและการก าหนด
วัตถุประสงค์ (๑) การก าหนดปัญหา ปัจจุบันพบว่าการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตตามสภาพการเปลี่ยนแปลง
ของสิ่งแวดล้อมยุคใหม่ เกิดขึ้นในอัตรารวดเร็ว และการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ภัยธรรมชาติ 
เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ หรือภัยจากมนุษย์ด้วยกัน เช่น สงคราม นิวเคลียร์ ซึ่งเป็น
อันตรายต่อโลกและมนุษย์ (๒) การก าหนดวัตถุประสงค์ ศึกษาการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตามแนวทางอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด ราชอาณาจักร
นอร์เวย์ เพื่อเป็นหลักประกันความม่ันคงทางอาหารส าหรับมนุษยชาติในอนาคต ๒) ก าหนดทางเลือก
นโยบาย โดยในส่วนของทางเลือก ผู้วิจัยจะเสนอทางเลือกโดยมีรายละเอียดดัวนี้คือ (๑) รูปแบบของ
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืช ควรยึดรูปแบบขนาดตัวอาคารอุโมงค์เหมือนอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ดและ
เปิดรับจัดเก็บเมล็ดพันธุ์พืชทั่วโลก แต่ให้มีการน าเมล็ดพืชเฉพาะของไทยไปให้เกษตรกรเพาะปลูก 
และน าพันธุ์มาเก็บใหม่ได้เหมาะสมที่สุด เพราะว่า นอกจากประเทศไทยจะกลายเป็นแหล่งเก็บเมล็ด
พันธุ์พืชของโลกแล้ว ยังจะช่วยให้เกษตรกร ได้รับประโยชน์ด้วยจากโครงการนี้จากการได้เมล็ดพันธุ์ที่
มีประสิทธิภาพจริงๆ ไปใช้ประโยชน์ และยังช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์ พ้ืนเมืองให้แก่เกษตรกร สามารถน า
ออกมาใช้ได้เม่ือมีความต้องการ และจะมีหลักประกันถึงประสิทธิภาพของเมล็ดพันธุ์ที่ใช้ได้จริง เพราะ
มีการน าเมล็ดพันธุ์ใหม่เข้าไปเก็บเป็นระยะๆ อันจะน าไปสู่ความมั่นคงด้านอาหารที่แท้จริง และ
แนวทางนี้ยังสอดคล้องกับแนวคิดความหลากหลายความมั่นคงที่สุดคือ อยู่ในถิ่น อยู่ในภูมินิเวศน์ 
และความหลากหลายทางพันธุกรรม เพราะมีการเติบโตอย่างหลากหลาย ดังนั้น ถ้าจะตั้งยีนแบงก์
ต้องอนุรักษ์ในไร่นาไปคู่กันเสมอ ไม่เช่นนั้นการอนุรักษ์พันธุกรรมไม่สามารถเกิดได้ สรุปคือ การ



๑๕๕ 

 

อนุรักษ์ในสภาพไร่นาจะช่วยเติมเต็มและการอนุรักษ์ในไร่นาแท้จริงจะเป็นการสร้างหลักประกันให้มี
เมล็ดพันธุ์อย่างยั่งยืน (๒) องค์กรที่ท าหน้าที่บริหารจัดการ ให้จัดตั้งองค์กรขึ้นใหม่ในรูปขององค์การ
มหาชน จะเหมาะสมเพราะจะมีความสะดวก และอิสระในการบริหารงานระดับหนึ่ง และเพ่ือให้
สอดคล้องกับภารกิจของการบริหารจัดการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช ๓) การพยากรณ์ทางเลือก ประเด็นที่
ยังเป็นข้อกังวลของทั้ง ๔ ทางเลือกของรูปแบบอุโมงค์ที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ เหตุแผ่นดินไหวไหว และ
การถูกคัดต้านจากกลุ่มอนุรักษ์ธรรมชาติ กล่าวคือ (๑) เหตุแผ่นดินไหว เนื่องจากแนวรอยเลื่อนด้วยที่
ภาคเหนือหลายแห่ง จะท าให้มีความเหมาะสมในการสร้างอุโมงค์น้อยกว่าทางภาคอีสาน   แต่อย่างไร
ก็ตาม ประเด็นนี้นักธรณีวิทยาระบุว่า ไม่น่าจะมีปัญหา เพราะถ้าอยู่ในถ้ าส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรห้อย
ค่อนข้างจะปลอดภัย ไม่ต้องห่วงเรื่องแผ่นดินไหว นอกจากนี้ ประเทศไทยมีอุโมงก์ที่ขุดเจาะภูเขามีอยู่
แล้วที่ส าคัญ ๓ แห่ง คือ อุโมงค์ขุนตาล  อุโมงก์เขาพังเหย และ อุโมงก์พระพุทธฉาย ซึ่งขุดมานาน
แล้ว แต่ไม่ได้รับผลกระทบจากแผ่นดินไหวแต่อย่างไร (๒) การถูกคัดค้าน โดยเรื่องนี้กลุ่มองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGO) หรือ กลุ่มอนุรักษ์ต่างๆ คงกังวลเรื่องพ้ืนที่การก่อสร้างเรื่องผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมมากกว่า ต้องให้หลักประกันเรื่องการไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม และชี้ให้เห็นว่าการสร้าง
อุโมงค์ลักษณะนี้จะช่วยสร้างหลักประกันในเรื่องแหล่งอาหารในอนาคต และผลกระทบจากปัญหา
อ่ืนๆ อาทิ ปัญหาจากโลกร้อน สงครามและอ่ืนๆ ค. ขั้นตอนการสร้างความชอบธรรมให้กับนโยบาย 
ต้องใช้ช่องทาง มติคณะรัฐมนตรี น่าจะเหมาะที่สุด หรือจะเสนอผ่านช่องทางของพรรคการเมือง หรือ 
ผ่านช่องทางสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติก็ได้ 
 
๕.๒  อภิปรายผล 

ผลการวิจัยศึกษาเรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  
จังหวัดเชียงใหม่  สามารถอภิปรายผลได้ ๓ ประเด็นหลักๆ คือ   

ประเด็นแรก ตัวแบบอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของอุโมงก์สวาลบาร์ด นอร์เวย์ จากการใช้กรอบการ พิจารณา
ตามหลักธรรมโยนิโสมนสิการ คือ การคิดอย่างถูกวิธีที่จะให้เข้าถึงความจริง จากนั้นได้ใช้หลักธรรมที่
เรียกว่า วิธีคิดแบบแยกแยะส่วนประกอบ มาแยกแยะส่วนประกอบกระจายเนื้อหาออกเป็นข้อๆ และ
ประยุกต์เข้ากับองค์ประกอบในประเทศไทย ซึ่งจากองค์ประกอบของตัวแบบที่น ามาวิเคราะห์นี้ แสดง
ให้เห็นว่า การจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์มีความเป็นไปได้สูง โดยเฉพาะในประเด็น
ที่ตั้งของโครงการนั้นมีความเหมาะสม เพราะพ้ืนที่ดังกล่าวตั้งอยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศไทย 
และมีอากาศหนาวเย็นตลอดปี รวมถึงประเทศไทยมีองค์ประกอบหลายอย่างที่สามารถจะสร้าง
โครงการดังกล่าวได้ โดยเฉพาะการมีองค์ความรู้ทางด้านธนาคารเชื้อพันธุ์ และมีการตั้งองค์กรคือ
ธนาคารเชื้อพันธุ์พันธุ์อยู่แล้วเพ่ือวัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมพันธุ์พืช ซึ่งจากผลการศึกษานี้ท าให้เข้าใจ
องค์ประกอบของการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชที่ครบถ้วนได้ จะเป็นแนวทางในการผลักดันเป็นนโยบาย
ที่เหมาะสมกับประเทศไทยและเกิดประโยชน์สูงสุด 

ประเด็นที่สอง ตัวชี้วัดที่มีผลต่อกระบวนการนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบน
ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ จากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า มีทั้งภายนอกประเทศและภายในประเทศ 
โดยเฉพาะภายนอกประเทศที่ส าคัญคือความพยายามของประเทศมหาอ านาจและบรรษัทข้ามชาติ  



๑๕๖ 

 

ได้เข้ามามีบทบาทต่อผลประโยชน์จากพันธุ์พืชอาหารและการเกษตรและพยายามรักษาผลประโยชน์
ของตัวเอง โดยตลอดที่ผ่านมาประเทศมหาอ านาจและบรรษัทข้ามชาติ  ได้ผลักดันวางระเบียบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เก่ียวกับระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืช เช่น อนุสัญญาว่าด้วย
การคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่ หรือที่เรียกกันว่าอนุสัญญายูปอฟ , สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ( ITPGR) เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือคือ องค์การ
ระหว่างประเทศ เช่น องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ หรือ FAO ผลักดันให้ระเบียบ
เศรษฐกิจระหว่างประเทศที่เกี่ยวกับระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์พันธุกรรมพืชเป็นไปตามที่พวกตน
ต้องการ ซึ่งระเบียบนี้ประเทศต่างๆ ในโลกนี้ โดยเฉพาะประเทศก าลังพัฒนาไม่สามารถปฏิเสธได้
รวมถึงประเทศไทยด้วย โดยเฉพาะล่าสุดคือ สนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยทรัพยากรพันธุกรรม
พืชเพ่ืออาหารและการเกษตร (ITPGR) ซึ่งประเทศไทยได้ลงนามแล้วและรอตัดสินใจลงสัตยาบัน หาก
ประเทศไทยมีการสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ ก็ไม่สามารถปฏิเสธสนธิสัญญาฯ ฉบับนี้ได้ 
เนื่องจากเปน็หลักสากลที่ประเทศต่างๆ ยอมรับและตามหลักของสนธิสัญญาฯนี้  

นอกจากนี้ยังพบว่า บรรษัทข้ามชาติที่ท าธุรกิจเกี่ยวกับพันธุ์พืช ได้เข้ามาขยายสาขาใน
ประเทศไทย เช่น บริษัท มอนซานโต้ ไทยแลนด์ บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด (ไทยแลนด์) จ ากัด บริษัท 
ซินเจนทา ซีดส์ จ ากัด และมีตัวแทนเข้าไปร่วมในสมาคมต่างๆ เช่น สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย เพ่ือ
ผลักดันให้รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายพันธุ์พืชที่สอดคล้องกับพวกตน เรื่องนี้สอดคล้องกับบทความ
เรื่องนโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย ของมูลนิธิชีววิถีระบุว่า นโยบายส่งเสริมการลงทุนและ
สนับสนุนการให้บริษัทเอกชนสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรพันธุกรรมของรัฐ ท าให้บรรษัทข้าม
ชาติ เช่น มอนซานโต้ คาร์กิล ไพโอเนียร์ แปซิฟิค ซินเจนทา สามารถผูกขาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดและ 
พืชไร่หลายชนิดได้ อย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดภายในระยะเวลาไม่ถึงสองทศวรรษ ๑ ส่วนกรณีของ
ผลกระทบต่อการก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บรรษัทฯเหล่านี้อาจจะขัดขวางโครงการอุโมงค์แห่งนี้
เพราะเห็นว่าอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชจะเป็นแหล่งสร้างความมั่นคงด้านพันธุ์พืชในอนาคตและอาจจะเป็น
ขัดกับประโยชน์ของบรรษัทเหล่านี้ เพราะเป็นธุรกิจของตน แต่อย่างไรก็ตามในทางกลับกันบรรษัท
เหล่านี้พร้อมให้ความร่วมมือกับโครงการอุโมงค์การเก็บพันธุ์พืช หากเห็นว่าบริษัทได้รับประโยชน์ใน
แง่ชื่อเสียงในฐานะผู้ให้การสนับสนุนโครงการด้วย  ดังเช่นในกรณีของอุโมงค์สวาลบาร์ด ได้รับการ
ช่วยเหลืองบประมาณบางส่วนจากบริษัท มอนซานโต บริษัท ดูปองท์  บริษัท ไพโอเนีย ไฮ-เบรด และ 
มูลนิธิ Rockefeller  

ประเด็นที่สาม การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงก์จัดเก็บพันธุ์พืช จากการศึกษา
กระบวนการนโยบายในแต่ละขั้นตอนนั้น แสดงให้เห็นองค์ประกอบที่ส าคัญคือ แต่ละขั้นตอนต่างๆ 
ของกระบวนการนโยบายจะเป็นการปฏิสัมพันธ์เชิงอ านาจของแต่ละตัวละคร ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ โธมัส ดาย ที่มองว่านโยบายสาธารณะเป็นกิจกรรมทางการเมือง ในกระบวนการนโยบายทุก
ขั้นตอนมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ ดังนั้น แล้วโจย์ใหญ่จึงอยู่ที่ว่าจะท าอย่างไรที่จะจัดสรร
ความขัดแย้งหรือผลประโยชน์ให้ผลประโยชน์ทางการเมืองในแต่ละขั้นตอนลงตัว  

                                                        
         ๑ มูลนิธิชีววิถี, นโยบายเกี่ยวกับพันธุ์พืชของประเทศไทย, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา : http://www.biothai.net/ 
sites/default/files/BriefingSeedPolicy.pdf [๒๘ กันยายน ๒๕๕๗]. 



๑๕๗ 

 

แต่อย่างไรก็ตามเพ่ือให้นโยบายเหล่านั้นลุล่วง ผู้ศึกษามีความเห็นเพ่ิมว่า ไม่ควรมองข้าม
ประเด็นดังต่อไปนี้ด้วยคือ 

๑. การน าหลักธรรมทางพุทธศาสนาเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์เพ่ือหาทางออก เช่น ในการ
ก่อรูปของนโยบายสาธารณะ นอกจากค านึงถึงหลักวิชาการเพ่ือให้นโยบายลุล่วงไปด้วยดี ผู้ศึกษาเห็นว่า 
ผู้ที่มีส่วนร่วมในการด าเนินโครงการ จะต้องร่วมมือกันภายใต้หลักธรรม “สาราณียธรรม ๖” คือ เรื่อง
ความสามัคคี ซึ่งในทางพระพุทธศาสนา พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสหลักธรรมอันจะเป็นแนวทาง ในการ
เสริมสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในสังคม ซึ่งการน าหลักธรรมเข้ามาใช้ในด าเนินงานให้บรรลุนี้ ซึ่ง
เรื่องนี้ สอดคล้องกับการศึกษาของสุทธิพร สายทอง ที่ได้วิจัยเรื่อง การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การ
พัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน โดยได้เสนอรูปแบบการจัดการความรู้เชิงพุทธ
สู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือตอนบน พบว่าควรมีการบูรณาการน าหลักธรรม 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย ๓ ประการ ได้แก่ การพัฒนางาน พัฒนาคน และการพัฒนาองค์กรไปสู่การ
เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง๒ 

๒. การด าเนินการนโยบายสาธารณะ ต้องไม่ท าให้เกิดความแปลกแยกส าหรับประชาชน 
ต้องให้สอดคล้องกับความคิดความเชื่อของท้องถิ่น เช่น ความเรื่องยุ้งข้าวของทางภาคเหนือ โดยต้อง
ท าให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความเชื่อว่าโครงการนี้ เป็นยุ้งข้าวขนาดใหญ่ ส าหรับเก็บพันธุ์ข้าวและพันธุ์พืช 
ไว้เพ่ือมนุษย์ทุกคนในกรณีที่เกิดปัญหาภัยภิบัติ ที่อาจจะท าให้พันธุ์พืชเหล่านั้นเกิดการสูญพันธุ์ได้ 
 ซึ่งจะมีการท าตามพิธีกรรมตามความเชื่อเดิมทุกอย่าง ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัย
ความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ” ของ 
อิทธิชัย สีด า ได้ศึกษาปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบายการค านึงถึงวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
ของพ้ืนที่  เป็นไปได้ยากอย่างยิ่งที่นโยบายที่ขัดต่อวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ในพ้ืนที่จะได้รับ
ความส าเร็จเพราะจะน าไปสู่การต่อต้านการน านโยบายไปปฏิบัติจนนโยบายล้มเหลวในที่สุด๓ และยัง
สอดคล้องกับ กันยารัตน์ รินศรี ได้วิจัยเรื่อง การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ: 
กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้เสนอรูปแบบการจัดการทรัพยากรน้ า 
ประกอบด้วย “สร้างคุณธรรมในจิตใจ ใช้กฎหมายควบคุมพฤติกรรม ด าเนินงานแบบเครือข่าย และ
สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น”๔ 

 

                                                        
         ๒ สุทธิพร สายทอง, "การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ
ตอนบน การพัฒนารูปแบบการบริหารจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษาไทย" , ปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, 
(บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖), บทคัดย่อ. 
         ๓ อิทธิชัย สีด า, "ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป
ปฏิบัติ ศึกษากรณี : ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี" , ปาริชาต,  ปีที่ ๒๕ ฉบับที่  ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๕-
มีนาคม ๒๕๕๖) : หน้า ๙๘. 
         ๔ กันยารัตน์ รินศรี, "การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ: กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง  
จ.เชียงใหม่", วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๖).  



๑๕๘ 

 

๓. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันนโยบายสาธารณะ รวมถึงโครงการอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์  การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นสิ่งที่ไม่สามารถมองข้ามได้ เนื่องจาก
ปัจจุบันสิทธิของประชาชนได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายอย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันการมีส่วนร่วม
ของประชาชนจะได้สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง ปัญหาอุปสรรคต่างๆ หากมีการก่อสร้างโครงการขึ้นมา
จริงๆ และจะได้ช่วยผลักดันโครงการให้ลุล่วงไปได้ ในขณะเดียวกัน หากไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้า
ร่วมในกระบวนการของนโยบาย อาจจะท าให้ความไม่เข้าใจ และอาจจะมีการขัดขวางการด าเนิน
โครงการ ซึ่งจะท าให้โครงการไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ซึ่งเรื่องนี้สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยความสู่
ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในพ้ืนที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ไปปฏิบัติ ” ของ อิทธิ
ชัย สีด า ได้ศึกษาปัจจัยความสู่ความส าเร็จในการน านโยบาย โดยระบุว่า ตัวชี้วัดความส าเร็จที่ชัดเจน 
นั้นคือ การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  และยังสอดคล้องกับการศึกษาของสุวัฒน์ อินทร
ประไพ  ได้วิจัยเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าลุ่มน้ าป่าสัก ผล
การศึกษาพบว่า แก้ไขปัญหาทรัพยากรน้ าอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นธรรมอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักธรร
มาภิบาลโดย ต้องเน้นการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน๕  
 
๕.๓ ข้อเสนอแนะ 
 ๕.๓.๑  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

๕.๓.๑.๑ รัฐบาลควรเร่งจัดให้มีการสัมมนาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับพันธุกรรมพืช 
เพ่ือศึกษาถึงความเป็นได้ในแง่มุมต่างๆ และสรุปออกมาเป็นแผนการเบื้องต้น 

๕.๓.๑.๒ รัฐบาลควรจัดตั้งคณะท างานที่เกี่ยวกับความเป็นไปได้ของการจัดตั้ง
อุโมงค์เก็บพันธุ์พืชดอยอินทนนท์ โดยมีประชาชน เกษตรกร และนักวิชการ เป็นแกนกลางเพ่ือศึกษา
ความเป็นได้ และหารือกับฝ่ายต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ทั้งใน และต่างประเทศ 

๕.๓.๑.๓ จัดส่งนักวิจัยหรือนักศึกษาไปศึกษาความเป็นได้จากอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช
สวาลบาร์ด นอร์เวย์      

๕.๓.๒  ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 
๕.๓.๒.๑ รัฐบาลควรมีแผนงานในการปฏิบัติการต้นแบบในการผลักดันนโยบาย

การก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช เพ่ือสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องของทุกภาคส่วน 
๕.๓.๒.๒ รัฐบาล ควรสนับสนุนการจัดท าแหล่งเก็บพันธุพืชในชุมชนเพ่ือเป็นแหล่ง

การรู้เกี่ยวกับพันธุกรรมพืช และน าไปใช้ประโยชน์   
๕.๓.๓  ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยครั้งต่อไป 

๕.๓.๓.๑ ศึกษาการบริหารจัดการที่เหมาะสมที่สุดส าหรับการก่อสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์ 
๕.๓.๓.๒ ศึกษาการบริหารจัดการเครือข่ายของยีนแบงก์หรือธนาคารพันธุกรรมพืช 

ที่เชื่อมโยงกับการอนุรักษ์ให้สภาพไร่นา ผนวกกับภูมิปัญญาไปด้วย เพ่ือเป็นโมเดลของประเทศ  
จากนั้นขยายและเชื่อมโยงกันระหว่างภูมิภาค 

                                                        
         ๕ สุวัฒน์ อินทรประไพ, "การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการทรัพยากรน้าลุ่มน้าป่าสัก" , 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต, (บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๑๕๙ 

 

๕.๓.๓.๓ ศึกษานโยบายที่เหมาะสม ในการสนับสนุนเกษตรกรรายย่อยให้สามารถ
อนุรักษ์พันธุกรรมที่หลากหลายในสภาพไร่นา และการเก็บเมล็ดพันธุ์พืชในอุโมงค์ โดยให้อุโมงค์เก็บ
พันธุ์พืชมีหน้าที่ในการเติมเต็มการอนุรักษ์ในสภาพไร่นา 
 
 



บรรณานุกรม 
 

๑. ภาษาไทย : 
 ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. 

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๙. 
________. พระไตรปิฎกภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาเตปิฏกํ ๒๕๐๐. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๓๕.  
ราชบัณฑิตยสถาน , พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉลิมพระเกียรติ

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หั ว เนื่ องในวโรกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม 
พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ศิริวัฒนา
อินเตอร์พริ้นท์, ๒๕๕๖. 

 ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 
 
(๑) หนังสือ : 
คินิกกี้, แอนเจโล และ วิลเลียมส์, เบรน. องค์การและการจัดการ = Management. แปลและเรียบเรียง

โดย กิ่งกาญจน์ วรนิทัศน์ และคณะ. กรุงเทพมหานคร : แมคกรอ-ฮิล, ๒๕๕๒. 
ชนงกรณ์ กุณฑลบุตร. หลักการจัดการและองค์การและการจัดการ : แนวคิดการบริหารธุรกิจใน        

สถานการณ์ปัจจุบัน = Contemporary business management. พิมพ์ครั้งที่ ๓.        
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๗. 

ตุลา มหาพสุธานนท์. หลักการจัดการ หลักการบริหาร = Principle of management. พิมพ์ครั้งที่ ๒. 
กรุงเทพมหานคร : เพิ่มทรัพย์การพิมพ์, ๒๕๔๗. 

ธันยวัฒน์ รัตนสัค. นโยบายสาธารณะ. พิมพ์ครั้งที่ ๒ (ฉบับปรับปรุง). เชียงใหม่ : คณึงนิจการพิมพ์, 
๒๕๕๕. 

บุญมี ศิริ. การปรับปรุงสภาพ และยกระดับคุณภาพเมล็ดพันธุ์. ขอนแก่น : โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา,        
๒๕๕๘. 

บุญสม  เจนใจ. สาราณียธรรม. กรงุเทพมหานคร : โรงพิมพ์การศาสนา. ๒๕๓๐.  
ประเวศ วะสี. นโยบายสาธารณะ (Public Policy Process). กรุงเทพมหานคร : บียอนด์ พับลิสชิ, 

๒๕๕๒. 
พยอม วงศ์สารศรี. องค์การและการจัดการ = Organization & management. กรุงเทพมหานคร : 

พรานนกการพิมพ์, ๒๕๓๑. 
พระธรรมปิฎก (ประยุทธ์ ปยุตโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๒. 
พระมหาก าพล คุณงฺกโร. การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงกลยุทธ์ Strategic Human Resource 

Management. กรุงเทพมหานคร :โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙. 
พระพรหมคุณาภรณ ์(ประยุทธ์ ปยุตโต). วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : ศยาม, ๒๕๔๙. 
________. วิธีคิดตามหลักพุทธธรรม. กรุงเทพมหานคร : บริษัท ธรรมสาร จ ากัด, ๒๕๔๖. 



๑๖๑ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี. คนสําราญงานสําเร็จ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร: อมรินทร์พริ้นติ้ง 

แอนด์พลับลิชชิ่ง, ๒๕๕๐. 
มัลลิกา ต้นสอน. การจัดการยุคใหม่. กรุงเทพมหานคร : เอ็กซเปอร์เน็ทจ ากัด, ๒๕๔๔. 
ร็อบบิ้นส์, สตีเฟน พี. และ เคาล์เตอร์, มารี. การจัดการและพฤติกรรมองค์การ. แปลโดย วิรัช สงวนวงศ์วาน. 

กรุงเทพมหานคร : ท้อป, ๒๕๕๙. 
รังสรรค์  ธนะพรพันธุ์. กระบวนการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจในประเทศไทยบทวิเคราะห์เชิง 

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจการเมือง พ.ศ. ๒๔๗๕-๒๕๓๐. กรุงเทพมหานคร :  โครงการ
จัดพิมพ์คบไฟ, ๒๕๔๖.  

วันชัย มีชาติ. การบริหารองค์การ. พิมพ์ครั้งที่ ๓. กรุงเทพมหานคร : ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์        
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒. 

วิเชียร วิทยอุดม. ทฤษฎีองค์การฉบับแนวใหม่. กรุงเทพมหานคร : ธนธัช การพิมพ์, ๒๕๕๔. 
วิรัช วิรัชนิภาวรรณ. การบริหารจัดการตามแนวทางคุณธรรมและแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง =        

Management administration following morality guideline and sufficiency        
economy guideline. กรุงเทพมหานคร : โฟรเพซ, ๒๕๕๐. 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์. ทฤษฎีองค์การ = Organization theory. กรุงเทพมหานคร : ธรรมสาร, ๒๕๔๕. 
สมบัติ ธ ารงธัญวงศ์. นโยบายสาธารณะ : แนวความคิด การวิเคราะห์และกระบวนการ. พิมพ์ครั้งที่ ๒๕. 

กรุงเทพมหานคร : คณะรัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, ๒๕๕๕. 
สมิทธ  ธรรมสโรช, ภัยธรรมชาติในประเทศไทย. กรุงเทพมหานคร : กรมอุตุนิยมวิทยา, ๒๕๔๖. 
ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ. ยุทธศาสตร์วิจัยและพัฒนาด้านเมล็ดพันธุ์. 

ปทุมธานี : ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, ๒๕๕๕. 
  
(๒) บทความ 
ธงชัย โรจนกนันท์. “ผังเมืองเพ่ือสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลง ตอนที่ ๑”. ใน รวมบทความด้าน 

วิชาการผังเมือง. รวบรวมจัดพิมพ์โดย ธงชัย โรจนกนันท์. กรุงเทพมหานคร : กรมโยธิการ, ๒๕๕๗. 
ธัชชนันท์ อิศรเดช. "อ านาจและภาวะผู้น าเชิงพุทธ". ใน ทฤษฎีองค์การและการจัดการเชิงพุทธ , 

รวบรวมจัดพิมพ์โดย สุรพล สุยะพรหม และคณะ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

วินัย สมประสงค์ และคณะ. "บทบาทของกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืชกับการอนุรักษ์พันธุ์พืชในประเทศ      
ไทย". การพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวิต. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๓ (กันยายน - ธันวาคม ๒๕๕๖). 

อิทธิชัย สีด า. "ปัจจัยสู่ความส าเร็จในการน านโยบายเสริมสร้างสันติสุขในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไป      
ปฏิบัติ. ศึกษากรณี : ผู้น านโยบายไปปฏิบัติในจังหวัดปัตตานี" . ปาริชาต. ปีที่ ๒๕ ฉบับ ๒      
(ตุลาคม ๒๕๕๕-มีนาคม ๒๕๕๖). 

 
 



๑๖๒ 

 

บรรณานุกรม (ต่อ) 
 
(๓) ดุษฎีนิพนธ์ 
กฤษฎา ให้วัฒนานุกูล , “การพัฒนาการบริหารตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การอิสระด้าน

สิ่งแวดล้อมและสุขภาพ” (กอสส.). วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต (รัฐประศาสนศาสตร์). 
บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

กันยารัตน์ รินศรี. "การจัดการทรัพยากรน้ าเชิงบูรณาการแนวพุทธ : กรณีศึกษากลุ่มอนุรักษ์ลุ่มน้ าปิง 
จ.เชียงใหม่". วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยมหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖. 

นพดล อุดมวิศวกุล. "การเข้าสู่วาระและการก าหนดนโยบายสาธารณะ: ศึกษากรณีนโยบายมาตร  
ฐานสินค้าเกษตรและอาหารในประเทศไทย". วิทยานิพนธ์รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต. บัณฑิต
วิทยาลัย : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๘. 

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และคณะ. รายงานวิจัย. "การศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
กระบวนการนโยบายสาธารณะ". กรุงเทพมหานคร : สถาบันพระปกเกล้า, ๒๕๕๒. 

สุทธิพร สายทอง. "การจัดการความรู้เชิงพุทธสู่การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาคเหนือ 
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“จากความรู้สู่ระบบจัดการใหม่จินตนาการเป็นจริงได้ไม่รู้จบ”. นนทบุรี : ส านักงานวิจัย
และพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน, ๒๕๕๕. 
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node/49389 [๒๐ กันยายน ๒๕๕๗]. 
ไทยรัฐ. ซีเรียชนวนระเบิด!! เตือนสงครามโลกครั้งที่ ๓ เกิดขึ้นได้ใน ๓๐ วินาที. [ออนไลน์].

แหล่งที่มา: http://www.thairath.co.th/content/532749[๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙]. 
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[๕ กันยายน ๒๕๕๗]. 
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(๖) สัมภาษณ์ 
สัมภาษณ์ ผศ.เกษม กุลประดิษฐ์ ,  อาจารย์ประจ าคณะสิ่ งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ชัยพร ศิริพรไพบูลย์, ผู้เชี่ยวชาญพิเศษด้านประสานความร่วมมือระหว่างประเทศกรม

ทรัพยากรธรณี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ รศ.ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ, อาจารย์ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 

๔ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.ธงชัย โรจนกนันท์, สถาปนิกช านาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาและติดตามภัยแผ่นดินไหว

กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร , อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง

มหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ด ารงค์ พิเดช, หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูป

ประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
สัมภาษณ์ บุญเทียม เตชะบุตร, ประชาชนชาวเชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ปรเมษ ธนัญชยานนท์, ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง ๓ จังหวัดเชียงใหม่, ๗ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พระอธิการส าราญ โชติธมฺโม , เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พิสูจน์ แข่นจันทร์หลวง, เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พรเทพ เจริญสืบสกุล, หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พรชัย จุฑามาศ, รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก

พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, ๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พิมพ์พล แสงเมือง, นักกฎหมายอิสระ, ๒๖ กันยายน ๒๕๕๙. 
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สัมภาษณ์ ไพบูลย์ ผารินทร์ , สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,  

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล, ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ พงศา ชูแนม, ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้, ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ, ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ รุทธนา แข่นจันทร์หลวง, อดีตนักกีฏวิทยา สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.สุรชัย พรหมพันธ์, นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ, ๙ กันยายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ สมยศ ผารินทร์ , ตัวแทนภาคประชาสังคมบ้านหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,  
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๑   ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 สัมภาษณ์ อาคม สุวรรณกันธา, สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการเพ่ือ

โครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
สัมภาษณ์ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช, ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ, ๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
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เครื่องมือทีใ่ช้ในการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๒๑ 
 

แบบสัมภาษณ์ส าหรับการวิจัย 
 

เรื่อง การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ 
 

๑. ข้อมูลของผู้ให้สัมภาษณ์ 
        ชื่อผู้ให้สัมภาษณ์.......................................................ต าแหน่ง..................................................... 
        วันที่สัมภาษณ์............................เวลา.......................สถานที่................................................. ...... 
๒. ข้อมูลการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth-Interview) เรื่องการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์
พืช บนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่   
        เป็นค าถามส าหรับการสัมภาษณ์เกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช บนดอย
อินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีข้อค าถามดังนี้ 
          ๑)ประเด็นตัวแบบของอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ ตาม
แนวทางโครงการอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชโลกสวาลบาร์ด นอร์เวย์ โดยจะสัมภาษณ์ในประเด็นดังต่อไปนี้คือ  
       (๑)  ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ มีความเหมาะสมในการก่อสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชหรือไม่ 
อย่างไร 
        (๒) การสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์  คิดว่ามีความปลอดภัยหรือไม่ อย่างไร 
        (๓) ผู้ร่วมควรมีหน่วยงานใดบ้าง เห็นด้วยหรือไม่ควรจะยึดแบบของอุโมงค์สวาลบาร์ด ที่ผู้เข้าร่วม
คือ   กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงสิ่งแวดล้อม และกระทรวงเกษตรและอาหาร  เพราะอะไร  หาก
ไม่เห็นด้วยเพราะอะไรและเห็นว่าควรเป็นอย่างไร 
        (๔) นโยบายการเก็บพันธุ์พืช  ควรจะจัดเก็บเฉพาะพืชพันธุ์ของประเทศไทยหรือเปิดกว้างรับของ
ต่างประเทศด้วย และปริมาณการจัดเก็บควรจะอยู่ระดับแค่ไหน เพราะอะไร 
        (๕) การบริหารจัดการและการด าเนินงาน ควรจะตั้งเป็นองค์กรใหม่ หรือให้หน่วยงานที่รับผิดชอบ
อยู่แล้วด าเนินการ  และควรให้องค์กรระหว่างประเทศเข้ามามีส่วนร่วมหรือไม่ 
        (๖) บรรจุภัณฑ์และการจัดส่ง  ระบบการจัดเก็บพันธุกรรมพืชควรเป็นแบบไหน ควรจะมีการ 
จัดเก็บแบบของอุโมงค์สวาลบาร์ดหรือไม่ คือ เก็บไว้ในซองเล็กๆ แล้วบรรจุในกล่อง  และการจัดส่งผู้น า
มาฝากควรจะเสียค่าใช้จ่ายเองหรือไม่  
        (๗) คิดว่าการจัดการเรื่องอุณหภูมิในอุโมงค์  สามารถด าเนินการได้อย่างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชของ
อุโมงค์สวาลบาร์ด  หรือไม่ อย่างไร 
        (๘) กฎระเบียบระหว่างประเทศ ควรด าเนินการภายใต้กฎระเบียบระหว่างประเทศ หรือ ประเทศ
ไทยควรก าหนดระเบียบขึ้นมาเองอย่างอิสระ  เพราะอะไร 
        (๙)   งบประมาณการก่อสร้างควรจะอยู่ที่อัตราประมาณเท่าใด หากยึดตามแนวของอุโมงค์สวาล
บาร์ด คือ ค่าก่อสร้างและด าเนินการ ประมาณ ๒๐๐ ล้านบาท ท่านคิดว่าจะเป็นภาระหนักส าหรับ
ประเทศไทยหรือไม่  คุ้มค่าหรือไม่ และจะท าให้ความเป็นไปได้ของโครงการเกิดข้ึนได้จริงหรือไม่ 



๒๒๒ 
 

        ๒) ประเด็นศึกษาตัวช้ีวัดที่คาดว่าจะมีผลต่อการก่อเกิดนโยบายการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์
พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่  
        (๑) ท่านคิดว่า ระบบทุนนิยมโลก เช่น  ความสัมพันธ์กับประเทศมหาอ านาจ บทบาทขององค์การ
ระหว่างประเทศและบทบาทของบรรษัทนานาชาติ จะสนับสนุนหรือคัดค้าน หากจะมีการก่อสร้างอุโมงค์
เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 
        (๒) ท่านคิดว่า โครงสร้างส่วนบนของระบบเศรษฐกิจ เช่น ระบอบการเมืองการปกครอง จารีต
ธรรมเนียมและวัฒนธรรมทางการเมืองของไทย จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายจัดเก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 
        (๓) ท่านคิดว่า อุปทานของนโยบายตัวละคร  เช่น นักวิชาการ  กลุ่มผู้ทรงอ านาจ หรือชนชั้นน า
ทางอ านาจ พรรคการเมืองและรัฐสภา จะเอ้ือหรือเป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายสร้างอุโมงค์จัดเก็บ
พันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะอะไร 
        (๔) ท่านคิดว่าอุปสงค์ของนโยบายตัวละครที่มีบทบาทส าคัญในการเรียกร้องและผลักดันนโยบาย
ประกอบ เช่น ประชาชน กลุ่มผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สื่อมวลชน และนักเศรษฐศาสตร์ จะเอ้ือหรือ
เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินนโยบายสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ เพราะ
อะไร 
        ๓) ประเด็นการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ จังหวัด
เชียงใหม่  ควรจะเป็นอย่างในประเด็นดังต่อไปนี้ 
        -ประเด็นการบริหารจัดการ 
        (๑) ท่านคิดว่าการวางแผน การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่  ควรเริ่มต้นอย่างไร ต้องค านึงถึงอะไรบ้าง เพราะอะไร 
       ( ๒) ท่านคิดว่า การจัดการองค์กร เพ่ือบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ควรเป็นอย่างไร เพราะอะไร 
        (๓) ท่านคิดว่า การจัดหาบุคลากร เพ่ือบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ กระบวนการควรเป็นอย่างไร คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ามาร่วมเป็นอย่างไร  และควรมีกี่อัตรา   
        (๔) ท่านคิดว่า การวินิจฉัยสั่งการ เพ่ือบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์ควรมีระบบการสั่งการอย่างไร เพราะอะไร 
        (๕) ท่านคิดว่าการประสานงานของส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องในกระบวนการบริหารจัดการการ
จัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ ควรเป็นแบบไหน เพราะอะไร 
        (๖) ท่านคิดว่าการรายงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอิน
ทนนท์แบบไหนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด และควรท าอย่างไร 
        (๗) ท่านคิดว่า การจัดท างบประมาณค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์
พืชบนดอยอินทนนท์แบบไหนที่มีความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด  



๒๒๓ 
 

        -ประเด็นกระบวนการทางนโยบายสาธารณะการสร้างอุโมงค์จัดเก็บพันธุ์พืชบนดอยอินทนนท์ 
จังหวัดเชียงใหม่ ควรด าเนินการอย่างไร ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้  
        (๑) ท่านคิดว่า ในขั้นตอนการระบุปัญหาของนโยบาย  ใครควรเป็นผู้เริ่มต้น อย่างไร และนโยบาย
เกี่ยวกับการจัดเก็บพันธุ์พืชของไทยในปัจจุบันเป็นอย่างไร 
        (๒) ท่านคิดว่า การก าหนดเป็นวาระส าหรับการตัดสินใจ ใครควรเข้ามามีส่วนร่วม กระบวนการมี
ส่วนร่วมควรเป็นแบบไหน ต้องค านึงถึงผลกระทบอะไรบ้าง การน าเอาแนวทางของอุโมงค์สวาลบาร์ด มา
ใช้ควรจะน ามาท้ังหมดหรือบางส่วน เพราะอะไร 
        (๓) ท่านคิดว่า การก าหนดข้อเสนอนโยบาย ใครควรมีส่วนร่วมบ้าง  ด้วยช่องทางใดที่เป็นได้มากสุด 
เพราะอะไร 
        (๔) ท่านคิดว่า ควรเสนอทางเลือก ข้อเสนอแบบไหน จึงจะท าให้นโยบายได้รับอนุมัติ  
        (๕) ท่านคิดว่า ในการด าเนินนโยบาย ใครควรรับผิดชอบ และควรท าอย่างไรให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค
ส่วนให้ความร่วมมือ 
        (๖) ท่านคิดว่า การประเมินผลนโยบาย ควรใช้เกณฑ์แบบไหน ถึงจะมีความเหมาะสม เพราะอะไร 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ฉ 
 

ประมวลภาพการสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เช่ียวชาญ 
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๑. สัมภาษณ์  อ.ดร.สุรชัย พรหมพันธ์ นักวิชาการ/ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายสาธารณะ,  
๙ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 
 

๒. สัมภาษณ์  สุภา ใยเมือง ผู้อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน (ประเทศไทย),  
๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 

 



๒๒๖ 
 

๓. อาจารย์ธนกฤต มีสมจิตร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการบริหารและพัฒนาเมือง  
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร, ๒๗ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 
 

๔. สัมภาษณ์ นายปรเมษ ธนัญชยานนท์ ผู้สื่อข่าวไทยทีวีสีช่อง 3 จังหวัดเชียงใหม่,  
๗ กันยายน ๒๕๕๙. 

 

 



๒๒๗ 
 

๕. สัมภาษณ์ นายองอาจ คามคีรีวงค์ ตัวแทนชุมชนปกาเกอะญอ ดอยอินนทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่, 
๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 

 
 

๖. สัมภาษณ์ นางรุทธนา แข่นจันทร์หลวง อดีตนักกีฏวิทยา  
สถานีเกษตรหลวงปางดะ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

 
 



๒๒๘ 
 

๗. สัมภาษณ์ นายสมบัติ กิจจารุวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 

 
 

๘.  สัมภาษณ์ นายบุญเทียม เตชะบุตร ประชาชนชาวเชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

 
   
 
 



๒๒๙ 
 

๙. สัมภาษณ์ นายวิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ ผู้อ านวยการมูลนิธิชีววิถี, ๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 
 
 

๑๐. สัมภาษณ์ ดร.สมิทธ ธรรมสโรช ประธานกรรมการมูลนิธิสภาเตือนภัยพิบัติแห่งชาติ,  
๘ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 

 
 



๒๓๐ 
 

๑๑. สัมภาษณ์ นายพงศา ชูแนม ประธานมูลนิธิธนาคารต้นไม้, ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 
 

๑๒. สัมภาษณ์ นายพรศิลป์ พัชรินทร์ตนะกุล ที่ปรึกษาหอการค้าไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 
 

 
  
 
 



๒๓๑ 
 

๑๓. สัมภาษณ์ นายพรเทพ เจริญสืบสกุล หัวหน้าอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์,๑ กันยายน ๒๕๕๙. 
 

 
 

๑๔. นายไพบูลย์ ผารินทร์ สมาชิกสภาเทศบาลต าบลหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ ,  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

 
 
 
 



๒๓๒ 
 

๑๕. สัมภาษณ์ พระอธิการส าราญ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสวัดหนองไคร้หลวง อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่, ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

 
 

๑๖. สัมภาษณ์ นายพิสูจน์ แข่นจันทร์หลวง เกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่,  
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

 
 
 
 



๒๓๓ 
 

๑๗. สัมภาษณ์ นายอาคม สุวรรณกันธา สมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่/เลขานุการคณะกรรมการ
เพ่ือโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ, ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 

 

 
 
๑๘. สัมภาษณ์ นายสมยศ ผารินทร์ ตัวแทนภาคประชาสังคมบ้านหนองจ๊อม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่, 

๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙. 
 

 
 
 
 



๒๓๔ 
 

๑๙. สัมภาษณ์ ดร.ธงชัย โรจนกนันท์ สถาปนิกช านาญการพิเศษ ศูนย์ศึกษาและติดตามภัย
แผ่นดินไหว กรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย, ๑๔ ตุลาคม ๒๕๕๙. 

 

 
 
๒๐. สัมภาษณ์ นายด ารงค์ พิเดช,  หัวหน้าพรรคทวงคืนผืนป่าประเทศไทย/สมาชิกสภาขับเคลื่อนการ

ปฏิรูปประเทศ (สปท.), ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐. 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ช  
 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่มผู้เช่ียวชาญ (Focus Group Discussion) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓๖ 
 

ประมวลภาพการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) 
เรื่อง :  การบริหารจัดการการจัดสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืช  

บนดอยอินทนนท์  จังหวัดเชียงใหม่ 
สถานที่ : ณ ห้องประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

วันอาทิตย์ ที่ ๑๑ เดือนธันวาคม  ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. 
 

ถ่ายรูปร่วมกันระหว่างกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Focus Group Discussion) กับผู้วิจัย 
 

 

 
บรรยากาศในการสนทนากลุ่มผู้เชี่ยวชาญ 

 

 

 
 
 
 
 



๒๓๗ 
 

 
ผศ.ดร.อนันต์ อุปสอด    รองผู้อ านวยการฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์

ล าปาง ก าลังอภิปรายและเสนอแนะเร่ืองกระบวนการนโยบายสาธารณะ 

 

รศ. ดร.อภินันท์ จันตะนี อาจารย์ประจ าหลักสูตรพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นผูด้ าเนินรายการ 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ซ 

แผนผังโครงการอุโมงคเ์ก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 
 

ภาพที่ ๑ : แสดง โครงสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

 

ที่มา : PIERRE-HENRY DESHAYES, Svalbard Global Seed Vault: Biodiversity Doomsday Vault Comes 
to Life in Arctic, [online]. available from : http://www.mindfully.org/Heritage/2008/Svalbard-Seed-
Vault24feb08.htm[ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 
 

ภาพที่ ๒ : ผังอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

 

ที่มา: PIERRE-HENRY DESHAYES, Svalbard Global Seed Vault: Biodiversity Doomsday Vault Comes 
to Life in Arctic, [online]. Available from: http://www.mindfully.org/Heritage/2008/Svalbard-Seed-
Vault24feb08.htm [๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 
 

ภาพที่ ๓ : ผังอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

ที่มา: Mark Kinver,  Doomsday' seeds arrive in Norway, [online]. Available from: 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7217821.stm [ ๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๒ 
 

ภาพที่ ๔ : แสดงภาพด้านหน้าอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

ที่มา : Mari Tefre, Svalbard Global Seed Vault,[online]. Available from: 
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/arctic-seed-vault-opens-doors-for-100-mi/id501721/[๖ 
กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 
 

ภาพที่ ๕ : แสดงภาพด้านในอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

ที่มา: ROSS ANDERSEN, After 4 Years, Checking Up on the Svalbard Global Seed Vault,[online]. 
Available from: http://www.theatlantic.com/technology/archive/2012/02/after-4-years-checking-
up-on-the-svalbard-global-seed-vault/253458/[๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 
 

ภาพที่ ๖ : แสดงภาพด้านในอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

ที่มา: Christine Dell'Amore, Doomsday Seed Vault's New Adds: "Space Beer" Barley, Brazil 
Beans,[online].available from : http://news.nationalgeographic.com/news/2014/02/140227-crops-
seeds-gene-banks-svalbard-vault-world-science/[๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 



 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ฌ 

แผนที่ ที่ตั้งอุโมงคเ์ก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 
 

ภาพที่ ๑ : แสดงแผนที่โครงสร้างอุโมงค์เก็บพันธุ์พืชสวาลบาร์ด นอร์เวย์ 

 

ที่มา :  GeneticsPete Lobner, The Svalbard Global Seed Vault Provides a Genetic Agricultural 
Safety Net,[online].available from : http://www.lynceans.org/all-posts/the-svalbard-global-seed-
vault-provides-a-genetic-agricultural-safety-net/[๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก ญ   

แผนที่ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 
 

แผนภาพที ่๑ : แสดงแผนที่ดอยอินทนนท์ 

 

ที่มา: conservation, แผนที่อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์, [ออนไลน์]. แหล่งที่มา 
http://conservation.forest.ku.ac.th/ecotourdb/Cgi-bin/site/doi_Inthanon/doi_inthanon_ map.asp  
[ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘] 



๒๔๙ 
 

 

ประวัติผู้วิจัย 

ชื่อ  นามสกุล นายวันเฉลิม จันทรากุล 
วัน  เดือน  ปีเกิด  ๕ ธันวาคม ๒๕๑๐ 
สถานที่เกิด  ๔๓ หมู่ที่ ๒ ต าบลนาปะขอ  อ าเภอบางแก้ว จังหวัดพัทลุง 
สถานที่อยู่ปัจจุบัน ส านักข่าว ทีนิวส์ ๕๐/๓๓ หมู่ ๕ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง จังหวัด

นนทบุรี 
ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๐   

โรงเรียนสะเดาขรรค์ชัยกัมพลานนท์อนุสรณ์ จังหวัดสงขลา  
 
พ.ศ.๒๕๓๕  
ศิลปะศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์) มหาวิทยาสงขลานครินทร์  
วิทยาเขตปัตตานี  
       
พ.ศ.๒๕๕๓  
ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต (เศรษฐศาสตร์การเมือง)  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ต าแหน่งปัจจุบัน  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ/บรรณาธิการ ส านักข่าวทีนิวส์ 
สถานที่ท างานปัจจุบัน         ส านักข่าวทีนิวส์ ๕๐/๓๓ หมู่  ๕ ต าบลตลาดขวัญ อ าเภอเมือง       

จังหวัดนนทบุรี 
ผลงานวิชาการ ๑. บทความวิชาการเรื่อง "แนวทางการผลักดันนโยบายความมั่นคง

ทางด้านอาหาร" 
๒. บทความวิชาการเรื่อง "ปัญหาและแนวทางการปฏิรูปต ารวจ" 
๓. บทความวิชาการเรื่อง  "ปัญหาและแนวทางแก้ไขราคายางพารา
ตกต่ า" 

 
 
 


