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รายงานผลการเสวนา 

เร่ือง “ไทยจะเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตรช์าติ ๒๐ ปี) ไดอ้ย่างไร” 
วันพฤหัสบดีท่ี ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ 

ณ ห้องรวงข้าว ช้ัน ๒ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร  
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 
************************************************** 

 
รายชื่อผู้เขา้ร่วมการเสวนา 
 

ประธานในพิธ ี
 - นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 

วิทยากร 
 - ดร. อนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 - นางสาวลดาวัลย์  ค าภา กรรมการและเลขานุการ  
   คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 
 - นายพิบูลย์  เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ 
 - ดร. ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ กรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
 - นายภูมิศักดิ์  ราศี ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการเศรษฐกิจการเกษตร 
   ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
 - นายศักดิ์ชัย  อุ่นจิตติกุล รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
 - นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ เกษตรกรมืออาชีพ 
 

ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 ๑. Mr. Robert  Dixon 
 ๒. คุณกนกรัตน์  สิทธิพจน์ 
 ๓. คุณกฤชกมล  ทองเพ็ง 
 ๔. คุณเกษม  จันทรประสงค์ 
 ๕. คุณก าธร  เดชกุลธร 
 ๖. คุณไกรสิทธิ์  โรจนเกษตรชัย 
 ๗. ดร. จรรยา  พุกกะเวส 
 ๘. ดร. ประยูร  พลพิพัฒนพงศ์ 
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 ๙. คุณหญิงประไพศรี  พิทักษ์ไพรวนั 
 ๑๐. คุณปิยนุช  นาคะ 
 ๑๑. นายกองเอก เปล่งศักดิ์  ประกาศเภสัช 
 ๑๒. คุณพรรณนีย์  วิชชาชู 
 ๑๓. คุณพวงผกา  คมสัน 
 ๑๔. คุณพยุง  สุขถาวร 
 ๑๕. คุณรัฐพล  โพธิ์นิยม 
 ๑๖. คุณวันเพ็ญ  พิทักษ์กุล 
 ๑๗. คุณวัลลภ  ศิวบุณยวงศ์ 
 ๑๘. รศ. วิจิตร  วังใน 
 ๑๙. คุณวิชาญ  อาทากูล 
 ๒๐. คุณวิไล  อติชาตการ 
 ๒๑. ดร. วีรวุฒิ  กตัญญูกุล 
 ๒๒. คุณสุดารัตน์  จันทร์ค า 
 ๒๓. คุณสุนิสา  บุญญะปฏิภาค 
 ๒๔. ดร. สุรพงษ์  โกสิยะจินดา 
 ๒๕. คุณสุพล  ธนูรักษ์ 
 ๒๖. รศ. ดร. อรดี  สหวัชรินทร์ 
 ๒๗. คุณอรทัย  เอื้อตระกูล 
 ๒๘. คุณอุไร  สุวรรณวงศ์ 
 

หน่วยราชการ 
 ๑. คุณกรณิดา  บุญพรม 
 ๒. คุณเกษม  สมัยแก้ว 
 ๓. คุณเกษมศรี  มานิมนต์ 
 ๔. คุณเกษมศักด์ิ ผลากร 
 ๕. คุณจันทนา  โอสถกระพันธ์ 
 ๖. คุณฉัตรชัย  ศรีเฉลา 
 ๗. คุณชาญชัย  ทาบทอง 
 ๘. คุณชูชาติ  วัฒนวรรณ  
 ๙. คุณณัตฐา  พลเสน 
 ๑๐. คุณทยารัตน์  แสนจุ้ม 
 ๑๑. คุณเทวินทร์  นรินทร์ 
 ๑๒. ว่าท่ี ร.ต. นรินทร์  แขมพิมาย 
 ๑๓. คุณนิสา  มีแสง 
 ๑๔. คุณนิศากร  ล้ีชาญพานิชยกิจ 
 ๑๕. คุณปรจุพร  นาควิมล 
 ๑๖. คุณประจักร์  ประสงค์สุข 
 ๑๗. คุณปัณณพร  บุญราศี 
 ๑๘. คุณปิยวุฒิ  วิหงษ์ 
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 ๑๙. คุณปุณยนุช  แดงจะนะ 
 ๒๐. คุณพจนา  เสมา 
 ๒๑. คุณพรรณี  ทองเกตุ 
 ๒๒. คุณภาสันต์  นุพาสันต์ 
 ๒๓. คุณพิษณุ  คล้ายเจตน์ดี 
 ๒๔. คุณพีรพงศ์  ลายพัฒน์ 
 ๒๕. คุณพูลลาภ  อุไรงาม 
 ๒๖. คุณไพศาล  ปัชชามาตร 
 ๒๗. คุณมงคล  จอมพันธ์ 
 ๒๘. คุณรังสรรค์  ทองแสน 
 ๒๙. คุณรุจีพัชร  บุญจริง 
 ๓๐. คุณละออง  ช่ืนฉอด 
 ๓๑. คุณวสันต์  พรหมศิริรัตน์ 
 ๓๒. คุณวาศินี  แสงกล้า 
 ๓๓. คุณวราภรณ์  อิ่มแสงจันทร์ 
 ๓๔. คุณวิรัช  อ่ าสกุล 
 ๓๕. คุณวุฒิ  สุธารักษ์ 
 ๓๖. คุณศิราณี  ยืนยาว 
 ๓๗. คุณศุภนารถ  เกตุเจริญ 
 ๓๘ คุณศุภสิทธิ์  ศิลปะสิทธิ์ 
 ๓๙. คุณสมพร  แสงกล่ิน 
 ๔๐. คุณสมศักดิ์  วิชัยนันท์ 
 ๔๑. คุณสุคนธ์  ท้วมมา 
 ๔๒. คุณสุรชาติ  นิลตา 
 ๔๓. คุณสุรเทพ  กิจกล้า 
 ๔๔. คุณสุริยันต์  บุญญากุล 
 ๔๕. คุณเสียง  ศักดิ์พิสิษฐ์ 
 ๔๖. คุณโสภิญญา  เกิดสกุล 
 ๔๗. คุณอภันตรี  พฤกษพงศ์ 
 ๔๘. คุณอธิวัฒน์  พงษ์อ้อ 
 ๔๙. คุณอนุรี  อธิคุณากร 
 ๕๐. คุณอ้อมทิพย์  สุทธิพงศ์เกียรติ์ 
 ๕๑. คุณอัคนีวุธ  กลับน่วม 
 ๕๒. คุณอัมพรพรรณ  อภิรักษากร 
 

หน่วยงานภาคเอกชน 
 ๑. คุณกนกพร  อริยพูลพงษ์ 
 ๒. คุณเกษกาญจน์  กันตะโสพัตร์ 
 ๓. คุณจิตรา  ทรัพย์สมพร 
 ๔. คุณจินตนา  เศวตนัย 
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 ๕. คุณชนิกา  เอี่ยมสุภาษิต 
 ๖. คุณชวลิต  ต้ังอริยกุล 
 ๗. คุณชุมพล  ดิเรกวัฒนชัย 
 ๘. คุณธนัญญา  สิทธิภาณุวงศ์ 
 ๙. คุณธเนศ  ปิงสุทธิวงศ์ 
 ๑๐. คุณเทพรส  เนตรสุวรรณ 
 ๑๑. คุณนภภัค  ศักดิ์โกศล 
 ๑๒. คุณนราภรณ์  พรมศรี 
 ๑๓. คุณนิพนธ์  เอี่ยมสุภาษิต 
 ๑๔. รศ ดร บัญญัติ เศรษฐฐิติ 
 ๑๕. ดร. บุญญานาถ  นาถวงษ์ 
 ๑๖. คุณประสิทธิพงศ์  สุจิรธรรม 
 ๑๗. คุณปราโมทย์  ติรไพรวงศ์ 
 ๑๘. คุณพิมพ์เดือน  คุณนะสา 
 ๑๙. คุณมนอัญญา  เอี่ยมส าอาง 
 ๒๐. ดร. เมธินี  ศรีวัฒนกูล 
 ๒๑. คุณยุพาภรณ์  ไพศาลสกุลชัย 
 ๒๒. คุณเยาวลักษณ์  สมบูรณ์เลิศศิริ 
 ๒๓. คุณลลิตา  บันลือศิลป์ 
 ๒๔. ดร. วรชาติ  ดุลยเสถียร 
 ๒๕. คุณวรวิทย์  จ าเริญเลิศ 
 ๒๖. คุณศิริชัย  จึงชาญศาสตร์ 
 ๒๗. คุณศุภเชษฐ์  บุญประสพ 
 ๒๘. คุณสมใจ  เติมสินสวัสด์ิ 
 ๒๙. คุณสิทธิพร  ไกรฤกษ์ 
 ๓๐. คุณสินชัย  สวัสดิชัย 
 ๓๑. คุณสุพิชญา  เหลืองธนาวัฒน ์
 ๓๒. คุณอชิตะ  หล าเบ็นหมุด 
 ๓๓. คุณอิศเรศ  ศรีพุฒ 
 ๓๔. คุณอุมาพร  จิตติชัย 
 ๓๕. ศ. อ านาจ  สุวรรณฤทธิ์ 
 ๓๖. คุณฤาชัย  วรอาภรณ์ 
 

สื่อมวลชน 
 ๑. คุณไพโรจน์ วังตปนียะกุล  
 ๒. คุณเสริมศิลป์  พงษ์พานิช 
 ๓. คุณสิทธิณี ห่วงนาค 
 

เกษตรกร 
 ๑. คุณปทัยทิพย์  สันติลักษณพันธ์ 
 ๒. คุณมงคล  สมประเสริฐ 
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 ๓. คุณรังสรรค์  เหมือนแจ่ม 
 ๔. คุณวินัย  ธีรทองดี 
 ๕. คุณวิโรจน์  โพธิ์ทอง 
 ๖. คุณศรีพล  ล่ิมทอง 
 ๗. คุณสนใจ  แดงสุนทรชัย 
 ๘. คุณสนิท  สันติลักษณพันธ์ 
 ๙. คุณสุชัช  สายกสิกร 
 ๑๐. คุณสุดา  ล่ิมทอง 
 ๑๑. คุณสุนทร  จันทนะโสตถิ์ 

 
เปิดการเสวนา เวลา ๐๙.๐๐ น. 
 
๑. หลักการและเหตุผล 

 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรเกษตรกร  ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ได้น า
นโยบายหรือแนวทางด าเนินงานของรัฐบาลท่ีเกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรและวงการเกษตรมาวิเคราะห์และพิจารณา
อย่างรอบคอบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิและผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวทาง ทั้งส่วนที่สามารถให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือในการด าเนินงานและแก้ไขในเรื่องท่ีอาจเป็นอุปสรรคและไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรและ
การเกษตรไทย 
  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ (ฉบับท่ีผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันท่ี ๕ 
มิถุนายน ๒๕๖๑) ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อการด าเนินนโยบายแห่งรัฐในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าแล้วเห็นว่า ร่างยุทธศาสตร์นี้  
ไม่ได้ก าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นประเด็นเฉพาะ แต่กระจายอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์
ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 
  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงได้น าประเด็นและข้อคิดเห็นในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาสู่เวทีเสวนา 
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ บางประเด็นแม้จะเป็นความเห็นต่างแต่ไม่ได้เป็นความ
ขัดแย้ง หากแต่เป็นการตรวจสอบปรับปรุงเพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ด้านการเกษตรมีความสมบูรณ์ขึ้น และมี
ความเป็นไปได้ในการน าไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้น าเสนอให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องและผู้บริหารประเทศได้ใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายและแผนปฏิบัติในการด าเนินงานต่อไป 
  ในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนาท้ังส้ิน ๑๔๔ คน ท้ังจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร 
นักวิชาการ และส่ือมวลชน 
 
๒.  พิธีเปิดการเสวนา โดย นายลักษณ์  วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวชื่นชมสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ท่ีริเริ่มจัดการ
เสวนาในวันนี้  โดยเชิญผู้มีความรู้ด้านการเกษตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่าง
แท้จริงมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์เกษตร  เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการเกษตรของไทยและมีผลดีต่อ
เกษตรกรกว่า ๗ ล้านครอบครัว หรือ ๒๕ ล้านคน 
  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช้ีแจงว่า ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จัดท าขึ้นตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๖๒ ก าหนดให้รัฐบาลเสนอนโยบายต่อรัฐสภาตาม
แนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา ๖๕  ซึ่งเมื่อวันท่ี ๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ คณะรัฐมนตรีได้
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ให้ความเห็นชอบต่อยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเมื่อวันท่ี ๑๕ มิถุนายน 
๒๕๖๑ ได้น าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อพิจารณาและมีก าหนดให้ความเห็นชอบในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  
จากนั้น คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติจะจัดท าแผนแม่บทเพื่อด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติท้ัง ๖ ด้าน เสนอ
ต่อคณะรัฐมนตรี และประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป  ซึ่งจะส่งผลผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคตต่อการด าเนินงาน
และจัดท างบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ในหลายโอกาสว่า ประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์
ชาติเป็นกรอบในการพัฒนาประเทศไปสู่ความยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ  แต่ถ้าหากสภาพแวดล้อม
เปล่ียนแปลงไปในระหว่างท่ีมีการพัฒนา (wind of change) ก็ต้องประเมินและปรับเปล่ียนให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปล่ียนแปลง  ดังนั้น จึงควรมีการประเมินสภาพแวดล้อมและทบทวนยุทธศาสตร์
ชาติให้เหมาะสมทุก ๆ ๕-๖ ปี 
  นอกเหนือจากความชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนแม่บทในการน ายุทธศาสตร์ ชาติไปปฏิบัติก็ต้องมี
ความชัดเจนเช่นกัน เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน แม้ว่าในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
จะได้พิจารณาในวันท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นี้ มิได้มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นการเฉพาะ แต่เรื่องการเกษตรได้
กระจายอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหลายด้าน เนื่องจากเกษตรเป็นพื้นฐานของหลาย ๆ เรื่อง 
  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน และศึกษาความท้าทายด้านการเกษตร 
ท้ังในเรื่องปัญหาความเหล่ือมล้ า การแข่งขัน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของภาคเกษตรท่ีเริ่มก่อนภาคอื่น ๆ ปัญหาการผัน
ผวนของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติอันเกิดจากภาวะโลกร้อน แล้วได้จัดท ายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ๒๐ ปีข้ึน ซึ่งได้
น าเอกสารฉบับนี้มามอบให้ท่ีประชุมเพื่อน าไปพิจารณาต่อไป โดยในแผนยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร ๒๐ ปีนั้น 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ย่อย ๕ ด้าน ดังนี้ 

๑) สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคการเกษตร โดยมีแผนพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer, 
Smart Group, Smart Enterprise มีเป้าหมายให้เกษตรมีรายได้ ๓๙๐,๐๐๐ บาทต่อคนต่อป ี

๒) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานสากล เช่น การผลิตแบบ GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร 

๓) เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้เทคโนโลยีช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดย
เกษตรกรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความเหล่ือมล้ า 

๔) บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความสมดุลและยั่งยืน โดยฟื้นฟูพื้นท่ีเกษตรเส่ือม
โทรม ดูแลเกษตรกรให้มีระบบชลประทานในท่ีดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่บุกรุกป่าสงวน 

๕) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เครือข่ายขับเคล่ือนด้านการเกษตร 
ให้ทันสมัยและด าเนินการลดต้นทุนด้านการเกษตร 

  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความเห็นว่า ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้ ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการพัฒนาด้านการเกษตรครบทุกด้าน แต่อาจต้องทบทวน
เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี 
  การเสวนาในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อประเทศไทย เนื่องจากจะได้รับข้อมูลข้อคิดเห็นท่ีส าคัญ
และเป็นประโยชน์เสนอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตรท่ีจะน าไปจัดท าแผน
แม่บทในการด าเนินงานด้านการเกษตร และทบทวนยุทธศาสตร์เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีทิศทางสู่
ความมั่นคง มั่งค่ัง และยั่งยืน 
  ขอขอบคุณ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย วิทยากร ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน ท่ีจัดการเสวนาในวันนี้ และ
อยากใหร้วบรวมความคิดเห็นส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  เพื่อน าข้อมูลไปจัดท าแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ ๒๐ ปี ต่อไป 
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๓.  สรุปการบรรยาย “การเป็นมหาอ านาจทางการเกษตรกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี” โดย นางสาวลดาวัลย์ ค าภา 
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกรรมการและ
เลขานุการคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
  การเกษตรของไทยมีความส าคัญในการเลี้ยงประชากรโลก สินค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่นและมี
ศักยภาพ ทั้งสินค้าเกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ และเกษตรปลอดภัย ท่ีมี
การจัดการคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น 
  เมื่อวิ เคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย จากการวัดค่า RCA (Revealed 
Comparative Advantage) พบว่า ไทยมีสินค้าดาวรุ่ง ๒๖ กลุ่ม ดาวค้างฟ้า ๑๕๗ กลุ่ม และมีสินค้าหลุดโผท่ีแข่งขัน
ไม่ได้ ๕๖ กลุ่ม เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะด้านแรงงานและท่ีดิน  
  อย่างไรก็ตาม ไทยมีความได้เปรียบจากปัจจัยการถือครองท่ีดินต่อคนท่ีสูงกว่าเพื่อนบ้าน (ยกเว้นมาเลเซีย) 
ความช านาญเฉพาะทางของครัวเรือนเกษตรกรไทยมีมากขึ้น (ต้นทุนต่ าลง) และขนาดของโรงงานแปรรูป ผู้ส่งออก 
และขนาดฟาร์มบางประเภท มีขนาดใหญ่ขึ้น (ต้นทุนต่ าลง)  ข้อจ ากัดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของ
เกษตรไทย คือ สัดส่วนงบวิจัยเกษตรภาครัฐลดลงมาก และขาดนักวิจัยเก่งๆ รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ไทยยังประสบ
ปัญหาท้าทายท้ังภายในและภายนอกประเทศ ได้แก่ 

๑) ปัญหาท้าทายภายใน - เกษตรกรอายุมาก ไม่มีการปรับโครงสร้างการเจริญเติบโต ความเหล่ือมล้ า
ระหว่างรายได้ต่อคนในภาคเกษตรกับนอกเกษตร ฐานทรัพยากรเกษตรลดลง ปัญหาการจัดการน้ า 

๒) ปัญหาท้าทายภายนอก - คู่แข่งใช้นโยบายการค้าเสรี ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านวิจัยเพิ่มขึ้น 
และเริ่มใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ การค้าโลกมีการกีดกันมากขึ้น และต้องมีมาตรฐานสากลของเอกชน 
ผู้บริโภคห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น การเปล่ียนแปลงด้านภูมิอากาศ 

  ประเด็นปัญหาเหล่านี้ท าให้ภาคเกษตรไม่สามารถพัฒนาศักยภาพได้อย่างเต็มท่ี ประสิทธิภาพการผลิตต่ า
และต้นทุนการผลิตสูง 
  เพื่อเตรียมพร้อมต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพ
ในอีก ๒๐ ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะต้องด าเนินการยกระดับสินค้าเกษตร เพิ่มมูลค่า เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุน และ
บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ มีการปฏิรูประบบงานวิจัยด้านการเกษตร ส่ง เสริมความรู้ให้แก่เกษตรกร ยก
มาตรฐานสินค้าและการตรวจสอบย้อนกลับ 
  โดยสรุปทางออกในการพัฒนาภาคคการเกษตรท่ีส าคัญ คือ การสนับสนุนการวิจัยและน าเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช ้

- การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีท่ีมีความเหมาะสมกับพื้นท่ีเพื่อน ามาปรับใช้ในแต่ละพื้นท่ี 
- การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่ระหว่างรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย 

 
๔.  สรุปการบรรยาย “ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านการเกษตร” โดยนายพิบูลย์  เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ 
  สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปิดเสรีของการเงิน มีสงครามการค้าด้านภาษี ภายใต้โลกไร้พรมแดน และ
การค้าเสรี  จึงจ าเป็นต้องจัดท ายุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็น “ทางเลือก” ท่ีดีท่ีสุดสู่เป้าหมายท่ีก าหนดไว้  การพิจารณา 
“ทางเลือก” ของภาครัฐ (ในอุดมคติ) คือเพื่อให้ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข มากท่ีสุด โดยใช้งบประมาณท่ี
ประหยัดท่ีสุด ในทางปฏิบัติแล้ว “ทางเลือก” (ยุทธศาสตร์) คือต้องเป็นไปได้ มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ เป็นท่ียอมรับ
ของประชาชนและฝ่ายการเมือง 
  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๕  ซึ่งระบุให้
รัฐจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย การจัดท า การ
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ก าหนดเป้าหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเป้าหมายและสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็น
ของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างท่ัวถึงด้วย 
  ข้อสังเกตคือ ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์เกษตร ท้ัง ๆ ท่ีภาคการเกษตรเกี่ยวข้องกับ
ประชาชนกว่าร้อยละ ๖๐ ประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ชาติกลับเปี่ยมไปด้วยโวหาร หรือศัพท์บัญญัติใหม่ ๆ  อาทิ เกษตร
อัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรดิจิทัล  โดยมิได้บ่งบอกถึงแนวทางว่าจะท าอะไร ท าเท่าไร ท าด้วยวิธีใด ใช้เวลา
ปฏิบัตินานเท่าไร เป้าหมายคืออะไร ใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์ และได้รับมากน้อยเพียงใด 
  ดังนั้น จึงมีความคิดเห็นว่า เป้าหมายยุทธศาสตร์ นอกจากต้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตาม
มาตรา ๖๕ แล้ว ยังต้องค านึงถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๐ ท่ีระบุว่า บุคคลย่อมมีเสรีภาพ
ในการประกอบอาชีพ การจ ากัดเสรีภาพจะกระท ามิได้ เว้นแต่อาศัยอ านาจตามกฎหมายท่ีตราขึ้น ซึ่งต้องไม่เป็นการ
เลือกปฏิบัติ 
  การก าหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ระบุเชิงปริมาณ ซึ่งไม่สอดคล้องในหลักการจัดท าเป้าหมาย 
ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อการตัดสินใจในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ และสัมพันธ์กับการใช้งบประมาณแผ่นดินท่ี
สมเหตุสมผล รวมทั้งการประเมินผลของการด าเนินการ ดังนั้น จึงควรก าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย 
  ตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนกินดี อยู่ดี ท่ีใช้ในปัจจุบัน คือ การวัดจากค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมของประเทศ หรือ GDP แต่เป็นท่ีน่าสังเกตว่า GDP ของประเทศไทยโตขึ้น แต่เหตุใดจึงมีรายงานข่าวอยู่อย่าง
ต่อเนื่องถึงภาวะฝืดเคืองของประชาชน ปัญหาการช าระหนี้ ปัญหาการว่างงาน การชะลอตัวของการบริโภค ระดับ
รายได้ท่ีกระจุกตัวในบางพื้นท่ี และระดับราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ในระดับต่ า  
  มีค าถามว่า การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยวัดภาพรวมของ GDP สะท้อนถึงเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่
จริงหรือ นักเศรษฐศาสตร์มีความกังวลว่า การประเมินผลงานรัฐโดยดูจากการเติบโตของ GDP จะท าให้ผู้น า
ภาครัฐเข้าใจผิดว่าประชาชนได้รับผลดีจากการด าเนินงานของรัฐ แต่แท้จริงแล้วการ เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมา
จากกลุ่มธุรกิจรายใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่ม ซึ่งไม่ได้สะท้อนถึงความฝืดเคืองของภาคประชาชน ประเทศไทยอาจติดกับดัก
รายได้ปานกลาง (Middle Income Trap) มีความเหล่ือมล้ าของรายได้มากขึ้น อัตราการว่างงานต่อปีไม่ได้สะท้อนถึง
การว่างงานของเกษตรกรในช่วงนอกฤดูเพาะปลูก การประเมินรายได้เกษตรกรต่อคนต่อปีต่ ากว่ารายได้นอกภาค
เกษตรถึงร้อยละ ๑๐.๖ รายได้เฉล่ียต่อคนระหว่างจังหวัดท่ีรวยที่สุดและจนท่ีสุดต่างกันกว่า ๒๐ เท่า 
  เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีด้านการเกษตรมีความชัดเจนยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และ
ใช้งบประมาณอย่างสอดคล้องโดยไม่เป็นการก่อหนี้สาธารณะเพิ่มขึ้น โดยไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงขอเสนอเป้าหมายด้าน
การเกษตรเชิงปริมาณ เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ดังนี้ 

๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
- ควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เพิ่มข้ึนเกินร้อยละ ๑ ต่อป ี
- รักษามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรกรรม 
- GDP เกษตรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ ๑๐ ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ 
- รายได้เฉล่ียต่อหัวของเกษตรกรไทยมีอัตราขยายตัวร้อยละ ๕ ต่อป ี
- มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ ๘ ต่อป ี

๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 
- ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข คือ การมีรายได้เพิ่ม มีงานท า มีความสามารถในการจับจ่าย

ใช้สอย 
- บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ปราศจากโจรผู้ร้าย ปล้น ชิงทรัพย์ การก่อการร้าย 

ประเด็นนี้จึงอยู่ท่ี หากเศรษฐกิจดี ผู้คนมีงานท า มีรายได้ โจรผู้ร้ายจะลดลง จึงควรต้องวัดท่ี
ระดับการมีงานท าของประชากร หรือวัดท่ีอัตราการว่างงาน 
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๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
- ขาดเป้าหมายท่ีเป็นสาระส าคัญในการด ารงชีพของประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงควร

เพิ่มเติมเป้าหมายการบริหารจัดการน้ า เพื่อให้ได้พื้นท่ีชลประทานเพิ่มขึ้นเป็น ๖๐ ล้านไร่ ในอีก 
๒๐ ปีข้างหน้า ซึ่งจะเป็นพื้นท่ีชลประทานท่ีมีศักยภาพในการเพาะปลูกท้ังฤดูฝนและฤดูแล้ง 

  ในการด าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร ต้องให้ความส าคัญกับการผลิตและ
การค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน และเช่ือมไปสู่เวทีการค้าอาเซียนและการค้าโลก ด้วยกระบวนการผลิต แปรรูป สร้าง
มูลค่าเพิ่ม ขยายผลผลิตทางการเกษตร สอดคล้องกับความต้องการของตลาดผู้ซื้อท่ีหลากหลาย มีการบริหารให้เกิด
ความสมดุล เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์ สถาบันเกษตรกร รู้วิธีผลิตตามความต้องการของลูกค้า มีเสรีภาพ
ในการเลือกท าการเกษตรรูปแบบต่าง ๆ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถสร้างอ านาจการต่อรองทางการตลาดได้ 
 
๕.  สรุปการเสวนาเร่ือง “ไทยจะเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ได้อย่างไร  
 ผู้ด าเนินการเสวนา :  นายอนันต์  ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย 
 ผู้ร่วมเสวนา :  -  นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ เกษตรกร 
    -  ดร. ชนินทร์  ชลิศราพงศ ์ 
     คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย 
    -  นายศักด์ิชัย  อุ่นจิตติกุล  
     รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย งานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร 
    -  นายภูมิศักด์ิ  ราศ ี 
     ผู้เช่ียวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 
  นายอนันต์  ดาโลดม  กล่าวน าเข้าสู่การเสวนาว่า ภาคการเกษตรเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
หรือแผนปฏิบัติท่ีภาครัฐจัดท าขึ้นน้อยมาก ภาคเกษตรท่ีเข้าไปมีบทบาทในการก าหนดนโยบายอาจไม่ใช่ภาคเกษตรท่ี
เป็นตัวแทนโดยรวมของภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและไม่ได้สะท้อนกับปัญหาท่ีแท้จริงในภาคการเกษตรส่วนต่าง ๆ 
จะเห็นได้เช่นเดียวกันในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ท่ีไม่มียุทธศาสตร์เกษตรโดยเฉพาะ แต่กระจายอยู่ภายใต้ยุทธศาสตร์
ต่าง ๆ และขาดความชัดเจนว่า ภาคเกษตรของไทยจะไปในทิศทางใด พี่น้องเกษตรกรจะมีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างไร จะมี
คุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ ภายใต้ส่ิงแวดล้อมท่ีดีขึ้น รวมท้ังการลดความเหล่ือมล้ าระหว่างเกษตรกรกับผู้
ประกอบอาชีพในสาขาอื่น ๆ ได้อย่างไร  ดังนั้น การเสวนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีท่ีจะได้รับฟังและสะท้อนความเห็น
ของคนเกษตรอย่างแท้จริง โดยขอให้เกษตรกรได้ให้ความคิดเห็นก่อน 
  นายสุกรรณ์  สังข์วรรณะ สะท้อนความเป็นจริงของภาคเกษตรในปัจจุบันว่า ลูกหลานเกษตรกรไม่กลับมา
สู่ภาคเกษตร เกษตรกรรุ่นเก่าก็มีอายุเพิ่มขึ้น การขาดแคลนบุคลากรภาคเกษตรจะเพิ่มมากขึ้น กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ก็ท างานแบบแยกส่วน ขาดข้อมูลท่ีจะส่งต่อไปยังเกษตรกรในพื้นท่ี ระบบเกษตรอินทรีย์ท่ีรัฐสนับสนุนผลักดัน
ให้เกษตรกรปลูกเป็นวิ ธีการเกษตรระบบหนึ่งท่ีรัฐควรสนับสนุน แต่ไม่ควรบังคับให้เกษตรกรต้องท า เกษตรกรควรมี
เสรีภาพในการเลือกประกอบอาชีพโดยมีข้อมูลจากภาครัฐเป็นฐานส าคัญในการเลือกตัดสินใจของเกษตรกร  
  เกษตรกรบางกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ บางกลุ่มปลูกเพื่อยังชีพ ภาครัฐจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกร
มีความรู้ในการผลิตตรงตามความเหมาะสมของพื้นท่ีและความต้องการของตลาด ให้ค าแนะน าว่าท าอย่างไรจึงท าให้มี
ผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และจัดหาแหล่งน้ าให้เกษตรกรมีใช้อย่างเพียงพอ ซึ่งจะจัดการในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ใช่สร้างเข่ือนแต่
เพียงอย่างเดียว โดยพื้นท่ี ๑ ไร่ ควรมีน้ าใช้ ๑,๐๐๐ คิวบิคเมตร การค านวณต้นทุนการผลิตนั้น ควรจะค านวณต้นทุน
ต่อตัน ไม่ใช่ต่อไร่ เพื่อให้เกษตรกรสามารถก าหนดผลผลิตท่ีคุ้มทุนและยังรับได้ และสร้างความสามารถในการต่อรอง
กับผู้ซื้อได้อย่างยุติธรรม 
  รัฐบาลควรเป็นตัวกลางเพื่อให้มีการหารือร่วมกันในห่วงโซ่การผลิตและส่งออก โดยให้หารือเป็นรายพืชไป 
โดยเฉพาะการสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มท่ียังไม่สามารถแข่งขันได้ 
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  อีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาลคือ แม้ว่ารัฐได้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถส่ือสารไป
ยังกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือเกษตรกรให้เข้าใจตรงกันได้หรือไม่ 
  ดร. ชนินทร์  ชลิศราพงศ์ ได้น าเสนอประสบการณ์ในภาคประมงว่า การผลิตและส่งออกทูน่าของไทย
ประสบความส าเร็จได้จากการหารือและความร่วมมือกันของชาวประมงและเอกชนเพื่อและเปล่ียนข้อมูลและก าหนด
แผนการด าเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเห็นว่าความส าเร็จซึ่งเกิดจากการหารือด าเนินการร่วมกันท้ังระบบของทูน่าใน
ไทยนั้นน่าจะน ามาใช้ได้กับการจัดท ายุทธศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด โดยรวบรวมเกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออกมาท้ังระบบ 
เพื่อให้มีข้อมูลและระบบการบริหารจัดการได้ตรงตามต้องการของตลาดท้ังในประเทศและต่างประเทศ ความต้องการ
อาหารโดยรวมในโลกมีมากกว่าผลผลิตท่ีปลูกได้ ผลผลิตท่ีล้นตลาดเกิดจากการขาดการหารือประสานงานกันในห่วงโซ่
การผลิต ท้ังนี้ ต้องคัดเลือกผู้ท่ีอยู่ในห่วงโซ่การผลิตจริง ๆ มาร่วมหารือกัน โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเป็น
ผู้สนับสนุน 
  ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังขาดข้อมูล ซึ่งเป็นพื้นฐานส าคัญของการก าหนดนโยบาย โดยการ
รวบรวมข้อมูลต้องมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพื่อให้ยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จ การหารือร่วมกันสามารถ
ด าเนินการได้เองภายในกลุ่มของห่วงโซ่การผลิตโดยไม่ต้องรอรัฐบาล ท้ังนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์ ให้มีข้อมูลมา
ก าหนดการตัดสินใจ 
  การท่ีเกษตรกรจะมีอ านาจในการต่อรองได้นั้นจ าเป็นต้องมีข้อมูลต้นทุนการผลิตและราคาขายสินค้าใน
ตลาด โดยต้องมีนักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาแลสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึงข้อมูลด้าน
การตลาดได้จึงมีอ านาจในการต่อรอง ดังนั้น เกษตรกรในประเทศไทยต้องหารือกับโรงงานและผู้รับซื้อสินค้าเกษตร 
โดยมีรัฐเป็นตัวกลางและให้มีนักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ ท้ังนี้ ปัจจุบันภาคการเกษตรยังขาดนักเศรษฐศาสตร์ท่ีจะ
เข้ามาช่วยวิเคราะห์และรวบรวมข้อมูล 
  นายอนันต์  ดาโลดม ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี นั้น ไม่ค่อยมีเนื้อหาด้านประมง และ
ปศุสัตว์ 
  นายศักด์ิชัย  อุ่นจิตติกุล ได้ให้ความเห็นว่า ท่ีผ่านมานโยบายและแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ยังไม่
สามารถน าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย ๔.๐ เป็นเรื่องใหม่ของประเทศไทย แต่ยัง
น าไปปฏิบัติได้ไม่เต็มท่ี ประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ีเหมาะสมกับการเกษตร แต่เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อย ท่ีผ่าน
มาเกษตรกรถูกละเลยให้ท าการเกษตรตามรูปแบบของตนเอง ขาดความรู้ แหล่งทุน เทคโนโลยี และไม่มีระบบบริหาร
จัดการ  ซึ่งควรต้องเปล่ียนแปลง มีการน าเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้  แผนยุทธศาสตร์ของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ์มีเป้าหมายสร้าง Young Smart Farmer สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่อายุน้อยกว่า ๔๕ ปี ท่ีสนใจด้านการเกษตร
จ านวน ๑๒,๐๐๐ คน เป็นเกษตรกรต้นแบบ  โดยสนับสนุนเทคโนโลยี การแปรรูป และการตลาด  โดยควรด าเนินการ
แบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและเอกชน โดยมีการหารือกันท้ังในเรื่องของปัญหาและการหาทางออกร่วมกัน 
  นอกจากนี้ โลกได้เปล่ียนไปสู่ Digital Platform แล้ว  ระบบออนไลน์เพิ่มบทบาทให้เกษตรกรขายผลิตภัณฑ์
ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่านคนกลางในการตลาด  รัฐบาลได้จัดให้มีอินเทอร์เน็ตทุกหมู่บ้าน เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้
ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต  รวมท้ังปรับตัวรองรับกับสภาวะการค้าเสรี  การลดก าแพงภาษี
สินค้าเกษตรจากจีนจะท าให้สินค้าจากจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น  เกษตรกรจึงต้องปรับตัวให้มีสินค้าท่ีประเทศจีนไม่มี 
หรือสินค้าท่ีแข่งขันได้ 
  นายภูมิศักด์ิ  ราศี ได้ให้ความเห็นว่า การกระจายรายได้ให้ผู้ผลิตสินค้าต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า
จ าเป็นต้องมีการหารือกันว่าจะผลิตอะไร อย่างไร เพื่อให้กระจายรายได้ได้อย่างลงตัว Big Data เป็นส่วนส าคัญในการ
ส่งเสริมการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท าข้อมูล Agri Map และ Zoning ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิต
และแปรรูป  นอกจากนี้ ในเรื่องการบริหารจดัการน้ า คณะกรรมการน้ าแห่งชาติ (กรมชลประทาน) ต้ังงบประมาณ
กว่าแสนล้านบาทเพื่อด าเนินการ ส าหรับข้อมูลห่วงโซ่การผลิต ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท างานร่วมกับ
กระทรวงพาณิชย์เพื่อขอข้อมูลด้านการตลาด 
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  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ ๖ แสนล้านบาท คิดเป็นร้อยละ ๒๐ ของงบประมาณ
ท้ังหมด เพื่อด าเนินการสนับสนุนด้านการเกษตร เช่น การให้สินเช่ือเกษตรกร ทุนวิจัยด้านการเกษตร การเพิ่มมูลค่า
และคุณภาพสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม เป็นต้น ตามแผนยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้
ยึดโยงกับแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี หากเกษตรกรมีปัญหาใด ๆ สามารถส่งข้อมูลไปยังศูนย์ด ารงธรรมเพื่อให้รัฐบาล
ได้รับทราบและช่วยแก้ปัญหาต่อไป    
 
๕.  ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม 
  ๑)  การเกษตรในประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน้ าฝน การเกษตรในเขตน้ าฝนจึงมีผลผลิตต่ า ชลประทานใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีเพียงร้อยละ ๓ เท่านั้น  ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นต้องมีการบริหารจัดการน้ า  ซึ่งเป็น
โครงสร้างพื้นฐานของการเกษตร  การบริหารจัดการน้ ามิได้หมายถึงการมีระบบชลประทานเท่านั้น  แต่รวมถึงการ
บริหารจัดดการน้ าในพื้นท่ีของเกษตรกร เช่น การเจาะบ่อน้ าบาดาล เป็นต้น 
  ๒)  การวิจัยด้านการเกษตรของไทย นอกจาการจัดงบประมาณท่ีเหมาะสมแล้ว ยังต้องเน้นคุณภาพ
งานวิจัยให้สามารถน าไปใช้แก้ไขปัญหาได้อย่างแท้จริง 
  ๓)  เกษตรกรซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ต่ า เนื่องจากการใช้พื้นท่ีไม่เต็มประสิทธิภาพ 
ยังต้องอาศัยน้ าฝน และมีการถือครองพื้นท่ีน้อย ดังนั้นจึงควรมีนโยบายสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดย
การเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีให้สูงขึ้น มีคุณภาพ และมาตรฐานตามความต้องการของตลาด ต้นทุนต่ า สามารถ
แข่งขันได้ มากกว่าการเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นท่ีเพาะปลูก 
  ๔)  การเพิ่มวงเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรอาจไม่ได้ผลเท่าท่ีควร เนื่องจากเกษตรกรบางรายอาจกู้เงินเต็มวงเงิน
แล้ว 
  ๕)  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไม่ได้พูดถึงพื้นฐานท่ีท าให้เกิดผลดีต่อภาคเกษตร เพียงแต่แจกแจงรูปแบบการ
ผลิตเท่านั้น เช่น เกษตรอัตลักษณ์, เกษตรปลอดภัย, เกษตรชีวภาพ, เกษตรอัจฉริยะ, เกษตรดิจิทัล ฯลฯ  ซึ่งรูปแบบ
เหล่านี้ คือ ทางเลือกของเกษตรกรท่ีเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยรัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานท่ีจ าเป็น 
  ๖) ขอให้ยุทธศาสตร์ชาติกล่าวถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการก าจัดศัตรูพืชท่ีมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิธีท่ีใช้
กับศัตรูพืชท่ีก าจัดได้ยากและมีผลเสียหายมาก เช่น แมลงวันทอง 
  ๗)  เกษตรจังหวัดอุทัยธานีได้ให้ข้อมูลว่า เกษตรจังหวัดอุทัยธานีมีการจัดต้ังคณะอนุกรรมการพัฒนา
เกษตรระดับจังหวัด ซึ่งมีผู้แทนจากราชการทุกหน่วยและภาคเอกชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและเกษตร
จังหวัดเป็นเลขานุการ เกษตรต าบลและเกษตรอ าเภอจะรวบรวมปัญหาของเกษตรกรมาประชุมหารือเพื่อน าไปสู่การ
ปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา  
 
๖.  ข้อเสนอแนะ 
  สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง 
“ไทยจะเป็นมหาอ านาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ได้อย่างไร” ดังนี้ 
  ข้อคิดเห็นร่วม 

- ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์ด้านเกษตรโดยเฉพาะ และมิได้บ่งบอกถึงเป้าหมายทาง
การเกษตรท่ีชัดเจนว่าคืออะไร และใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด  

- รูปแบบการก าหนดทิศทางการแข่งขันทางการเกษตรเน้นการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์ 
เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็นประโยชน์แก่เกษตรกรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น โดยอาจละเลยเกษตรกรกลุ่มท่ี
สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมท่ีจะเลือกรูปแบบการผลิตดังกล่าว 

- แผนแม่บทในการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ควรมีความชัดเจน น าไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยใช้งบประมาณท่ีเหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด มีความเป็นธรรม 
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ไม่เลือกปฏิบัติ และน าประโยชน์สู่เกษตรกรท่ีเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความกินดี อยู่ดี 
ลดปัญหาความเหล่ือมล้ าของภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน 

  ข้อเสนอ 
  จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ข้อมูลและสถานภาพความเป็นจริงของปัญหาและโอกาสทางการเกษตร 
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย และผู้เข้าร่วมเสวนาขอเสนอ แนวทางปฏิบัติด้านการเกษตร เพื่อประกอบการ
พิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบัติ ภายใต้แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  ดังนี้ 
  ควรก าหนดให้แผนปฏิบัติการทางด้านการเกษตรมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
ให้มีการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ี และลดต้นทุนการผลิต มีความยั่งยืนในการผลิตสินค้าเกษตรท่ีมีความปลอดภัย ไม่
มีสารพิษตกค้าง มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล มีรูปลักษณ์และราคาของสินค้าตามความต้องการของตลาด มีการ
กระจายรายได้ท่ีเกิดขึ้นจากภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม ต้ังแต่ต้นน้ าจนถึงปลายน้ า โดยมีข้อเสนอแนวทางการ
ด าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย ดังนี้ 

• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๑) สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่กับภูมิปัญญา

ชาวบ้าน บริหารจัดการให้งานวิจัยตรงกับความต้องการ  ผลงานงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ  สามารถแก้ไข
ปัญหาการเกษตรได้  โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจัยอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

๒) มีการจัดท าฐานข้อมูล Big Data และปรับปรุงให้ทันสมัยตลอดเวลา  มีค ลังความรู้ทางด้าน
การเกษตร ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์ ต้ังแต่ต้นทุนต่อกิโลกรัม (ไม่ใช่ต้นทุนต่อไร่) ราคารับซื้อ ราคา
สินค้าในตลาดท้ังในไทยและต่างประเทศ ตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออกภาคการเกษตร และ
เผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกรและผู้มีส่วนในการผลิตตลอดห่วงโซ่ได้รับข้อมูลท่ีทันเวลาเพื่อประกอบการ
ตัดสินใจเลือกผลิตสินค้าให้ตรงตามความต้องการของพื้นท่ีและตลาด และเพิ่มอ านาจการต่อรองให้แก่
เกษตรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาท่ีเหมาะสมและเป็นธรรม 

๓) บริหารจัดการปริมาณสินค้าเกษตรไม่ให้เกิดภาวะล้นตลาดจนราคาตกต่ า เช่น การกระจายการผลิต
ท้ังในและนอกฤดูกาลเพื่อให้มีผลผลิตตลอดปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด  

๔) การให้เกษตรกรปรับเปล่ียนพืชปลูก โดยเฉพาะไม้ยืนต้น  เช่น ผลไม้  ยางพารา ปาล์มน้ ามัน 
แนวนโยบายการบริหารจัดการต้องมั่นใจว่าไม่มีผลกระทบระยะยาว 

๕) การก าหนดมาตรการการน าเข้าสินค้าเกษตร ต้องปกป้องสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศไม่ให้ได้รับ
ผลกระทบ ท้ังนี้ มาตรการก ากับดูแลการน าเข้าต้องไม่ละเมิดต่อข้อตกลงทางการค้า แต่อาจใช้
มาตรการอื่น เช่น  ต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรค-แมลงศัตรูพืชจากสินค้าน าเข้า  ป้องกันการ
ลักลอบน าเข้าสินค้าเกษตร  เป็นต้น 

• ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 
๑) สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ  Smart Farmer เพื่อสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ให้มี

ความรู้ความสามารถในการใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการผลิต  มีความรู้ด้านการตลาด และสามารถ
พัฒนาตนเองให้ทันสมัยตลอดเวลา แต่ท้ังนี้รวมถึงเกษตรกรสูงวัยที่มีความพร้อมในการเปล่ียนแปลง
ด้วย โดยไม่ละเลยการสนับสนุนเกษตรกรกลุ่มท่ียังไม่มีความพร้อม หรือเลือกท่ีจะท าการผลิตใน
รูปแบบท่ีตนถนัด 

๒) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมทาง
การเกษตรใหม่ ๆ เพื่อน ามาใช้ในการพัฒนาการเกษตรของประเทศ 

๓) จัดท าฐานข้อมูลเกษตรกรท้ังประเทศ  พร้อมท้ังปรับปรุงให้ทันสมัย  เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิต
พืชเศรษฐกิจส าคัญ ๆ ของประเทศ  และใช้ในมาตรการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ  โดยเป็น
ฐานข้อมูลเดียวกันของทุกหน่วยงาน 
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๔) สนับสนุนให้เกษตรกรมีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง มีการก ากับดูแลราคาเช่าท่ีดินเพื่อการเกษตรให้
เกิดความเป็นธรรม 

• ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
๑) บริหารจัดการน้ า เพื่อให้มีแหล่งน้ าท่ีเกษตรกรน ามาใช้ในไร่นาอย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอด

ท้ังป ี
๒) การก าหนดปรับปรุงแผนปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว  ควรมีการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่าย  ท้ัง

ภาครัฐ  ผู้ประกอบการภาคเอกชน เกษตรกร  สถาบันการศึกษา และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการเกษตร
อย่างแท้จริงตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก เพื่อให้ภาครัฐได้รับข้อมูลท่ีครบถ้วนทุกด้าน   ก่อนท่ี
จะใช้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  เป็นคู่มือในการบริหารประเทศต่อไป 

 ๓) การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในชนบท เช่ือมโยงระหว่างหมู่บ้านต่อหมู่บ้านภายในต าบล ระหว่าง
   ต าบลถึงอ าเภอ ระหว่างอ าเภอถึงถนนสายหลักท่ีถูกละเลย การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ถนนส่วนใหญ่
  ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชน นักเรียน การขนส่งสินค้า
  เกษตร  การน าของนักท่องเท่ียวไปสู่แหล่งท่องเท่ียวในชนบท  จ าเป็นจะต้องมีแผนในการก่อสร้าง
   และปรับปรุงให้ครอบคลุมท้ังประเทศ 
 

**************************************************************** 


