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4 ข่าวสารสมาคมพืชสวน

พืชสวน ร า ย ง า น

กองบรรณาธิการ

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์
ชาติ	(ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรี	เมื่อวันที่	5	มิถุนายน	2561)	ซึ่งจะมีผล
ผูกพันต่อการด�าเนินนโยบายแห่งรัฐในอีก	 20	 ปีข้างหน้าแล้วเห็นว่า	 
ร่างยุทธศาสตร์นี้	 ไม่ได้ก�าหนดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นประเด็น
เฉพาะ	 แต่กระจายอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	 และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 จึงได้น�าประเด็นและข้อคิด
เห็นในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 มาสู่เวทีเสวนา	 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้
แสดงความคดิเหน็และข้อเสนอแนะ	บางประเดน็แม้จะเป็นความเหน็ต่าง
แต่ไม่ได้เป็นความขัดแย้ง	 หากแต่เป็นการตรวจสอบปรับปรุงเพื่อให้
ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ด้านการเกษตรมคีวามสมบรูณ์ขึน้	และมคีวามเป็น
ไปได้ในการน�าไปปฏิบัติ	 ซึ่งจะได้น�าเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ 
ผูบ้รหิารประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการก�าหนดนโยบายและแผนปฏบิตัิ
ในการด�าเนินงานต่อไป
	 ในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้	 มีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น	 144	
คน	ทั้งจากภาครัฐ	ภาคเอกชน	เกษตรกร	นักวิชาการ	และสื่อมวลชน

ไทยจะเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร 
(ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 ในฐานะองค์กรเกษตรกร	 
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	 ได้น�านโยบายหรือแนวทาง 
ด�าเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรและวงการเกษตร 
มาวิเคราะห์และพิจารณาอย่างรอบคอบ	 โดยผู ้ทรงคุณวุฒิและผู ้ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวทาง	 ท้ังส่วนท่ีสามารถให้การสนับสนุน 
และให้ความร่วมมอืในการด�าเนนิงานและแก้ไขในเรือ่งทีอ่าจเป็นอปุสรรค
และไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรและการเกษตรไทย

4 ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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พิธีเปิดการเสวนา 

	 นายลักษณ์	 วจนานวัช	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์	 ประธานเปิดการเสวนา	 กล่าวชื่นชมสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย	 ที่ริเริ่มจัดการเสวนาในวันนี้	 โดยเชิญผู้มีความรู้ด้าน
การเกษตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างแท้จรงิมาร่วมแสดงความคดิเห็นด้านยทุธศาสตร์เกษตร	เพือ่ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเกษตรของไทยและมีผลดีต่อเกษตรกรกว่า	 7	 ล้าน
ครอบครัว	หรือ	25	ล้านคน
	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ชี้แจงว่า	 
ร่างยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	จดัท�าขึน้ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พ.ศ.	 2560	 มาตรา	 162	 ก�าหนดให้รัฐบาลเสนอนโยบายต่อรัฐสภา 
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ	 ตามมาตรา	 65	 
ซึ่งเมื่อวันที่	 5	 มิถุนายน	 2561	 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ	
และเมื่อวันที่	15	มิถุนายน	2561	ได้น�าเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาและมีก�าหนดให้ความเห็นชอบในวันที่	6	กรกฎาคม	2561	
จากนั้น	 คณะกรรมการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติจะจัดท�าแผนแม่บทเพื่อ
ด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง	 6	 ด้าน	 เสนอต่อคณะรัฐมนตรี	 และ
ประกาศในราชกจิจานเุบกษาต่อไป	ซึง่จะส่งผลผกูพนัต่อรฐับาลในอนาคต
ต่อการด�าเนนิงานและจดัท�างบประมาณให้สอดคล้องกบัแผนยทุธศาสตร์
ชาติ	20	ปี
	 พลเอก	 ประยุทธ์	 จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ได้กล่าวไว้ใน 
หลายโอกาสว่า	 ประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พัฒนาประเทศไปสู ่ความยั่งยืนและพัฒนาต่อเนื่องอย่างเป็นระบบ	 
แต่ถ้าหากสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไปในระหว่างท่ีมีการพัฒนา	 
(wind	 of	 change)	 ก็ต้องประเมินและปรับเปลี่ยนให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง	 ดังน้ัน	 จึงควรมีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมและทบทวนยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมทุกๆ	 
5-6	ปี
	 นอกเหนอืจากความชดัเจนในยทุธศาสตร์ชาตแิล้ว	แผนแม่บท
ในการน�ายุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติก็ต้องมีความชัดเจนเช่นกัน	 เพื่อให้ 
เกิดความมั่นคง	 มั่งค่ัง	 และยั่งยืน	 แม้ว่าในยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้พิจารณาในวันท่ี	 6	 กรกฎาคม	 2561	 นี้	
มิได้มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นการเฉพาะ	 แต่เรื่องการเกษตร 
ได้กระจายอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหลายด้าน	เนื่องจากเกษตรเป็นพื้นฐาน
ของหลายๆ	เรื่อง
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ระดมความคิดเห็นจาก 
ทุกภาคส่วน	 และศึกษาความท้าทายด้านการเกษตร	 ท้ังในเรื่องปัญหา
ความเหลื่อมล�้า	 การแข่งขัน	 ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของภาคเกษตรที่เริ่ม
ก่อนภาคอืน่	ๆ 	ปัญหาการผนัผวนของสภาพแวดล้อมในธรรมชาตอินัเกิด
จากภาวะโลกร้อน	 แล้วได้จัดท�ายุทธศาสตร์ด้านการเกษตร	 20	 ปีขึ้น	 
ซึ่งได้น�าเอกสารฉบับนี้มามอบให้ท่ีประชุมเพื่อน�าไปพิจารณาต่อไป	 
โดยในแผนยทุธศาสตร์ด้านการเกษตร	20	ปีนัน้	ประกอบด้วยยทุธศาสตร์

ย่อย	5	ด้าน	ดังนี้
	 1)	 สร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและภาคการเกษตร	 
โดยมีแผนพัฒนาเกษตรกร	 Smart	 Farmer,	 Smart	 Group,	 Smart	
Enterprise	มีเป้าหมายให้เกษตรมีรายได้	390,000	บาทต่อคนต่อปี
	 2)	 พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตร	
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน	 ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล	 เช่น	 การผลิตแบบ	GAP	 เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร
	 3)	 เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม	 โดยใช้
เทคโนโลยีช่วยเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรโดยเกษตรกรและสถาบันท่ี
เกี่ยวข้อง	เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้า
	 4)	 บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
สมดลุและยัง่ยนื	โดยฟ้ืนฟพูืน้ทีเ่กษตรเสือ่มโทรม	ดแูลเกษตรกรให้มรีะบบ
ชลประทานในที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด	ไม่บุกรุกป่าสงวน
	 5)	 พฒันาระบบบรหิารจดัการภาครฐัในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์	 เครือข่ายขับเคล่ือนด้านการเกษตร	 ให้ทันสมัยและด�าเนินการ
ลดต้นทุนด้านการเกษตร
	 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้ให้ความ
เห็นว่า	 ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้	
ครอบคลมุการแก้ไขปัญหาการพฒันาด้านการเกษตรครบทกุด้าน	แต่อาจ
ต้องทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี
	 การเสวนาในวันนี้เป็นประโยชน์อย่างย่ิงต่อประเทศไทย	
เน่ืองจากจะได้รับข้อมูลข้อคิดเห็นที่ส�าคัญและเป็นประโยชน์เสนอต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร 
ทีจ่ะน�าไปจดัท�าแผนแม่บทในการด�าเนนิงานด้านการเกษตร	และทบทวน
ยุทธศาสตร์เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ให้มีทิศทางสู่ความ
มั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน
	 ขอขอบคุณ	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 วิทยากร	 
ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน	 ที่จัดการเสวนาในวันนี้	 และอยากให้รวบรวม
ความคิดเห็นส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 เพื่อน�าข้อมูลไปจัดท�า
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ต่อไป

ลักษณ์ วจนานวัช ประธานเปิดการเสวนา
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การเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร

 การบรรยาย “การเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตรกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย นางสาวลดาวัลย์ ค�าภา	 กรรมการ 
และเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดล้อม	 และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดท�า
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ 
สิ่งแวดล้อม	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม 
แห่งชาติ	สรุปสาระส�าคัญได้ว่า
	 การเกษตรของไทยมีความส�าคัญในการเล้ียงประชากรโลก	
สินค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่นและมีศักยภาพ	 ทั้งสินค้าเกษตร 
อัตลักษณ์พื้นถิ่น	 เกษตรแปรรูป	 เกษตรชีวภาพ	 เกษตรอัจฉริยะ	 และ
เกษตรปลอดภยั	ทีม่กีารจดัการคณุภาพตามมาตรฐานความปลอดภยั	เช่น	
GAP	และเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น
	 เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย	
จากการวัดค่า	 RCA	 (Revealed	 Comparative	 Advantage)	 พบว่า	 
ไทยมีสินค้าดาวรุ่ง	 26	กลุ่ม	ดาวค้างฟ้า	157	กลุ่ม	และมีสินค้าหลุดโผ 
ที่แข่งขันไม่ได้	 56	 กลุ่ม	 เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว	โดยเฉพาะด้านแรงงานและที่ดิน	
	 อย่างไรกต็าม	ไทยมคีวามได้เปรยีบจากปัจจยัการถอืครองท่ีดนิ
ต่อคนที่สูงกว่าเพื่อนบ้าน	(ยกเว้นมาเลเซีย)	ความช�านาญเฉพาะทางของ
ครัวเรือนเกษตรกรไทยมีมากขึ้น	 (ต้นทุนต�่าลง)	 และขนาดของโรงงาน
แปรรูป	ผู้ส่งออก	และขนาดฟาร์มบางประเภท	มีขนาดใหญ่ขึ้น	(ต้นทุน
ต�่าลง)	 ข้อจ�ากัดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรไทย	
คือ	 สัดส่วนงบวิจัยเกษตรภาครัฐลดลงมาก	 และขาดนักวิจัยเก่งๆ	 
รุ่นใหม่	นอกจากนี้	 ไทยยังประสบปัญหาท้าทายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ	ได้แก่
	 1)	 ปัญหาท้าทายภายใน	 -	 เกษตรกรอายุมาก	 ไม่มีการปรับ
โครงสร้างการเจริญเติบโต	 ความเหล่ือมล�้าระหว่างรายได้ต่อคนในภาค
เกษตรกับนอกเกษตร	ฐานทรัพยากรเกษตรลดลง	ปัญหาการจัดการน�้า
	 2)	 ปัญหาท้าทายภายนอก	 -	 คู่แข่งใช้นโยบายการค้าเสร	ี 
ลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและด้านวิจัยเพิ่มขึ้น	 และเริ่มใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่	 การค้าโลกมีการกีดกันมากขึ้น	 และต้องมีมาตรฐานสากลของ
เอกชน	 ผู้บริโภคห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น	 
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
	 ประเด็นปัญหาเหล่าน้ีท�าให้ภาคเกษตรไม่สามารถพัฒนา
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่	ประสิทธิภาพการผลิตต�่าและต้นทุนการผลิตสูง
	 เพ่ือเตรียมพร้อมต่อแนวโน้มการเพิ่มข้ึนของประชากรโลก	 
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในอีก	 20	 ปีข้างหน้า	
ประเทศไทยจะต้องด�าเนินการยกระดับสินค้าเกษตร	 เพิ่มมูลค่า	 
เพิม่ผลผลติ	ลดต้นทนุ	และบรหิารจดัการตลอดห่วงโซ่	มกีารปฏริปูระบบ
งานวจิยัด้านการเกษตร	ส่งเสรมิความรูใ้ห้แก่เกษตรกร	ยกมาตรฐานสนิค้า
และการตรวจสอบย้อนกลับ



7ข่าวสารสมาคมพืชสวน

	 โดยสรุปทางออกในการพัฒนาภาคคการเกษตรท่ีส�าคัญ	 คือ	
การสนับสนุนการวิจัยและน�าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
 •	 การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อน�ามาปรับใช้ในแต่ละพื้นที่
 •	 การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ระหว่างรัฐ	เอกชน	และมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร

 นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ	 นักวิชาการอิสระ	 ได้บรรยาย 
ในหัวข้อ	ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร	สรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้
	 สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปิดเสรีของการเงิน	มีสงคราม
การค้าด้านภาษี	ภายใต้โลกไร้พรมแดน	และการค้าเสรี	จึงจ�าเป็นต้องจัด
ท�ายุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็น	 “ทางเลือก”	 ท่ีดีท่ีสุดสู่เป้าหมายท่ีก�าหนดไว้	
การพิจารณา	“ทางเลือก”	ของภาครัฐ	(ในอุดมคติ)	คือเพื่อให้ประชาชน
อยูด่	ีกนิด	ีมคีวามสขุ	มากทีส่ดุ	โดยใช้งบประมาณทีป่ระหยดัทีส่ดุ	ในทาง
ปฏบิตัแิล้ว	“ทางเลือก”	(ยทุธศาสตร์)	คอืต้องเป็นไปได้	มคีวามคุม้ค่าทาง
เศรษฐกิจ	เป็นที่ยอมรับของประชาชนและฝ่ายการเมือง
	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 จัดท�าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย	พ.ศ.	2560	มาตรา	65	ซึง่ระบใุห้รฐัจดัให้มยีทุธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล	
เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท�าแผนต่าง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย	การจัดท�า	การก�าหนด
เป้าหมาย	 ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายบัญญัติ	 ทั้งนี้	 
กฎหมายดังกล่าว	ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟัง 
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
	 ข้อสังเกตคือ	ในยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์
เกษตร	 ทั้ง	 ๆ	 ที่ภาคการเกษตรเก่ียวข้องกับประชาชนกว่าร้อยละ	 60	
ประเทศ	 แต่ยุทธศาสตร์ชาติกลับเปี่ยมไปด้วยโวหาร	 หรือศัพท์บัญญัติ
ใหม่ๆ	 อาทิ	 เกษตรอัจฉริยะ	 เกษตรอัตลักษณ์	 เกษตรดิจิทัล	 โดยมิได้ 
บ่งบอกถึงแนวทางว่าจะท�าอะไร	 ท�าเท่าไร	 ท�าด้วยวิธีใด	 ใช้เวลาปฏิบัติ
นานเท่าไร	เป้าหมายคอือะไร	ใครเป็นผูไ้ด้รบัผลประโยชน์จากยทุธศาสตร์	
และได้รับมากน้อยเพียงใด
	 ดงันัน้	จงึมคีวามคดิเหน็ว่า	เป้าหมายยทุธศาสตร์	นอกจากต้อง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา	65	แล้ว	ยังต้องค�านึง
ถงึสทิธเิสรภีาพของประชาชนตามรฐัธรรมนญูมาตรา	60	ทีร่ะบวุ่า	บคุคล
ย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ	 การจ�ากัดเสรีภาพจะกระท�ามิได้	 
เว้นแต่อาศยัอ�านาจตามกฎหมายทีต่ราข้ึน	ซึง่ต้องไม่เป็นการเลือกปฏบิตัิ
	 การก�าหนดเป้าหมายของยทุธศาสตร์ชาตไิม่ได้ระบเุชิงปรมิาณ	
ซึ่งไม่สอดคล้องในหลักการจัดท�าเป้าหมาย	 ซ่ึงจะเกิดผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์	 และสัมพันธ์กับการใช้ 
งบประมาณแผ่นดินที่สมเหตุสมผล	 รวมทั้งการประเมินผลของการ 

ด�าเนินการ	ดังนั้น	จึงควรก�าหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย
	 ตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนกินดี	 อยู่ด	ี 
ที่ใช้ในปัจจุบัน	 คือ	 การวัดจากค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ	 
หรือ	GDP	แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า	GDP	ของประเทศไทยโตขึ้น	แต่เหตุใด
จึงมีรายงานข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องถึงภาวะฝืดเคืองของประชาชน	ปัญหา
การช�าระหนี้	ปัญหาการว่างงาน	การชะลอตัวของการบริโภค	ระดับรายได้ 
ที่กระจุกตัวในบางพื้นที่	 และระดับราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ใน 
ระดับต�่า	
	 มีค�าถามว่า	 การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยวัดภาพรวมของ	
GDP	 สะท้อนถึงเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่จริงหรือ	 นักเศรษฐศาสตร์ 
มีความกังวลว่า	 การประเมินผลงานรัฐโดยดูจากการเติบโตของ	 GDP	 
จะท�าให้ผู้น�าภาครัฐเข้าใจผิดว่าประชาชนได้รับผลดีจากการด�าเนินงาน
ของรัฐ	 แต่แท้จริงแล้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากกลุ่มธุรกิจ 
รายใหญ่เพยีงไม่กีก่ลุม่	ซึง่ไม่ได้สะท้อนถงึความฝืดเคอืงของภาคประชาชน	
ประเทศไทยอาจติดกับดักรายได้ปานกลาง	 (Middle	 Income	 Trap)	 
มีความเหล่ือมล�้าของรายได้มากขึ้น	 อัตราการว่างงานต่อปีไม่ได้สะท้อน
ถงึการว่างงานของเกษตรกรในช่วงนอกฤดเูพาะปลกู	การประเมนิรายได้
เกษตรกรต่อคนต่อปีต�า่กว่ารายได้นอกภาคเกษตรถงึร้อยละ	10.6	รายได้
เฉลี่ยต่อคนระหว่างจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุดต่างกันกว่า	20	เท่า
	 เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปีด้านการเกษตรมีความชัดเจน 
ยิ่งขึ้น	 สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 และใช้งบประมาณอย่าง
สอดคล้องโดยไม่เป็นการก่อหนีส้าธารณะเพิม่ขึน้	โดยไม่ก่อให้เกดิรายได้	
จึงขอเสนอเป้าหมายด้านการเกษตรเชิงปริมาณ	 เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น	ดังนี้
	 1)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
  •	 ควบคุมอัตราเงินเฟ้อไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินร้อยละ	1	ต่อปี
  •	 รักษามูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาการเกษตรกรรม
  •	 GDP	เกษตรมีสัดส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ	10	ของมูลค่า
ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ
  •	 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของเกษตรกรไทยมีอัตราขยายตัว 
ร้อยละ	5	ต่อปี
  •	 มูลค่าการส่งออกมีอัตราการขยายตัวร้อยละ	8	ต่อปี
	 2)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
  •	 ประชาชนอยู่ดี	 กินดี	 และมีความสุข	คือ	 การมีรายได้
เพิ่ม	มีงานท�า	มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
  •	 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ	 ทุกระดับ	 ปราศจาก
โจรผู้ร้าย	ปล้น	ชิงทรัพย์	การก่อการร้าย	ประเด็นนี้จึงอยู่ที่	หากเศรษฐกิจด ี
ผู้คนมีงานท�า	 มีรายได้	 โจรผู้ร้ายจะลดลง	 จึงควรต้องวัดที่ระดับการ 
มีงานท�าของประชากร	หรือวัดที่อัตราการว่างงาน
	 3)	 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
  •	 ขาดเป้าหมายที่เป็นสาระส�าคัญในการด�ารงชีพของ
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ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ	 จึงควรเพิ่มเติมเป้าหมายการบริหาร
จัดการน�้า	เพื่อให้ได้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเป็น	60	ล้านไร่	ในอีก	20	ปี
ข้างหน้า	 ซึ่งจะเป็นพื้นที่ชลประทานที่มีศักยภาพในการเพาะปลูก 
ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
	 ในการด�าเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นมหาอ�านาจทางการ
เกษตร	ต้องให้ความส�าคัญกับการผลิตและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน	
และเชื่อมไปสู่เวทีการค้าอาเซียนและการค้าโลก	 ด้วยกระบวนการผลิต	
แปรรูป	 สร้างมูลค่าเพิ่ม	 ขยายผลผลิตทางการเกษตร	 สอดคล้องกับ 
ความต้องการของตลาดผูซ้ือ้ทีห่ลากหลาย	มกีารบรหิารให้เกดิความสมดลุ	
เสริมสร้างความแข็งแกร่งของสหกรณ์	 สถาบันเกษตรกร	 รู ้วิธีผลิต 
ตามความต้องการของลูกค้า	 มีเสรีภาพในการเลือกท�าการเกษตร 
รปูแบบต่างๆ	ได้ตามความเหมาะสม	และสามารถสร้างอ�านาจการต่อรอง
ทางการตลาดได้

สรุปจากเวทีเสวนา

 สรปุการเสวนาเรือ่ง “ไทยจะเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร 
(ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ได้อย่างไร 
ผู้ด�าเนินการเสวนา : นายอนันต์ ดาโลดม	 นายกสมาคมพืชสวน 
แห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมเสวนา : -  นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกร
   - ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์	
	 	 	 	 คณะกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย	
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย

   -  นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล 
	 	 	 	 รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย	 
งานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
   -  นายภูมิศักดิ์ ราศี 
	 	 	 	 ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร	
ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 นายอนนัต์ ดาโลดม	กล่าวน�าเข้าสู่การเสวนาว่า	ภาคการเกษตร
เข้าไปมส่ีวนร่วมในการก�าหนดนโยบายหรอืแผนปฏบิติัทีภ่าครฐัจัดท�าขึน้
น้อยมาก	 ภาคเกษตรที่เข้าไปมีบทบาทในการก�าหนดนโยบายอาจไม่ใช่
ภาคเกษตรที่เป็นตัวแทนโดยรวมของภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและ 
ไม่ได้สะท้อนกับปัญหาที่แท้จริงในภาคการเกษตรส่วนต่างๆ	 จะเห็นได้ 
เช่นเดยีวกนัในยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	ทีไ่ม่มยีทุธศาสตร์เกษตรโดยเฉพาะ	
แต่กระจายอยู ่ภายใต้ยุทธศาสตร์ต่างๆ	 และขาดความชัดเจนว่า	 
ภาคเกษตรของไทยจะไปในทศิทางใด	พีน้่องเกษตรกรจะมรีายได้เพิม่ขึน้
อย่างไร	 จะมีคุณภาพชีวิต	 ฐานะความเป็นอยู่	 ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น	
รวมทั้งการลดความเหล่ือมล�้าระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบอาชีพ 
ในสาขาอื่นๆ	ได้อย่างไร	ดังนั้น	การเสวนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้
รับฟังและสะท้อนความเห็นของคนเกษตรอย่างแท้จริง	 โดยขอให้
เกษตรกรได้ให้ความคิดเห็นก่อน
 นายสุกรรณ์ สงัข์วรรณะ	สะท้อนความเป็นจรงิของภาคเกษตร
ในปัจจบุนัว่า	ลกูหลานเกษตรกรไม่กลบัมาสูภ่าคเกษตร	เกษตรกรรุน่เก่า
ก็มีอายุเพิ่มขึ้น	 การขาดแคลนบุคลากรภาคเกษตรจะเพิ่มมากขึ้น	
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กท็�างานแบบแยกส่วน	ขาดข้อมลูทีจ่ะส่งต่อ
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ไปยังเกษตรกรในพื้นที่	 ระบบเกษตรอินทรีย์ที่รัฐสนับสนุนผลักดันให้
เกษตรกรปลูกเป็นวิธีการเกษตรระบบหน่ึงท่ีรัฐควรสนับสนุน	แต่ไม่ควร
บังคับให้เกษตรกรต้องท�า	 เกษตรกรควรมีเสรีภาพในการเลือกประกอบ
อาชีพโดยมีข้อมูลจากภาครัฐเป็นฐานส�าคัญในการเลือกตัดสินใจของ
เกษตรกร	
	 เกษตรกรบางกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ	 บางกลุ่มปลูกเพื่อยังชีพ	
ภาครฐัจงึควรมนีโยบายสนบัสนนุให้เกษตรกรมีความรูใ้นการผลติตรงตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของตลาด	 ให้ค�าแนะน�าว่า 
ท�าอย่างไรจึงท�าให้มีผลผลิตต่อไร่สูงข้ึน	 และจัดหาแหล่งน�้าให้เกษตรกร 
มใีช้อย่างเพยีงพอ	ซึง่จะจดัการในรปูแบบใดกไ็ด้	ไม่ใช่สร้างเข่ือนแต่เพยีง
อย่างเดียว	 โดยพื้นที่	 1	 ไร่	ควรมีน�้าใช้	1,000	คิวบิคเมตร	การค�านวณ
ต้นทุนการผลิตนั้น	 ควรจะค�านวณต้นทุนต่อตัน	 ไม่ใช่ต่อไร่	 เพ่ือให้
เกษตรกรสามารถก�าหนดผลผลิตท่ีคุ้มทุนและยังรับได้	 และสร้างความ
สามารถในการต่อรองกับผู้ซื้อได้อย่างยุติธรรม
	 รัฐบาลควรเป็นตัวกลางเพ่ือให้มีการหารือร่วมกันในห่วงโซ่ 
การผลิตและส่งออก	โดยให้หารอืเป็นรายพชืไป	โดยเฉพาะการสนบัสนนุ
เกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้
	 อีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาลคือ	 แม้ว่ารัฐได้ก�าหนดยุทธศาสตร์
ชาติแล้ว	แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถสื่อสารไปยังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือเกษตรกรให้เข้าใจตรงกันได้หรือไม่
 ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ได้น�าเสนอประสบการณ์ในภาค
ประมงว่า	การผลติและส่งออกทนู่าของไทยประสบความส�าเรจ็ได้จากการ
หารือและความร่วมมือกันของชาวประมงและเอกชนเพื่อและเปล่ียน
ข้อมูลและก�าหนดแผนการด�าเนินการอย่างเป็นระบบ	 ซึ่งเห็นว่าความ
ส�าเรจ็ซึง่เกดิจากการหารือด�าเนนิการร่วมกนัทัง้ระบบของทนู่าในไทยนัน้
น่าจะน�ามาใช้ได้กบัการจดัท�ายทุธศาสตร์ของพชืแต่ละชนดิ	โดยรวบรวม
เกษตรกร	 ผู้ผลิต	 ผู้ส่งออกมาท้ังระบบ	 เพ่ือให้มีข้อมูลและระบบการ
บรหิารจดัการได้ตรงตามต้องการของตลาดทัง้ในประเทศและต่างประเทศ	
ความต้องการอาหารโดยรวมในโลกมีมากกว่าผลผลิตท่ีปลูกได	้ ผลผลิต 
ที่ล้นตลาดเกิดจากการขาดการหารือประสานงานกันในห่วงโซ่การผลิต	
ทั้งน้ี	 ต้องคัดเลือกผู ้ที่อยู ่ในห่วงโซ่การผลิตจริงๆ	 มาร่วมหารือกัน	 
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเป็นผู้สนับสนุน
	 ปัจจุบัน	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ยังขาดข้อมูล	 ซึ่งเป็น 
พื้นฐานส�าคัญของการก�าหนดนโยบาย	 โดยการรวบรวมข้อมูลต้องม ี
ส่วนร่วมจากทกุภาคส่วน	เพ่ือให้ยทุธศาสตร์ประสบความส�าเรจ็	การหารอื
ร่วมกันสามารถด�าเนินการได้เองภายในกลุ่มของห่วงโซ่การผลิตโดยไม่
ต้องรอรัฐบาล	 ทั้งนี้เพื่อจะได้เป็นประโยชน์	 ให้มีข้อมูลมาก�าหนด 
การตัดสินใจ
	 การที่เกษตรกรจะมีอ�านาจในการต่อรองได้นั้นจ�าเป็นต้องมี
ข้อมลูต้นทนุการผลติและราคาขายสนิค้าในตลาด	โดยต้องมีนักเศรษฐศาสตร์
มาวิเคราะห์	 เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านการตลาดได้จึงมีอ�านาจในการต่อรอง	 ดังน้ัน	 เกษตรกร 
ในประเทศไทยต้องหารือกับโรงงานและผู้รับซื้อสินค้าเกษตร	 โดยมีรัฐ 

เป็นตัวกลางและให้มีนักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์	 ทั้งนี้	 ปัจจุบันภาค
การเกษตรยงัขาดนกัเศรษฐศาสตร์ทีจ่ะเข้ามาช่วยวเิคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล
 นายอนนัต์ ดาโลดม	ได้ให้ข้อมลูเพิม่เตมิว่า	ในยทุธศาสตร์ชาต	ิ
20	ปี	นั้น	ไม่ค่อยมีเนื้อหาด้านประมง	และปศุสัตว์
 นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล	ได้ให้ความเห็นว่า	ที่ผ่านมานโยบาย
และแผนยทุธศาสตร์ของประเทศไทย	ยงัไม่สามารถน�าไปสูก่ารปฏบิติัเพือ่
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 นโยบาย	 4.0	 เป็นเรื่องใหม่ของ
ประเทศไทย	 แต่ยังน�าไปปฏิบัติได้ไม่เต็มที่	 ประเทศไทยมีภูมิประเทศท่ี
เหมาะสมกับการเกษตร	 แต่เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อย	 ท่ีผ่านมา
เกษตรกรถูกละเลยให้ท�าการเกษตรตามรูปแบบของตนเอง	 ขาดความรู้	
แหล่งทุน	 เทคโนโลยี	 และไม่มีระบบบริหารจัดการ	 ซึ่งควรต้อง
เปลี่ยนแปลง	 มีการน�าเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้	 แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	มีเป้าหมายสร้าง	Young	Smart	Farmer	
สนับสนุนให้คนรุ่นใหมอ่ายุนอ้ยกว่า	45	ปี	ที่สนใจด้านการเกษตรจ�านวน	
12,000	คน	เป็นเกษตรกรต้นแบบ	โดยสนับสนุนเทคโนโลยี	การแปรรูป	
และการตลาด	 โดยควรด�าเนินการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและ
เอกชน	 โดยมีการหารือกันทั้งในเรื่องของปัญหาและการหาทางออก 
ร่วมกัน
	 นอกจากนี้	 โลกได้เปลี่ยนไปสู่	Digital	Platform	แล้ว	ระบบ
ออนไลน์เพิ่มบทบาทให้เกษตรกรขายผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง	 ไม่ต้องผ่าน
คนกลางในการตลาด	 รัฐบาลได้จัดให้มีอินเทอร์เน็ตทุกหมู ่บ ้าน	 
เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้ผู้สูงอายุเรียนรู ้การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต	 รวมทั้งปรับตัวรองรับกับสภาวะการค้าเสรี	 การลดก�าแพง
ภาษีสินค้าเกษตรจากจีนจะท�าให้สินค้าจากจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น	
เกษตรกรจึงต้องปรับตัวให้มีสินค้าท่ีประเทศจีนไม่มี	 หรือสินค้า 
ที่แข่งขันได้
 นายภูมิศักด์ิ ราศี	 ได้ให้ความเห็นว่า	 การกระจายรายได ้
ให้ผูผ้ลติสนิค้าตัง้แต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้จ�าเป็นต้องมกีารหารอืกนัว่าจะ
ผลิตอะไร	อย่างไร	เพือ่ให้กระจายรายได้ได้อย่างลงตวั	Big	Data	เป็นส่วน
ส�าคญัในการส่งเสรมิการผลิต	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดัท�าข้อมลู	
Agri	 Map	 และ	 Zoning	 ซ่ึงเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูป	
นอกจากนี้	 ในเรื่องการบริหารจดัการน�้า	 คณะกรรมการน�้าแห่งชาติ	
(กรมชลประทาน)	 ตั้งงบประมาณกว่าแสนล้านบาทเพื่อด�าเนินการ	
ส�าหรับข้อมูลห่วงโซ่การผลิต	ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท�างาน
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอข้อมูลด้านการตลาด
	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 ได้รับงบประมาณ	 6	 แสนล้าน
บาท	คดิเป็นร้อยละ	20	ของงบประมาณทัง้หมด	เพ่ือด�าเนนิการสนบัสนนุ
ด้านการเกษตร	 เช่น	 การให้สินเชื่อเกษตรกร	 ทุนวิจัยด้านการเกษตร	 
การเพิม่มลูค่าและคุณภาพสนิค้าเกษตรโดยใช้นวตักรรม	เป็นต้น	ตามแผน
ยุทธศาสตร์	20	ปี	ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ซึ่งได้ยึดโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 หากเกษตรกรมีปัญหาใด	 ๆ	 สามารถส่งข้อมูล 
ไปยังศูนย์ด�ารงธรรมเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบและช่วยแก้ปัญหาต่อไป	
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ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

	 1)	 การเกษตรในประเทศไทยยังต้องพ่ึงพาน�้าฝน	 การเกษตร
ในเขตน�้าฝนจึงมีผลผลิตต�่า	 ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	 
มีเพียงร้อยละ	3	เท่านั้น	ดังนั้นจึงมีความจ�าเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
น�้า	 ซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานของการเกษตร	 การบริหารจัดการน�้ามิได้
หมายถึงการมีระบบชลประทานเท่าน้ัน	 แต่รวมถึงการบริหารจัดการน�้า
ในพื้นที่ของเกษตรกร	เช่น	การเจาะบ่อน�้าบาดาล	เป็นต้น
	 2)		การวจิยัด้านการเกษตรของไทย	นอกจาการจดังบประมาณ
ที่เหมาะสมแล้ว	 ยังต้องเน้นคุณภาพงานวิจัยให้สามารถน�าไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง
	 3)		เกษตรกรซึง่เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมรีายได้ต�า่	
เนื่องจากการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ	ยังต้องอาศัยน�้าฝน	และมีการ
ถอืครองพืน้ทีน้่อย	ดงันัน้จงึควรมนีโยบายสนบัสนนุการเพิม่ประสิทธภิาพ
การผลิต	 โดยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นท่ีให้สูงข้ึน	 มีคุณภาพ	 และ
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด	 ต้นทุนต�่า	 สามารถแข่งขันได	้
มากกว่าการเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
	 4)		การเพิ่มวงเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร	
เนื่องจากเกษตรกรบางรายอาจกู้เงินเต็มวงเงินแล้ว
	 5)		ยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี	ไม่ได้พูดถึงพื้นฐานที่ท�าให้เกิดผลดี
ต่อภาคเกษตร	 เพียงแต่แจกแจงรูปแบบการผลิตเท่านั้น	 เช่น	 เกษตร 
อัตลักษณ์,	 เกษตรปลอดภัย,	 เกษตรชีวภาพ,	 เกษตรอัจฉริยะ,	 เกษตร
ดิจิทัล	ฯลฯ	ซึ่งรูปแบบเหล่านี้	คือ	ทางเลือกของเกษตรกรที่เป็นไปด้วย
ความสมัครใจ	โดยรัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ�าเป็น
	 6)	 ขอให้ยุทธศาสตร์ชาติกล่าวถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการ
ก�าจดัศตัรพูชืทีม่ปีระสทิธภิาพ	โดยเฉพาะวธีิทีใ่ช้กบัศตัรพูชืทีก่�าจัดได้ยาก
และมีผลเสียหายมาก	เช่น	แมลงวันทอง
	 7)		เกษตรจงัหวดัอทุยัธานไีด้ให้ข้อมลูว่า	จงัหวดัอุทยัธานมีกีาร
จดัต้ังคณะอนกุรรมการพัฒนาเกษตรระดบัจงัหวดั	ซ่ึงมผีูแ้ทนจากราชการ
ทุกหน่วยและภาคเอกชน	 โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและ
เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ	เกษตรต�าบลและเกษตรอ�าเภอจะรวบรวม
ปัญหาของเกษตรกรมาประชุมหารือเพื่อน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหา	

ข้อเสนอแนะ

	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง	 “ไทยจะเป็นมหาอ�านาจ
ทางการเกษตร	(ในยุทธศาสตร์ชาติ	20	ปี)	ได้อย่างไร”	ดังนี้
 ข้อคิดเห็นร่วม
 •	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	 ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
โดยเฉพาะ	และมไิด้บ่งบอกถงึเป้าหมายทางการเกษตรทีช่ดัเจนว่าคอือะไร	
และใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด	
 •	 รูปแบบการก�าหนดทิศทางการแข่งขันทางการเกษตรเน้น
การสนับสนุนเกษตรอินทรีย	์ เกษตรอัตลักษณ์	 เกษตรอัจฉริยะ	 ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่เกษตรกรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น	 โดยอาจละเลยเกษตรกร 
กลุม่ทีส่ภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหรอืไม่พร้อมทีจ่ะเลือกรปูแบบการผลติ
ดังกล่าว
 •	 แผนแม่บทในการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ	 20	 ปี	
ควรมีความชัดเจน	น�าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม	 โดยใช้งบประมาณ
ที่เหมาะสม	 เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด	 มีความ 
เป็นธรรม	 ไม่เลือกปฏิบัติ	 และน�าประโยชน์สู่เกษตรกรที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความกินดี	อยู่ดี	ลดปัญหาความเหลื่อมล�้าของ
ภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
 ข้อเสนอ
	 จากการวเิคราะห์และสงัเคราะห์ข้อมลูและสถานภาพความเป็น
จรงิของปัญหาและโอกาสทางการเกษตร	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	
และผู้เข้าร่วมเสวนาขอเสนอ	แนวทางปฏิบตัด้ิานการเกษตร	เพือ่ประกอบ
การพจิารณาบรรจไุว้ในแผนปฏบิตั	ิภายใต้แผนแม่บทของยทุธศาสตร์ชาต	ิ
20	ปี	ดังนี้
	 ควรก�าหนดให้แผนปฏิบัติการทางด้านการเกษตรมีเป้าหมาย
เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้มีการเพิ่มผลผลิต 
ต่อหน่วยพื้นที่	 และลดต้นทุนการผลิต	 มีความยั่งยืนในการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีความปลอดภัย	 ไม่มีสารพิษตกค้าง	 มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล	มรีปูลกัษณ์และราคาของสนิค้าตามความต้องการของตลาด	มกีาร 
กระจายรายได้ที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม	ตั้งแต่ต้นน�้า
จนถึงปลายน�า้	 โดยมีข้อเสนอแนวทางการด�าเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย	
ดังนี้
 ❍ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
	 	 1)	สนับสนุนการวิจัยพัฒนาและการใช้ประโยชน์จาก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี	 ควบคู่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน	 บริหารจัดการ 
ให้งานวิจัยตรงกับความต้องการ	 ผลงานงานวิจัยท่ีมีคุณภาพ	 สามารถ
แก้ไขปัญหาการเกษตรได้	โดยจดัสรรงบประมาณสนบัสนนุงานวิจยัอย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
	 	 2)	มีการจัดท�าฐานข้อมูล	 Big	 Data	 และปรับปรุงให้ 
ทนัสมยัตลอดเวลา	มคีลงัความรู้ทางด้านการเกษตร	ข้อมลูเชงิเศรษฐศาสตร์ 
ตั้งแต่ต้นทุนต่อกิโลกรัม	 (ไม่ใช่ต้นทุนต่อไร่)	 ราคารับซื้อ	 ราคาสินค้า 
ในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ	 ตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก 
ภาคการเกษตร	 และเผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกรและผู้มีส่วนในการผลิต
ตลอดห่วงโซ่ได้รับข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิต
สินค้าให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่และตลาด	 และเพิ่มอ�านาจ 
การต่อรองให้แก่เกษตรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาทีเ่หมาะสมและ
เป็นธรรม
	 	 3)	บริหารจัดการปริมาณสินค้าเกษตรไม่ให้เกิดภาวะ 
ล้นตลาดจนราคาตกต�่า	เช่น	การกระจายการผลิตทั้งในและนอกฤดูกาล
เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปี	มีการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด	
	 	 4)	การให้เกษตรกรปรบัเปลีย่นพชืปลูก	โดยเฉพาะไม้ยนืต้น	
เช่น	 ผลไม้	 ยางพารา	 ปาล์มน�้ามัน	 แนวนโยบายการบริหารจัดการต้อง
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มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบระยะยาว
	 	 5)	การก�าหนดมาตรการการน�าเข้าสินค้าเกษตร	 ต้อง
ปกป้องสินค้าชนิดเดียวกันในประเทศไม่ให้ได้รับผลกระทบ	 ทั้งน้ี	
มาตรการก�ากับดูแลการน�าเข้าต้องไม่ละเมิดต่อข้อตกลงทางการค้า	 
แต่อาจใช้มาตรการอ่ืน	 เช่น	 ต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรค-แมลง
ศัตรูพืชจากสินค้าน�าเข้า	ป้องกันการลักลอบน�าเข้าสินค้าเกษตร	เป็นต้น
 ❍ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
	 	 1)	สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ	 Smart	
Farmer	 เพื่อสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่	 ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต	 มีความรู้ด้านการตลาด	 และสามารถ
พฒันาตนเองให้ทนัสมัยตลอดเวลา	แต่ทัง้นีร้วมถึงเกษตรกรสงูวยัทีม่คีวาม
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้วย	 โดยไม่ละเลยการสนับสนุนเกษตรกร 
กลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อม	หรือเลือกที่จะท�าการผลิตในรูปแบบที่ตนถนัด
	 	 2)	สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 เอกชน	สถาบันการ
ศกึษา	ในการพัฒนาคดิค้นนวตักรรมทางการเกษตรใหม่ๆ	เพือ่น�ามาใช้ใน
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ
	 	 3)	จดัท�าฐานข้อมูลเกษตรกรทัง้ประเทศ	พร้อมท้ังปรบัปรงุ
ให้ทันสมัย	 เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจส�าคัญๆ	 ของ
ประเทศ	 และใช้ในมาตรการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ	 โดยเป็นฐาน
ข้อมูลเดียวกันของทุกหน่วยงาน

	 	 4)	สนบัสนนุให้เกษตรกรมทีีดิ่นท�ากินเป็นของตนเอง	มกีาร
ก�ากับดูแลราคาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรม
 ❍ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
	 	 1)	บริหารจัดการน�้า	เพื่อให้มีแหล่งน�้าที่เกษตรกรน�ามาใช้
ในไร่นาอย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี
	 	 2)	การก�าหนดปรับปรุงแผนปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว	
ควรมีการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่าย	 ทั้งภาครัฐ	 ผู้ประกอบการภาค
เอกชน	เกษตรกร	สถาบนัการศกึษา	และผู้ทีเ่กีย่วข้องกับการเกษตรอย่าง
แท้จริงตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก	 เพื่อให้ภาครัฐได้รับข้อมูลที่ 
ครบถ้วนทุกด้าน	ก่อนทีจ่ะใช้ยทุธศาสตร์ชาต	ิ20	ปี	เป็นคูม่อืในการบรหิาร
ประเทศต่อไป
  3)	การก่อสร้างและปรบัปรงุถนนในชนบท	เชือ่มโยงระหว่าง
หมู่บ้านต่อหมู่บ้านภายในต�าบล	ระหว่างต�าบลถึงอ�าเภอ	ระหว่างอ�าเภอ
ถึงถนนสายหลักที่ถูกละเลย	 การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ	 ถนนส่วนใหญ ่
ยงัเป็นถนนดนิ	ถนนลูกรงั	เป็นอปุสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชน	
นักเรียน	การขนส่งสินค้าเกษตร	การน�านักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในชนบท	จ�าเป็นจะต้องมีแผนในการก่อสร้าง	และปรับปรุงให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ
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มกีารบงัคบัให้สวมรองเท้า		เลกินุง่โจงกระเบน		ให้สวมผ้าถุง		สวมหมวก	
(มาลาน�าไทยสูม่หาอ�านาจ)	และเลกิกนิหมากเป็นต้น		ภาษาไทยกถ็กูตดั
สระออกไป	5	ตวั	แล้วตดัพยญัชนะออกไป	13	ตวั		เลยท�าให้คณะเกษตร
มีตึก	จรัด		
	 นอกจากนี้ท่านยังมีนโยบายให้ผู้ชายต้องใช้ช่ือที่ฟังดูเข้มแข็ง
และไม่มีค�าว่า	ใจ		ด้วยเหตุนี้	ดช.พอใจ	เจียมไชยศรี	จึงเปลี่ยนชื่อเป็น	
ดช.ยงยุทธ	เจียมไชยศรี			ผลงานของจอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ที่ควรแก่
การศกึษายงัมอียูอ่กีมากมาย	ท่านได้ก่อตัง้มหาวทิยาลยั	4	แห่ง	ท่ีรวมถงึ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย	 	หน่วยงานส�าคัญต่างๆ	ที่ท่านก่อตั้งไว ้
มีอยู่มากมาย		ท่านก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกในช่วงหลัง 
ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี	ที่เลิกใช้ภาษาไทยของท่านไปแล้วจึงไม่ได้ 
เขียนว่า	“กระซวงวัธนธัม”		
	 แต่การยกย่องให้ท่านเป็นผู ้ประดิษฐ์คิดค้นผัดไทยขึ้นนั้น
เป็นการเข้าใจผดิ	ผลงานชิน้โบว์แดงของท่านในเรือ่งนีเ้ป็นเพียงการท่ีท่าน
ส่งเสริมสนับสนุนการปรุงผัดไทยให้ดีขึ้น	 และส่งเสริมให้บริโภคผัดไทย
มากขึ้น		ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพความแร้นแค้นที่เกือบทุกคนยากจน
กันหมดในยามสงคราม
	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	2	ช่วง	
ช่วงแรกตั้งแต่	 ธันวาคม	 พ.ศ.	 2481	ถึง	 สิงหาคม	 พ.ศ.	 2487		และ 
ช่วงที่สอง	 ตั้งแต่	 เมษายน	 พ.ศ.	 2491	 	ถึง	 กันยายน	 พ.ศ.	 2500	 
การเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งหลายอยู่ในช่วงแรกของท่าน	 ซึ่งเป็นช่วง
สงครามโลกครั้งที่	 2	 	ยุคข้าวยากหมากแพง	ที่เริ่มต้นด้วยน�้าท่วมใหญ่ 
ในปี	 พ.ศ.	 2485	และข้าวปลาอาหารก็ถูกญี่ปุ่นซื้อด้วยเงินท่ีญี่ปุ่นพิมพ์
เอาเองตามอ�าเภอใจไปเป็นเสบยีงทหารญีปุ่น่จ�านวนมากมายท่ีขนส่งโดย
ขบวนเรือโยงทั้งวันทั้งคืน			
	 เม่ือสิน้สุดสงครามโลก	ไทยกต้็องเสยีข้าวเป็นปฏกิรรมสงคราม
ให้แก่อังกฤษอีกนับล้านตัน	 		ในช่วงนี้ข้าวสารขาดแคลนและต้องซื้อ 
โดยใช้บตัรปันส่วน	จอมพล	ป.	จงึสนบัสนนุให้คนไทยกนิก๋วยเตีย๋วเพราะ
เราสามารถท�าเส้นก๋วยเตีย๋วจากปลายข้าว	(ข้าวหกั)	ได้	ท่านสนบัสนนุให้

พืชสวน ส น ท น า

ผศ.ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี

ผัดไทย และท่านผู้น�าคนแรกของผม

	 พาดหัวตัวใหญ่ในหนังสือพิมพ์	 เรื่องท่ี	 พลเอกประยุทธ์	 
จันทร์โอชา	 นายกรัฐมนตรี	 ช่ืนชมความเป็นไทย	วัฒนธรรมไทย	และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย	ฯลฯ	ของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส	 ท�าให้ผม 
นึกย้อนกลับไปถึง	 จอมพล	 ป.	พิบูลสงคราม	 ท่านผู้น�าคนแรกของผม	 
รุ่น	“เชื่อผู้น�าชาติพ้นภัย”	 	ซึ่งปลูกฝังให้คนไทยในยุคนั้นมีความรักชาติ	 
มีวินัยกล้าหาญ	และมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกท่ีอาจล�้ายุคไปบ้าง		 เช่น	 
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ในค�าแถลงการณ์มิได ้กล ่าวถึงผัดไทย	การส่งเสริมให้กินผัดไทย 
ของท่านนั้นแน่นอนอยู่แล้ว			คนสมัยก่อนเรียกผัดไทยว่าก๋วยเตี๋ยว 
ผัดไทย	ท่านอยากให้เรียกเสียใหม่ว่า	 “ผัดไทย”	 ผัดไทยยุคท่านผู้น�า	 
ไม่ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ใช้เส้นจันทบูร	หรือเส้นหม่ีโคราช	 (เส้นเล็ก 
ตากแห้งจากโคราช)	ซ่ึงท�าให้สามารถตัดค�าว่าก๋วยเตี๋ยวท่ีค่อนข้างจะ
ระคายหูออกไปได้			ท่านแนะน�าว่าอย่าใส่หมูเพราะจะดูเป็นอาหาร 
คนจีนให้ใส่กุ้งหรืออย่างอื่นแทน	 ส�าหรับถั่วงอกที่ใส่นั้นก็อยู่ในโครงการ
ท�าสวนครัวท่ีท่านส่งเสริมอยู่แล้ว	 ท่านทูตนิตย์	พิบูลสงคราม	 เคยให้
สมัภาษณ์ว่า	จอมพล	ป.	บดิาของท่านไม่ได้แอนตีจ้นี	เพยีงแต่นยิมความ
เป็นไทยมากเท่านั้นเอง
	 หลักฐานที่ท�าให้เชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย	หรือผัดไทยนั้นมีมา 
แต่เดิม	และท่านผู้น�าไม่ได้คิดค้นขึ้น	มาจากหลายทาง		ทางหน่ึงมาจาก
ค�าสัมภาษณ์ที่ทายาทหลายท่านของท่านผู้น�าให้ไว้ทั้งในประเทศและ 
ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องผัดไทย	ซึ่งพอสรุปได้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย	 
มมีานานก่อนทีท่่านจอมพล	ป.	ขึน้ด�ารงต�าแหน่งนายกรฐัมนตร	ีก่อนนัน้
ครอบครวัของท่านชอบไปรบัประทานทีร่าชวงศ์		ท�าเองท่ีบ้านก็เคยและ
ไม่ทราบจรงิๆว่าใครเป็นผูท้�าขึน้เป็นคนแรก	หลกัฐานอกีทางหนึง่ท่ีแสดง

กินก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดโดยที่ไม่ได้เน้นไปที่ผัดไทย	ท่านผู้น�าเองก็ชอบ 
รับประทานก๋วยเต๋ียวแห้ง	 ก๋วยเตี๋ยวน�้า	 	ร้านท่ีท่านให้คนขับรถมาซื้อ 
เป็นประจ�าอยู่ใกล้ท่าน�้าตลาดพลู	ที่เรียกกันว่า	“ร้านก๋วยเตี๋ยวจอมพล”	
แต่นักเรยีนโรงเรียนวดันวลนรดศิรุน่ผมเรียกว่า	“ร้านก๋วยเตีย๋วจองหอง”		
	 ถ ้อยแถลงของท่าน	เก่ียวกับก๋วยเตี๋ยวมีความตอนหนึ่ง 
ว่า	 …………	อยากให้พี่น ้องกินก๋วยเตี๋ยวให้ท่ัวกันเพราะก๋วยเตี๋ยว 
มปีระโยชน์ต่อร่างกาย	มรีสเปรีย้ว	เคม็	หวานพร้อม	ท�าเองได้ในประเทศไทย 
หาได้สะดวกและอร่อยด้วย	 หากพ่ีน้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละ 
หนึ่งชามทุกวัน	วันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม	 ตกลง 
วันหนึ่งค่าก๋วยเตี๋ยวของชาติไทยหนึ่งวันเท่ากับเก้าสิบล้านสตางค์	 
ซึ่งเท่ากับเก้าแสนบาท	เป็นจ�านวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้	 เงินเก้าแสน
บาทนัน้กจ็ะไหลไปสูช่าวไร่ชาวนา	ชาวทะเล	ทัว่กนั	ไม่ตกไปอยูใ่นมอืใคร
คนหนึง่คนใดเพยีงคนเดยีว	และเงนิ	1	บาทกม็รีาคา	1	บาทซ้ือก๋วยเตีย๋ว
ได้เสมอ	ไม่ใช่ซื้ออะไรไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้	ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์
เต็มที่ในค่าของเงิน…………	จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม.	7	พ.ย.	2485				
	 จากค�าแถลงการณ์น้ีท�าให้อนุชนรุ่นหลังบางคนเข้าใจผิดไปว่า
ท่านผู้น�าได้ประดิษฐ์คิดค้นผัดไทยข้ึนในวันที่ออกแถลงการณ์	 แม้ว่า 
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ให้เห็นว่าท่านจอมพล	ป.	 ไม่ได้ประดิษฐ์คิดค้นผัดไทยขึ้นก็คือว่าท่าน 
ไม่เคยถูกคุณชายคึกฤทธิ์	ปราโมทย์	 ที่อยู่ต่างขั้วการเมืองกันค่อนแคะ 
ในเรื่องนี้เลย	ทั้งในหนังสือพิมพ์สยามรัฐและในหนังสือสี่แผ่นดิน
	 อีกทางหนึ่งในวัยเด็ก	 ผมอยู่บ้านริมคลองเป็นส่วนใหญ่จึงเห็น
เรือขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทย	พายผ่านไปมาเกือบทุกวันซ่ึงให้ความรู้สึกว่า
อาหารนีม้มีานานแล้ว		ขณะทีส่่งเสรมิการกนิก๋วยเตีย๋วนัน้ผมมอีายเุพยีง
หกขวบ	ผมจึงไม่มั่นใจเกี่ยวกับความจ�านั้น	 โชคดีที่ท่านศาสตราจารย	์ 
อาบ	 นคะจัด	 ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าผมหนึ่งรอบได้กรุณายืนยันว่าผัดไทย 
ที่เดิมเรียกกันว่าก๋วยเต๋ียวผัดไทยนั้นมีขายกันอย่างแพร่หลาย	ก่อนยุค
จอมพล	ป.	มานานแล้ว	และท่านได้บอกอกีด้วยว่าก๋วยเตีย๋วนีม้ต้ีนก�าเนดิ
มาจากก๋วยเตี๋ยวผัดแต้จิ๋ว	ซึ่งตรงกับใน	Gastronomica	ท่ีค้นคว้าไว้ว่า 
เราได้ผัดไทยมาจากชาวจีนอพยพท่ีมาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยซ่ึงส่วนมาก
เป็นจีนแต้จิ๋ว	แต่กลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผัดไทยในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นไทย	100%	
	 ผดัไทยมีรสชาติเปรีย้วเคม็หวานและแต่งพรกิให้เผด็ตามความ
ชอบซึง่เป็นลกัษณะประจ�าของอาหารไทยส่วนใหญ่	ถ้าปรุงอย่างเหมาะสม 
แต่ละรสจะไม่ถูกกลบโดยรสอื่น	ทุกรสจะไปด้วยกันอย่างกลมกล่อม	 
ส่วนความกรุบกรอบและเนื้อสัมผัสของไช่โป๊		ถั่วงอก		ถั่วลิสงบดหยาบ	 
ใบกยุช่าย	เต้าหูเ้หลอืง	และเส้นกจ็ะแตกต่างไล่เรยีงกนัไปอย่างกลมกลืน			
 ด้วยอจัฉรยิภาพการครวัของคนไทย	ท�าให้เราสามารถเปล่ียนแปลง
อาหารเดิมที่ถือว่าเป็นอาหารส�าหรับกรรมกร	 มาเป็นอาหารชั้นเลิศได	้
และด้วยการส่งเสรมิผลกัดนัของผูน้�าคนแรกของผมอย่างเต็มที	่พร้อมทัง้
ความพยายามของเชฟในยุคหลังๆ	 ท่ีจะยกระดับผัดไทยให้สูงข้ึนไปอีก 
จนเป็นผัดไทยทิพย์สมัย	และผัดไทยท่ีมีชื่อเสียงต่างๆอีกมาก	ผมจึงไม่
แปลกใจเลยที่ผัดไทยติดอันดับต้นๆ	ของอาหารนานาชาติอยู่เสมอ
	 โดยทัว่ไปประเทศต่างๆ	ในเอเชยีตะวนัออกเฉยีงใต้ทกุประเทศ	
มีก๋วยเตี๋ยวผัดที่ได้รับอิทธิพลจากจีนอพยพจากส่วนต่างๆ	 ของประเทศ
จีนท้ังสิ้น	 และเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละชาติก็ปรับรสชาติให้เข้ากับรสนิยม
ของชาตินั้นๆ	 เช่น	 มี่กอเร็ง	ของอินโดนีเซีย	 บรูไนดารุสซาลาม	 	และ
สิงคโปร์	คั่วหมี่	ของลาว	เฝอผัด	(เฝอส่าว)	ของเวียดนาม	ที่ไม่คล้ายคลึง
กับผัดไทยเลย	 จนท�าให้ผมไม่สนใจค�ากล่าวอ้างของบางท่านที่ว่าผัดไทย
มาจากเฝอส่าว	ไม่ว่าตัง้แต่สมยักรงุศรอียธุยาหรอืสมัยกรงุเทพ	ความสงสยั
ของผมที่ว่าเวียดนามมาเห็น	“เส้นจันท์”	ของเราเลยได้ความคิดที่จะท�า

เส้นเฝอ	ยังฟังดีกว่า			
	 พม่าก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดหลายชนิด	ชนิดที่ใกล้เคียงกับกับผัดไทย
เพยีงเล็กน้อย	ได้แก่	ก๋วยเตีย๋วผัดอาหารทะเล	(ka-gee	kai)	ก๋วยเตีย๋วผดั
ของประเทศใกล้เคยีง	ทีค่ล้ายคลงึกบัผัดไทยมากทีส่ดุได้แก่	ก๋วยเต๋ียวผดั
ของชาวเปอรานากัน	(Peranakan,	 Straits-born	 Chinese,	 Baba- 
Nyonya)	ที่สืบเชื้อสายมาจากชาวจีนอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานที่ป ีนัง	
ช่องแคบมะละกา	สิงคโปร	์และเกาะภูเก็ตของไทย	 ความคล้ายคลึงของ
ก๋วยเตี๋ยวผัดของชาวเปอรานากัน	 อาจเนื่องมาจากการติดต่อกับไทย 
อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง	อาหารชนิดที่คล้ายกับผัดไทยได้แก่		Mee	Siam	
ที่มีต้นก�าเนิดจากไทย	และ	Char	Kway	Teow	(ก๋วยเตี๋ยวผัด)	ที่ใส่หอย
แครงลวกสุกและกุนเชียงในการผัดขั้นสุดท้าย	 เมื่อพิจารณาถึงก๋วยเตี๋ยว
ผัดในประเทศใกล้เคียงแล้วอาจสรปุได้ว่าผัดไทยเป็นอาหารทีม่ต้ีนก�าเนดิ
จากก๋วยเตีย๋วแต้จ๋ิวทีไ่ด้รบัการปรงุแต่งจนดเีลศิขึน้มาถงึระดบันีโ้ดยฝีมอื
ชาวไทยโดยแท้
	 ในยคุละครบพุเพสันนวิาสนี	้ออเจ้าทัง้หลายจะถกูชกัน�าให้มอง
ย้อนยคุไปยงัวฒันธรรมอนัดงีามทีเ่ราเคยมมีาก่อน	ผมในฐานะอดตียวุชน
ทหารระดับประถมปีที่หน่ึงของ	 จอมพล	ป.	พิบูลสงคราม	ท่านผู้น�า 
คนแรกของผม	ที่ได้รับการสั่งสอนให้รักชาติ	มีวินัย	และสนใจวัฒนธรรม
ตะวนัตก	เพือ่ให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปเป็นมหาอ�านาจในอนาคต	จงึขอ
น�าบางส่วนของชีวิตสมัยนั้นมาเล่าสู่กันฟังบ้าง
	 ค�าแนะน�าสุดท้ายเกี่ยวกับการท�าผัดไทยให้อร่อยก็คือ	ใช้ส่วน
ประกอบทีม่คุีณภาพในอตัราส่วนทีเ่หมาะสม	ผัดทลีะน้อยเป็นระยะเวลา
ส้ันๆ	ในกระทะทีร้่อนจดั		การคุมไฟเป็นจดุส�าคัญทีสุ่ดของการท�าผดัไทย
 ท้ายทีส่ดุนีผ้มขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์	อาบ	นคะจดั 
ที่ได้ให้ข้อมูลส�าคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของผัดไทย

เกี่ยวกับผู้เขียน : 
Email : yongyutbiochem@yahoo.com

โทร 08-1627-7287
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สะพานข้ามไปยังเกาะไข่มุก
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	 ได้ยินชื่อ	“ไข่มุกมิกิโมโต้”	มาตั้งแต่เด็กๆ	จากที่ผู้ใหญ่เขาคุย
กัน	 และจากโฆษณาทางโทรทัศน์	 ไม่ได้มีความสนใจอะไรที่นอกเหนือ 
ไปจากการรับทราบว่า	 ไข่มุก	คือ	 เครื่องประดับเม็ดกลมๆ	ขาวๆ	วาวๆ	 
ที่ดูสวยดี	จนกระทั่งโต	เรียนหนังสือ	มีความรู้เพิ่มขึ้น	จึงทราบว่า	ไข่มุก	
เป็นผลผลติของหอยชนดิหนึง่	ลกัษณะคล้ายหอยนางรม	เกดิจากการท่ีมี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในตัวหอย	 เช่น	 หิน	 กรวด	ทราย	หอยเกิดการ
ระคายเคือง	 จึงหล่ังสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาเคลือบ 
สิ่งแปลกปลอมนั้นไว้จนหนาขึ้นเรื่อยๆ	สารละลายนี้มีความวาววาม	
	 ไข่มุกในธรรมชาติจึงมีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน	ที่ส�าคัญคือ	
หอย	 1,000	 ตัว	 อาจจะพบหอยมุกอยู่เพียงตัวเดียว	 ปัจจุบันไข่มุก 
ส่วนใหญ่จึงเป็นไข่มุกเล้ียง	 เกิดจากการที่มนุษย์เลียนแบบธรรมชาติ	 
น�าหอยเป็นๆ	มางัดฝา	แล้วฝังเนื้อเยื่อ	หรือนิวเคลียสเข้าไป	น�ามาเลี้ยง	
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด	 หอยก็จะหล่ังสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต
ออกมาเคลอืบเนือ้เยือ่นัน้เช่นกัน	เมือ่ได้ขนาดตามต้องการกจ็ะน�าออกมา
จากฝาหอย
	 ทั้งไข่มุกที่เกิดจากธรรมชาติ	 และไข่มุกที่น�ามาเล้ียงต่างก็เป็น
มุกแท้ๆ	ทั้งสิ้น
	 มโีอกาสไปท่องเทีย่วทีป่ระเทศญีปุ่น่	มเีพือ่นชวนไปเกาะไข่มกุ 
มิกิโมโต้	 ไปดูพิพิธภัณฑ์ไข่มุกมิกิโมโต้จึงไม่ปฏิเสธ	 เพราะไข่มุกมิกิโมโต	้
เป็นไข่มุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้ว	และทราบมาว่า	มิกิโมโต้	เป็นมุก
เลี้ยงรายแรกของโลก
	 เกาะไข่มุก	อยู่ที่ชายฝั่งเมืองโทบะ	ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมือง	2	ฝั่ง	
ฝั่งหนึ่งเป็นปราสาท	 และอีกฝั่งหนึ่งเป็นท่าเรือ	 โทบะอยู่ตรงกลางของ
จังหวัดชิมะ	 (หรือมิเอะในปัจจุบัน)	 และเป็นเมืองท่าที่มีเรือมาจอดพัก 
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปทางทะเลจากโอซาก้า	ถึง	โตเกียว	

พืชสวน ท่ อ ง เ ที่ ย ว

พรรณนีย์ วิชชาชู

มิกิโมโต้...ต�ำนำนไข่มุกเลี้ยงของโลก
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โคคิชิ

สะพานข้ามไปยังเกาะไข่มุก
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	 การเดินทางไปยังเกาะไข่มุกครั้งน้ี	 นั่งรถไฟจากสถานีอิเสะชิ	
เมืองมิเอะ	 ไปลงที่สถานีโทบะ	 ใช้เวลาประมาณ	 15	 นาที	 เดินต่อไป
ประมาณไม่ถึง	 10	 นาที	 ก็ข้ามสะพานที่มีหลังคาเข้าไปยังเกาะไข่มุก	 
ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น	4	ส่วน	คือ	ลานไข่มุก	พิพิธภัณฑ์ไข่มุก	ส่วนสาธิต
การด�าน�้าเก็บไข่มุก	และร้านค้า
 ที่พิพิธภัณฑ์ไข่มุก	จะได้พบกับเรื่องราว	ภาพ	และข้าวของเครื่องใช้
ของ	โคคชิ ิมกิโิมโต้	ผูร้เิริม่คดิค้นไข่มกุเลีย้งเป็นคนแรกของโลก	เรือ่งราว
ดงักล่าวจะแสดงให้เหน็ถึงความส�าเรจ็	2	ประการส�าคัญ	คอื	ประการแรก	
ความส�าคัญของอุตสาหกรรมมุกเลี้ยง	และประการที่	2	คือ	ความส�าคัญ
ของไข่มุกในฐานะที่เป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
	 โคคิชิ	เกิดเมื่อ	25	มกราคม	ค.ศ.1858	เป็นบุตรชายคนโตของ
ครอบครวัเจ้าของร้านก๋วยเตีย๋วชือ่	“อาวาโกะ”	อยูท่ีโ่ทบะ	เขามีน้องชาย
อีก	 8	 คน	 และ	 น้องสาว	 3	 แต่น้องชายเสียชีวิตเม่ือยังเล็กเสีย	 2	 คน	 
เมื่อเขาอายุระหว่าง	 9-11	 ปี	 เขา	 เรียนอ่าน	 เขียน	 และคณิตศาสตร	์ 
พออายุ	 12	ปี	 เขาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน	 ซึ่งไม่ค่อยได้มีใครได้เรียน
มากนักในสมัยนั้น
	 โคคิชิ	ใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเขาจะต้องเป็นคนที่ร�่ารวยที่สุดอันดับที่	3	
ของโทบะ	เพราะอันดับที่	1	และ	2	เขาคงไม่สามารถเป็นได้	เพราะธุรกิจ
ร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวของเขาไม่สามารถท�ารายได้ให้มากนัก
	 โคคิชิต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ	 15	ปี	 เพื่อมาช่วยกิจการ
ของครอบครวั	เนือ่งจากเศรษฐกจิไม่ด	ีกจิการของครอบครวัก�าลงัประสบ
ปัญหา	 พ่อของโคคิชิได้ท�าหลายกิจการมากขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับ
ครอบครัว	โคคิชิมาช่วยครอบครัวขายผัก	และถ่าน
	 ประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้น	 เป็นยุคปลายสมัยเอโดะ	 หรือยุค
สุดท้ายของเหล่าซามูไร	ญี่ปุ่นถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เปิดประเทศ
ค้าขายกับชาติตะวันตก	ขณะเดียวกันโคคิชิซึ่งต้องรับผิดชอบกิจการของ
ครอบครวัต่อจากพ่อกไ็ม่สามารถต้านทานกระแสดงักล่าวได้	เขาจงึมองหา
กจิการอืน่ทีค่ดิว่าจะสร้างรายได้ให้กบัครอบครวัได้	และกจิการท่ีเขาสนใจ
คือการท�าฟาร์มหอยมุกซึ่งเขาเห็นมาตั้งแต่เด็ก
	 ปี	ค.ศ.	1888	โคคิชิก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้น	โดยในระยะ
แรกนั้น	หอยมุกต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก	จึงมีความไม่แน่นอน	โคคิชิ
ต้องล้มลุกคลุกคลานกับกิจการฟาร์มหอยมุกอยู่หลายปี	 แต่เขาไม่ย่อท้อ	
พยายามคิดหาวิธีการที่ไม่ต้องพึ่งธรรมชาติ	 นั่นคือต้องท�าให้หอยผลิต
ไข่มุกเองได้โดยไม่ต้องรอธรรมชาติ
	 ในปี	ค.ศ.	1893	โคคิชิประสบความส�าเร็จในการเลี้ยงหอยมุก	
แต่ในระยะแรกมุกที่เล้ียงได้ยังมีรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นมุกเสี้ยว	 จนกระทั่ง	
12	ปีต่อมาเขาจึงสามารถท�าให้มุกที่เลี้ยงเป็นเม็ดกลมๆ	ได้ส�าเร็จ
	 ความส�าเร็จในการเลี้ยงหอยมุกของโคคิชิ	 ท�าให้เขาสามารถ
สร้างแบรนด์	ไข่มุกมิกิโมโต้	และเปิดร้านขายไข่มุกบนถนนกินซ่า	ซึ่งได้
ช่ือว่าเป็นถนนสายที่ขายของแพงที่สุดของญี่ปุ่นต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และในปี	 ค.ศ.	 1913	 มีการส่งไข่มุกออกไปขายที่ประเทศอังกฤษ	 
เป็นครัง้แรก	ต่อมากส่็งออกไปยงัประเทศอืน่ๆ	เช่น	สหรฐัอเมรกิา	ฝรัง่เศส	
จีน	อินเดีย
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	 เหตกุารณ์ทีท่�าให้	ไข่มกุมกิโิมโต้	โด่งดงัสดุๆ	ในต่างประเทศ	คอื
การที่โคคิชิได้พบกับโทมัส	อัลวา	 เอดิสัน	ผู้คิดค้นหลอดไฟฟ้า	และเป็น 
ผู้ก่อตั้งบริษัท	เจนเนอรัลอีเล็คทริค	(GE)	โคคิชิน�าไข่มุกมิกิโมโต้ให้โทมัส
ได้ชม	จนโทมสัออกปากว่าเป็นมุกเลีย้งทีง่ดงามเหมอืนไข่มกุจรงิ	การพบกนั
ของทัง้สอง	เป็นข่าวในหนงัสอืพมิพ์นวิยอร์คไทมส์	หนงัสอืพมิพ์ยกัษ์ใหญ่
ของสหรัฐอเมริกา	ส่งผลให้ชื่อของ	“ไข่มุกมิกิโมโต้”	โด่งดังไปทั่ว
	 ในป	ี ค.ศ.	 1930	 โคคิชิ	 ได้รับยกย่องจากราชส�านักของญี่ปุ่น	 
ให้เป็นนักประดิษฐ์ชั้นน�าของญี่ปุ่น	 ได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระจักรพรรดิ์	 
ณ	พระราชวังอิมพีเรียล	 นับเป็นเกียรติยศสูงสุดท่ีโคคิชิ	 ลูกชายเจ้าของ
ร้านก๋วยเตีย๋วในอดตีได้รบั	หลงัจากทีเ่ขาอดทน	ต่อสู	้และฝ่าฟันอปุสรรค
ทั้งปวงมาได้ด้วยสติปัญญา	และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของเขา
	 เดินดูภาพ	และอัตชีวประวัติของ	โคคิชิ	เสร็จแล้ว	ก็เดินต่อไป
ยังห้องจัดแสดงวิธีการเลี้ยงหอยมุก	 ตั้งแต่การฝังเน้ือเยื่อ	 จนถึงการ 
เก็บเกี่ยว	 การคัดเลือกไข่มุกท่ีมีคุณภาพ	 อุปกรณ์	 เครื่องมือท่ีใช้ในการ
เพาะเลี้ยง	มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดสอบว่าสร้อยไข่มุกเส้นใดเป็นไข่มุกแท้	
หรือไข่มุกเทียม
	 มส่ีวนจดัแสดงไข่มกุ	ทีน่�ามาท�าเป็นเครือ่งประดบัสตร	ีงานศลิป์
ต่างๆ	รวมทั้งมงกุฎ	ให้ผู้เข้าชมสามารถสวมมงกุฎถ่ายรูปได้ด้วย
	 ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์	 มีบริเวณให้ชมการงมหอยมุกของ 
นักด�าน�้าที่เรียกว่า	อะมะ	ซึ่งอะมะจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น	สวมชุดขาว
ด�าผดุด�าว่ายในน�า้ท่ามกลางอณุหภมูเิลขตวัเดยีว	แต่พวกเธอท�างานแบบ
ไม่สะทกสะท้าน	ตามข้อมูลระบุว่า	อะมะ	มีบทบาทส�าคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไข่มุก	 เพราะอะมะจะรวบรวมหอยนางรม
ส�าหรับเพาะเลี้ยงไข่มุก	 แล้วน�ากลับไปในมหาสมุทร	 รวมทั้งจะน�าหอย 
ไปอยู่ในที่ปลอดภัยในกรณีที่มีปรากฎการณ์น�้าเปลี่ยนสี	หรือพายุไต้ฝุ่น
	 บริเวณรอบๆ	 อาคารพิพิธภัณฑ์	 จัดเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ ่น	 
มีต้นปาล์ม	และต้นสน	ที่เขียวขจี	มีรูปปั้นโคคิชิ	ยืนตระหง่าน	เหมือนกับ
บรรพบุรุษที่คอยเฝ้าดูการพัฒนาเติบโต	และการก้าวเดินไปข้างหน้าของ	
“ไข่มุกมิกิโมโต้”	ตลอดไป
	 นบัว่าคุม้ค่ากบัโปรแกรมพเิศษทีไ่ม่ได้ก�าหนดไว้ในการท่องเทีย่ว
ครั้งนี้
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รูปปั้นโคคิชิ

อะมะ ด�าน�้างมหอยมุก
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	 •	 เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้าง	-	-	คว�่าไว้
	 •	 พลิกมือขวาตะแคงขึ้น	ท�าช้าๆ	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 ยกมือขวาขึ้น	ครึ่งตัว	-	-	ให้รู้สึก	-	-	มันหยุดก็ให้รู้สึก
	 •	 เอามือขวามาที่สะดือ	-	-	ให้รู้สึกตัว
	 •	 พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น	-	-	ให้รู้สึกตัว
	 •	 ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัว	-	-	ให้มีความรู้สึก
	 •	 เอามือซ้ายมาที่สะดือ	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอก	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 เอามือขวาออกตรงหน้า	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 ลดมือขวาลงที่ขาขวา	ตะแคงไว้	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 คว�่ามือขวาลงที่ขาขวา	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 เลื่อนมือซ้ายขึ้นที่หน้าอก	-	-	ให้มีความรู้สึก
	 •	 เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง	-	-	ให้มีความรู้สึก
	 •	 ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้าย	ตะแคงไว้	-	-	ให้มีความรู้สึก
	 •	 คว�่ามือซ้ายลงที่ขาซ้าย	-	-	ให้รู้สึก
	 •	 ท�าต่อไปเรื่อยๆ	-	-	ให้รู้สึก

(ดูภาพประกอบ)

 วิธีเจริญสติโดยการสร้างจังหวะในอิริยาบถนั่ง
	 วธินีีป้ฏบัิตโิดยการลืมตา	จงึสามารถน�ากลอบุายและหวัใจของ
การผกูสตด้ิวยวิธนีีผ้นวกสอดคล้องเข้าไปใช้ในชวีติประจ�าวนัได้เป็นอย่างดี
และสะดวกเพราะตลอดเวลาทั้งวัน	 คนเราเคล่ือนไหวอยู่ตลอดเวลา	 

พืชสวน น่ า รู้

รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

สติปัฏฐาน 4 : สูตรส�าเร็จในการสร้างสติ
	 พระพทุธองค์ได้สรปุรวมวธิสีร้างสตไิว้เป็นสตูรส�าเรจ็ทีส่มบรูณ์	
กะทัดรัดประยุกต์ใช้ในทุกขณะจิต	ทั้งเวลาที่ก�าลังปฏิบัติธรรม	ตลอดถึง
ใช้ได้กบัชวีติประจ�าวนัให้เกดิสตคิอยเฝ้าด	ูสอดส่องชีวติของตนเองให้เหน็
ความคิด	 เห็นจิตใจของตนเองซ่ึงรวมเรียกว่า	สติปัฏฐาน 4	 ด้วยการ 
ผกูสตลิงที	่กาย	และ	จติ	ของตนเองรวมไปถงึการเฝ้าด	ูความรูส้กึ	(เวทนา)	
และอารมณ์	(ธรรม)	ที่เกิดในตน	
	 สติปัฏฐาน	4	เป็นทางสายเอก	(เอกายโน มัคโค)	ที่ตรง	ลัดสั้น
และสมบูรณ์แบบ	 เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อความบริสุทธ์ิแห่งมนุษย์ 
ทั้งหลาย	 สามารถท�าให้บุคคลบรรลุธรรมสูงสุดด้วยธรรมท่ีควรรู้	 ได้แก่
มรรคมีองค์	 8	 เกิด	ญาณ	ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง	 ต่างเก่า	 ล่วงภาวะเดิม 
ไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ	พิไรร�าพันขึ้นอีกต่อไป	และดับทุกข์ได้เป็น
ที่สุด	จิตด�ารงสภาพปกติไม่หวั่นไหว	อยู่ในสภาพสงบ	สันติสุขตลอดกาล	
 1.  กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน	 คือตั้งสติให้อยู่กับฐานที่กาย	
โดยผูกสติลงที่กายด้วย	วิธี	อุบาย	เทคนิค	ต่างๆ	
	 	 (1)	 ผูกสติเฝ้าดูลมหายใจ	(อานาปานสติ)	
	 	 (2)	 ผูกสติลงที่อิริยาบทใหญ่	 คือ	 ยืน	 เดิน	 นั่ง	 นอน	
(อิริยาบถปัพพะ)
	 	 (3)	 ผูกสติลงที่อิริยาบถย่อย	เช่น	คู้แขน	เหยียดขา	กิน	ดื่ม	
(สัมปชัญญปัพพะ)
	 	 (4)	 ผกูสตกิบัการเหน็ความโสโครกของกาย	(ปฏกิลูสัญญา
กรรมฐาน)
	 	 (5)	 ผูกสติกับการเห็นส่วนประกอบของร่างกาย	 (ธาตุ
กรรมฐาน)	 ว่าเป็นของแข็ง	 (ดิน)	 เป็นของเหลว	 (น�้า)	 เป็น	 แก๊ส	 (ลม)	 
เป็นความร้อน	(ไฟ)	
	 	 (6)	 ผูกสติกับการเปลี่ยนแปลงของซากศพในสภาพต่างๆ	
(นวสีวถิกา	หรือ	อสุภกรรมบาน)	
	 อุบายต่างๆ	ที่ใช้ก�าหนดเหล่านี้	เพื่อเป็นการผูกสติลงที่กายให้
เห็นสภาพของกายตามที่เป็นจริง	 ให้จิตสงบลง	 เม่ือจิตสงบลงจะเกิด
สมาชิกขึ้น
	 หลวงพ่อเทยีน	จติตฺสโุภ	ผูซ้ึง่ประยกุต์อริยิาบทปัพพะ	(อริยิาบถ
ใหญ่)	และสมัปชญัญปัพพะ	(อิรยิาบถย่อย)	ขึน้มาเป็น	วธิกีารสร้างจงัหวะ 
ด้วยการผกูสตลิงทีจ่งัหวะและความเคลือ่นไหวของมอืและแขนทีส่ร้างขึน้
เป็นวิธีเจริญสติในอิริยาบทนั่ง	ปฏิบัติได้ดังนี้	:	
	 •	 นั่งพับเพียบ	นั่งเหยียดขา	นั่งขัดสมาธิ	นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าอยู่
ก็ได้
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เดินบ้าง	นั่งบ้าง	ยกมือ	ยกแขนบ้างเหลือบซ้ายแลขวาบ้าง	ตลอดทั้งกิน	
ดื่ม	 พูด	 กะพริบตา	 หายใจ	 ล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหว	 และล้วน 
เป็นจังหวะแฝงอยู ่ทั้งสิ้น	 เมื่อสติมีพลังพอจะสามารถผูกลงกับการ 
เคลื่อนไหวต่างๆ	 ในกายทุกอย่างได้ในทุกขณะโดยอัตโนมัติ	 จึงสามารถ
ผูกสติลงที่กายได้ตลอดเวลา
 2.  เวทนานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	คอืการสติเฝ้าดทูีฐ่านแห่งความ
รูส้กึต่างๆ	ทีเ่กดิข้ึนในกายในจติ	คอืเหน็เวทนาทีเ่วทนา	เหน็ซึง่ความสบาย
และความไม่สบาย	ปวดเมือ่ยตลอดถงึความปรกต	ิไม่ปวดไม่เมือ่ย	สมัผสั
ความสบายของกาย	 อาทิ	 ปีติและสุขที่เกิดขึ้นในความรู้สึกขณะปฏิบัติ	 
ซึง่ทางโลกเรยีกความสบายการนีว่้า	สขุ	และความไม่สบายกายนีว่้า	ทกุข์ 
เห็นความพอใจ	ความไม่พอใจ	ตลอดถึงความเป็นกลางๆ	เฉยๆ	
 ความสขุและความทกุข์ทีเ่กดิขึน้นัน้	ต้องอาศยัปัจจัยภายนอก	คอื 
รูป	รส	กลิ่น	เสียง	กายสัมผัส	หรือ	อารมณ์ทางจิตมาหล่อเลี้ยง	ผ่านทาง
อายตนะ	6	คอื	ตา	ห	ูจมกู	ลิน้	กาย	ใจ	หรอืไม่ต้องอาศยัสิง่ต่างๆ	ดงักล่าว
นั้นมาหล่อเลี้ยงหลอกล่อ	 ด้วยเกิดจากความสงบภายใน	 ความรู้เท่าทัน
อารมณ์ที่เกิดขึ้น	ตลอดถึงความสงบสุขจากการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆ	
	 ในการปฏิบัติเมื่อผูกสติลงที่กาย	 เช่น	ที่ลมหายใจ	กายจะเริ่ม
สงบ	เพราะไม่ได้สญูเสยีพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์	ด้วยมสีติคอยตรงึ
จิตไว้ที่กายกับลมหายใจ	 หรือกับการเคลื่อนไหว	 จิตจะเร่ิมสงบ	 เกิด
ผลพลอยได้คอื	เกดิความอิม่ใจหรือปีต	ิเกดิความพอใจเป็นสขุขึน้ในขณะที่
ก�าลงัปฏบิตัอิบรมจติ	ซึง่เมือ่ช�านาญแล้วจะสามารถทรงปีตแิละสขุน้ีไว้ใน
ชีวิตประจ�าวันได้ด้วย	 ท�างานหรือการใดๆ	 จะไม่เหน็ดเหนื่อย	 ไม่เพลีย	 
ไม่เซ็ง	 แต่จะคล่องตัว	 สดชื่น	 สะดวกง่ายดายในทุกอย่างท่ีกระท�า	 
จึงมีคุณค่าและประโยชน์มากในการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน
	 ในการปฏิบัติบางวิธี	 เช่น	 การสังเกตดูความเคลื่อนไหว	สร้าง
จังหวะตามแนวของหลวงพ่อเทียน	 จิตฺตสุโภ	 อาจข้ามผ่านความรู้สึก 
เยีย่งปีตแิละสขุไปเลย	สตติายดรููเ้ท่าทนัแนบแน่นอยูก่บัความเคลือ่นไหว
กับจังหวะ	 และความเปล่ียนแปลงไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆ	 จึงอาจข้าม
หรือเลยผ่านความรู้สึกแห่งปีติ	และสุขขององค์ฌานไปเลย	ล่วงไปเข้าถึง	
สมาธิจิต	มีการรวมเป็นหนึ่งของจิต	(เอกัคคตา)	เลยทีเดียว	เป็นอุเบกขา
จติ	จติเป็นกลางแต่ยงัคงตืน่ตวัตืน่ใจอยูเ่สมอ	ลกัษณะนีจ้ะต่างจากอารมณ์
อุเบกขาจิตในสมถกรรมฐาน	 ซึ่งด�ารงจิตให้เป็นกลางอยู่ด้วย	 การถูกกด
ระงับไว้ด้วยอ�านาจของ	ฌาน	 แห่ง	 อัปปนาสมาธิ	 ประสาทวิญญาณถูก 
ปิดกั้นไม่รับรู้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางทวารทั้งหกหมด
	 การผูกสติลงที่ความรู้สึก	 (เวทนา)	 จะท�าให้เห็นประสบการณ์	
กลไกการท�างานในขณะที่กายที่กระทบ	 (ผัสสะ)	 กับสิ่งแวดล้อม	 นั้นคือ
อายตนะภายนอก	6	ได้แก่	รูป	รส	กลิ่น	เสียง	โฌฏฐัพพะ	และใจ	และ
การรับรู้ด้วยวิญญาณ	 6	 คือ	 จักขุวิญญาณ	 โสตวิญญาณ	ฆานวิญญาณ	
ชิวหาวิญญาณ	กายวิญญาณ	และ	มโนวิญญาณ	
	 สติจะชี้ให้เห็นอย่างชัดเจนว่า	จิตมีแนวโน้มต่อประสบการณ์ที่
สัมผัสอยู่นั้นอย่างไร	 มีความรู้สึกตอบสนองไปในทางบวก	 (อภิชฌา)	 
ทางลบ	 (โทมนัส)	 หรือเป็นกลางๆ	 (อัพยากฤติ)	 สามารถปล่อยวาง	 
ก้าวล่วงพ้น	ไม่ถูกปรงุแต่ง	ไม่ตกเป็นทาสของความรูส้กึได้เวทนาจงึไม่ทกุข์

 3.  จติตานปัุสสนาสตปัิฏฐาน	เป็นการผกูสตลิงท่ีฐานแห่งจติ	
เห็นจิต	 ให้เห็นจิตใจ	 ว่าก�าลังชอบหรือไม่ชอบ	หรือว่าเป็นกลางๆ	 ไม่ได้
ชอบหรอืไม่ชอบ	(เช่นจติอยูห่รอืไม่อยูใ่นความโลภ	ความโกรธ	ความหลง	
จิตอยู่หรือไม่อยู่ในความปล่อยวาง	 จิตอยู่ในอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์
ฟุ้งซ่าน	 จิตอยู่หรือไม่อยู่ใน	ฌาน	 จิตอยู่ในลักษณะของอริยบุคคลหรือ
ปุถุชน)	 ให้เห็นว่าจิตก�าลังคิดอะไรไปตามอ�านาจความโลภ	 ความโกรธ	
หรือความหลงอย่างไร	เป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่	หรือคิดตามแนว
ความคดิของตนเพือ่ตอบสนองความต้องการของตน	โดยไม่ค�านงึถงึข้อมลู
ความจริงที่ก�าลังประสบอยู่ในขณะนั้นๆ
	 ดังนั้นความคิดปรุงแต่ง	(สังขาร)	จึงมีบทบาทอย่างมากในชีวิต
ประจ�าวัน	ทันที่ทีเราประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ	 เราก็ด่วนตัดสินใจทันที
แล้วว่าเราชอบหรอืไม่ชอบ	แม้กระทัง่รกัหรอืเกลียดขึน้มาทนัท	ีเกิดความ
รู้สึกด้านบวกหรือด้านลบขึ้นมาโดยฉับพลัน	ความรู้สึกกลางๆ	เฉยๆ	นั้น
แทบจะหาได้ยาก	ทัง้นีท้ัง้นัน้เป็นเพราะไม่เหน็ความคิดของตนเองนัน้เอง	
ความคิดในลกัษณะลกัคดิไปตามมมุบวกหรอืโลภ	และความคดิในทางมมุ
ลบหรอืโกรธ	ตลอดถงึความคดิทีไ่ม่บวกไม่ลบ	แต่เป็นไปตามลกัษณะหลง
งมงายในอัตตาตัวตนมาเป็นตัวน�าลากจูงจิต	 ท�าหน้าที่แทนจิต	 ไม่เปิด
โอกาสให้จิตท�าหน้าที่ของมัน	 ไม่ให้จิตได้เห็นความจริงโดยแท้จริงความ
คิดพาเข้าป่าเข้าพง	คิดไปต่างๆ	นาๆ	หรือที่เรียกว่าใจลอย	เพราะขาดสติ
ควบคมุจติหรอืคอยเฝ้าดูจติ	จติเข้าไปเสวยอยูใ่นความคดิ	ความคิดจงึกลบั
เป็นตัวน�าท�าหน้าที่แทนธาตุแท้ของจิต	หรือ	จิตบริสุทธิ์ 
	 การเฝ้าดูจิตจึงมีความส�าคัญอย่างยิ่ง	 เพื่อให้จิตหรือตัวมันเอง
อย่างแจ่มแจ้งนั่น	 คือ	ผูกสติลงที่จิต	 มีสติคอยเฝ้าดูจิตให้เห็นความคิด	 
ไม่ปล่อยให้ความลักคิดลากจูงน�าไปหลงอยู่ในความคิด
	 ผู้ที่ได้ฝึกสติมาพอสมควร	 มีความช�านาญในการเฝ้าดู	 ตามด	ู
รู้ทันจิตอยู่บ้างแล้วก็สามารถผูกสติลงที่จิตได้เลย	 โดยไม่จ�าเป็นต้อง	 
เริ่มผูกสติลงที่กายและเวทนา	แต่มุ่งดูจิตโดยตรงเลย	เฝ้าดูความคิดหรือ
อาการของจติเลย	ให้เหน็ว่าจติก�าลังคิดท�าอะไรอยูเ่หน็จติขณะทีก่�าลงัเกดิ
ความคิดขึ้น
	 หลวงพ่อเทยีน	จติตฺสโุภ	ท่านสอนให้ก�าหนดความรูส้กึหรือสติ
ให้อยู่กับกายและความเคล่ือนไหวของกายภายนอกไว้ประมาณ	3	 ส่วน	
(30%)	ส่วนอีก	7	ส่วน	(70%)	ให้คอยเฝ้าดูภายในที่จิต	ดูความคิดพร้อม
กนัไปด้วย	คอืมกีารผูกสตกัิบการเคล่ือนไหวของกาย	ซึง่เป็นอาการหยาบ
เหน็ได้ง่ายและด�าเนนิเป็นไปอยูแ่ล้วในชวีติประจ�าวนั	(หรอือาจใช้การเฝ้า
ดูลมหายใจ	ซึ่งเป็นอาการที่ละเอียดกว่า	ดังนั้นจะจับได้ยากกว่าและอาจ
ไม่แนบแน่นอยู่ตลอดเวลาเย่ียงการเคล่ือนไหวของกาย	 เช่น	 การเดิน
จงกรม	เป็นต้น)	
	 การผูกสติเฝ้าดูจิตหรือความคิด	 ซึ่งเป็นอาการละเอียดอ่อน	 
เหน็ได้ยากโดยโดยเฉพาะแก่ผูท้ีไ่ม่เคยฝึกอบรมจติมาก่อน	แต่เมือ่ฝึกดจูติ
เช่นนีไ้ปเรือ่ยๆ	ความรูส้กึตวัหรอืสตจิะคอยจบัดอูาการต่างๆ	ทัง้ทางกาย
และทางจติตลอดเวลาโดยอัตโนมัต	ิไม่ต้องบงัคบัมคีวามคล่องตวั	มคีวาม
ช�านาญในการผูกสติในชีวิตประจ�าวัน	 เห็นจิต	 เห็นความคิดรู้เท่าทัน 
ความคิด	ไม่ปล่อยให้ความคิดน�าพาไปตามอารมณ์	โลภ	โกรธ	หลง	หรือ	
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อนัตตา	ไร้ตัวตน	หาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้
	 ในสภาพพื้นฐานที่แท้จริง	(สภาวะ)	มีเพียงขันธ์	5	ล้วนๆ	ได้แก่	
รูป	คือกาย	เวทนา	คือ	ความรู้สึกล้วนๆ	สัญญา	คือ	ความหมายรู้จ�าไว้ที่
บริสุทธิ์	สังขาร	 คือ	 แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดัน	 ปรุงแต่งท่ีเป็นกลางๆ	 
(3	ตัวนี้คือ	เวทนา	สัญญา	สังขารรวมเรียกว่า	เจตสิก	คือ	อาการของจิต)	
และ	วิญญาณ	หรือ	จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานยึดมั่นในความเป็นตัวตน	
(อัตตา) ใดๆ	ทั้งสิ้น	เวทนาจะไม่ทุกข์	สัญญาจะไม่ทุกข์	สังขารจะไม่ทุกข์	
วิญญาณจะไม่ทุกข์	จะมีแต่	ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน	เป็นผู้รู้เท่าทันความคิด	
เท่าทนัอารมณ์	เหน็สมัผสัแต่ความจริงตามทีเ่ป็นจรงิ	(วปัิสสนา)	เป็นผูต้ืน่
จากความหลงในตวัตน	(อัตตา)	ตืน่จากความจรงิตามทีเ่ป็นจรงิ	(วิปัสสนา)	
เป็นผู้ตื่นจากความหลงในตัวตน	 (อัตตา)	 ตื่นจากความหลงใหลงมงาย 
ในอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น	ตื่นเพราะเห็นจิตใจของตนเอง	เห็น	พุทธ
ภาวะ (หรือหน่อพุทธะ)	ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคน	ไม่จ�ากัดเพศ	วัย	เชื้อชาติ	
ชั้น	วรรณะ	การงาน	ต�าแหน่ง	อาชีพ	รู้ไม่รู้หนังสือ	ภายในตนเองอย่าง
แจ่มชัดสมบูรณ์	เป็น	ผู้เบิกบาน	เพราะจิตคืนสู่สภาพปรกติ	ไม่ต้องดิ้นรน
ไปกับไฟราคะ	ไฟโทสะ	ไฟโมหะอีกต่อไป	ตั้งอยู่ในนิพพาน	ความดับเย็น
ปราศจากมานะทิฏฐิ	 เป็นความดับแห่งอวิชชา	 คือความไม่รู้ความจริง 
มแีต่	สติปัญญา	ล้วนๆ	เท่านัน้ท่ีด�ารงอยูใ่นจติ	คอยรกัษาจติให้เป็นปรกติ
ตลอดเวลา	จิตไม่เศร้าหมอง	มีแต่สุขบรมสุข	วิมุตติสุข จิต เจตสิก รูป 
นิพพาน	ทั้ง	4	อย่างนี้จึงรวมเรียกว่า	ปรมัตถธรรม	เป็นธรรมความจริง
อย่างยิ่งในชีวิต	ที่พึงเรียนรู้	(ปริยัติ)	อมรมจิตให้เห็น	(ปฏิบัติ)	และสัมผัส
แนบแน่น	ล่วงรู้	(ปฏิเวธ)	เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่พึงท�าความเข้าใจ	
สัมผัส	ไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
	 ความคดิทีเ่กดิขึน้กบัจติ	เป็นการเคล่ือนไหว	เป็นการกระเพือ่ม
หวั่นไหวของจิต	เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นที่จิต	(สังขาร)	น้อมน�าให้คนเรา
ท�าเราท�าอะไรต่างๆ	 นานาตามอ�านาจของความโลภ	 ความโกรธ	 ความ
หลงทีแ่ฝงมากบัความคดิ	(ลกัคดิ)	สร้างโลกแห่งจนิตนาการของตนขึน้มา
เสมือนภาพลวงดั่งกับจริงหรือ	 อุปทานขันธ์	 ท�าให้คนท�าช่ัวหรือท�าดี 
ต่างกันไป	เกิดกรรมจ�าแนกสัตว์บุคคลต่างๆ	กันขึ้น
	 พระพทุธเจ้าทัง้หลายจงึสอนให้	ท�าใจให้ผ่องแผ้ว	ให้เห็นจติใจ
เห็นความคิดของตนเอง	 ด้วยการมีสติ	 มีความรู้สึกตัวให้ละช่ัวและท�าดี	
แม้กระทัง่ให้ก้าวล่วงพ้นความหลงตดิในชัว่และด	ีน�าไปสูค่วามเป็น	พทุธะ 
คือ	ผู้รู้	ผู้ตื่น	ผู้เบิกบาน	เป็น	ผู้รู้	เท่าทันจิตและความคิด	ผู้ตื่น	จากความ
หลงไหลในอัตตาตัวตนและของตน	 ไม่งมงายด้วยความไม่รู้ความจริง	
(อวิชชา)	 มีแต่สติปัญญาอยู่กับจิต	พิทักษ์จิตตลอดเวลา	 เป็นผู้เบิกบาน 
ด้วยความเป็นปรกติของจิต	 ด้วย อุเบกขาจิต	 ที่เป็นกลางไม่หวั่นไหว	 
รุ่มร้อน	 มีแต่ความสงบ	 สันติสุข	 อิ่มเอิบเบิกบานภายในจิตในกายของ
บุคคลนั้นๆ	
 เอกสารประกอบการเขียน
	 1.		หลวงพ่อเทียน	 จิตฺตสุโภ.	 2541.	 “ความรู้สึกตัว”	 ธรรม
เทศนาของหลวงพ่อเทียน	จิตฺตสุโภ
	 2.		น.พ.คงศักดิ์	ตันไพจิตร	.2543	“สติ....กุลแจไขชิวิต”
	 3.		หลวงพ่อวิโมกข์	 (มธิโน.	 “ภาวนาเข้าสู่ผู้รู้ภายใน	 (16)”	 
ใน	CD	–	R

ปล่อยไปตามยถากรรมอีกต่อไป	 แต่กลับมาเป็นผู้ควบคุมความคิด	 ขจัด
อารมณ์โลภ	 โกรธ	 หลงไม่ให้ซ่อนมากับความคิด	 ยังผลให้เป็นผู้ควบคุม
ชะตากรรมของตนเอง	 เพราะสติและความรู้สึกตัวผูกลงที่จิตตลอดเวลา	
ทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นนั้นคือสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา	 การท�า	 การพูด	
การคิด	จะถูกต้องหรือผิดพลาดน้อย	จึงมีปัจจุบันที่ดีอยู่ตลอดเวลา
	 นีแ่หละเป็นวธีิผกูสตใิห้เกิดข้ึนได้โดยง่ายและต่อเนือ่งเป็นลกูโซ่
ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวัน	 ตลอด	 24	 ชั่วโมง	 เพียงเริ่มด้วยการสร้าง
ความรู้สึกตัว	 ซึ่งคือ	สติ	 นั้นเองผูกลงท่ีการเคลื่อนไหวท้ังทางกายและ 
ทางจิต	 จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ความรู้สึกตัวง่ายๆ	 เช่นเดียวกับที่
เรารู้สึกเวลา	 ก�ามือ	 แบมือหรือคลึงนิ้วซึ่งเป็นความรู้สึกตัวอย่างพื้นฐาน
ของทุกคน	แต่เรามองข้ามไม่เห็นความส�าคัญแล้วถูกลืมไปนี้	เมื่อกลับมา 
สร้างปลุกความรู้สึกใหม่	 นั้นคือผูกสติลงที่กายและจิตจะท�าให้สามารถ
เหน็จติซึง่มธีรรมชาตลิะเอยีดอ่อนท่องเทีย่วไปไกลรกัษาได้ยากให้เชือ่งลง
อยู่ในบังคับบัญชาของเราตลอดไปได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของความคิดอีก
ต่อไป	เพราะมสีตเิหน็จติอย่างแจ่มแจ้งชดัเจน	เห็นความคดิขณะทีเ่กดิขึน้
อยู่ตลอดเวลา	 ความลักคิดจะขาดหรือสั้นลง	 ความทุกข์จะน้อยลงหรือ
หมดไป
 4.  ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน	เป็นการอบรมจิต	ผูกสติลงที่
ฐานแห่งธรรม	 เห็นธรรมที่ธรรมหรือความจริงที่ก�าลังเกิดขึ้นภายในจิต
และอารมณ์ต่างๆ	ที่ผ่านมาในจิตให้เห็นอารมณ์พื้นฐานของจิตว่า	ก�าลัง
อยู่ในอารมณ์โลภ	โกรธ	หรือ	หลง	ที่ชักน�าจิตให้คิดไปในมุมบวก	คือชอบ	
รัก	 และมุมลบ	 คือไม่ชอบ	 ชัง	 หรือเป็นกลางๆ	 ไม่ชอบ	 ไม่ชังว่าเกิดขึ้น	 
ตั้งอยู่ดับไปอย่างไร
	 สตทิีผ่กูลงทีธ่รรม	จะท�าให้เหน็ธรรม	ความจริงต่างๆทีน่อนเนือ่ง
อยู่ในจิต	ทั้งในทางลบหรือที่ไม่ดี	เช่น	นิวรณ์ 5	(กามฉันทะ,	พยาบาท,	
ถีนมิทธะ	 –	 ความง่วงเหงาหาวนอน,	 อุทธัจจกุกกุจจะ	 –	 ความฟุ้งซ่าน
ร�าคาญ,	และวจิกิจิฉา	–	ความลงัเลใจ)	ซึง่เป็นอปุสรรคในการเจรญิสตใิห้
ก้าวหน้า	หรือในทางบวกหรือที่ดี	เช่น	โพธิปักขิยธรรม 37	ธรรมอันเป็น
ฝักฝ่ายเกื้อกูลการตรัสรู้	 เป็นคุณเครื่องให้บรรลุธรรม	 ตลอดถึงเห็นซ่ึง
โพชฌงค์7,	 อริยสัจจ์	 4	 และปฏิจจสมุปบาท	 ความเก่ียวเน่ืองเป็นเหตุ 
เป็นผลต่อกันให้เห็นว่ากิเลส	 ตัณหา	 อุปาทาน	 กรรม	 เกิดข้ึนได้อย่างไร	
ผ่านทางขนัธ์	5	ด้วยเกดิ	อปุาทานขนัธ์	ความยดึมัน่ในตวัตนเป็นรากฐาน	
ผ่านทางอวัยวะทวารทั้ง	6	คือ	อายตนะ	6	ทางตา	หู	จมูก	ลิ้น	กายสัมผัส	
และใจนกึคดิ	เป็นต้น	อนัหมายถงึ	จกัษ	ุโสต	ฆาน	ชวิหา	กาย	ใจ	(อายตนะ
ภายใน)	 ซึ่งเป็นเครื่องติดต่อกับอายตนะภายนอก	 (รูป	 เสียง	 กล่ิน	 รส	
โผฏฐพัพะหรอืสิง่ทีม่าถกูต้องกายและธรรมารมณ์)	มกีารสมัผสัแนบแน่น	
รู ้เห็น	 เป็นมีในขณะนั้นเป็น	 ปรมัตกธรรม	 (ความจริงอันเป็นที่สุด)	 
ก�าลังเห็น	ก�าลังเป็น	ก�าลังมีต่อทุกสิ่งในสภาพพื้นฐานที่แท้จริง	(สภาวะ)	
หากจิตมีการรู้เห็น	 เป็นมีด้วยสติหรือความรู้สึกตัว	 โดยรู้ซ่ือๆ	 รู้ล้วนๆ	 
โดยไม่เข้าไปรู้โดยเฉพาะสิ่งเข้า	 หรือรู้โดยไม่รู้อะไรเลย	 รู้โดยไม่ล�าเอียง	
ไม่มีสัญเจตนา	 (unbiased	perception)	หรือรู้โดยไม่ตัดสินอะไรลงไป	
จติกอ็าจจะล่วงรูค้วามจรงิตามทีเ่หน็จรงิได้	เหน็ไตรลกัษณะ	หรอื	สามญั
ลกัษณ์	เหน็อาการความเปลีย่นแปลงในทกุสิง่ว่าทกุอย่างเป็นเพยีงความ
เคลือ่นไหวความสัน่สะเทอืน	เป็นไปตามกฎธรรมชาตแิห่ง	อนจิจงั ทกุขัง 
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พืชสวน เ ค ลื่ อ น ไ ห ว

กนกรัตน์ สิทธิพจน์

เป็นทีต้่องการของผู้บรโิภคภายในประเทศได้อย่างยัง่ยนืตลอดไป	สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�าคัญของกาแฟ	 ศักยภาพ
การผลิตของไทย	 และแนวโน้มความต้องการของตลาดในอาเซียนและ
ของโลก	 ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�ายุทธศาสตร์
กาแฟขึ้นมาแล้ว	 และมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย 
ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเป็นจ�านวนมาก	 แต่ยังไม่เคยได้พูดคุยกันถึงความ 
ร่วมมือที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย
	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อีกหลายหน่วยงานเห็นควรว่าน่าจะจัดงานเกี่ยวกับกาแฟ	 (ASEAN	 
COFFEE	 FEST	 2019)	 และจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ 
ในอาเซียน ครั้งที่ 1	 (1st	 Asean	 coffee	 Industry	 Development	
Conference)	ขึ้นดังกล่าว

ความส�าคัญของกาแฟ

 กาแฟ	 เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการค้าขายสูงเป็นอันดับท่ีสอง 
ของโลก	 รองจากปิโตรเลียม	 และมีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง 
เป็นเวลานานกว่า	80	ปี	โดยการบริโภคกาแฟของประชากรโลกที่เติบโต
เฉล่ียปีละ	 1.2%	 ทั้งน้ี	 จากข้อมูลของ	 International	 Coffee	 
Organization	–	ICO	ระบุว่า	ปีเพาะปลูก	2015	ผลผลิตกาแฟของโลก
สูงถึง	 9	 ล้านเมตริกตัน	 จากการเพาะปลูกใน	 70	 ประเทศ	 ส่งผลให้
อุตสาหกรรมกาแฟสร้างเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากรกว่า	 
25	 ล้านคนท่ัวโลก	 โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในทวีปแอฟริกา	
ละตินอเมริกา	อเมริกาใต้	และกลุ่มประเทศอาเซียน
	 เมือ่พจิารณาถงึศกัยภาพของอาเซยีนในการพฒันาธรุกจิกาแฟ	
พบว่าแม้อาเซียนจะเป็นอนุภูมิภาคในทวีปเอเชียที่มีสมาชิกอยู่เพียง	 10	
ประเทศ	แต่อาเซยีนมศัีกยภาพสูงทัง้ในการผลิตและส่งออกรวมถงึบรโิภค
กาแฟมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก
 ด้านการผลิต	จากข้อมูล	International	Coffee	Organization 
–	ICO	(ค.ศ.2013)	ได้ระบวุ่า	ประเทศผู้ผลิตกาแฟสูงสุดของโลก	5	อันดบั
แรก	 ได้แก่	 1.	บราซิล	 2.	 เวียดนาม	3.	 โคลัมเบีย	 4.	 อินโดนีเซีย	 และ	 

ประชุมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม

กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1

ท�าไมจึงต้องจัดประชุม? 

	 ท�าไมต้องเป็นเร่ืองการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน 
ครั้งที่	1?	
	 หลายท่านคงจะมคี�าถามเกดิขึน้ในใจว่าท�าไมและท�าไม	ข่าวสาร
สมาคมพืชสวนฯ	 2	 ฉบับก่อนหน้าน้ี	 ได้น�าเสนอเรื่อง	 ย้อนรอย
ประวัติศาสตร์กาแฟโลก และ กาแฟ... จากเกษตรสู่อุตสาหกรรม  
ซึ่งท�าให้ทราบถึงความเป็นมาแหล่งก�าเนิด	กาแฟในยุโรป	อเมริกา	ละติน
อเมริกา	 และ	 เอเชีย	 จนกระทั่งกาแฟสู่ประเทศไทย	 มีบันทึกว่าปลูกมา
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา	 แต่นิยมปลูกและรู ้จักมากข้ึนในสมัยกรุง
รัตนโกสินทร์	 ตั้งแต่รัชกาลที่	 3	 และรู้จักมากยิ่งขึ้นในรัชสมัย	 พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 โดยได้เสด็จ
พระราชด�าเนนิเยีย่มเยยีนราษฎรในจงัหวดัภาคเหนอื	และมกีระแสรบัสัง่
ให้เกษตรกรปลูกกาแฟทดแทนฝิ่น	 ซ่ึงโครงการหลวงภาคเหนือร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตรได้ด�าเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์กาแฟ	และ
เทคโนโลยีต่างๆ	 ส่งเสริมแนะน�าให้เกษตรกรซ่ึงอยู่บนดอยปลูกกาแฟ	
ปัจจบุนัผลผลติและคณุภาพเป็นทีย่อมรบัของทัว่โลก	และทีม่ชีือ่เสยีงมาก
ที่สุดก็คือ	กาแฟดอยช้าง	อ�าเภอแม่สรวย	จังหวัดเชียงราย	
	 จากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ในปี	 2559	
รายงานว่าพื้นที่ให้ผลผลิตกาแฟมี	 254,947	 ไร่	 และปริมาณผลผลิต	
30,579	ตนั	ซึง่เป็นแนวโน้มทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง	แต่ความต้องการกาแฟ
กลบัมมีากขึน้จะเหน็ร้านกาแฟมอียูท่กุหนแห่ง	ในจงัหวดัเชยีงใหม่	เฉพาะ
ในเขตอ�าเภอเมืองมีมากกว่า	100	ร้าน	หากทั้งจังหวัดเกือบจะ	200	ร้าน	
เพราะปัจจุบันกาแฟเป็นท่ีนิยมของผู้บริโภคในยุคของคนรุ่นใหม่	 สังเกต
ดูในปั๊มน�้ามันทุกแห่งจะมีร้านกาแฟหลากหลายรูปแบบ	แต่ที่ได้รับความ
นิยมมาก	 เช่น	 ปั๊ม	 ปตท.	 จะมีร้านอเมซอน	ปั๊มบางจาก	 มีร้านอินทนิล	
และภายในร้านเซ่เว่นอเีลฟเว่น	กจ็ะมเีครือ่งขายกาแฟสดให้ลกูค้าบรกิาร
ตนเอง	
	 จะเห็นว่ากาแฟเป็นพืชและสินค้าที่ส�าคัญในเชิงธุรกิจมีมูลค่า
น�าเข้ามากมาย	แต่การส่งออกค่อนข้างต�่า	ผลผลิตก็ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศ	ท�าอย่างไรจะให้กาแฟเป็นพืชที่มีความส�าคัญ	
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5.	 เอธิโอเปีย	ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมอยู่ด้วยถึง	
2	ประเทศ	คือ	เวียดนาม	(อันดับที่	2)	และอินโดนีเซีย	(อันดับที่	4)	ทั้งนี้	
ตามข้อมลูของคณะอนกุรรมการพชืสวน	กรมวชิาการเกษตร	ยงัระบดุ้วย
ว่า	 เวียดนามเป็นประเทศผู ้ผลิตกาแฟพันธุ ์โรบัสต้าเป็นอันดับที่	 1	 
ของโลก	 ส่วนประเทศไทยมีการเติบโตของการส่งออกเมล็ดกาแฟ	 และ
กาแฟส�าเร็จรูปเพิ่มขึ้น	1.66%	ต่อปี	ในช่วงปี	2553-2558	
 ด้านการบริโภค	จากรายงานของ	Euromonitor.com	พบว่า	
มถึีง	4	ประเทศในอาเซยีนทีต่ดิอนัดบัการบริโภคกาแฟโดยเฉลีย่มากทีส่ดุ
ใน	50	อันดับแรกของโลก	ได้แก่	สิงค์โปร์	(อันดับที่	36)	ไทย	(อันดับที่	
41)	 มาเลเซีย	 (อันดับที่	 45)	 และฟิลิปปินส์	 (อันดับที่	 49)	 นอกจากนี	้
ภูมิภาคอาเซียนยังมีโอกาสท่ีดีในการประกอบธุรกิจกาแฟจากความได้
เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ประเทศอื่น	ๆ 	ในเอเชีย	ซึ่งเป็นตลาดกาแฟ
ขนาดใหญ่	เช่น	เกาหลใีต้	ญีปุ่น่	และเขตปกครองพเิศษฮ่องกง	สาธารณรฐั
ประชาชนจนี	โดยเฉพาะประเทศญีปุ่น่	ซึง่น�าเข้ากาแฟมากทีส่ดุเป็นอนัดบั
ที่	3	ของโลก	และมีการเติบโตของตลาดน�าเข้าเฉลี่ย	3.5%	ต่อปี	รองจาก
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
 ด้านความร่วมมือในอาเซียน	 พบว่ามีการสร้างเครือข่าย 
ภายใต้สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	 (ASEAN	Coffee	 Federation	–	ACF)	 
ซึง่ก่อตัง้ขึน้เมือ่ปี	พ.ศ.2554	ทีป่ระเทศสงิค์โปร์	และปัจจบุนัประเทศไทย
มบีทบาทส�าคญัใน	ACF	จากการที	่นายมชียั อมรพฒันกุล นายกสมาคม
บาริสต้าไทย	 ได้ด�ารงต�าแหน่งรองประธาน	 ACF	 ท้ังน้ี	 ACF	 มีคณะ
กรรมการบรหิาร	และสมาชกิจากองค์กรผูผ้ลติ	และผูบ้รโิภคทีเ่ป็นสมาชกิ
อาเซียนทุกประเทศ	 โดยมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายระหว่าง 
ผูท้ีเ่กีย่วข้องในอตุสาหรรมกาแฟทกุภาคส่วน	เพิม่มาตรฐานอตุสาหกรรม
กาแฟของภูมิภาคให้เต็มศักยภาพผ่านการให้ความรู้และส่งเสริมผู้ผลิต
กาแฟให้สามารถยกระดบัธรุกิจกาแฟทัง้ด้านมาตรฐานสากลและคุณภาพ	
การรับรองคุณภาพของกาแฟพิเศษในอาเซียน	 การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ผลิตกาแฟ	 รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภค
กาแฟที่มีคุณภาพ
	 ส�าหรับ	ประเทศไทย	 ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนธุรกิจกาแฟ
ผ่าน	 “ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560-2564”	 โดยก�าหนดวิสัยทัศน์ให้
ประเทศไทย	 “เป็นผู้น�าการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาค
อาเซยีนก้าวไกลสูต่ลาดโลกภายใต้ภาพลกัษณ์กาแฟไทย”	โดยเน้นการ
สร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน	 การเพิ่ม
ผลผลิตกาแฟในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ไม่ท�าลายสิง่แวดล้อม	การสร้างและพฒันาเครือข่ายระหว่างกลุม่เกษตรกร
และผูป้ระกอบการ	รวมถงึการยกระดบัคณุภาพและภาพลกัษณ์ของกาแฟ
ไทยสู่มาตรฐานสากล
	 ทัง้นี	้“ยทุธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” มเีป้าหมายส�าคญั
ที่จะต้องบรรลุในปี 2564	ได้แก่
	 (1)	รักษาผลผลติกาแฟภายใต้การผลติเป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม
ไม่น้อยกว่า	30,000	ตัน/ปี
	 (2)	เพิม่ผลผลติให้มากกว่า	250	กโิลกรมั/ไร่	ในสวนเดีย่ว	และ

มากกว่า	150	กิโลกรัม/ไร่	ในสวนผสมผสาน
	 (3)	ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อย	10%
	 (4)	เพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อย	10%
	 การขบัเคล่ือน	“ยทุธศาสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564” ไปสูก่าร
ปฏิบัตินั้น มีองค์กรหลักในการขับเคลื่อนได้แก่ (1) คณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	 ในการ
ก�าหนดนโยบายการพัฒนากาแฟอย่างเป็นระบบ	(2) คณะอนุกรรมการ
พชืสวนและคณะท�างานพชืกาแฟ กรมวชิาการเกษตร ในการขบัเคลือ่น
ยุทธศาสตร์กาแฟ	ก�ากับ	ดูแล	และติดตามการด�าเนินแผนงานโครงการ	
ภายใต้ยุทธศาสตร์กาแฟให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564” ยงัได้ก�าหนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการ
ศกึษา และภาคเอกชน เพือ่ด�าเนนิงานภายใต้กรอบยทุธศาสตร์ดงักล่าว 
ได้แก่	 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ 
ส่ิงแวดล้อม	กระทรวงวทิยาศาสตร์และเทคโนโลย	ีกรมส่งเสรมิการเกษตร	
กรมวิชาการเกษตร	 กรมพัฒนาท่ีดิน	 ส�านักงานการปฏิรูปท่ีดินเพื่อ
เกษตรกรรม	 ส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร	 ส�านักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาต	ิส�านกังานคณะกรรมการอาหารและยา	มลูนธิิ
โครงการหลวง	สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน	 เป็นต้น	ยิ่งไปกว่านั้น	
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่	1	กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้จัดท�า
โครงการพฒันากลุม่ผูป้ระกอบการทีเ่กีย่วกบักาแฟของภาคเหนอืตอนบน
ในลักษณะของ	“คลัสเตอร์ (Cluster)”	 ของภาครัฐ	 อันเป็นการเพ่ิม 
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ภายใต้บริบทของอาเซียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟของ
ไทยในทกุภาคส่วน	โดยส่งเสรมิความร่วมมอืระหว่างกลุ่มประเทศอาเซยีน
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ	 ส่งเสริมความ 
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ	 สถาบันการศึกษา	 ภาคเอกชน	 และเกษตรกร 
เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างรอบด้าน	 
โดยครอบคลุมตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้า	 เผยแพร่นวัตกรรมและ 
องค์ความรูท้ีท่นัสมยัเพือ่การเพิม่มลูค่าและผลผลติกาแฟของประเทศไทย
อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมการยกระดับคุณภาพและ 
ภาพลกัษณ์ของกาแฟไทยสูม่าตรฐานสากล	ตลอดจนเพือ่สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน�้าจนถึงปลายน�้าบนเวทีวิชาการ
ระดบัอาเซยีนอีกด้วย	โดยมแีนวคดิของการจดัประชุม	Coffee Industry 
Sustainability in ASEAN ความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซียน	การจัดประชุมจะจัดระหว่างวันที่ 14-17 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 
7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
 กิจกรรมในการประชุมครั้งนี้	ประกอบดด้วย
 การประชุมวิชาการ	 ภายใต้หัวข้อต่างๆ	 คือ	 สภาพแวดล้อม
การปลูกการผลิตกาแฟในอาเซียน	 เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเพิ่ม
ผลผลิตและคุณภาพกาแฟ	 การแปรรูปผลิตภัณฑ์	 ความต้องการของ 
ผู้บริโภคตลอดจนการค้าการตลาดกาแฟในอาเซียนและของโลกสู่ความ
ยั่งยืนในการเชื่อมโยงธุรกิจกาแฟต่อไปในอนาคต	 โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ
ด้านกาแฟทีมีชื่อเสียงและเป็นที่ยอมรับทั้งในระดับประเทศและภูมิภาค	
เชิญผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียนที่น่าสนใจของวงการกาแฟมาร่วม
บรรยายพร้อมแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กับผู้เข้าร่วมประชุมและ
การประชมุได้เชญิผูบ้รหิารจากหน่วยงานภาครฐั	อาทิเช่น	ศาสตราจารย์ 
ดร.พงษ์ศกัด์ิ องักสทิธิ	์ภาคเอกชน	ได้แก่	Mr.Surip  Mawardi		จากบรษิทั	
สตาร์บัคส์	เอเซียนแปซิฟิค	Mr.Wouter de Smet	จากบริษัทเนสท์เล่	
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านจากหลายสมาคม	
	 นอกจากนีย้งัมกีารน�าเสนอผลงานวชิาการท้ังภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์	 จากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ส่วนการ
ศกึษาดงูานจ�านวน	1	วนั	จะน�าไปเยีย่มชมโครงการส่งเสรมิการปลกูกาแฟ
ในโครงการพระราชด�าร	ิโครงการหลวงดอยอินทนนท์	และป่าเมีย่ง	-	ตีนตก 
หมู่บ้านแม่ก�าปอง	 และโรงงานผลิตกาแฟที่ส�าคัญในภาคเหนือของ
ประเทศไทย	 บริษัทพานาคอฟฟี่	 จ�ากัด	 และศูนย์เรียนรู้ฮิลล์	 คอฟฟ	์

ขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศ	โดยเน้นการกระตุน้จติส�านกึให้เกดิการรวมกลุม่	(Promotion 
and	Mobilization)	ในภูมิภาคดังกล่าวของประเทศไทย

การประชุมระดับอาเซียน

 การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งน้ี 
นอกจากจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทั้งเชิงนโยบายและวิชาการ
ระหว่างภาครัฐ	 สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน	 ในอาเซียนแล้ว	 
ยงัเป็นการส่งเสริมความรูค้วามเข้าใจด้านการพฒันาโอกาสในธรุกจิกาแฟ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในทุกภาคส่วนของไทย	ภายใต้
บริบทของอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน	
เช่น	ภาวะโลกร้อนทีส่่งผลกระทบต่อการผลติกาแฟ	การเปลีย่นแปลงทาง
นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ	 การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยต้ัีงแต่ต้นน�า้จนถงึปลายน�า้	เป็นต้น	ทัง้ยงัเป็นโอกาสอนัดีในการ
ประชาสัมพันธ์	“ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560 – 2564”	 ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์	ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง	อันจะส่งผลถึง
ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป
	 จากสถานการณ์ดังกล่าว	ผู้เกี่ยวข้องกับกาแฟหลายฝ่าย	อาทิ	
เช่น	สมาคมพชืสวนแห่งประเทศไทย	กระทรวงเกษตรและสหกรณ์	จงัหวดั
เชียงใหม่	สมาพันธ์กาแฟอาเซียน	มูลนิธิโครงการหลวง	สมาคมบาริสต้า
ไทย	 สมาคมกาแฟไทย	 สมาคมกาแฟและชาไทย	 มูลนิธิชาวสวนกาแฟ	
และ	 บริษัท	 เอ็น.ซี.ซี	 แมนเนจเม้นท์	 แอนด์	 ดิเวลลอปเม้นม์	 จ�ากัด	 
จึงพิจารณาเห็นพ้องกันว่า	 สมควรจัดให้มีการประชุมการพัฒนา
อุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งที่ 1 (1th ASEAN Coffee  
Industry Development Conference)	 ข้ึนในประเทศไทย	 ในป	ี
2562	 โดยเลือกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนท่ีมีความพร้อมท้ังสถานที ่
จัดประชุม	และสถานที่ศึกษาดูงานเป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการประชุม

	 เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน	 “ยุทธศาสตร์กาแฟ	 ปี	 2560	 -	
2564”	 ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายของการ	 
“เป็นผู้น�าการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาคอาเซียน  
ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” ภายในปี 2564  
โดยการสร้างความรู้	 ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟ	 
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เป็นต้น
 นิทรรศการ	 นิทรรศการภาครัฐจะเป็นการแสดงนิทรรศการ
วิชาการเผยแพร่ผลการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	 ได ้แก	่ 
กรมวิชาการเกษตร	กรมส่งเสริมการเกษตร	มูลนิธิโครงการหลวง	มูลนิธิ
แม่ฟ้าหลวง	 และสมาคมต่างๆ	 เป็นต้น	 โดยจะแสดงนิทรรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 
รัชการที่	9	ในพระราชด�าริที่เกี่ยวกับกาแฟ	ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์กาแฟปี	 พ.ศ.	 2560-2564	 แสดงผลงานวิจัยของกาแฟ	 
การสนบัสนนุเกษตรกรในการพฒันาอตัลกัษณ์กาแฟไทย	เป็นต้น	ภายใน
งานจะมีการให้ความรู ้เก่ียวกับธุรกิจกาแฟในอาเซียน	 แสดงสินค้า 
ภาคธุรกิจกาแฟของไทย	 และการแสดงนิทรรศการของประเทศกลุ่ม
อาเซียนในเรื่องกาแฟ	เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้าน
กาแฟในอาเซียนต่อไปในอนาคต
 การแข่งขนัการประกวดเมลด็กาแฟ	การประกวดสดุยอดเมล็ด
กาแฟไทย	 เพื่อหาเมล็ดกาแฟไทยท่ีมีคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางในการปลูก
กาแฟ	รวมถึงรสชาติของกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ	เพื่อ
รณรงค์และส่งเสรมิเกษตรกรผูป้ลกูกาแฟให้ตระหนกัถงึความส�าคญัของ
การปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ	 เพื่อแสดงอัตลักษณ์
กาแฟของไทยและเพื่อส่งเสริมเมล็ดกาแฟไทยให้มีการพัฒนามาตรฐาน	
คณุภาพ	เพือ่เพ่ิมมลูค่าและประชาสมัพนัธ์อัตลกัษณ์ของกาแฟไทยสูส่ากล	
ซึ่งผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน	 ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปกาแฟด้วยตัวเอง	 
เมื่อคณะกรรมการจัดประกวดได้วางกฎกติกาและแจ้งประชาสัมพันธ์ 
เชิญชวนให้ส่งเมล็ดเข้าประกวด	 ปรากฏว่ามีผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วม
ประกวดจ�านวน 63 ราย 72 ตัวอย่าง	 เม่ือสิ้นสุดการรับเมล็ดกาแฟ 
ในวันที่	15	มิถุนายน	2561	จากนั้นคณะกรรมการได้ด�าเนินการคัดเลือก
เมลด็กาแฟตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่�าหนดในการตรวจสอบคณุภาพเมลด็	
ซึง่คดัเลอืกได้จ�านวน	32	ตงัอย่าง	เพือ่น�าไปคัว่และชมิรสชาต	ิในระหว่าง
วันที่	 16-19	กรกฎาคม	2561	ณ	ศูนย์การเรียนรู้ฮิลล์คอฟฟ์	 โดยคณะ
กรรมการผูท้รงคณุวฒุมิปีระสบการณ์และมใีบรบัรองจาก	International 
July	Cup	of	Excellence	(CEO)	มีดังต่อไปนี้	
 Mr.Chen Hsiao Shieh, จากไต้หวัน	 ท�าหน้าที่ประธาน
กรรมการตัดสิน,	Mr.Jose Gerardo Diaz Martinez	 จากประเทศ	 
El	 Savador,	 คุณสุเชาว์ ถาวรวงศ์	 จากสมาคมกาแฟพิเศษไทย,	 
คุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ	 จากสมาคมกาแฟอะราปิก้าไทยภาคเหนือ,	 
คุณนฤมล ทักษะอุดม	จากสมาคมกาแฟและชาไทย,	ดร.โกเมศ สัตยาวุธ 
จากกรมวิชาการเกษตร	และเมือ่วนัที	่19	กรกฎาคม	2561	คณะกรรมการ
ได้สรุปผลการประเมินรสชาติ	 ซึ่งมีเมล็ดกาแฟผ่านเกณฑ์คะแนนที่	 82	
คะแนนขึน้ไป	11	ตวัอย่าง	เมลด็ทีช่นะเลศิเป็นของ	นางสาวบงกชษศฎา 
ไชยพรหม	เกษตรกรในอ�าเภออมก๋อย	จงัหวดัเชยีงใหม่	ซึง่จะได้รบัรางวลั
ถ้วยพระราชทานของสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุารี
	 ส ่วนการจัดประกวด	 Latte	 Art	 และ	 Brewers	 Cup	 
Championship	2019	จะมกีารแข่งขนัในช่วงของการจดังานวนัที	่14-17	

กุมภาพันธ์	2562	ต่อไป	
 การจัดงานกาแฟและการจัดประชมุเร่ืองการพฒันาอตุสาหกรรม
กาแฟในอาเซียนจึงเป็นงานที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานและร่วมประชุม 
เป็นจ�านวนมาก	 หากเห็นว่าการประชุมน้ีส�าคัญและเป็นการพัฒนาและ
ยกระดบัมาตรฐานคณุภาพกาแฟและประชาสมัพนัธ์อตัลักษณ์กาแฟของ
ไทยให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนและ 
ในโลก	โปรดมาร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ	กันไป	ถึงการ
จัดงานในครั้งนี้	 เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนให้กาแฟเป็นพืช
เศรษฐกจิทีส่�าคญัอกีพชืหนึง่ของไทย	และของประเทศต่าง	ๆ 	ในอาเซยีน
ต่อไปอย่างยั่งยืน
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คณะกรรมการที่ปรึกษา

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร	 อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร

นายก�าธร	เดชสกุลธร	 รศ.วิจิตร	วังใน

ดร.ณรงค์	โฉมเฉลา	 ดร.สุรพงษ์	โกสิยะจินดา

นายเกษม	จันทรประสงค์	 นายสมชาย	สุคนธสิงห์

นายวิโรจน์	หิรัญยูปกรณ์	 นายกองเอกเปล่งศักดิ์	ประกาศเภสัช

คุณหญิงประไพศรี	พิทักษ์ไพรวัน	 ดร.ประยูร	พลพิพัฒน์พงศ์

นางวัชรี	จียาศักดิ์	 นางสาววนิดา	อังศุพันธุ์

ดร.	มนตรี	คงตระกูลเทียน	 นายวีระศักดิ์	วงษ์สมบัติ

นายชัยฤทธิ์	ด�ารงค์เกียรติ	 นายจารุโรจน์	ด่านเกียรติก้อง

นายยรรยง	ประเทืองวงศ์	 นายวรเทพ	สุภาดุลย์

ดร.อุทัย	จารณศรี	 Mr.	Robert	Dixon

นายสกล	มงคลธรรมากุล	 ดร.สุนทร	พิพิธแสงจันทร์

นางสาวจารุณี	เดส์แน็ช

คณะกรรมการบริหาร

นายกสมาคม	 ดร.	อนันต์	ดาโลดม

อุปนายกสมาคม 	 นายวิรัช	จันทรัศมี

		 นางลักขณา	นะวิโรจน์

		 ดร.	กิตติ	วิฑูรวิทย์ลักษณ์

	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

เลขาธิการ	 นางกนกรัตน์	สิทธิพจน์

รองเลขาธิการ	 ดร.เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ

เหรัญญิก	 นางเยาวลักษณ์	โสภณสกุลแก้ว

นายทะเบียน	 นางดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์

สาราณียกร	 นางสาวพรรณนีย์	วิชชาชู

ฝ่ายต่างประเทศ 	 นางสุนิสา	บุญญะปฏิภาค

ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ 	 นางปิยนุช	นาคะ

ฝ่ายทัศนศึกษา	 นายไกรสิทธิ์	โรจนเกษตรชัย

ฝ่ายประชาสัมพันธ์	 รศ.ดร.จรรยา	พุกกะเวส

	 นางพวงผกา	คมสัน

ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 	 ภญ.ดร.อารีญา	สาริกะภูติ

กรรมการกลาง  

ผู้อ�านวยการสถาบันวิจัยพืชสวน	 รศ.	สุรวิช	วรรณไกรโรจน์

นายสุพล	ธนูรักษ์	 นางสาวกฤชกมล	ทองเพ็ง

นางวิไล	อติชาตการ	 นางสาววันเพ็ญ	พิทักษ์กุล

นางมาริสา	แสนกุลศิริศักดิ์	 นายอภิสิทธิ์	ตันสกุล

นายนิวัติ	ปากวิเศษ	 นายรัฐพล	โพธิ์นิยม

นางสาวลิ้นจี่	บุญมาก

คณะกรรมการบริหาร

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

คณะผู้จัดท�า ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :		 อนันต์	ดาโลดม,	สุรพงษ์	โกสิยะจินดา,	วิจิตร	วังใน
บรรณาธิการ : 	 พรรณนีย์	วิชชาชู
ประจ�ากองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :		 กนกรัตน์	สิทธิพจน์,	เศรษฐพงษ์	เลขะวัฒนะ,	ปิยนุช	นาคะ,	
	 สุนิสา	บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :	 สร้อยดาว	วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :	 ดวงรัตน์	ศิวสฤษดิ์	/	สมจิตต์	ยะเลาะห์

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ

1.	 ส่งเสริม	สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร

2.	 เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ	นักธุรกิจ	เกษตรกร	และผู้สนใจทั่วไป

3.	 เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร	และองค์กรต่างๆ	ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง	 	

	 กับพืชสวนในประเทศไทย

4.	 เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย

บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน	กรมวิชาการเกษตร

ถ.พหลโยธิน	เขตจตุจักร	กทม.	10900

โทร.	0-2940-6578		โทรสาร	0-2940-6579
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ท้ายเล่ม

ท่านสมาชิกที่รัก
	 ในช่วงที่ผ่านมา	 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย	 มีกิจกรรมที่รักษา 
ผลประโยชน์เพื่อพี่น้องเกษตรกรในหลายกิจกรรม	 นับตั้งแต่การจัดสัมมนา	 เรื่อง	
“การจ�ากัดการใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืช	 ท�าไม	 ใครได้	 ใครเสีย	 มีทางออกหรือไม่”	 
เมือ่วนัที	่19	เมษายน	2561	ณ	ห้องประชมุ	ส�านกัวจิยัและพฒันาวทิยาการหลงัการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร	 กรมวิชาการเกษตร	 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา	 
ทั้งเกษตรกร	 นักวิชาการ	 ผู้ประกอบการภาคเอกชน	 และผู้สนใจ	 เข้าร่วมสัมมนา 
เกนิเป้าหมาย	ส่วนผลของการสมัมนานัน้	ข่าวสารสมาคมพชืสวน	ได้น�าเสนอไปแล้ว
เมื่อฉบับที่แล้ว
	 ต่อมาในวันที่	5	กรกฎาคม	2561	สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัด
เสวนา	 เรื่อง	 “ไทยจะเป็นมหาอ�านาจทางการเกษตร	 (ในยุทธศาสตร์	 20	 ปี)	 
ได้อย่างไร”	ซึง่จัดข้ึนที	่อาคารวชริานสุรณ์	มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์	โดยมรีฐัมนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์	ลักษณ์	วจนานวัช	เป็นประธานในพิธีเปิด
เสวนา	 และบรรยายพิเศษ	 “ยุทธศาสตร์	 20	 ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”	
ส่วนผลการเสวนาในวันนั้น	 ได้น�าเสนอแล้วในข่าวสารสมาคมพืชสวน	 ฉบับที่ท่าน 
ถืออยู่นี้
	 นอกจากนี้	 สมาคมพืชสวนยังเป็นแกนในการประสานองค์กร	 สมาคม	
ชมรม	ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจัดตั้ง	เครือข่าย	“GAP	Net”	เพื่อเป็นองค์กรที่น�า
เสนอข้อมูลทางการเกษตรและท่ีเก่ียวข้องทีถ่กูต้องต่อผู้บรโิภค	และสงัคม	โดยภารกิจ
ที่ส�าคัญของเครือข่ายฯ	 คือ	 มีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐในการก�าหนดทิศทาง	 นโยบาย	
กฎหมาย	 และมาตรการด้านการเกษตร	 และ	 ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชน	 
เพ่ือเสรมิสร้างความเชือ่มัน่ในกระบวนการผลติสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากล
	 ทั้งนี้กิจกรรมเปิดตัว	 “GAP	 Net”	 คือ	 การจัดเสวนา	 เรื่อง	 “ทิศทาง	
นโยบาย	 และ	 กฎหมายการเกษตรไทย	 และการมีส่วนร่วมของภาคการเกษตร”	 
เมื่อวันที่	 26	 ตุลาคม	 2561	 ณ	 สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร	
มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	โดยใช้กรณตีวัอย่าง	ร่าง	พ.ร.บ.	ส่งเสรมิระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน	ที่ก�าลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในหน้าสื่อต่าง	ๆ	ถ้ามีโอกาส	ข่าวสารสมาคม
พืชสวนจะน�าผลสรุปของการเสวนามาน�าเสนอให้ท่านได้รับทราบ
	 ในปีหน้า	 2562	 มีงานใหญ่ของสมาคมฯ	 รออยู่	 น่ันคือ	 การจัดประชุม 
การพฒันาอตุสาหกรรมกาแฟในอาเซยีน	ครัง้ที	่1	(ACID	2018)	ซึง่เลือ่นมาจากเดอืน
พฤศจิกายน	 2561	 จะไปจัดในวันที่	 14	 –	 17	กุมภาพันธ์	 2562	ณ	ศูนย์ประชุม 
และแสดงสนิค้านานาชาตเิฉลมิพระเกยีรต	ิ7	รอบพระชนมพรรษา	จงัหวดัเชยีงใหม่	
ซึ่งมีบางกิจกรรมจัดล่วงหน้าไปแล้ว	 คือ	 การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ	 และ 
การรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน	Brewer	Cup	และ	Latte	Art	
	 บรรยากาศของการประชุม	ACID	2018	เราจะน�ามาเสนอในฉบับต่อไป	

พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
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