แบบตอบรับการเสวนา
เรื่อง “ไทยจะเป็นมหาอานาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร”
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
เวลา 08.30 - 15.30 น.
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กำหนดกำรกำรเสวนำเรื่อง
“ไทยจะเป็นมหำอำนำจทำงกำรเกษตร (ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี) ได้อย่ำงไร”
วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎำคม 2561
เวลำ 08.00 - 15.30 น.
ณ ห้องรวงข้ำว ชั้น 2 อำคำรวชิรำนุสรณ์ มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ
................................................
08.00 – 09.00 น.

ลงทะเบียน

09.00 – 09.30 น.

พิธีเปิดการเสวนา
ประธาน

:

นำยลักษณ์ วจนำนวัช
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

กล่าวรายงาน :

นำยอนันต์ ดำโลดม
นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

09.30 – 10.15 น.

การบรรยาย “ภำพรวมของยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี”
โดย เลขำธิกำรคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ หรือผู้แทน

10.15 – 10.30 น.

พักรับประทานอาหารว่าง

10.30 – 11.15 น.

การบรรยาย “กำรเป็นมหำอำนำจทำงกำรเกษตรกับยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี”
โดย ดร. นิพนธ์ พัวพงศกร
นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI)

11.15 – 12.00 น.

การบรรยาย “ยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี ด้ำนกำรเกษตร”
โดย นำยพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ

12.00 – 13.00 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

13.00 – 15.00 น.

เสวนาเรื่อง “ไทยจะเป็นมหำอำนำจทำงกำรเกษตร (ในยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี) ได้อย่ำงไร”
ผู้ดาเนินการเสวนา : นำยอนันต์ ดำโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมเสวนา
- เลขำธิกำรสำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร หรือผู้แทน
- ประธำนสภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
- ประธำนสภำอุตสำหกรรมแห่งประเทศไทย หรือผู้แทน
- นำยสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกรมืออำชีพ

15.00 – 15.30 น.

นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กล่าวปิดการเสวนา
<………………………………………………………………………….>

ข้อเสนอแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตร
1.

หลักการและเหตุผล
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรทางวิชาการเกษตรที่มีส่วนร่วมรับผิดชอบดูแลพี่น้อง
เกษตรกร ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จํานวนกว่าร้อยละ 60 ของประชากรทั้งประเทศ หรือไม่น้อย
กว่า 35 ล้านคน นโยบายหรือแนวทางการดําเนินงานใด ๆ ของรัฐบาลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกร และ
วงการเกษตร สมาคมฯ จะนํามาวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบโดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้อง ถ้าพบว่า
สิ่งใดที่เป็นประโยชน์ต่อวงการเกษตรและพี่น้องเกษตรกร สมาคมฯ จะให้การสนับสนุนและให้ความร่วมมือในการดําเนินงาน
แต่ถ้าเรื่องใดที่อาจเป็นอุ ปสรรคและไม่ เป็ นธรรมกับพี่น้องเกษตรกร ไม่ก่อ ให้เกิดประโยชน์ ในวงการเกษตร
สมาคมฯ จะเสนอแนะแนวทางแก้ไขในเรื่องนั้น ๆ เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องนําไปพิจารณา
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับที่ผ่าน ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน
2561) แล้ว มีความเห็นที่เป็นข้อเสนอต่อรัฐบาล เพื่อนําไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่พี่น้อง
เกษตรกร และประชาชน เพื่อให้ตรงกับเป้าหมายของรัฐบาล และ คสช. ในการ “คืนความสุขให้แก่ประชาชน”
เนื่องจากยุทธศาสตร์ดังกล่าว จะมี ผ ลผูกพันต่อการดํ าเนินนโยบายพื้นฐานแห่งรัฐ ที่เป็ นนโยบายสาธารณะ
ในอีก 20 ปีข้างหน้า
ความเห็นที่จะได้นําเสนอนี้ บางประเด็นแม้จะเป็นความเห็นต่าง แต่ก็มิใช่เป็นความขัดแย้ง แต่ถือเป็นการ
ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง เพื่ อ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ มี ค วามสมบู ร ณ์ ม ากขึ้ น ที่ จ ะเป็ น ประโยชน์ แ ก่ ป ระเทศชาติ และ
ประชาชน ถือเป็นการมีส่วนร่วมในผลงานของรัฐบาล ทั้งนี้ สมาคมฯ ได้พิจารณายุทธศาสตร์ชาติในขอบเขต
ของภาคการเกษตร และมีความเห็นในหลักการ 4 ประเด็น ดังนี้
1.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20
ปี ที่ได้ยกร่างขึ้นนี้ จะมีผลผูกพันเป็นกฎหมาย ที่ถูกบัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 (ฉบับปราบโกง) มาตรา 65 ที่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการจัดทํานโยบายพื้นฐานแห่ง
รัฐ จะต้องดําเนินการในแนวทางของยุทธศาสตร์ชาติ จึงถือว่ามีความสําคัญ และควรต้องพิจารณาจัดทําด้วยความ
รอบคอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน และเกิดความเป็นธรรมแก่ประชาชนทุกกลุ่ม ดังนั้น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ได้ตรวจสอบจากผู้รู้ ผู้เชี่ยวชาญ ที่มีประสบการณ์ในการวางแผนกลยุทธ์ และ การวิเคราะห์นโยบาย พบว่า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับเดือนพฤษภาคม 2561 ยังมีจุดอ่อน และเห็นสมควรได้มีการปรับปรุงแก้ไข เพื่อความผาสุก
ของประชาชนที่จะเป็นจริงได้ในอนาคต ตามคําขวัญที่ว่า “มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”
1.2 ยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับร่าง ที่ผ่าน ครม. เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) ที่เกี่ยวข้องกับ
ภาคการเกษตรจะปรากฏในประเด็นที่จะลําดับความสําคัญ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ซึ่งได้ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็นการร่างยุทธศาสตร์ชาติที่เน้นการสร้างถ้อยคํา และโวหาร
อาทิ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรดิจิทัล เป็นต้น

โวหารและถ้อยคําเหล่านี้ มิได้บ่งบอกถึงแนวทาง หรือวิธีปฏิบัติที่หน่วยงานมีหน้าที่รับผิดชอบ
ต้ อ งนํา ไปปฏิบั ติ ไม่ ชัด เจนว่ าจะปฏิบัติ อย่ า งไร ทํา ด้ว ยวิธี ใ ด ใช้ เ วลาปฏิ บั ติน านเท่าใด ใครจะเป็ น ผู้ไ ด้รั บ
ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์ และได้รับมากน้อยเพียงใด ซึ่งจะเป็นเหตุผลสําคัญที่จะต้องใช้ในการกํากับการใช้
งบประมาณแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด หากไม่มีความชัดเจนเกรงว่าจะเกิดปัญหาในทางปฏิบัติ และเป็นการ
สูญเปล่าในทรัพยากรแผ่นดิน ที่ถือเป็นการบั่นทอนการพัฒนาประเทศ
1.3 การตรวจสอบเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ งที่เป็นเป้าหมายภาพรวม และเป้าหมาย
ในยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้าน พบว่า เป็นการกําหนดเป้าหมายที่ไม่ระบุเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องในหลักการ
จัดทําเป้าหมาย ทั้งนี้ เป้าหมายถือว่ามีความสําคัญต่อกระบวนการวางแผน กําหนดนโยบายและยุทธศาสตร์
ซึ่งความหมายของเป้าหมายคือ การบรรลุนโยบายในเชิงปริมาณ หากปราศจากการกํากับเชิงปริมาณในเป้าหมาย
แล้ว ย่อมจะเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการดําเนินยุทธศาสตร์ว่า ควรจะดําเนินการในปริมาณเท่าใด และ
จะสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณแผ่นดินที่สมเหตุผล รวมทั้งสามารถประเมินผลของการดําเนินยุทธศาสตร์ได้ด้วย
ดังนั้นจึงควรกําหนดเป้าหมายที่กํากับด้วยเชิงปริมาณ โดยคํานึงถึงความเป็นไปได้ของการบรรลุเป้าหมายอย่าง
สมเหตุผล เพื่อลดความสูญเสียจากการดําเนินยุทธศาสตร์ชาติ
1.4 ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน ควรต้องคํานึงถึงความสอดคล้อง และเกื้อกูลกันในการปฏิบัติ และ
ยังต้องคํานึงถึงสิทธิ และเสรีภาพของประชาชนที่ได้บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560 ด้วย นับจาก
มาตรา 25 26 27 40 และ 73 หากการร่างยุทธศาสตร์ชาติขาดความระมัดระวังในประเด็นสิทธิ และเสรีภาพของ
ประชาชน ย่อมจะส่งผลกระทบต่อปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มประชาชนในสังคม และเกิดความไม่เป็นธรรม
ให้แก่กลุ่มประชาชนในสังคม และที่สําคัญคือ ยุทธศาสตร์ชาติมีความขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ พุทธศักราช 2560
และจะกลายเป็นยุทธศาสตร์ชาติที่เดินหน้าต่อไปไม่ได้
2.

ประเด็นเป้าหมายยุทธศาสตร์
ประเด็นพิจารณา คือ ต้องการเห็นประเทศไทยในอีก 20 ปีข้างหน้า เป็นอย่างไร และมีความเป็นไปได้
ภายใต้สภาวะแวดล้อม และข้อจํากัดในทรัพยากรแผ่นดินที่มีอยู่จะสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากน้อยเพียงใด จึงจําเป็นต้องกําหนดเป้าหมายที่กํากับด้วยเชิงปริมาณ และในภาคการเกษตรควรกําหนด
เป้าหมายให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเกษตรกรเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ที่จะสอดคล้องกับการพัฒนาที่จะ
ทําให้ประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และวัดผลได้
2.1 เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน มี 2 เป้าหมาย
เป้าหมายที่ 1 เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
เป้าหมายที่ 2 ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ซึ่งเป็นเป้าหมายที่ไม่ได้กําหนดเชิงปริมาณ แต่ได้กําหนดไว้ที่ตัวชี้วัด หากตรวจสอบแล้วพบว่า เป้าหมายกับตัวชี้วัด
มิได้สัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญ และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และลดปัญหาความเหลื่อมล้ําของกลุ่มประชาชน
ระหว่างสาขาอาชีพ จึงควรเพิ่มเติม ดังนี้
- ควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เพิ่มเกินร้อยละ 1 ต่อปี

- รักษามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรกรรม GDP เกษตร มีสัดส่วนไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 10 ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
- รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกรไทยมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 5 ต่อปี
- มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ 8 ต่อปี
2.2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มี 5 เป้าหมาย และ 5 ตัวชี้วัด ซึ่งทั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัด
นอกจากจะไม่กําหนดเชิงปริมาณแล้ว ทั้งเป้าหมาย และตัวชี้วัดมิได้มีความสัมพันธ์กัน
เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ ดี กิ น ดี และมี ค วามสุ ข หากถามประชาชนต้ อ งการอะไร
คําตอบที่จะไม่ถูกประชาชนปฏิเสธ คือ การมีรายได้เพิ่ม มีงานทํา มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย เพราะมี
รายได้เพิ่ม ความสุขคงมิได้เกิดจากดัชนีความสุขของประชากรไทยอยู่ใน 10 ลําดับแรกของโลก
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติทุกระดับ โดยมีตัวชี้วัดที่ศักยภาพตํารวจไทย
ในระดับสากลอยู่ใน 20 ลําดับแรกของโลก นี่ก็คงไม่ใช่ บ้านเมืองมีความมั่นคง ต้องปราศจากโจรผู้ร้าย ปล้น
ชิงทรัพย์ การก่อการร้าย ประเด็นนี้จึงอยู่ที่หากเศรษฐกิจดี ผู้คนมีงานทํา มีรายได้ โจรผู้ร้ายจะลดลง จึงควรต้องวัด
ที่ระดับการมีงานทําของประชากร หรือวัดที่อัตราการว่างงาน
2.3 ยุ ท ธศาสตร์ช าติด้ า นการสร้างการเจริ ญ เติ บโตบนคุ ณภาพชี วิ ตที่ เ ป็ นมิ ตรกั บสิ่ง แวดล้ อ ม
มี 4 เป้าหมาย 4 ตัวชี้วัด แต่ขาดเป้าหมายที่เป็นสาระสําคัญในการดํารงชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ
จึงควรเพิ่มเติมเป้าหมายการบริหารจัดการน้ํา เพื่อให้ได้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านไร่ในอีก 20 ปี
ข้างหน้า ซึ่งจะเป็นพื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพในการเพาะปลูกทั้งฤดูฝน และฤดูแล้ง
3.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
จะเกี่ยวข้องกับเป้าหมายอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของการส่งออก
การเป็นมหาอํานาจทางการเกษตร ควรพิจารณาโครงสร้างพื้นฐานและความเป็นไปได้ในกระบวนการ
ผลิตอย่างครบวงจร กล่าวคือ ต้องผลิตในพื้นที่ที่มีศักยภาพสําหรับกิจกรรมเกษตรนั้น ๆ โดย Agri Map จะเป็น
เครื่องมือบอกได้ว่าพื้นที่ใดเหมาะสมสําหรับกิจกรรมทางการเกษตรนั้น ๆ ต้องมีระบบชลประทานที่สามารถจะ
จัดสรรน้ําให้ได้ตามความต้องการของเกษตรกรอย่างเหมาะสม ในกิจกรรมเกษตรที่เกษตรกรดําเนินการ ต้องมี
ระบบการขนส่ง (Logistic) ที่เอื้ออํานวยให้นําผลผลิตของเกษตรกรสู่ตลาดได้อย่างรวดเร็ว พร้อมกับสามารถรักษา
คุณภาพผลผลิตได้จนถึงผู้บริโภค
เกษตรกรมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกรูปแบบการผลิต หรือเลือกกิจกรรมการเกษตรตามที่ต้องการ และการ
ผลิตนั้นต้องมีประสิทธิภาพ คือ ต้องเป็นไปตามมาตรฐานการผลิต และการตลาดซึ่งเป็นที่ยอมรับของสากล
ทั้งรูปลักษณ์ รสชาติ และความปลอดภัย ต้นทุนการผลิตต้องไม่สูงเกินไป ต้องสามารถแข่งขันได้
นอกจากนี้ ควรให้ ความสําคั ญ กับการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเชื่อมไปสู่เวทีการค้าของอาเซี ยน
ตลอดจนเวที ก ารค้ า โลก ด้ ว ยกระบวนการผลิ ต การแปรรู ป ในการสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของผลิ ต ผลการเกษตร
ด้วยกระบวนการผลิตที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ซื้อ หรือทําการผลิตตามคําสั่งซื้อ ที่เป็นสินค้าเกษตร
ขั้น ปฐม สินค้ าเกษตรแปรรูป ตลอดจนผลิ ตภัณฑ์ทางการเกษตร เพื่ อขยายฐานการส่ งออก และรายได้ ข อง
เกษตรกรไทย รวมทั้งให้ความสนใจโรงงานแปรรูปผลิตผลการเกษตร เพื่อสนับสนุนให้ใช้สินค้าเกษตรไทยเป็น

วัตถุดิบ และเพื่อให้เกิดเสถียรภาพในด้านความสมดุลของการผลิต และการตลาดสินค้าเกษตรที่จะส่งผลเชื่อมโยง
ต่อเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร และรายได้ของเกษตรกร ประเทศไทยจําเป็นต้องวางแผนจัดการผลิตสินค้า
เกษตร ที่เชื่อมโยงกับการตลาดทั้งของไทย และประเทศเพื่อนบ้าน บริหารให้เกิดความสมดุล ที่จะทําให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดให้ประชาชนในภูมิภาคทั้งประชาขนคนไทย และเพื่อนบ้าน อันจะเป็นที่ยอมรับของประเทศภาคี
ในภูมิภาค และเป็นที่มาของมหาอํานาจทางการเกษตรได้อย่างแท้จริง
สําหรับ รูปแบบการเกษตรที่ระบุในร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีประเด็นที่ควรพิจารณา ดังนี้
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น จะดําเนินการส่งเสริมเรื่องราวเชิงประวัติศาสตร์ที่เป็นจุดเด่นอันน่าสนใจ
ของแต่ละท้องถิ่น และทําการประชาสัมพันธ์ในจุดเด่นที่น่าสนใจให้ผู้คนทั้งในประเทศ และต่างประเทศได้รู้จัก
เพื่อเชื่อมโยงมาสู่การผลิตสินค้าเกษตรที่มีเรื่องราวอันเป็นจุดเด่นที่น่าสนใจ และเป็นอัตลักษณ์พื้นถิ่น ที่จะนํามาสู่
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าเกษตรที่ผลิตในแต่ละท้องถิ่นที่มีเรื่องราวจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นอัตลักษณ์ และ
เชื่อมโยงมาสู่การจดทะเบียนในเรื่องสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographic Indication : GI) ที่จะเป็นผลประโยชน์
ให้แก่เกษตรกรในแต่ละพื้นถิ่น ที่เกิดจากมูลค่าเพิ่มของสินค้าที่ผลิตในพื้นถิ่นนั้นๆ
ผลประโยชน์จะเกิดขึ้นให้แก่เกษตรกรในแต่ละพื้นถิ่นมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับประสิทธิภาพของ
การประชาสัมพันธ์ให้ผู้คนในโลกได้รับทราบ การทําให้เกิดความเข้าใจในเรื่องราวจุดเด่นที่น่าสนใจ จะสามารถ
เข้าถึงชาวโลกได้มากน้อยเพียงใด จะเป็นการท้าทายความสามารถภาครัฐที่จะต้องดําเนินการในเรื่องนี้ให้แก่
เกษตรกร และเราพบความจริงที่ว่าสินค้า GI ที่จดทะเบียนมีอยู่ 87 รายการ แต่ละรายการเป็นที่นิยมของชาวโลก
ไม่เท่ากัน ประโยชน์ที่เกษตรกรในแต่ละพื้นถิ่นได้รับก็ไม่เท่ากัน เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ราคาสูงกว่า
ข้าวหอมทองสกลทวาปี ทั้งๆที่เป็นสินค้า GI เช่นเดียวกัน
เกษตรปลอดภัย แม้ว่าตลาดผู้บริโภคในหลายประเทศจะนิยมสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐาน
นับจากสินค้ าเกษตรปลอดภั ย ไปจนถึงสินค้าเกษตรอิ นทรีย์ แต่ใ ช่ว่าคุณภาพมาตรฐานของแต่ละตลาดจะมี
ความต้องการเหมือนกัน และยังพบความจริงว่า ประเทศพัฒนาที่ประชาชนมีอํานาจซื้อสูงจะนิยมบริโภคอาหาร
และสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพมาตรฐานสูง ส่วนตลาดที่ผู้บริโภคมีกําลังการซื้อปานกลาง หรือต่ํา จะมีความต้องการ
คุณภาพมาตรฐานที่ลดหลั่นลงมา ที่สอดคล้องกับราคาในแต่ละระดับคุณภาพ แต่มาตรฐานสินค้าเกษตรแม้จะอยู่
ในคุ ณ ภาพมาตรฐานระดั บ เดี ย วกั น ก็ มี ค วามหลากหลาย ที่ ต ลาดผู้ บ ริ โ ภคจะมี ก ารเรี ย กร้ อ งที่ แ ตกต่ า งกั น
ในประเด็นนี้ภาครัฐต้องศึกษาข้อมูลให้เกิดความชัดเจน เพื่อส่งสัญญาณการผลิตให้แก่เกษตรกรในแต่ละพื้นที่ทํา
การผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาดในลักษณะการจับคู่ (Matching)
ดังนั้นการส่งเสริมการผลิตทางการเกษตรจําเป็นต้องเปิดกว้างรองรับทุกโอกาสทางการตลาด ในการ
ผลักดันเข้าสู่การเป็นมหาอํานาจทางการเกษตร จึงควรส่งเสริมดูแลเกษตรกรทําการผลิตทั้งสินค้าเกษตรปลอดภัย
(GAP) และสินค้าเกษตรอินทรีย์ (Organic) และเชื่อมโยงไปสู่การใช้ปัจจัยการผลิตระหว่างสารเคมีการเกษตร
กับสารอินทรีย์ ที่ต้องเปิดกว้างให้เกษตรกรได้เลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่จะทําการผลิตสินค้าเกษตรได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ในแต่ละระดับคุณภาพมาตรฐานของสินค้าเกษตรที่จะเป็นการสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติ

ที่เคารพในสิทธิและเสรีภาพของประชาชนภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2560 โดยภาครัฐจะมีหน้าที่
ส่งเสริมให้ความรู้แก่เกษตรกรเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิต หรือกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรอย่างชาญฉลาด
และจะไม่ เ กิดปั ญ หาพิษภัย ของสารเคมี เกษตร ที่มี ผ ลกระทบต่ อสิ่ง แวดล้ อม ตลอดจนคุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชน
เกษตรอัจฉริยะ Smart Farmer ในอนาคต 20 ปีข้างหน้า เกษตรกรไทยจะมีความสามารถทําการ
ผลิตสินค้าเกษตรที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด ทั้งชนิดคุณภาพมาตรฐาน ปริมาณที่ตลาดต้องการ และ
สามารถส่งมอบสินค้าในช่วงเวลาที่ตกลงกัน รวมทั้งมีความสามารถเจรจาต่อรองเพื่อให้ได้ราคาที่เกิดความเป็น
ธรรมเหมาะสม อันเป็นหลักประกันที่เกษตรกรจะมีรายได้สุทธิเพิ่มขึ้น หรือมีกําไร ที่จะทําให้เกิดเสถียรภาพรายได้
ของเกษตรกรอย่างยั่งยืน นั่นคือเกษตรกรมีความสามารถผลิตตาม คําสั่งซื้อ ดังนั้นภาครัฐจะต้องดําเนินการ
ส่ ง เสริ ม เกษตรกรทํ า การผลิ ต สิ น ค้ า เกษตรในแต่ ล ะพื้ น ที่ ที่ มี ศั ก ยภาพตามการจํ า แนกบนแผนที่ ก ารเกษตร
(Agri Map) ที่เป็นการผลิตในระบบเขตเกษตรเศรษฐกิจ (โซนนิ่ง) มาใช้อย่างจริงจัง เพื่อให้เกิดประโยชน์
แก่เกษตรกร โดยดําเนินการสนับสนุนทางเลือกของเกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรในพื้นที่ที่มีศักยภาพที่เหมาะสม
การจัดโซนนิ่งที่กล่าวถึงนี้จะเป็นไปตามธรรมชาติที่ต่างฝ่ายยอมรับได้ตามหลักของเสรีภาพในการ
ประกอบอาชีพ และไม่เป็นการบังคับ โดยเน้นการผลิตให้ตรงกับความต้องการของตลาด และตรงกับศักยภาพ
ของพื้นที่ และเพื่อให้เกิดหลักประกันของรายได้ และราคาที่จูงใจเกษตรกร โดยจะดําเนินการประสานตลาดผู้รับ
ซื้อได้เจรจาตกลงกับเกษตรกรที่จะบริหารเป็นรายพื้นที่ขนาดใหญ่ เช่น ทุ่งเจ้าพระยา 12 ล้านไร่ ทุ่งกุลาร้องไห้
2.1 ล้านไร่ ทุ่งสัมฤทธิ์ 1.8 ล้านไร่ ทุ่งหมาหิว 6 แสนไร่ ฯลฯ ให้เกษตรกรจะได้ผลิตตามคําสั่งซื้อ
ในส่วนการสร้างอํานาจการต่อรองราคาจะสนับสนุนการรวมกลุ่มในรูปสถาบันเกษตรกร โดยเฉพาะ
สหกรณ์การเกษตรจะสร้างความเข้มแข็งให้เป็นที่พึ่งทางการตลาดให้แก่เกษตรกรด้วยการสนับสนุนการลงทุนใน
ปัจจัยพื้นฐานการผลิต และการตลาด เช่น การสร้างไซโล ยุ้ง ฉาง ห้องเย็นสําหรับเก็บรักษาพืชผลการเกษตร เพื่อ
ชะลอผลผลิตออกสู่ท้องตลาดพร้อมกันในฤดูเก็บเกี่ยว ซึ่งจะทําให้เพิ่มอํานาจการต่อรองที่จะไม่ทําให้ราคาสินค้า
เกษตรตกต่ํา และเป็นที่มาให้เกษตรกรมีอํานาจการต่อรองราคาจําหน่ายได้เพิ่มสูงขึ้น โดยจะเน้นการบริหาร
จัดการไซโลให้สามารถเก็บผลผลิตการเกษตรได้หลากหลายชนิดตามสภาพความเหมาะสมของแต่ละท้องที่ และให้
สามารถหมุนเวียนการใช้ประโยชน์ได้ทั้งปี รวมทั้งสนับสนุนให้มีอุปกรณ์ปรับปรุงเพิ่มคุณภาพผลผลิตมากขึ้นด้วย
เกษตรชีวภาพ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่มีความเข้าใจคําว่า “ชีวภาพ” ในแง่ของการเกษตร
โดยระบุให้มีการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อนํามาสร้างมูลค่าเพิ่ม นําไปสู่การผลิตและ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ สร้างความมั่นคงด้านอาหารและสุขภาพให้กับประเทศ เน้นไปที่ สมุนไพร โดยจะส่งเสริม
ทําเกษตรกรรมแบบยั่งยืน ส่งเสริมปลูกพืชสมุนไพรเป็นพืชเศรษฐกิจ เป็นการนําหลาย ๆ เรื่องมาปนกันภายใต้
คําว่า “ชีวภาพ”
ชีวภาพ หมายถึง สิ่งมีชีวิต ในบริบทของการเกษตร เกษตรชีวภาพ น่าจะหมายถึงการนําสิ่งมีชีวิต
ตั้งแต่จุลินทรีย์ ไปจนถึง สัตว์ และพืช มาใช้ประโยชน์ทางการเกษตร ซึ่งที่ผ่านมาจะเน้นไปในเรื่องของการ
นํามาใช้ประโยชน์ในการป้องกันกําจัดศัตรูพืชแทนสารเคมี และการขยายพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์

โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เช่น การตัดต่อพันธุกรรม การโคลนนิ่ง การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ หรือการใช้ลายพิมพ์ DNA
เกษตรชีวภาพจึงน่าจะเน้นไปในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในการพัฒนาการผลิตทางการเกษตรในอีก 20 ปี
ข้างหน้า
เกษตรแปรรูป ระบุให้มีการปรับใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่ทันสมัย รวมทั้งภูมิปัญญาในการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่า ส่งเสริมผลิตภัณฑ์พรีเมี่ยมสู่ตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยการต่อยอด
ผลงานจากสถาบันวิจัยสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการสร้างบรรจุภัณฑ์
อัจฉริยะ เพื่อป้องกันการปลอมปน ส่งเสริมการสร้างแบรนด์ ขยายช่องทางการตลาดด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปกป้องสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา
ประเด็ น ในการต่อ ยอดผลงานวิ จัย สู่ก ารผลิต ในเชิ งพาณิ ชย์ ทางด้ า นการเกษตร ปัจ จุบั นมี ก าร
ดําเนินงานอยู่แล้ว แต่ค่อนข้างน้อยและอยู่กระจัดกระจาย ยังไม่มีสถาบันวิจัยการแปรรูปทางด้านการเกษตร
เป็นการเฉพาะ เพื่อมุ่งในการนําผลงานวิจัยไปสู่การผลิตในเชิงพาณิชย์ การทําเกษตรแปรรูปจึงควรมีระบบในการ
พัฒนาที่ชัดเจน เป็นขั้นตอน
4.

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม
ปัจจัยสําคัญของคุณภาพชีวิตเกษตรกร และยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเกี่ยวข้องกับการมีน้ําในการทํา
การเกษตรที่เป็นปัจจัยการผลิตสําคัญ ภารกิจสําคัญจึงต้องบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ ที่เป็นการบริหารลุ่มน้ํา
ในระดับประเทศ ภูมิภาค และการมีส่วนร่วมของท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาทั้งน้ําท่วม และภัยแล้ง
โดยต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส ที่ลดความสูญเสียของประชาชนจากภัยพิบัติทั้ง 2 ด้าน ด้วยการก่อสร้างอ่างเก็บ
น้ํา แก้ม ลิง ขุ ด ลอกขยายคู ค ลอง สร้ างประตู กัก เก็ บ น้ํา สถานีสู บน้ํ า ปรั บ ปรุ ง สิ่ง ก่ อ สร้ า งระบบชลประทาน
ให้สามารถใช้งานได้ เต็ม ประสิท ธิภาพในการบริ การประชาชน ก่ อสร้างระบบคลอง และท่ อส่ งน้ําลงสู่แ ปลง
เกษตรกร และจัดระบบชลประทานบังคับน้ําให้ไหลมาสู่แหล่งน้ําเพื่อการจัดเก็บ ที่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ําท่วมใน
ฤดูน้ําหลาก และมีน้ําต้นทุนสํารองไว้เพื่อจัดส่งให้เกษตรกรได้ใช้ทําการเกษตรในฤดูแล้ง ที่จะเป็นการจัดหาแหล่ง
น้ําให้เกษตรกรอย่างทั่วถึงในพื้นที่การเกษตร 151 ล้านไร่ โดยจะพัฒนาระบบการจัดสรรน้ําให้กับพื้นที่การเกษตร
ที่มีศักยภาพทั่วประเทศให้ได้ถึง 60 ล้านไร่ ซึ่งขณะนี้ดําเนินการได้เพียง 27 ล้านไร่ หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ และส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน การพัฒนาระบบการจัดสรรน้ํา เพื่อให้ได้
พื้นที่รับน้ําทั่วประเทศ 60 ล้านไร่ในอนาคตอีก 20 ปี
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จะนําประเด็นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 4 ประเด็นนี้ มาสู่เวที
เสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะทําให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
มีความเป็นไปได้ต่อการนําไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้นําเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้บริหารประเทศในอนาคต
ได้ใช้เป็นแนวทางในการกําหนดนโยบาย และดําเนินการต่อไป
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