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พืชสวน ร า ย ง า น
กองบรรณาธิการ

ไทยจะเป็นมหาอ�ำนาจทางการเกษตร
(ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร

ลาวัลย์ ค�ำภา วิทยากรจากสภาพัฒน์ฯ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ในฐานะองค์กรเกษตรกร
ซึ่งเป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ ได้น�ำนโยบายหรือแนวทาง
ด�ำเนินงานของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับพี่น้องเกษตรกรและวงการเกษตร
มาวิ เ คราะห์ แ ละพิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบ โดยผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ แ ละผู ้ ที่
เกี่ยวข้องเพื่อเสนอแนะแนวทาง ทั้งส่วนที่สามารถให้การสนับสนุน
และให้ความร่วมมือในการด�ำเนินงานและแก้ไขในเรือ่ งทีอ่ าจเป็นอุปสรรค
และไม่เป็นธรรมต่อพี่น้องเกษตรกรและการเกษตรไทย
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ลักษณ์ วจนานวัช ประธานเปิดการเสวนา

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้พิจารณาร่างยุทธศาสตร์
ชาติ (ฉบับที่ผ่านคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561) ซึ่งจะมีผล
ผูกพันต่อการด�ำเนินนโยบายแห่งรัฐในอีก 20 ปีข้างหน้าแล้วเห็นว่า
ร่างยุทธศาสตร์นี้ ไม่ได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นประเด็น
เฉพาะ แต่กระจายอยู่ในประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างขีดความ
สามารถในการแข่งขัน ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ และยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย จึงได้น�ำประเด็นและข้อคิด
เห็นในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาสู่เวทีเสวนา เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเสวนาได้
แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ บางประเด็นแม้จะเป็นความเห็นต่าง
แต่ไม่ได้เป็นความขัดแย้ง หากแต่เป็นการตรวจสอบปรับปรุงเพื่อให้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการเกษตรมีความสมบูรณ์ขนึ้ และมีความเป็น
ไปได้ในการน�ำไปปฏิบัติ ซึ่งจะได้น�ำเสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและ
ผูบ้ ริหารประเทศได้ใช้เป็นแนวทางในการก�ำหนดนโยบายและแผนปฏิบตั ิ
ในการด�ำเนินงานต่อไป
ในการสัมมนาวิชาการในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมเสวนาทั้งสิ้น 144
คน ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกร นักวิชาการ และสื่อมวลชน

พิธีเปิดการเสวนา

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ประธานเปิ ด การเสวนา กล่ า วชื่ น ชมสมาคมพื ช สวน
แห่งประเทศไทย ที่ริเริ่มจัดการเสวนาในวันนี้ โดยเชิญผู้มีความรู้ด้าน
การเกษตรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ
อย่างแท้จริงมาร่วมแสดงความคิดเห็นด้านยุทธศาสตร์เกษตร เพือ่ ให้เกิด
ประโยชน์ต่อการเกษตรของไทยและมีผลดีต่อเกษตรกรกว่า 7 ล้าน
ครอบครัว หรือ 25 ล้านคน
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ชี้แจงว่า
ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี จัดท�ำขึน้ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. 2560 มาตรา 162 ก�ำหนดให้รัฐบาลเสนอนโยบายต่อรัฐสภา
ตามแนวนโยบายแห่งรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ ตามมาตรา 65
ซึ่งเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน 2561 คณะรัฐมนตรีได้ให้ความเห็นชอบต่อ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ซึ่งเสนอโดยคณะกรรมการร่างยุทธศาสตร์ชาติ
และเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2561 ได้น�ำเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เพื่อพิจารณาและมีก�ำหนดให้ความเห็นชอบในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561
จากนั้น คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติจะจัดท�ำแผนแม่บทเพื่อ
ด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน เสนอต่อคณะรัฐมนตรี และ
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป ซึง่ จะส่งผลผูกพันต่อรัฐบาลในอนาคต
ต่อการด�ำเนินงานและจัดท�ำงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ชาติ 20 ปี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้กล่าวไว้ใน
หลายโอกาสว่า ประเทศไทยจะต้องมียุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบในการ
พั ฒ นาประเทศไปสู ่ ค วามยั่ ง ยื น และพั ฒ นาต่ อ เนื่ อ งอย่ า งเป็ น ระบบ
แต่ ถ ้ า หากสภาพแวดล้ อ มเปลี่ ย นแปลงไปในระหว่ า งที่ มี ก ารพั ฒ นา
(wind of change) ก็ต้องประเมินและปรับเปลี่ยนให้ยุทธศาสตร์ชาติ
เหมาะสมและสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลง ดังนั้น จึงควรมีการ
ประเมินสภาพแวดล้อมและทบทวนยุทธศาสตร์ชาติให้เหมาะสมทุกๆ
5-6 ปี
นอกเหนือจากความชัดเจนในยุทธศาสตร์ชาติแล้ว แผนแม่บท
ในการน�ำยุทธศาสตร์ชาติไปปฏิบัติก็ต้องมีความชัดเจนเช่นกัน เพื่อให้
เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แม้ว่าในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติจะได้พิจารณาในวันที่ 6 กรกฎาคม 2561 นี้
มิได้มียุทธศาสตร์ด้านการเกษตรเป็นการเฉพาะ แต่เรื่องการเกษตร
ได้กระจายอยู่ในยุทธศาสตร์ชาติหลายด้าน เนื่องจากเกษตรเป็นพื้นฐาน
ของหลายๆ เรื่อง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ ร ะดมความคิ ด เห็ น จาก
ทุกภาคส่วน และศึกษาความท้าทายด้านการเกษตร ทั้งในเรื่องปัญหา
ความเหลื่อมล�้ำ  การแข่งขัน ปัญหาสังคมผู้สูงอายุของภาคเกษตรที่เริ่ม
ก่อนภาคอืน่ ๆ ปัญหาการผันผวนของสภาพแวดล้อมในธรรมชาติอนั เกิด
จากภาวะโลกร้อน แล้วได้จัดท�ำยุทธศาสตร์ด้านการเกษตร 20 ปีขึ้น
ซึ่งได้น�ำเอกสารฉบับนี้มามอบให้ที่ประชุมเพื่อน�ำไปพิจารณาต่อไป
โดยในแผนยุทธศาสตร์ดา้ นการเกษตร 20 ปีนนั้ ประกอบด้วยยุทธศาสตร์

ย่อย 5 ด้าน ดังนี้
1) สร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของเกษตรกรและภาคการเกษตร
โดยมีแผนพัฒนาเกษตรกร Smart Farmer, Smart Group, Smart
Enterprise มีเป้าหมายให้เกษตรมีรายได้ 390,000 บาทต่อคนต่อปี
2) พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับสินค้าเกษตร
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ยกระดับสินค้าเกษตรให้ได้
มาตรฐานสากล เช่น การผลิตแบบ GAP เพื่อยกระดับมาตรฐานสินค้า
เกษตร
3) เพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม โดยใช้
เทคโนโลยี ช ่ ว ยเพิ่ ม มู ล ค่ า สิ น ค้ า เกษตรโดยเกษตรกรและสถาบั น ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำ
4) บริหารจัดการทรัพยากรเกษตรและสิ่งแวดล้อมเพื่อความ
สมดุลและยัง่ ยืน โดยฟืน้ ฟูพนื้ ทีเ่ กษตรเสือ่ มโทรม ดูแลเกษตรกรให้มรี ะบบ
ชลประทานในที่ดินให้ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด ไม่บุกรุกป่าสงวน
5) พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐในกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เครือข่ายขับเคลื่อนด้านการเกษตร ให้ทันสมัยและด�ำเนินการ
ลดต้นทุนด้านการเกษตร
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ให้ความ
เห็นว่า ยุทธศาสตร์ด้านการเกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นี้
ครอบคลุมการแก้ไขปัญหาการพัฒนาด้านการเกษตรครบทุกด้าน แต่อาจ
ต้องทบทวนเพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
การเสวนาในวั น นี้ เ ป็ น ประโยชน์ อ ย่ า งยิ่ ง ต่ อ ประเทศไทย
เนื่องจากจะได้รับข้อมูลข้อคิดเห็นที่ส�ำคัญและเป็นประโยชน์เสนอต่อ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในภาคการเกษตร
ทีจ่ ะน�ำไปจัดท�ำแผนแม่บทในการด�ำเนินงานด้านการเกษตร และทบทวน
ยุทธศาสตร์เกษตรของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้มีทิศทางสู่ความ
มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ขอขอบคุ ณ สมาคมพื ช สวนแห่ ง ประเทศไทย วิ ท ยากร
ผู้เข้าร่วมเสวนาทุกท่าน ที่จัดการเสวนาในวันนี้ และอยากให้รวบรวม
ความคิดเห็นส่งให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อน�ำข้อมูลไปจัดท�ำ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ต่อไป
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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การเป็นมหาอ�ำนาจทางการเกษตร

การบรรยาย “การเป็ น มหาอ� ำ นาจทางการเกษตรกั บ
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี” โดย นางสาวลดาวัลย์ ค�ำภา กรรมการ
และเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม และกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ สรุปสาระส�ำคัญได้ว่า
การเกษตรของไทยมีความส�ำคัญในการเลี้ยงประชากรโลก
สินค้าเกษตรของไทยมีความโดดเด่นและมีศักยภาพ ทั้งสินค้าเกษตร
อัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรแปรรูป เกษตรชีวภาพ เกษตรอัจฉริยะ และ
เกษตรปลอดภัย ทีม่ กี ารจัดการคุณภาพตามมาตรฐานความปลอดภัย เช่น
GAP และเกษตรอินทรีย์ เป็นต้น
เมื่อวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตรไทย
จากการวัดค่า RCA (Revealed Comparative Advantage) พบว่า
ไทยมีสินค้าดาวรุ่ง 26 กลุ่ม ดาวค้างฟ้า 157 กลุ่ม และมีสินค้าหลุดโผ
ที่แข่งขันไม่ได้ 56 กลุ่ม เนื่องจากต้นทุนการผลิตของไทยสูงขึ้นอย่าง
รวดเร็ว โดยเฉพาะด้านแรงงานและที่ดิน
อย่างไรก็ตาม ไทยมีความได้เปรียบจากปัจจัยการถือครองทีด่ นิ
ต่อคนที่สูงกว่าเพื่อนบ้าน (ยกเว้นมาเลเซีย) ความช�ำนาญเฉพาะทางของ
ครัวเรือนเกษตรกรไทยมีมากขึ้น (ต้นทุนต�่ำลง) และขนาดของโรงงาน
แปรรูป ผู้ส่งออก และขนาดฟาร์มบางประเภท มีขนาดใหญ่ขึ้น (ต้นทุน
ต�่ำลง) ข้อจ�ำกัดในการสร้างความสามารถในการแข่งขันของเกษตรไทย
คือ สัดส่วนงบวิจัยเกษตรภาครัฐลดลงมาก และขาดนักวิจัยเก่งๆ
รุ่นใหม่ นอกจากนี้ ไทยยังประสบปัญหาท้าทายทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ ได้แก่
1) ปัญหาท้าทายภายใน - เกษตรกรอายุมาก ไม่มีการปรับ
โครงสร้างการเจริญเติบโต ความเหลื่อมล�้ำระหว่างรายได้ต่อคนในภาค
เกษตรกับนอกเกษตร ฐานทรัพยากรเกษตรลดลง ปัญหาการจัดการน�้ำ
2) ปัญหาท้าทายภายนอก - คู่แข่งใช้นโยบายการค้าเสรี
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและด้านวิจัยเพิ่มขึ้น และเริ่มใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ การค้าโลกมีการกีดกันมากขึ้น และต้องมีมาตรฐานสากลของ
เอกชน ผู้บริโภคห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของอาหารมากขึ้น
การเปลี่ยนแปลงด้านภูมิอากาศ
ประเด็ น ปั ญหาเหล่ า นี้ ท� ำ ให้ ภ าคเกษตรไม่ ส ามารถพัฒ นา
ศักยภาพได้อย่างเต็มที่ ประสิทธิภาพการผลิตต�่ำและต้นทุนการผลิตสูง
เพื่อเตรียมพร้อมต่อแนวโน้มการเพิ่มขึ้นของประชากรโลก
การบริโภคสินค้าเกษตรและอาหารเพื่อสุขภาพในอีก 20 ปีข้างหน้า
ประเทศไทยจะต้ อ งด� ำ เนิ น การยกระดั บ สิ น ค้ า เกษตร เพิ่ ม มู ล ค่ า
เพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุน และบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่ มีการปฏิรปู ระบบ
งานวิจยั ด้านการเกษตร ส่งเสริมความรูใ้ ห้แก่เกษตรกร ยกมาตรฐานสินค้า
และการตรวจสอบย้อนกลับ
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โดยสรุปทางออกในการพัฒนาภาคคการเกษตรที่ส�ำคัญ คือ
การสนับสนุนการวิจัยและน�ำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
• การพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่
เพื่อน�ำมาปรับใช้ในแต่ละพื้นที่
• การสร้างความร่วมมือในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมใหม่
ระหว่างรัฐ เอกชน และมหาวิทยาลัย

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร

นายพิบูลย์ เจียมอนุกูลกิจ นักวิชาการอิสระ ได้บรรยาย
ในหัวข้อ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตร สรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
สภาพแวดล้อมในปัจจุบันมีการเปิดเสรีของการเงิน มีสงคราม
การค้าด้านภาษี ภายใต้โลกไร้พรมแดน และการค้าเสรี จึงจ�ำเป็นต้องจัด
ท�ำยุทธศาสตร์ขึ้นเพื่อเป็น “ทางเลือก” ที่ดีท่ีสุดสู่เป้าหมายที่ก�ำหนดไว้
การพิจารณา “ทางเลือก” ของภาครัฐ (ในอุดมคติ) คือเพื่อให้ประชาชน
อยูด่ ี กินดี มีความสุข มากทีส่ ดุ โดยใช้งบประมาณทีป่ ระหยัดทีส่ ดุ ในทาง
ปฏิบตั แิ ล้ว “ทางเลือก” (ยุทธศาสตร์) คือต้องเป็นไปได้ มีความคุม้ ค่าทาง
เศรษฐกิจ เป็นที่ยอมรับของประชาชนและฝ่ายการเมือง
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ 20 ปี จั ด ท� ำ ขึ้ น ตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 มาตรา 65 ซึง่ ระบุให้รฐั จัดให้มยี ทุ ธศาสตร์
ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล
เพื่อให้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน
เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมาย การจัดท�ำ  การก�ำหนด
เป้าหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเป้าหมายและสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์
ชาติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ทั้ ง นี้
กฎหมายดังกล่าว ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ข้อสังเกตคือ ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์
เกษตร ทั้ง ๆ ที่ภาคการเกษตรเกี่ยวข้องกับประชาชนกว่าร้อยละ 60
ประเทศ แต่ยุทธศาสตร์ชาติกลับเปี่ยมไปด้วยโวหาร หรือศัพท์บัญญัติ
ใหม่ๆ อาทิ เกษตรอัจฉริยะ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรดิจิทัล โดยมิได้
บ่งบอกถึงแนวทางว่าจะท�ำอะไร ท�ำเท่าไร ท�ำด้วยวิธีใด ใช้เวลาปฏิบัติ
นานเท่าไร เป้าหมายคืออะไร ใครเป็นผูไ้ ด้รบั ผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์
และได้รับมากน้อยเพียงใด
ดังนัน้ จึงมีความคิดเห็นว่า เป้าหมายยุทธศาสตร์ นอกจากต้อง
เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญตามมาตรา 65 แล้ว ยังต้องค�ำนึง
ถึงสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญมาตรา 60 ทีร่ ะบุวา่ บุคคล
ย่อมมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ การจ�ำกัดเสรีภาพจะกระท�ำมิได้
เว้นแต่อาศัยอ�ำนาจตามกฎหมายทีต่ ราขึน้ ซึง่ ต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบตั ิ
การก�ำหนดเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติไม่ได้ระบุเชิงปริมาณ
ซึ่งไม่สอดคล้องในหลักการจัดท�ำเป้าหมาย ซึ่งจะเกิดผลกระทบต่อการ
ตั ด สิ น ใจในการด� ำ เนิ น การตามยุ ท ธศาสตร์ และสั ม พั น ธ์ กั บ การใช้
งบประมาณแผ่นดินที่สมเหตุสมผล รวมทั้งการประเมินผลของการ

ด�ำเนินการ ดังนั้น จึงควรก�ำหนดเป้าหมายเชิงปริมาณด้วย
ตัวชี้วัดของการพัฒนาประเทศเพื่อให้ประชาชนกินดี อยู่ดี
ที่ ใช้ ใ นปั จ จุ บั น คื อ การวั ด จากค่ า ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ม วลรวมของประเทศ
หรือ GDP แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า GDP ของประเทศไทยโตขึ้น แต่เหตุใด
จึงมีรายงานข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องถึงภาวะฝืดเคืองของประชาชน ปัญหา
การช�ำระหนี้ ปัญหาการว่างงาน การชะลอตัวของการบริโภค ระดับรายได้
ที่กระจุกตัวในบางพื้นที่ และระดับราคาพืชผลทางการเกษตรอยู่ใน
ระดับต�่ำ 
มีค�ำถามว่า การพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจโดยวัดภาพรวมของ
GDP สะท้อนถึงเศรษฐกิจของคนส่วนใหญ่จริงหรือ นักเศรษฐศาสตร์
มีความกังวลว่า การประเมินผลงานรัฐโดยดูจากการเติบโตของ GDP
จะท�ำให้ผู้น�ำภาครัฐเข้าใจผิดว่าประชาชนได้รับผลดีจากการด�ำเนินงาน
ของรัฐ แต่แท้จริงแล้วการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมาจากกลุ่มธุรกิจ
รายใหญ่เพียงไม่กกี่ ลุม่ ซึง่ ไม่ได้สะท้อนถึงความฝืดเคืองของภาคประชาชน
ประเทศไทยอาจติดกับดักรายได้ปานกลาง (Middle Income Trap)
มีความเหลื่อมล�้ำของรายได้มากขึ้น อัตราการว่างงานต่อปีไม่ได้สะท้อน
ถึงการว่างงานของเกษตรกรในช่วงนอกฤดูเพาะปลูก การประเมินรายได้
เกษตรกรต่อคนต่อปีตำ�่ กว่ารายได้นอกภาคเกษตรถึงร้อยละ 10.6 รายได้
เฉลี่ยต่อคนระหว่างจังหวัดที่รวยที่สุดและจนที่สุดต่างกันกว่า 20 เท่า
เพื่อให้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีด้านการเกษตรมีความชัดเจน
ยิ่งขึ้น สามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม และใช้งบประมาณอย่าง
สอดคล้องโดยไม่เป็นการก่อหนีส้ าธารณะเพิม่ ขึน้ โดยไม่กอ่ ให้เกิดรายได้
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�ำ มีความสามารถในการจับจ่ายใช้สอย
• บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติ ทุกระดับ ปราศจาก
		
โจรผู้ร้าย ปล้น ชิงทรัพย์ การก่อการร้าย ประเด็นนี้จึงอยู่ที่ หากเศรษฐกิจดี
ผู้คนมีงานท�ำ  มีรายได้ โจรผู้ร้ายจะลดลง จึงควรต้องวัดที่ระดับการ
มีงานท�ำของประชากร หรือวัดที่อัตราการว่างงาน
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
• ขาดเป้าหมายที่เป็นสาระส�ำคัญในการด�ำรงชีพของ
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ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศ จึงควรเพิ่มเติมเป้าหมายการบริหาร
จัดการน�้ำ เพื่อให้ได้พื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้นเป็น 60 ล้านไร่ ในอีก 20 ปี
ข้ า งหน้ า ซึ่ ง จะเป็ น พื้ น ที่ ช ลประทานที่ มี ศั ก ยภาพในการเพาะปลู ก
ทั้งฤดูฝนและฤดูแล้ง
ในการด�ำเนินการให้บรรลุเป้าหมายเป็นมหาอ�ำนาจทางการ
เกษตร ต้องให้ความส�ำคัญกับการผลิตและการค้ากับประเทศเพื่อนบ้าน
และเชื่อมไปสู่เวทีการค้าอาเซียนและการค้าโลก ด้วยกระบวนการผลิต
แปรรูป สร้างมูลค่าเพิ่ม ขยายผลผลิตทางการเกษตร สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดผูซ้ อื้ ทีห่ ลากหลาย มีการบริหารให้เกิดความสมดุล
เสริ ม สร้ างความแข็ ง แกร่ ง ของสหกรณ์ สถาบัน เกษตรกร รู้ วิ ธี ผ ลิ ต
ตามความต้ อ งการของลู ก ค้ า มี เ สรี ภ าพในการเลื อ กท� ำ การเกษตร
รูปแบบต่างๆ ได้ตามความเหมาะสม และสามารถสร้างอ�ำนาจการต่อรอง
ทางการตลาดได้

สรุปจากเวทีเสวนา

สรุปการเสวนาเรือ่ ง “ไทยจะเป็นมหาอ�ำนาจทางการเกษตร
(ในยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี) ได้อย่างไร
ผู้ด�ำเนินการเสวนา : นายอนันต์ ดาโลดม นายกสมาคมพืชสวน
แห่งประเทศไทย
ผู้ร่วมเสวนา : - นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ เกษตรกร
			 - ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์
คณะกรรมการสภาหอการค้ า แห่ ง ประเทศไทย
สมาคมอุตสาหกรรมทูน่าไทย
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			- นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล
รองประธานสภาอุ ต สาหกรรมแห่ ง ประเทศไทย
งานสถาบันอุตสาหกรรมเพื่อการเกษตร
			- นายภูมิศักดิ์ ราศี
ผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายระบบเศรษฐกิจการเกษตร
ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
นายอนันต์ ดาโลดม กล่าวน�ำเข้าสูก่ ารเสวนาว่า ภาคการเกษตร
เข้าไปมีสว่ นร่วมในการก�ำหนดนโยบายหรือแผนปฏิบตั ทิ ภี่ าครัฐจัดท�ำขึน้
น้อยมาก ภาคเกษตรที่เข้าไปมีบทบาทในการก�ำหนดนโยบายอาจไม่ใช่
ภาคเกษตรที่เป็นตัวแทนโดยรวมของภาคการเกษตรอย่างแท้จริงและ
ไม่ได้สะท้อนกับปัญหาที่แท้จริงในภาคการเกษตรส่วนต่างๆ จะเห็นได้
เช่นเดียวกันในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทีไ่ ม่มยี ทุ ธศาสตร์เกษตรโดยเฉพาะ
แต่ ก ระจายอยู ่ ภ ายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ต ่ า งๆ และขาดความชั ด เจนว่ า
ภาคเกษตรของไทยจะไปในทิศทางใด พีน่ อ้ งเกษตรกรจะมีรายได้เพิม่ ขึน้
อย่างไร จะมีคุณภาพชีวิต ฐานะความเป็นอยู่ ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น
รวมทั้งการลดความเหลื่อมล�้ำระหว่างเกษตรกรกับผู้ประกอบอาชีพ
ในสาขาอื่นๆ ได้อย่างไร ดังนั้น การเสวนาในวันนี้จึงเป็นโอกาสดีที่จะได้
รั บ ฟั ง และสะท้ อ นความเห็ น ของคนเกษตรอย่ า งแท้ จ ริ ง โดยขอให้
เกษตรกรได้ให้ความคิดเห็นก่อน
นายสุกรรณ์ สังข์วรรณะ สะท้อนความเป็นจริงของภาคเกษตร
ในปัจจุบนั ว่า ลูกหลานเกษตรกรไม่กลับมาสูภ่ าคเกษตร เกษตรกรรุน่ เก่า
ก็ มี อ ายุ เ พิ่ ม ขึ้ น การขาดแคลนบุ ค ลากรภาคเกษตรจะเพิ่ ม มากขึ้ น
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์กท็ ำ� งานแบบแยกส่วน ขาดข้อมูลทีจ่ ะส่งต่อ

ไปยังเกษตรกรในพื้นที่ ระบบเกษตรอินทรีย์ที่รัฐสนับสนุนผลักดันให้
เกษตรกรปลูกเป็นวิธีการเกษตรระบบหนึ่งที่รัฐควรสนับสนุน แต่ไม่ควร
บังคับให้เกษตรกรต้องท�ำ  เกษตรกรควรมีเสรีภาพในการเลือกประกอบ
อาชีพโดยมีข้อมูลจากภาครัฐเป็นฐานส�ำคัญในการเลือกตัดสินใจของ
เกษตรกร
เกษตรกรบางกลุ่มปลูกพืชเศรษฐกิจ บางกลุ่มปลูกเพื่อยังชีพ
ภาครัฐจึงควรมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรมีความรูใ้ นการผลิตตรงตาม
ความเหมาะสมของพื้นที่และความต้องการของตลาด ให้ค�ำแนะน�ำว่า
ท�ำอย่างไรจึงท�ำให้มีผลผลิตต่อไร่สูงขึ้น และจัดหาแหล่งน�้ำให้เกษตรกร
มีใช้อย่างเพียงพอ ซึง่ จะจัดการในรูปแบบใดก็ได้ ไม่ใช่สร้างเขือ่ นแต่เพียง
อย่างเดียว โดยพื้นที่ 1 ไร่ ควรมีน�้ำใช้ 1,000 คิวบิคเมตร การค�ำนวณ
ต้นทุนการผลิตนั้น ควรจะค�ำนวณต้นทุนต่อตัน ไม่ใช่ต่อไร่ เพื่อให้
เกษตรกรสามารถก�ำหนดผลผลิตที่คุ้มทุนและยังรับได้ และสร้างความ
สามารถในการต่อรองกับผู้ซื้อได้อย่างยุติธรรม
รัฐบาลควรเป็นตัวกลางเพื่อให้มีการหารือร่วมกันในห่วงโซ่
การผลิตและส่งออก โดยให้หารือเป็นรายพืชไป โดยเฉพาะการสนับสนุน
เกษตรกรกลุ่มที่ยังไม่สามารถแข่งขันได้
อีกปัญหาหนึ่งของรัฐบาลคือ แม้ว่ารัฐได้ก�ำหนดยุทธศาสตร์
ชาติแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่ใจว่าจะสามารถสื่อสารไปยังกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์หรือเกษตรกรให้เข้าใจตรงกันได้หรือไม่
ดร. ชนินทร์ ชลิศราพงศ์ ได้น�ำเสนอประสบการณ์ในภาค
ประมงว่า การผลิตและส่งออกทูนา่ ของไทยประสบความส�ำเร็จได้จากการ
หารือและความร่วมมือกันของชาวประมงและเอกชนเพื่อและเปลี่ยน
ข้อมูลและก�ำหนดแผนการด�ำเนินการอย่างเป็นระบบ ซึ่งเห็นว่าความ
ส�ำเร็จซึง่ เกิดจากการหารือด�ำเนินการร่วมกันทัง้ ระบบของทูนา่ ในไทยนัน้
น่าจะน�ำมาใช้ได้กบั การจัดท�ำยุทธศาสตร์ของพืชแต่ละชนิด โดยรวบรวม
เกษตรกร ผู้ผลิต ผู้ส่งออกมาทั้งระบบ เพื่อให้มีข้อมูลและระบบการ
บริหารจัดการได้ตรงตามต้องการของตลาดทัง้ ในประเทศและต่างประเทศ
ความต้องการอาหารโดยรวมในโลกมีมากกว่าผลผลิตที่ปลูกได้ ผลผลิต
ที่ล้นตลาดเกิดจากการขาดการหารือประสานงานกันในห่วงโซ่การผลิต
ทั้ ง นี้ ต้ อ งคั ด เลื อ กผู ้ ที่ อ ยู ่ ใ นห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต จริ ง ๆ มาร่ ว มหารื อ กั น
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรเป็นผู้สนับสนุน
ปัจจุบัน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังขาดข้อมูล ซึ่งเป็น
พื้นฐานส�ำคัญของการก�ำหนดนโยบาย โดยการรวบรวมข้อมูลต้องมี
ส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน เพือ่ ให้ยทุ ธศาสตร์ประสบความส�ำเร็จ การหารือ
ร่วมกันสามารถด�ำเนินการได้เองภายในกลุ่มของห่วงโซ่การผลิตโดยไม่
ต้ อ งรอรั ฐ บาล ทั้ ง นี้ เ พื่ อ จะได้ เ ป็ น ประโยชน์ ให้ มี ข ้ อ มู ล มาก� ำ หนด
การตัดสินใจ
การที่เกษตรกรจะมีอ�ำนาจในการต่อรองได้นั้นจ�ำเป็นต้องมี
ข้อมูลต้นทุนการผลิตและราคาขายสินค้าในตลาด โดยต้องมีนกั เศรษฐศาสตร์
มาวิเคราะห์ เกษตรกรในสหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรปสามารถเข้าถึง
ข้อมูลด้านการตลาดได้จึงมีอ�ำนาจในการต่อรอง ดังนั้น เกษตรกร
ในประเทศไทยต้องหารือกับโรงงานและผู้รับซื้อสินค้าเกษตร โดยมีรัฐ

เป็นตัวกลางและให้มีนักเศรษฐศาสตร์มาวิเคราะห์ ทั้งนี้ ปัจจุบันภาค
การเกษตรยังขาดนักเศรษฐศาสตร์ทจี่ ะเข้ามาช่วยวิเคราะห์และรวบรวม
ข้อมูล
นายอนันต์ ดาโลดม ได้ให้ขอ้ มูลเพิม่ เติมว่า ในยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี นั้น ไม่ค่อยมีเนื้อหาด้านประมง และปศุสัตว์
นายศักดิ์ชัย อุ่นจิตติกุล ได้ให้ความเห็นว่า ที่ผ่านมานโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ยังไม่สามารถน�ำไปสูก่ ารปฏิบตั เิ พือ่
แก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ นโยบาย 4.0 เป็นเรื่องใหม่ของ
ประเทศไทย แต่ยังน�ำไปปฏิบัติได้ไม่เต็มที่ ประเทศไทยมีภูมิประเทศที่
เหมาะสมกับการเกษตร แต่เกษตรกรเป็นเกษตรกรรายย่อย ที่ผ่านมา
เกษตรกรถูกละเลยให้ท�ำการเกษตรตามรูปแบบของตนเอง ขาดความรู้
แหล่ ง ทุ น เทคโนโลยี และไม่ มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การ ซึ่ ง ควรต้ อ ง
เปลี่ยนแปลง มีการน�ำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ แผนยุทธศาสตร์ของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ มีเป้าหมายสร้าง Young Smart Farmer
สนับสนุนให้คนรุ่นใหม่อายุนอ้ ยกว่า 45 ปี ที่สนใจด้านการเกษตรจ�ำนวน
12,000 คน เป็นเกษตรกรต้นแบบ โดยสนับสนุนเทคโนโลยี การแปรรูป
และการตลาด โดยควรด�ำเนินการแบบบูรณาการระหว่างภาครัฐและ
เอกชน โดยมีการหารือกันทั้งในเรื่องของปัญหาและการหาทางออก
ร่วมกัน
นอกจากนี้ โลกได้เปลี่ยนไปสู่ Digital Platform แล้ว ระบบ
ออนไลน์เพิ่มบทบาทให้เกษตรกรขายผลิตภัณฑ์ได้โดยตรง ไม่ต้องผ่าน
คนกลางในการตลาด รั ฐ บาลได้ จั ด ให้ มี อิ น เทอร์ เ น็ ต ทุ ก หมู ่ บ ้ า น
เกษตรกรไทยต้องปรับตัวให้ผู้สูงอายุเรียนรู้การใช้คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต รวมทั้งปรับตัวรองรับกับสภาวะการค้าเสรี การลดก�ำแพง
ภาษีสินค้าเกษตรจากจีนจะท�ำให้สินค้าจากจีนเข้ามาในไทยมากขึ้น
เกษตรกรจึ ง ต้ อ งปรั บ ตั ว ให้ มี สิ น ค้ า ที่ ป ระเทศจี น ไม่ มี หรื อ สิ น ค้ า
ที่แข่งขันได้
นายภูมิศักดิ์ ราศี ได้ให้ความเห็นว่า การกระจายรายได้
ให้ผผู้ ลิตสินค้าตัง้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ้ จ�ำเป็นต้องมีการหารือกันว่าจะ
ผลิตอะไร อย่างไร เพือ่ ให้กระจายรายได้ได้อย่างลงตัว Big Data เป็นส่วน
ส�ำคัญในการส่งเสริมการผลิต กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จดั ท�ำข้อมูล
Agri Map และ Zoning ซึ่งเป็นองค์ความรู้ด้านการผลิตและแปรรูป
นอกจากนี้ ในเรื่องการบริหารจดัการน�้ำ  คณะกรรมการน�้ำแห่งชาติ
(กรมชลประทาน) ตั้งงบประมาณกว่าแสนล้านบาทเพื่อด�ำเนินการ
ส�ำหรับข้อมูลห่วงโซ่การผลิต ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ท�ำงาน
ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์เพื่อขอข้อมูลด้านการตลาด
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับงบประมาณ 6 แสนล้าน
บาท คิดเป็นร้อยละ 20 ของงบประมาณทัง้ หมด เพือ่ ด�ำเนินการสนับสนุน
ด้านการเกษตร เช่น การให้สินเชื่อเกษตรกร ทุนวิจัยด้านการเกษตร
การเพิม่ มูลค่าและคุณภาพสินค้าเกษตรโดยใช้นวัตกรรม เป็นต้น ตามแผน
ยุทธศาสตร์ 20 ปี ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งได้ยึดโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี หากเกษตรกรมีปัญหาใด ๆ สามารถส่งข้อมูล
ไปยังศูนย์ด�ำรงธรรมเพื่อให้รัฐบาลได้รับทราบและช่วยแก้ปัญหาต่อไป
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ข้อคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมประชุม

1) การเกษตรในประเทศไทยยังต้องพึ่งพาน�้ำฝน การเกษตร
ในเขตน�้ำฝนจึงมีผลผลิตต�่ำ  ชลประทานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มีเพียงร้อยละ 3 เท่านั้น ดังนั้นจึงมีความจ�ำเป็นต้องมีการบริหารจัดการ
น�้ำ  ซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานของการเกษตร การบริหารจัดการน�้ำมิได้
หมายถึงการมีระบบชลประทานเท่านั้น แต่รวมถึงการบริหารจัดการน�้ำ
ในพื้นที่ของเกษตรกร เช่น การเจาะบ่อน�้ำบาดาล เป็นต้น
2) การวิจยั ด้านการเกษตรของไทย นอกจาการจัดงบประมาณ
ที่เหมาะสมแล้ว ยังต้องเน้นคุณภาพงานวิจัยให้สามารถน�ำไปใช้แก้ไข
ปัญหาได้อย่างแท้จริง
3) เกษตรกรซึง่ เป็นประชากรส่วนใหญ่ของประเทศมีรายได้ตำ 
�่
เนื่องจากการใช้พื้นที่ไม่เต็มประสิทธิภาพ ยังต้องอาศัยน�้ำฝน และมีการ
ถือครองพืน้ ทีน่ อ้ ย ดังนัน้ จึงควรมีนโยบายสนับสนุนการเพิม่ ประสิทธิภาพ
การผลิต โดยการเพิ่มผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ให้สูงขึ้น มีคุณภาพ และ
มาตรฐานตามความต้องการของตลาด ต้นทุนต�่ำ  สามารถแข่งขันได้
มากกว่าการเพิ่มผลผลิตโดยการขยายพื้นที่เพาะปลูก
4) การเพิ่มวงเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรอาจไม่ได้ผลเท่าที่ควร
เนื่องจากเกษตรกรบางรายอาจกู้เงินเต็มวงเงินแล้ว
5) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ได้พูดถึงพื้นฐานที่ท�ำให้เกิดผลดี
ต่อภาคเกษตร เพียงแต่แจกแจงรูปแบบการผลิตเท่านั้น เช่น เกษตร
อัตลักษณ์, เกษตรปลอดภัย, เกษตรชีวภาพ, เกษตรอัจฉริยะ, เกษตร
ดิจิทัล ฯลฯ ซึ่งรูปแบบเหล่านี้ คือ ทางเลือกของเกษตรกรที่เป็นไปด้วย
ความสมัครใจ โดยรัฐสนับสนุนโครงสร้างพื้นฐานที่จ�ำเป็น
6) ขอให้ยุทธศาสตร์ชาติกล่าวถึงการสนับสนุนให้มีวิธีการ
ก�ำจัดศัตรูพชื ทีม่ ปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะวิธที ใี่ ช้กบั ศัตรูพชื ทีก่ ำ� จัดได้ยาก
และมีผลเสียหายมาก เช่น แมลงวันทอง
7) เกษตรจังหวัดอุทยั ธานีได้ให้ขอ้ มูลว่า จังหวัดอุทยั ธานีมกี าร
จัดตัง้ คณะอนุกรรมการพัฒนาเกษตรระดับจังหวัด ซึง่ มีผแู้ ทนจากราชการ
ทุกหน่วยและภาคเอกชน โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานและ
เกษตรจังหวัดเป็นเลขานุการ เกษตรต�ำบลและเกษตรอ�ำเภอจะรวบรวม
ปัญหาของเกษตรกรมาประชุมหารือเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติเพื่อแก้ไข
ปัญหา

ข้อเสนอแนะ

สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ได้รวบรวมเนื้อหาข้อมูลและ
ข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมประชุมเสวนาเรื่อง “ไทยจะเป็นมหาอ�ำนาจ
ทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี) ได้อย่างไร” ดังนี้
ข้อคิดเห็นร่วม
• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ไม่ปรากฏยุทธศาสตร์ด้านเกษตร
โดยเฉพาะ และมิได้บง่ บอกถึงเป้าหมายทางการเกษตรทีช่ ดั เจนว่าคืออะไร
และใครเป็นผู้ได้รับผลประโยชน์จากยุทธศาสตร์มากน้อยเพียงใด
• รูปแบบการก�ำหนดทิศทางการแข่งขันทางการเกษตรเน้น
การสนับสนุนเกษตรอินทรีย์ เกษตรอัตลักษณ์ เกษตรอัจฉริยะ ซึ่งเป็น

ประโยชน์แก่เกษตรกรเพียงบางกลุ่มเท่านั้น โดยอาจละเลยเกษตรกร
กลุม่ ทีส่ ภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมหรือไม่พร้อมทีจ่ ะเลือกรูปแบบการผลิต
ดังกล่าว
• แผนแม่บทในการด�ำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ควรมีความชัดเจน น�ำไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม โดยใช้งบประมาณ
ที่เหมาะสม เพื่อแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้อย่างตรงจุด มีความ
เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และน�ำประโยชน์สู่เกษตรกรที่เป็นประชากร
ส่วนใหญ่ของประเทศให้มีความกินดี อยู่ดี ลดปัญหาความเหลื่อมล�้ำของ
ภาคการเกษตรและนอกภาคเกษตรได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน
ข้อเสนอ
จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขอ้ มูลและสถานภาพความเป็น
จริงของปัญหาและโอกาสทางการเกษตร สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
และผูเ้ ข้าร่วมเสวนาขอเสนอ แนวทางปฏิบตั ดิ า้ นการเกษตร เพือ่ ประกอบ
การพิจารณาบรรจุไว้ในแผนปฏิบตั ิ ภายใต้แผนแม่บทของยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี ดังนี้
ควรก�ำหนดให้แผนปฏิบัติการทางด้านการเกษตรมีเป้าหมาย
เพื่ อ เสริ ม สร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ให้ มี ก ารเพิ่ ม ผลผลิ ต
ต่อหน่วยพื้นที่ และลดต้นทุนการผลิต มีความยั่งยืนในการผลิตสินค้า
เกษตรที่มีความปลอดภัย ไม่มีสารพิษตกค้าง มีคุณภาพตามมาตรฐาน
สากล มีรปู ลักษณ์และราคาของสินค้าตามความต้องการของตลาด มีการ
กระจายรายได้ที่เกิดขึ้นจากภาคการเกษตรอย่างเป็นธรรม ตั้งแต่ต้นน�้ำ
จนถึงปลายน�ำ 
้ โดยมีข้อเสนอแนวทางการด�ำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย
ดังนี้
❍ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
1) สนั บ สนุ น การวิ จั ย พั ฒ นาและการใช้ ป ระโยชน์ จ าก
นวัตกรรมและเทคโนโลยี ควบคู่กับภูมิปัญญาชาวบ้าน บริหารจัดการ
ให้งานวิจัยตรงกับความต้องการ ผลงานงานวิจัยที่มีคุณภาพ สามารถ
แก้ไขปัญหาการเกษตรได้ โดยจัดสรรงบประมาณสนับสนุนงานวิจยั อย่าง
เพียงพอและเหมาะสม
2) มีการจัดท�ำฐานข้อมูล Big Data และปรับปรุงให้
ทันสมัยตลอดเวลา มีคลังความรูท้ างด้านการเกษตร ข้อมูลเชิงเศรษฐศาสตร์
ตั้งแต่ต้นทุนต่อกิโลกรัม (ไม่ใช่ต้นทุนต่อไร่) ราคารับซื้อ ราคาสินค้า
ในตลาดทั้งในไทยและต่างประเทศ ตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก
ภาคการเกษตร และเผยแพร่ข้อมูลให้เกษตรกรและผู้มีส่วนในการผลิต
ตลอดห่วงโซ่ได้รับข้อมูลที่ทันเวลาเพื่อประกอบการตัดสินใจเลือกผลิต
สินค้าให้ตรงตามความต้องการของพื้นที่และตลาด และเพิ่มอ�ำนาจ
การต่อรองให้แก่เกษตรให้สามารถขายผลผลิตได้ในราคาทีเ่ หมาะสมและ
เป็นธรรม
3) บริ ห ารจั ด การปริ ม าณสิ น ค้ า เกษตรไม่ ใ ห้ เ กิ ด ภาวะ
ล้นตลาดจนราคาตกต�่ำ เช่น การกระจายการผลิตทั้งในและนอกฤดูกาล
เพื่อให้มีผลผลิตตลอดปี มีการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
4) การให้เกษตรกรปรับเปลีย่ นพืชปลูก โดยเฉพาะไม้ยนื ต้น
เช่น ผลไม้ ยางพารา ปาล์มน�้ำมัน แนวนโยบายการบริหารจัดการต้อง
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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มั่นใจว่าไม่มีผลกระทบระยะยาว
5) การก�ำหนดมาตรการการน�ำเข้าสินค้าเกษตร ต้อง
ปกป้ อ งสิ น ค้ า ชนิ ด เดี ย วกั น ในประเทศไม่ ใ ห้ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ ทั้ ง นี้
มาตรการก�ำกับดูแลการน�ำเข้าต้องไม่ละเมิดต่อข้อตกลงทางการค้า
แต่อาจใช้มาตรการอื่น เช่น ต้องเข้มงวดในมาตรการป้องกันโรค-แมลง
ศัตรูพืชจากสินค้าน�ำเข้า ป้องกันการลักลอบน�ำเข้าสินค้าเกษตร เป็นต้น
❍ ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง
1) สนับสนุนการส่งเสริมการเกษตรในรูปแบบ Smart
Farmer เพื่อสร้างเกษตรกรคนรุ่นใหม่ ให้มีความรู้ความสามารถในการ
ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการผลิต มีความรู้ด้านการตลาด และสามารถ
พัฒนาตนเองให้ทนั สมัยตลอดเวลา แต่ทงั้ นีร้ วมถึงเกษตรกรสูงวัยทีม่ คี วาม
พร้อมในการเปลี่ยนแปลงด้วย โดยไม่ละเลยการสนับสนุนเกษตรกร
กลุ่มที่ยังไม่มีความพร้อม หรือเลือกที่จะท�ำการผลิตในรูปแบบที่ตนถนัด
2) สร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน สถาบันการ
ศึกษา ในการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมทางการเกษตรใหม่ๆ เพือ่ น�ำมาใช้ใน
การพัฒนาการเกษตรของประเทศ
3) จัดท�ำฐานข้อมูลเกษตรกรทัง้ ประเทศ พร้อมทัง้ ปรับปรุง
ให้ทันสมัย เพื่อใช้ในการวางแผนการผลิตพืชเศรษฐกิจส�ำคัญๆ ของ
ประเทศ และใช้ในมาตรการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติ โดยเป็นฐาน
ข้อมูลเดียวกันของทุกหน่วยงาน
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ข่าวสารสมาคมพืชสวน

4) สนับสนุนให้เกษตรกรมีทดี่ นิ ท�ำกินเป็นของตนเอง มีการ
ก�ำกับดูแลราคาเช่าที่ดินเพื่อการเกษตรให้เกิดความเป็นธรรม
❍ ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเจริญเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
1) บริหารจัดการน�้ำ เพื่อให้มีแหล่งน�้ำที่เกษตรกรน�ำมาใช้
ในไร่นาอย่างเพียงพอต่อการเพาะปลูกตลอดทั้งปี
2) การก�ำหนดปรับปรุงแผนปฏิบัติตามข้อเสนอดังกล่าว
ควรมีการประชุมหารือร่วมกันทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการภาค
เอกชน เกษตรกร สถาบันการศึกษา และผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการเกษตรอย่าง
แท้จริงตลอดห่วงโซ่การผลิตและส่งออก เพื่อให้ภาครัฐได้รับข้อมูลที่
ครบถ้วนทุกด้าน ก่อนทีจ่ ะใช้ยทุ ธศาสตร์ชาติ 20 ปี เป็นคูม่ อื ในการบริหาร
ประเทศต่อไป
3) การก่อสร้างและปรับปรุงถนนในชนบท เชือ่ มโยงระหว่าง
		
หมู่บ้านต่อหมู่บ้านภายในต�ำบล ระหว่างต�ำบลถึงอ�ำเภอ ระหว่างอ�ำเภอ
ถึงถนนสายหลักที่ถูกละเลย การก่อสร้างไม่ได้คุณภาพ ถนนส่วนใหญ่
ยังเป็นถนนดิน ถนนลูกรัง เป็นอุปสรรคต่อการสัญจรไปมาของประชาชน
นักเรียน การขนส่งสินค้าเกษตร การน�ำนักท่องเที่ยวไปสู่แหล่งท่องเที่ยว
ในชนบท จ�ำเป็นจะต้องมีแผนในการก่อสร้าง และปรับปรุงให้ครอบคลุม
ทั้งประเทศ

พืชสวน ส น ท น า
ผศ.ดร. ยงยุทธ เจียมไชยศรี

ผัดไทย และท่านผู้น�ำคนแรกของผม

จอมพล ป. พิบูลสงคราม
พาดหั ว ตั ว ใหญ่ ใ นหนั ง สื อ พิ ม พ์ เรื่ อ งที่ พลเอกประยุ ท ธ์
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ชื่นชมความเป็นไทย วัฒนธรรมไทย และ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ฯลฯ ของละครเรื่องบุพเพสันนิวาส ท�ำให้ผม
นึกย้อนกลับไปถึง จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านผู้น�ำคนแรกของผม
รุ่น “เชื่อผู้น�ำชาติพ้นภัย”  ซึ่งปลูกฝังให้คนไทยในยุคนั้นมีความรักชาติ
มีวินัยกล้าหาญ และมีวัฒนธรรมแบบตะวันตกที่อาจล�้ำยุคไปบ้าง   เช่น

มีการบังคับให้สวมรองเท้า  เลิกนุง่ โจงกระเบน  ให้สวมผ้าถุง  สวมหมวก
(มาลาน�ำไทยสูม่ หาอ�ำนาจ) และเลิกกินหมากเป็นต้น  ภาษาไทยก็ถกู ตัด
สระออกไป 5 ตัว แล้วตัดพยัญชนะออกไป 13 ตัว  เลยท�ำให้คณะเกษตร
มีตึก จรัด  
นอกจากนี้ท่านยังมีนโยบายให้ผู้ชายต้องใช้ชื่อที่ฟังดูเข้มแข็ง
และไม่มีค�ำว่า ใจ  ด้วยเหตุนี้ ดช.พอใจ เจียมไชยศรี จึงเปลี่ยนชื่อเป็น
ดช.ยงยุทธ เจียมไชยศรี   ผลงานของจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่ควรแก่
การศึกษายังมีอยูอ่ กี มากมาย ท่านได้กอ่ ตัง้ มหาวิทยาลัย 4 แห่ง ทีร่ วมถึง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วย  หน่วยงานส�ำคัญต่างๆ ที่ท่านก่อตั้งไว้
มีอยู่มากมาย  ท่านก่อตั้งกระทรวงวัฒนธรรมเป็นครั้งแรกในช่วงหลัง
ที่ท่านเป็นนายกรัฐมนตรี ที่เลิกใช้ภาษาไทยของท่านไปแล้วจึงไม่ได้
เขียนว่า “กระซวงวัธนธัม”  
แต่ ก ารยกย่ อ งให้ ท ่ า นเป็ น ผู ้ ป ระดิ ษ ฐ์ คิ ด ค้ น ผั ด ไทยขึ้ น นั้ น
เป็นการเข้าใจผิด ผลงานชิน้ โบว์แดงของท่านในเรือ่ งนีเ้ ป็นเพียงการทีท่ า่ น
ส่งเสริมสนับสนุนการปรุงผัดไทยให้ดีขึ้น และส่งเสริมให้บริโภคผัดไทย
มากขึ้น  ซึ่งเหมาะอย่างยิ่งกับสภาพความแร้นแค้นที่เกือบทุกคนยากจน
กันหมดในยามสงคราม
จอมพล ป. พิบูลสงคราม ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี 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�้ำท่วมใหญ่
ในปี พ.ศ. 2485 และข้าวปลาอาหารก็ถูกญี่ปุ่นซื้อด้วยเงินที่ญี่ปุ่นพิมพ์
เอาเองตามอ�ำเภอใจไปเป็นเสบียงทหารญีป่ นุ่ จ�ำนวนมากมายทีข่ นส่งโดย
ขบวนเรือโยงทั้งวันทั้งคืน   
เมือ่ สิน้ สุดสงครามโลก ไทยก็ตอ้ งเสียข้าวเป็นปฏิกรรมสงคราม
ให้แก่อังกฤษอีกนับล้านตัน   ในช่วงนี้ข้าวสารขาดแคลนและต้องซื้อ
โดยใช้บตั รปันส่วน จอมพล ป. จึงสนับสนุนให้คนไทยกินก๋วยเตีย๋ วเพราะ
เราสามารถท�ำเส้นก๋วยเตีย๋ วจากปลายข้าว (ข้าวหัก) ได้ ท่านสนับสนุนให้
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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กินก๋วยเตี๋ยวทุกชนิดโดยที่ไม่ได้เน้นไปที่ผัดไทย ท่านผู้น�ำเองก็ชอบ
รับประทานก๋วยเตี๋ยวแห้ง ก๋วยเตี๋ยวน�้ำ  ร้านที่ท่านให้คนขับรถมาซื้อ
เป็นประจ�ำอยู่ใกล้ท่าน�้ำตลาดพลู ที่เรียกกันว่า “ร้านก๋วยเตี๋ยวจอมพล”
แต่นกั เรียนโรงเรียนวัดนวลนรดิศรุน่ ผมเรียกว่า “ร้านก๋วยเตีย๋ วจองหอง”  
ถ้ อ ยแถลงของท่ า น เกี่ ย วกั บ ก๋ ว ยเตี๋ ย วมี ค วามตอนหนึ่ ง
ว่ า ………… อยากให้ พี่ น ้ อ งกิ น ก๋ ว ยเตี๋ ย วให้ ทั่ ว กั น เพราะก๋ ว ยเตี๋ ย ว
มีประโยชน์ตอ่ ร่างกาย มีรสเปรีย้ ว เค็ม หวานพร้อม ท�ำเองได้ในประเทศไทย
หาได้สะดวกและอร่อยด้วย หากพี่น้องชาวไทยกินก๋วยเตี๋ยวคนละ
หนึ่งชามทุกวัน วันหนึ่งจะมีคนกินก๋วยเตี๋ยวสิบแปดล้านชาม ตกลง
วั นหนึ่ ง ค่ าก๋ ว ยเตี๋ ย วของชาติไ ทยหนึ่งวัน เท่ากับ เก้าสิบ ล้านสตางค์
ซึ่งเท่ากับเก้าแสนบาท เป็นจ�ำนวนเงินหมุนเวียนมากพอใช้ เงินเก้าแสน
บาทนัน้ ก็จะไหลไปสูช่ าวไร่ชาวนา ชาวทะเล ทัว่ กัน ไม่ตกไปอยูใ่ นมือใคร
คนหนึง่ คนใดเพียงคนเดียว และเงิน 1 บาทก็มรี าคา 1 บาทซือ้ ก๋วยเตีย๋ ว
ได้เสมอ ไม่ใช่ซื้ออะไรไม่ได้เหมือนอย่างทุกวันนี้ ซึ่งเท่ากับไม่มีประโยชน์
เต็มที่ในค่าของเงิน………… จอมพล ป. พิบูลสงคราม. 7 พ.ย. 2485    
จากค�ำแถลงการณ์นี้ท�ำให้อนุชนรุ่นหลังบางคนเข้าใจผิดไปว่า
ท่านผู้น�ำได้ประดิษฐ์คิดค้นผัดไทยขึ้นในวันที่ออกแถลงการณ์ แม้ว่า
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ในค� ำ แถลงการณ์ มิ ไ ด้ ก ล่ า วถึ ง ผั ด ไทย การส่ ง เสริ ม ให้ กิ น ผั ด ไทย
ของท่านนั้นแน่นอนอยู่แล้ว   คนสมัยก่อนเรียกผัดไทยว่าก๋วยเตี๋ยว
ผัดไทย ท่านอยากให้เรียกเสียใหม่ว่า “ผัดไทย” ผัดไทยยุคท่านผู้น�ำ 
ไม่ได้ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวแต่ใช้เส้นจันทบูร หรือเส้นหมี่โคราช (เส้นเล็ก
ตากแห้งจากโคราช) ซึ่งท�ำให้สามารถตัดค�ำว่าก๋วยเตี๋ยวที่ค่อนข้างจะ
ระคายหูออกไปได้   ท่านแนะน�ำว่าอย่าใส่หมูเพราะจะดูเป็นอาหาร
คนจีนให้ใส่กุ้งหรืออย่างอื่นแทน ส�ำหรับถั่วงอกที่ใส่นั้นก็อยู่ในโครงการ
ท�ำสวนครัวที่ท่านส่งเสริมอยู่แล้ว ท่านทูตนิตย์ พิบูลสงคราม เคยให้
สัมภาษณ์วา่ จอมพล ป. บิดาของท่านไม่ได้แอนตีจ้ นี เพียงแต่นยิ มความ
เป็นไทยมากเท่านั้นเอง
หลักฐานที่ท�ำให้เชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย หรือผัดไทยนั้นมีมา
แต่เดิม และท่านผู้น�ำไม่ได้คิดค้นขึ้น มาจากหลายทาง  ทางหนึ่งมาจาก
ค�ำสัมภาษณ์ที่ทายาทหลายท่านของท่านผู้น�ำให้ไว้ทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศเกี่ยวกับเรื่องผัดไทย ซึ่งพอสรุปได้ว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทย
มีมานานก่อนทีท่ า่ นจอมพล ป. ขึน้ ด�ำรงต�ำแหน่งนายกรัฐมนตรี ก่อนนัน้
ครอบครัวของท่านชอบไปรับประทานทีร่ าชวงศ์  ท�ำเองทีบ่ า้ นก็เคยและ
ไม่ทราบจริงๆว่าใครเป็นผูท้ ำ� ขึน้ เป็นคนแรก หลักฐานอีกทางหนึง่ ทีแ่ สดง

ให้เห็นว่าท่านจอมพล ป. ไม่ได้ประดิษฐ์คิดค้นผัดไทยขึ้นก็คือว่าท่าน
ไม่เคยถูกคุณชายคึกฤทธิ์ ปราโมทย์ ที่อยู่ต่างขั้วการเมืองกันค่อนแคะ
ในเรื่องนี้เลย ทั้งในหนังสือพิมพ์สยามรัฐและในหนังสือสี่แผ่นดิน
อีกทางหนึ่งในวัยเด็ก ผมอยู่บ้านริมคลองเป็นส่วนใหญ่จึงเห็น
เรือขายก๋วยเตี๋ยวผัดไทย พายผ่านไปมาเกือบทุกวันซึ่งให้ความรู้สึกว่า
อาหารนีม้ มี านานแล้ว  ขณะทีส่ ง่ เสริมการกินก๋วยเตีย๋ วนัน้ ผมมีอายุเพียง
หกขวบ ผมจึงไม่มั่นใจเกี่ยวกับความจ�ำนั้น โชคดีที่ท่านศาสตราจารย์
อาบ นคะจัด ผู้ที่มีอาวุโสมากกว่าผมหนึ่งรอบได้กรุณายืนยันว่าผัดไทย
ที่เดิมเรียกกันว่าก๋วยเตี๋ยวผัดไทยนั้นมีขายกันอย่างแพร่หลาย ก่อนยุค
จอมพล ป. มานานแล้ว และท่านได้บอกอีกด้วยว่าก๋วยเตีย๋ วนีม้ ตี น้ ก�ำเนิด
มาจากก๋วยเตี๋ยวผัดแต้จิ๋ว ซึ่งตรงกับใน Gastronomica ที่ค้นคว้าไว้ว่า
เราได้ผัดไทยมาจากชาวจีนอพยพที่มาตั้งถิ่นฐานในเมืองไทยซึ่งส่วนมาก
เป็นจีนแต้จิ๋ว แต่กลิ่นรสและเนื้อสัมผัสของผัดไทยในปัจจุบันมีลักษณะ
เป็นไทย 100%
ผัดไทยมีรสชาติเปรีย้ วเค็มหวานและแต่งพริกให้เผ็ดตามความ
ชอบซึง่ เป็นลักษณะประจ�ำของอาหารไทยส่วนใหญ่ ถ้าปรุงอย่างเหมาะสม
แต่ละรสจะไม่ถูกกลบโดยรสอื่น ทุกรสจะไปด้วยกันอย่างกลมกล่อม
ส่วนความกรุบกรอบและเนื้อสัมผัสของไช่โป๊  ถั่วงอก  ถั่วลิสงบดหยาบ
ใบกุยช่าย เต้าหูเ้ หลือง และเส้นก็จะแตกต่างไล่เรียงกันไปอย่างกลมกลืน   
ด้วยอัจฉริยภาพการครัวของคนไทย ท�ำให้เราสามารถเปลีย่ นแปลง
อาหารเดิมที่ถือว่าเป็นอาหารส�ำหรับกรรมกร มาเป็นอาหารชั้นเลิศได้
และด้วยการส่งเสริมผลักดันของผูน้ ำ� คนแรกของผมอย่างเต็มที่ พร้อมทัง้
ความพยายามของเชฟในยุคหลังๆ ที่จะยกระดับผัดไทยให้สูงขึ้นไปอีก
จนเป็นผัดไทยทิพย์สมัย และผัดไทยที่มีชื่อเสียงต่างๆอีกมาก ผมจึงไม่
แปลกใจเลยที่ผัดไทยติดอันดับต้นๆ ของอาหารนานาชาติอยู่เสมอ
โดยทัว่ ไปประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทกุ ประเทศ
มีก๋วยเตี๋ยวผัดที่ได้รับอิทธิพลจากจีนอพยพจากส่วนต่างๆ ของประเทศ
จีนทั้งสิ้น และเมื่อเวลาผ่านไปแต่ละชาติก็ปรับรสชาติให้เข้ากับรสนิยม
ของชาตินั้นๆ เช่น มี่กอเร็ง ของอินโดนีเซีย บรูไนดารุสซาลาม  และ
สิงคโปร์ คั่วหมี่ ของลาว เฝอผัด (เฝอส่าว) ของเวียดนาม ที่ไม่คล้ายคลึง
กับผัดไทยเลย จนท�ำให้ผมไม่สนใจค�ำกล่าวอ้างของบางท่านที่ว่าผัดไทย
มาจากเฝอส่าว ไม่วา่ ตัง้ แต่สมัยกรุงศรีอยุธยาหรือสมัยกรุงเทพ ความสงสัย
ของผมที่ว่าเวียดนามมาเห็น “เส้นจันท์” ของเราเลยได้ความคิดที่จะท�ำ

เส้นเฝอ ยังฟังดีกว่า   
พม่าก็มีก๋วยเตี๋ยวผัดหลายชนิด ชนิดที่ใกล้เคียงกับกับผัดไทย
เพียงเล็กน้อย ได้แก่ ก๋วยเตีย๋ วผัดอาหารทะเล (ka-gee kai) ก๋วยเตีย๋ วผัด
ของประเทศใกล้เคียง ทีค่ ล้ายคลึงกับผัดไทยมากทีส่ ดุ ได้แก่ ก๋วยเตีย๋ วผัด
ของชาวเปอรานากัน (Peranakan, Straits-born Chinese, BabaNyonya) ที่ สื บ เชื้ อ สายมาจากชาวจี น อพยพที่ ม าตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ ป ี นั ง
ช่องแคบมะละกา สิงคโปร์ และเกาะภูเก็ตของไทย ความคล้ายคลึงของ
ก๋วยเตี๋ยวผัดของชาวเปอรานากัน อาจเนื่องมาจากการติดต่อกับไทย
อยู่เสมออย่างต่อเนื่อง อาหารชนิดที่คล้ายกับผัดไทยได้แก่   Mee Siam
ที่มีต้นก�ำเนิดจากไทย และ Char Kway Teow (ก๋วยเตี๋ยวผัด) ที่ใส่หอย
แครงลวกสุกและกุนเชียงในการผัดขั้นสุดท้าย เมื่อพิจารณาถึงก๋วยเตี๋ยว
ผัดในประเทศใกล้เคียงแล้วอาจสรุปได้วา่ ผัดไทยเป็นอาหารทีม่ ตี น้ ก�ำเนิด
จากก๋วยเตีย๋ วแต้จวิ๋ ทีไ่ ด้รบั การปรุงแต่งจนดีเลิศขึน้ มาถึงระดับนีโ้ ดยฝีมอื
ชาวไทยโดยแท้
ในยุคละครบุพเพสันนิวาสนี้ ออเจ้าทัง้ หลายจะถูกชักน�ำให้มอง
ย้อนยุคไปยังวัฒนธรรมอันดีงามทีเ่ ราเคยมีมาก่อน ผมในฐานะอดีตยุวชน
ทหารระดับประถมปีที่หนึ่งของ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ท่านผู้น�ำ
คนแรกของผม ที่ได้รับการสั่งสอนให้รักชาติ มีวินัย และสนใจวัฒนธรรม
ตะวันตก เพือ่ ให้ประเทศไทยก้าวหน้าไปเป็นมหาอ�ำนาจในอนาคต จึงขอ
น�ำบางส่วนของชีวิตสมัยนั้นมาเล่าสู่กันฟังบ้าง
ค�ำแนะน�ำสุดท้ายเกี่ยวกับการท�ำผัดไทยให้อร่อยก็คือ ใช้ส่วน
ประกอบทีม่ คี ณ
ุ ภาพในอัตราส่วนทีเ่ หมาะสม ผัดทีละน้อยเป็นระยะเวลา
สัน้ ๆ ในกระทะทีร่ อ้ นจัด  การคุมไฟเป็นจุดส�ำคัญทีส่ ดุ ของการท�ำผัดไทย
ท้ายทีส่ ดุ นีผ้ มขอกราบขอบพระคุณศาสตราจารย์ อาบ นคะจัด
ที่ได้ให้ข้อมูลส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ของผัดไทย
เกี่ยวกับผู้เขียน :
Email : yongyutbiochem@yahoo.com
โทร 08-1627-7287
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มิกิโมโต้...ต�ำนานไข่มุกเลี้ยงของโลก
โคคิชิ

สะพานข้ามไปยังเกาะไข่มุก

ได้ยินชื่อ “ไข่มุกมิกิโมโต้” มาตั้งแต่เด็กๆ จากที่ผู้ใหญ่เขาคุย
กัน และจากโฆษณาทางโทรทัศน์ ไม่ได้มีความสนใจอะไรที่นอกเหนือ
ไปจากการรับทราบว่า ไข่มุก คือ เครื่องประดับเม็ดกลมๆ ขาวๆ วาวๆ
ที่ดูสวยดี จนกระทั่งโต เรียนหนังสือ มีความรู้เพิ่มขึ้น จึงทราบว่า ไข่มุก
เป็นผลผลิตของหอยชนิดหนึง่ ลักษณะคล้ายหอยนางรม เกิดจากการทีม่ ี
สิ่งแปลกปลอมเข้าไปอยู่ในตัวหอย เช่น หิน กรวด ทราย หอยเกิดการ
ระคายเคือง จึงหลั่งสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนตออกมาเคลือบ
สิ่งแปลกปลอมนั้นไว้จนหนาขึ้นเรื่อยๆ สารละลายนี้มีความวาววาม
ไข่มุกในธรรมชาติจึงมีขนาดและรูปร่างไม่แน่นอน ที่ส�ำคัญคือ
หอย 1,000 ตัว อาจจะพบหอยมุกอยู่เพียงตัวเดียว ปัจจุบันไข่มุก
ส่วนใหญ่จึงเป็นไข่มุกเลี้ยง เกิดจากการที่มนุษย์เลียนแบบธรรมชาติ
น�ำหอยเป็นๆ มางัดฝา แล้วฝังเนื้อเยื่อ หรือนิวเคลียสเข้าไป น�ำมาเลี้ยง
ควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิด หอยก็จะหลั่งสารละลายแคลเซียมคาร์บอเนต
ออกมาเคลือบเนือ้ เยือ่ นัน้ เช่นกัน เมือ่ ได้ขนาดตามต้องการก็จะน�ำออกมา
จากฝาหอย
ทั้งไข่มุกที่เกิดจากธรรมชาติ และไข่มุกที่น�ำมาเลี้ยงต่างก็เป็น
มุกแท้ๆ ทั้งสิ้น
มีโอกาสไปท่องเทีย่ วทีป่ ระเทศญีป่ นุ่ มีเพือ่ นชวนไปเกาะไข่มกุ
มิกิโมโต้ ไปดูพิพิธภัณฑ์ไข่มุกมิกิโมโต้จึงไม่ปฏิเสธ เพราะไข่มุกมิกิโมโต้
เป็นไข่มุกที่มีชื่อเสียงระดับโลกอยู่แล้ว และทราบมาว่า มิกิโมโต้ เป็นมุก
เลี้ยงรายแรกของโลก
เกาะไข่มุก อยู่ที่ชายฝั่งเมืองโทบะ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเมือง 2 ฝั่ง
ฝั่งหนึ่งเป็นปราสาท และอีกฝั่งหนึ่งเป็นท่าเรือ โทบะอยู่ตรงกลางของ
จังหวัดชิมะ (หรือมิเอะในปัจจุบัน) และเป็นเมืองท่าที่มีเรือมาจอดพัก
ก่อนที่จะเดินทางต่อไปทางทะเลจากโอซาก้า ถึง โตเกียว
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การเดินทางไปยังเกาะไข่มุกครั้งนี้ นั่งรถไฟจากสถานีอิเสะชิ
เมืองมิเอะ ไปลงที่สถานีโทบะ ใช้เวลาประมาณ 15 นาที เดินต่อไป
ประมาณไม่ถึง 10 นาที ก็ข้ามสะพานที่มีหลังคาเข้าไปยังเกาะไข่มุก
ซึ่งแบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 ส่วน คือ ลานไข่มุก พิพิธภัณฑ์ไข่มุก ส่วนสาธิต
การด�ำน�้ำเก็บไข่มุก และร้านค้า
ที่พิพิธภัณฑ์ไข่มุก จะได้พบกับเรื่องราว ภาพ และข้าวของเครื่องใช้
ของ โคคิชิ มิกโิ มโต้ ผูร้ เิ ริม่ คิดค้นไข่มกุ เลีย้ งเป็นคนแรกของโลก เรือ่ งราว
ดังกล่าวจะแสดงให้เห็นถึงความส�ำเร็จ 2 ประการส�ำคัญ คือ ประการแรก
ความส�ำคัญของอุตสาหกรรมมุกเลี้ยง และประการที่ 2 คือ ความส�ำคัญ
ของไข่มุกในฐานะที่เป็นอัญมณีที่ได้รับความนิยมอย่างกว้างขวาง
โคคิชิ เกิดเมื่อ 25 มกราคม ค.ศ.1858 เป็นบุตรชายคนโตของ
ครอบครัวเจ้าของร้านก๋วยเตีย๋ วชือ่ “อาวาโกะ” อยูท่ โี่ ทบะ เขามีนอ้ งชาย
อีก 8 คน และ น้องสาว 3 แต่น้องชายเสียชีวิตเมื่อยังเล็กเสีย 2 คน
เมื่อเขาอายุระหว่าง 9-11 ปี เขา เรียนอ่าน เขียน และคณิตศาสตร์
พออายุ 12 ปี เขาเรียนภาษาอังกฤษพื้นฐาน ซึ่งไม่ค่อยได้มีใครได้เรียน
มากนักในสมัยนั้น
โคคิชิ ใฝ่ฝันว่าโตขึ้นเขาจะต้องเป็นคนที่ร�่ำรวยที่สุดอันดับที่ 3
ของโทบะ เพราะอันดับที่ 1 และ 2 เขาคงไม่สามารถเป็นได้ เพราะธุรกิจ
ร้านก๋วยเตี๋ยวของครอบครัวของเขาไม่สามารถท�ำรายได้ให้มากนัก
โคคิชิต้องออกจากโรงเรียนเมื่ออายุ 15 ปี เพื่อมาช่วยกิจการ
ของครอบครัว เนือ่ งจากเศรษฐกิจไม่ดี กิจการของครอบครัวก�ำลังประสบ
ปัญหา พ่อของโคคิชิได้ท�ำหลายกิจการมากขึ้นเพื่อหารายได้ให้กับ
ครอบครัว โคคิชิมาช่วยครอบครัวขายผัก และถ่าน
ประเทศญี่ปุ่นในสมัยนั้น เป็นยุคปลายสมัยเอโดะ หรือยุค
สุดท้ายของเหล่าซามูไร ญี่ปุ่นถูกสถานการณ์บีบบังคับให้เปิดประเทศ
ค้าขายกับชาติตะวันตก ขณะเดียวกันโคคิชิซึ่งต้องรับผิดชอบกิจการของ
ครอบครัวต่อจากพ่อก็ไม่สามารถต้านทานกระแสดังกล่าวได้ เขาจึงมองหา
กิจการอืน่ ทีค่ ดิ ว่าจะสร้างรายได้ให้กบั ครอบครัวได้ และกิจการทีเ่ ขาสนใจ
คือการท�ำฟาร์มหอยมุกซึ่งเขาเห็นมาตั้งแต่เด็ก
ปี ค.ศ. 1888 โคคิชิก่อตั้งกิจการฟาร์มหอยมุกขึ้น โดยในระยะ
แรกนั้น หอยมุกต้องพึ่งพาธรรมชาติเป็นหลัก จึงมีความไม่แน่นอน โคคิชิ
ต้องล้มลุกคลุกคลานกับกิจการฟาร์มหอยมุกอยู่หลายปี แต่เขาไม่ย่อท้อ
พยายามคิดหาวิธีการที่ไม่ต้องพึ่งธรรมชาติ นั่นคือต้องท�ำให้หอยผลิต
ไข่มุกเองได้โดยไม่ต้องรอธรรมชาติ
ในปี ค.ศ. 1893 โคคิชิประสบความส�ำเร็จในการเลี้ยงหอยมุก
แต่ในระยะแรกมุกที่เลี้ยงได้ยังมีรูปร่างบิดเบี้ยวเป็นมุกเสี้ยว จนกระทั่ง
12 ปีต่อมาเขาจึงสามารถท�ำให้มุกที่เลี้ยงเป็นเม็ดกลมๆ ได้ส�ำเร็จ
ความส�ำเร็จในการเลี้ยงหอยมุกของโคคิชิ ท�ำให้เขาสามารถ
สร้างแบรนด์ ไข่มุกมิกิโมโต้ และเปิดร้านขายไข่มุกบนถนนกินซ่า ซึ่งได้
ชื่อว่าเป็นถนนสายที่ขายของแพงที่สุดของญี่ปุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
และในปี ค.ศ. 1913 มี ก ารส่ ง ไข่ มุ ก ออกไปขายที่ ป ระเทศอั ง กฤษ
เป็นครัง้ แรก ต่อมาก็สง่ ออกไปยังประเทศอืน่ ๆ เช่น สหรัฐอเมริกา ฝรัง่ เศส
จีน อินเดีย
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เหตุการณ์ทที่ ำ� ให้ ไข่มกุ มิกโิ มโต้ โด่งดังสุดๆ ในต่างประเทศ คือ
การที่โคคิชิได้พบกับโทมัส อัลวา เอดิสัน ผู้คิดค้นหลอดไฟฟ้า และเป็น
ผู้ก่อตั้งบริษัท เจนเนอรัลอีเล็คทริค (GE) โคคิชิน�ำไข่มุกมิกิโมโต้ให้โทมัส
ได้ชม จนโทมัสออกปากว่าเป็นมุกเลีย้ งทีง่ ดงามเหมือนไข่มกุ จริง การพบกัน
ของทัง้ สอง เป็นข่าวในหนังสือพิมพ์นวิ ยอร์คไทมส์ หนังสือพิมพ์ยกั ษ์ใหญ่
ของสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ชื่อของ “ไข่มุกมิกิโมโต้” โด่งดังไปทั่ว
ในปี ค.ศ. 1930 โคคิชิ ได้รับยกย่องจากราชส�ำนักของญี่ปุ่น
ให้เป็นนักประดิษฐ์ชั้นน�ำของญี่ปุ่น ได้ร่วมโต๊ะเสวยกับพระจักรพรรดิ์
ณ พระราชวังอิมพีเรียล นับเป็นเกียรติยศสูงสุดที่โคคิชิ ลูกชายเจ้าของ
ร้านก๋วยเตีย๋ วในอดีตได้รบั หลังจากทีเ่ ขาอดทน ต่อสู้ และฝ่าฟันอุปสรรค
ทั้งปวงมาได้ด้วยสติปัญญา และวิสัยทัศน์ที่ยาวไกลของเขา
เดินดูภาพ และอัตชีวประวัติของ โคคิชิ เสร็จแล้ว ก็เดินต่อไป
ยังห้องจัดแสดงวิธีการเลี้ยงหอยมุก ตั้งแต่การฝังเนื้อเยื่อ จนถึงการ
เก็บเกี่ยว การคัดเลือกไข่มุกที่มีคุณภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการ
เพาะเลี้ยง มีกิจกรรมให้ผู้ชมได้ทดสอบว่าสร้อยไข่มุกเส้นใดเป็นไข่มุกแท้
หรือไข่มุกเทียม
มีสว่ นจัดแสดงไข่มกุ ทีน่ ำ� มาท�ำเป็นเครือ่ งประดับสตรี งานศิลป์
ต่างๆ รวมทั้งมงกุฎ ให้ผู้เข้าชมสามารถสวมมงกุฎถ่ายรูปได้ด้วย
ด้านนอกของพิพิธภัณฑ์ มีบริเวณให้ชมการงมหอยมุกของ
นักด�ำน�้ำที่เรียกว่า อะมะ ซึ่งอะมะจะมีเฉพาะผู้หญิงเท่านั้น สวมชุดขาว
ด�ำผุดด�ำว่ายในน�ำ้ ท่ามกลางอุณหภูมเิ ลขตัวเดียว แต่พวกเธอท�ำงานแบบ
ไม่สะทกสะท้าน ตามข้อมูลระบุว่า อะมะ มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนา
อุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงไข่มุก เพราะอะมะจะรวบรวมหอยนางรม
ส�ำหรับเพาะเลี้ยงไข่มุก แล้วน�ำกลับไปในมหาสมุทร รวมทั้งจะน�ำหอย
ไปอยู่ในที่ปลอดภัยในกรณีที่มีปรากฎการณ์น�้ำเปลี่ยนสี หรือพายุไต้ฝุ่น
บริ เวณรอบๆ อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ จั ด เป็ น สวนสไตล์ ญี่ ปุ ่ น
มีต้นปาล์ม และต้นสน ที่เขียวขจี มีรูปปั้นโคคิชิ ยืนตระหง่าน เหมือนกับ
บรรพบุรุษที่คอยเฝ้าดูการพัฒนาเติบโต และการก้าวเดินไปข้างหน้าของ
“ไข่มุกมิกิโมโต้” ตลอดไป
นับว่าคุม้ ค่ากับโปรแกรมพิเศษทีไ่ ม่ได้กำ� หนดไว้ในการท่องเทีย่ ว
ครั้งนี้

รูปปั้นโคคิชิ

อะมะ ด�ำน�้ำงมหอยมุก
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พืชสวน น่ า รู้
รองศาสตราจารย์วิจิตร วังใน

สติปัฏฐาน 4 : สูตรส�ำเร็จในการสร้างสติ
พระพุทธองค์ได้สรุปรวมวิธสี ร้างสติไว้เป็นสูตรส�ำเร็จทีส่ มบูรณ์
กะทัดรัดประยุกต์ใช้ในทุกขณะจิต ทั้งเวลาที่ก�ำลังปฏิบัติธรรม ตลอดถึง
ใช้ได้กบั ชีวติ ประจ�ำวันให้เกิดสติคอยเฝ้าดู สอดส่องชีวติ ของตนเองให้เห็น
ความคิด เห็นจิตใจของตนเองซึ่งรวมเรียกว่า สติปัฏฐาน 4 ด้วยการ
ผูกสติลงที่ กาย และ จิต ของตนเองรวมไปถึงการเฝ้าดู ความรูส้ กึ (เวทนา)
และอารมณ์ (ธรรม) ที่เกิดในตน
สติปัฏฐาน 4 เป็นทางสายเอก (เอกายโน มัคโค) ที่ตรง ลัดสั้น
และสมบู ร ณ์ แ บบ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความบริ สุ ท ธิ์ แ ห่ ง มนุ ษ ย์
ทั้งหลาย สามารถท�ำให้บุคคลบรรลุธรรมสูงสุดด้วยธรรมที่ควรรู้ ได้แก่
มรรคมีองค์ 8 เกิด ญาณ ปัญญารู้แจ้งเห็นจริง ต่างเก่า ล่วงภาวะเดิม
ไม่ให้เกิดความเศร้าโศกเสียใจ พิไรร�ำพันขึ้นอีกต่อไป และดับทุกข์ได้เป็น
ที่สุด จิตด�ำรงสภาพปกติไม่หวั่นไหว อยู่ในสภาพสงบ สันติสุขตลอดกาล
1. กายานุปัสสนาสติปัฏฐาน คือตั้งสติให้อยู่กับฐานที่กาย
โดยผูกสติลงที่กายด้วย วิธี อุบาย เทคนิค ต่างๆ
(1) ผูกสติเฝ้าดูลมหายใจ (อานาปานสติ)
(2) ผู ก สติ ล งที่ อิ ริ ย าบทใหญ่ คื อ ยื น เดิ น นั่ ง นอน
(อิริยาบถปัพพะ)
(3) ผูกสติลงที่อิริยาบถย่อย เช่น คู้แขน เหยียดขา กิน ดื่ม
(สัมปชัญญปัพพะ)
(4) ผูกสติกบั การเห็นความโสโครกของกาย (ปฏิกลู สัญญา
กรรมฐาน)
(5) ผูกสติกับการเห็นส่วนประกอบของร่างกาย (ธาตุ
กรรมฐาน) ว่าเป็นของแข็ง (ดิน) เป็นของเหลว (น�้ำ) เป็น แก๊ส (ลม)
เป็นความร้อน (ไฟ)
(6) ผูกสติกับการเปลี่ยนแปลงของซากศพในสภาพต่างๆ
(นวสีวถิกา หรือ อสุภกรรมบาน)
อุบายต่างๆ ที่ใช้ก�ำหนดเหล่านี้ เพื่อเป็นการผูกสติลงที่กายให้
เห็นสภาพของกายตามที่เป็นจริง ให้จิตสงบลง เมื่อจิตสงบลงจะเกิด
สมาชิกขึ้น
หลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ ผูซ้ งึ่ ประยุกต์อริ ยิ าบทปัพพะ (อิรยิ าบถ
ใหญ่) และสัมปชัญญปัพพะ (อิรยิ าบถย่อย) ขึน้ มาเป็น วิธกี ารสร้างจังหวะ
ด้วยการผูกสติลงทีจ่ งั หวะและความเคลือ่ นไหวของมือและแขนทีส่ ร้างขึน้
เป็นวิธีเจริญสติในอิริยาบทนั่ง ปฏิบัติได้ดังนี้ :
• นั่งพับเพียบ นั่งเหยียดขา นั่งขัดสมาธิ นั่งเก้าอี้ห้อยเท้าอยู่
ก็ได้
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เอามือวางไว้ที่ขาทั้งสองข้าง - - คว�่ำไว้
พลิกมือขวาตะแคงขึ้น ท�ำช้าๆ - - ให้รู้สึก
ยกมือขวาขึ้น ครึ่งตัว - - ให้รู้สึก - - มันหยุดก็ให้รู้สึก
เอามือขวามาที่สะดือ - - ให้รู้สึกตัว
พลิกมือซ้ายตะแคงขึ้น - - ให้รู้สึกตัว
ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัว - - ให้มีความรู้สึก
เอามือซ้ายมาที่สะดือ - - ให้รู้สึก
เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอก - - ให้รู้สึก
เอามือขวาออกตรงหน้า - - ให้รู้สึก
ลดมือขวาลงที่ขาขวา ตะแคงไว้ - - ให้รู้สึก
คว�่ำมือขวาลงที่ขาขวา - - ให้รู้สึก
เลื่อนมือซ้ายขึ้นที่หน้าอก - - ให้มีความรู้สึก
เอามือซ้ายออกมาตรงข้าง - - ให้มีความรู้สึก
ลดมือซ้ายลงที่ขาซ้าย ตะแคงไว้ - - ให้มีความรู้สึก
คว�่ำมือซ้ายลงที่ขาซ้าย - - ให้รู้สึก
ท�ำต่อไปเรื่อยๆ - - ให้รู้สึก
(ดูภาพประกอบ)

วิธีเจริญสติโดยการสร้างจังหวะในอิริยาบถนั่ง
วิธนี ปี้ ฏิบตั โิ ดยการลืมตา จึงสามารถน�ำกลอุบายและหัวใจของ
การผูกสติดว้ ยวิธนี ผี้ นวกสอดคล้องเข้าไปใช้ในชีวติ ประจ�ำวันได้เป็นอย่างดี
และสะดวกเพราะตลอดเวลาทั้งวัน คนเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา

เดินบ้าง นั่งบ้าง ยกมือ ยกแขนบ้างเหลือบซ้ายแลขวาบ้าง ตลอดทั้งกิน
ดื่ม พูด กะพริบตา หายใจ ล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหว และล้วน
เป็ น จั ง หวะแฝงอยู ่ ทั้ ง สิ้ น เมื่ อ สติ มี พ ลั ง พอจะสามารถผู ก ลงกั บ การ
เคลื่อนไหวต่างๆ ในกายทุกอย่างได้ในทุกขณะโดยอัตโนมัติ จึงสามารถ
ผูกสติลงที่กายได้ตลอดเวลา
2. เวทนานุปสั สนาสติปฏั ฐาน คือการสติเฝ้าดูทฐี่ านแห่งความ
รูส้ กึ ต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในกายในจิต คือเห็นเวทนาทีเ่ วทนา เห็นซึง่ ความสบาย
และความไม่สบาย ปวดเมือ่ ยตลอดถึงความปรกติ ไม่ปวดไม่เมือ่ ย สัมผัส
ความสบายของกาย อาทิ ปีติและสุขที่เกิดขึ้นในความรู้สึกขณะปฏิบัติ
ซึง่ ทางโลกเรียกความสบายการนีว้ า่ สุข และความไม่สบายกายนีว้ า่ ทุกข์
เห็นความพอใจ ความไม่พอใจ ตลอดถึงความเป็นกลางๆ เฉยๆ
ความสุขและความทุกข์ทเี่ กิดขึน้ นัน้ ต้องอาศัยปัจจัยภายนอก คือ
รูป รส กลิ่น เสียง กายสัมผัส หรือ อารมณ์ทางจิตมาหล่อเลี้ยง ผ่านทาง
อายตนะ 6 คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ หรือไม่ตอ้ งอาศัยสิง่ ต่างๆ ดังกล่าว
นั้นมาหล่อเลี้ยงหลอกล่อ ด้วยเกิดจากความสงบภายใน ความรู้เท่าทัน
อารมณ์ที่เกิดขึ้น ตลอดถึงความสงบสุขจากการปล่อยวางอารมณ์นั้นๆ
ในการปฏิบัติเมื่อผูกสติลงที่กาย เช่น ที่ลมหายใจ กายจะเริ่ม
สงบ เพราะไม่ได้สญ
ู เสียพลังงานไปโดยเปล่าประโยชน์ ด้วยมีสติคอยตรึง
จิตไว้ที่กายกับลมหายใจ หรือกับการเคลื่อนไหว จิตจะเริ่มสงบ เกิด
ผลพลอยได้คอื เกิดความอิม่ ใจหรือปีติ เกิดความพอใจเป็นสุขขึน้ ในขณะที่
ก�ำลังปฏิบตั อิ บรมจิต ซึง่ เมือ่ ช�ำนาญแล้วจะสามารถทรงปีตแิ ละสุขนีไ้ ว้ใน
ชีวิตประจ�ำวันได้ด้วย ท�ำงานหรือการใดๆ จะไม่เหน็ดเหนื่อย ไม่เพลีย
ไม่เซ็ง แต่จะคล่องตัว สดชื่น สะดวกง่ายดายในทุกอย่างที่กระท�ำ 
จึงมีคุณค่าและประโยชน์มากในการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวัน
ในการปฏิบัติบางวิธี เช่น การสังเกตดูความเคลื่อนไหว สร้าง
จังหวะตามแนวของหลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ อาจข้ามผ่านความรู้สึก
เยีย่ งปีตแิ ละสุขไปเลย สติตายดูรเู้ ท่าทันแนบแน่นอยูก่ บั ความเคลือ่ นไหว
กับจังหวะ และความเปลี่ยนแปลงไม่สุขไม่ทุกข์เป็นกลางๆ จึงอาจข้าม
หรือเลยผ่านความรู้สึกแห่งปีติ และสุขขององค์ฌานไปเลย ล่วงไปเข้าถึง
สมาธิจิต มีการรวมเป็นหนึ่งของจิต (เอกัคคตา) เลยทีเดียว เป็นอุเบกขา
จิต จิตเป็นกลางแต่ยงั คงตืน่ ตัวตืน่ ใจอยูเ่ สมอ ลักษณะนีจ้ ะต่างจากอารมณ์
อุเบกขาจิตในสมถกรรมฐาน ซึ่งด�ำรงจิตให้เป็นกลางอยู่ด้วย การถูกกด
ระงับไว้ด้วยอ�ำนาจของ ฌาน แห่ง อัปปนาสมาธิ ประสาทวิญญาณถูก
ปิดกั้นไม่รับรู้อารมณ์ต่างๆที่ผ่านมาทางทวารทั้งหกหมด
การผูกสติลงที่ความรู้สึก (เวทนา) จะท�ำให้เห็นประสบการณ์
กลไกการท�ำงานในขณะที่กายที่กระทบ (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 ไม่ถกู ปรุงแต่ง ไม่ตกเป็นทาสของความรูส้ กึ ได้เวทนาจึงไม่ทกุ ข์

3. จิตตานุปสั สนาสติปฏั ฐาน เป็นการผูกสติลงทีฐ่ านแห่งจิต
เห็นจิต ให้เห็นจิตใจ ว่าก�ำลังชอบหรือไม่ชอบ หรือว่าเป็นกลางๆ ไม่ได้
ชอบหรือไม่ชอบ (เช่นจิตอยูห่ รือไม่อยูใ่ นความโลภ ความโกรธ ความหลง
จิตอยู่หรือไม่อยู่ในความปล่อยวาง จิตอยู่ในอารมณ์เศร้าหรืออารมณ์
ฟุ้งซ่าน จิตอยู่หรือไม่อยู่ใน ฌาน จิตอยู่ในลักษณะของอริยบุคคลหรือ
ปุถุชน) ให้เห็นว่าจิตก�ำลังคิดอะไรไปตามอ�ำนาจความโลภ ความโกรธ
หรือความหลงอย่างไร เป็นไปตามความเป็นจริงหรือไม่ หรือคิดตามแนว
ความคิดของตนเพือ่ ตอบสนองความต้องการของตน โดยไม่คำ� นึงถึงข้อมูล
ความจริงที่ก�ำลังประสบอยู่ในขณะนั้นๆ
ดังนั้นความคิดปรุงแต่ง (สังขาร) จึงมีบทบาทอย่างมากในชีวิต
ประจ�ำวัน ทันที่ทีเราประสบกับเหตุการณ์ต่างๆ เราก็ด่วนตัดสินใจทันที
แล้วว่าเราชอบหรือไม่ชอบ แม้กระทัง่ รักหรือเกลียดขึน้ มาทันที เกิดความ
รู้สึกด้านบวกหรือด้านลบขึ้นมาโดยฉับพลัน ความรู้สึกกลางๆ เฉยๆ นั้น
แทบจะหาได้ยาก ทัง้ นีท้ งั้ นัน้ เป็นเพราะไม่เห็นความคิดของตนเองนัน้ เอง
ความคิดในลักษณะลักคิดไปตามมุมบวกหรือโลภ และความคิดในทางมุม
ลบหรือโกรธ ตลอดถึงความคิดทีไ่ ม่บวกไม่ลบ แต่เป็นไปตามลักษณะหลง
งมงายในอัตตาตัวตนมาเป็นตัวน�ำลากจูงจิต ท�ำหน้าที่แทนจิต ไม่เปิด
โอกาสให้จิตท�ำหน้าที่ของมัน ไม่ให้จิตได้เห็นความจริงโดยแท้จริงความ
คิดพาเข้าป่าเข้าพง คิดไปต่างๆ นาๆ หรือที่เรียกว่าใจลอย เพราะขาดสติ
ควบคุมจิตหรือคอยเฝ้าดูจติ จิตเข้าไปเสวยอยูใ่ นความคิด ความคิดจึงกลับ
เป็นตัวน�ำท�ำหน้าที่แทนธาตุแท้ของจิต หรือ จิตบริสุทธิ์
การเฝ้าดูจิตจึงมีความส�ำคัญอย่างยิ่ง เพื่อให้จิตหรือตัวมันเอง
อย่างแจ่มแจ้งนั่น คือ ผูกสติลงที่จิต มีสติคอยเฝ้าดูจิตให้เห็นความคิด
ไม่ปล่อยให้ความลักคิดลากจูงน�ำไปหลงอยู่ในความคิด
ผู้ที่ได้ฝึกสติมาพอสมควร มีความช�ำนาญในการเฝ้าดู ตามดู
รู้ทันจิตอยู่บ้างแล้วก็สามารถผูกสติลงที่จิตได้เลย โดยไม่จ�ำเป็นต้อง
เริ่มผูกสติลงที่กายและเวทนา แต่มุ่งดูจิตโดยตรงเลย เฝ้าดูความคิดหรือ
อาการของจิตเลย ให้เห็นว่าจิตก�ำลังคิดท�ำอะไรอยูเ่ ห็นจิตขณะทีก่ ำ� ลังเกิด
ความคิดขึ้น
หลวงพ่อเทียน จิตตฺ สุโภ ท่านสอนให้กำ� หนดความรูส้ กึ หรือสติ
ให้อยู่กับกายและความเคลื่อนไหวของกายภายนอกไว้ประมาณ 3 ส่วน
(30%) ส่วนอีก 7 ส่วน (70%) ให้คอยเฝ้าดูภายในที่จิต ดูความคิดพร้อม
กันไปด้วย คือมีการผูกสติกบั การเคลือ่ นไหวของกาย ซึง่ เป็นอาการหยาบ
เห็นได้งา่ ยและด�ำเนินเป็นไปอยูแ่ ล้วในชีวติ ประจ�ำวัน (หรืออาจใช้การเฝ้า
ดูลมหายใจ ซึ่งเป็นอาการที่ละเอียดกว่า ดังนั้นจะจับได้ยากกว่าและอาจ
ไม่แนบแน่นอยู่ตลอดเวลาเยี่ยงการเคลื่อนไหวของกาย เช่น การเดิน
จงกรม เป็นต้น)
การผูกสติเฝ้าดูจิตหรือความคิด ซึ่งเป็นอาการละเอียดอ่อน
เห็นได้ยากโดยโดยเฉพาะแก่ผทู้ ไี่ ม่เคยฝึกอบรมจิตมาก่อน แต่เมือ่ ฝึกดูจติ
เช่นนีไ้ ปเรือ่ ยๆ ความรูส้ กึ ตัวหรือสติจะคอยจับดูอาการต่างๆ ทัง้ ทางกาย
และทางจิตตลอดเวลาโดยอัตโนมัติ ไม่ตอ้ งบังคับมีความคล่องตัว มีความ
ช�ำนาญในการผูกสติในชีวิตประจ�ำวัน เห็นจิต เห็นความคิดรู้เท่าทัน
ความคิด ไม่ปล่อยให้ความคิดน�ำพาไปตามอารมณ์ โลภ โกรธ หลง หรือ
ข่าวสารสมาคมพืชสวน
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ปล่อยไปตามยถากรรมอีกต่อไป แต่กลับมาเป็นผู้ควบคุมความคิด ขจัด
อารมณ์โลภ โกรธ หลงไม่ให้ซ่อนมากับความคิด ยังผลให้เป็นผู้ควบคุม
ชะตากรรมของตนเอง เพราะสติและความรู้สึกตัวผูกลงที่จิตตลอดเวลา
ทุกขณะจิตที่เกิดขึ้นนั้นคือสติอยู่กับปัจจุบันตลอดเวลา การท�ำ  การพูด
การคิด จะถูกต้องหรือผิดพลาดน้อย จึงมีปัจจุบันที่ดีอยู่ตลอดเวลา
นีแ่ หละเป็นวิธผี กู สติให้เกิดขึน้ ได้โดยง่ายและต่อเนือ่ งเป็นลูกโซ่
ให้เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทั้งวัน ตลอด 24 ชั่วโมง เพียงเริ่มด้วยการสร้าง
ความรู้สึกตัว ซึ่งคือ สติ นั้นเองผูกลงที่การเคลื่อนไหวทั้งทางกายและ
ทางจิต จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งที่ความรู้สึกตัวง่ายๆ เช่นเดียวกับที่
เรารู้สึกเวลา ก�ำมือ แบมือหรือคลึงนิ้วซึ่งเป็นความรู้สึกตัวอย่างพื้นฐาน
ของทุกคน แต่เรามองข้ามไม่เห็นความส�ำคัญแล้วถูกลืมไปนี้ เมื่อกลับมา
สร้างปลุกความรู้สึกใหม่ นั้นคือผูกสติลงที่กายและจิตจะท�ำให้สามารถ
เห็นจิตซึง่ มีธรรมชาติละเอียดอ่อนท่องเทีย่ วไปไกลรักษาได้ยากให้เชือ่ งลง
อยู่ในบังคับบัญชาของเราตลอดไปได้ไม่ต้องตกเป็นทาสของความคิดอีก
ต่อไป เพราะมีสติเห็นจิตอย่างแจ่มแจ้งชัดเจน เห็นความคิดขณะทีเ่ กิดขึน้
อยู่ตลอดเวลา ความลักคิดจะขาดหรือสั้นลง ความทุกข์จะน้อยลงหรือ
หมดไป
4. ธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐาน เป็นการอบรมจิต ผูกสติลงที่
ฐานแห่งธรรม เห็นธรรมที่ธรรมหรือความจริงที่ก�ำลังเกิดขึ้นภายในจิต
และอารมณ์ต่างๆ ที่ผ่านมาในจิตให้เห็นอารมณ์พื้นฐานของจิตว่า ก�ำลัง
อยู่ในอารมณ์โลภ โกรธ หรือ หลง ที่ชักน�ำจิตให้คิดไปในมุมบวก คือชอบ
รัก และมุมลบ คือไม่ชอบ ชัง หรือเป็นกลางๆ ไม่ชอบ ไม่ชังว่าเกิดขึ้น
ตั้งอยู่ดับไปอย่างไร
สติทผี่ กู ลงทีธ่ รรม จะท�ำให้เห็นธรรม ความจริงต่างๆทีน่ อนเนือ่ ง
อยู่ในจิต ทั้งในทางลบหรือที่ไม่ดี เช่น นิวรณ์ 5 (กามฉันทะ, พยาบาท,
ถีนมิทธะ – ความง่วงเหงาหาวนอน, อุทธัจจกุกกุจจะ – ความฟุ้งซ่าน
ร�ำคาญ, และวิจกิ จิ ฉา – ความลังเลใจ) ซึง่ เป็นอุปสรรคในการเจริญสติให้
ก้าวหน้า หรือในทางบวกหรือที่ดี เช่น โพธิปักขิยธรรม 37 ธรรมอันเป็น
ฝักฝ่ายเกื้อกูลการตรัสรู้ เป็นคุณเครื่องให้บรรลุธรรม ตลอดถึงเห็นซึ่ง
โพชฌงค์7, อริยสัจจ์ 4 และปฏิจจสมุปบาท ความเกี่ยวเนื่องเป็นเหตุ
เป็นผลต่อกันให้เห็นว่ากิเลส ตัณหา อุปาทาน กรรม เกิดขึ้นได้อย่างไร
ผ่านทางขันธ์ 5 ด้วยเกิด อุปาทานขันธ์ ความยึดมัน่ ในตัวตนเป็นรากฐาน
ผ่านทางอวัยวะทวารทั้ง 6 คือ อายตนะ 6 ทางตา หู จมูก ลิ้น กายสัมผัส
และใจนึกคิด เป็นต้น อันหมายถึง จักษุ โสต ฆาน ชิวหา กาย ใจ (อายตนะ
ภายใน) ซึ่งเป็นเครื่องติดต่อกับอายตนะภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส
โผฏฐัพพะหรือสิง่ ทีม่ าถูกต้องกายและธรรมารมณ์) มีการสัมผัสแนบแน่น
รู้เห็น เป็นมีในขณะนั้นเป็น ปรมัตกธรรม (ความจริงอันเป็นที่สุด)
ก�ำลังเห็น ก�ำลังเป็น ก�ำลังมีต่อทุกสิ่งในสภาพพื้นฐานที่แท้จริง (สภาวะ)
หากจิตมีการรู้เห็น เป็นมีด้วยสติหรือความรู้สึกตัว โดยรู้ซื่อๆ รู้ล้วนๆ
โดยไม่เข้าไปรู้โดยเฉพาะสิ่งเข้า หรือรู้โดยไม่รู้อะไรเลย รู้โดยไม่ล�ำเอียง
ไม่มีสัญเจตนา (unbiased perception) หรือรู้โดยไม่ตัดสินอะไรลงไป
จิตก็อาจจะล่วงรูค้ วามจริงตามทีเ่ ห็นจริงได้ เห็นไตรลักษณะ หรือ สามัญ
ลักษณ์ เห็นอาการความเปลีย่ นแปลงในทุกสิง่ ว่าทุกอย่างเป็นเพียงความ
เคลือ่ นไหวความสัน่ สะเทือน เป็นไปตามกฎธรรมชาติแห่ง อนิจจัง ทุกขัง
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อนัตตา ไร้ตัวตน หาตัวตนที่แท้จริงไม่ได้
ในสภาพพื้นฐานที่แท้จริง (สภาวะ) มีเพียงขันธ์ 5 ล้วนๆ ได้แก่
รูป คือกาย เวทนา คือ ความรู้สึกล้วนๆ สัญญา คือ ความหมายรู้จ�ำไว้ที่
บริสุทธิ์ สังขาร คือ แรงกระตุ้นหรือแรงผลักดัน ปรุงแต่งที่เป็นกลางๆ
(3 ตัวนี้คือ เวทนา สัญญา สังขารรวมเรียกว่า เจตสิก คือ อาการของจิต)
และ วิญญาณ หรือ จิตที่บริสุทธิ์ไม่มีอุปาทานยึดมั่นในความเป็นตัวตน
(อัตตา) ใดๆ ทั้งสิ้น เวทนาจะไม่ทุกข์ สัญญาจะไม่ทุกข์ สังขารจะไม่ทุกข์
วิญญาณจะไม่ทุกข์ จะมีแต่ ผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน เป็นผู้รู้เท่าทันความคิด
เท่าทันอารมณ์ เห็นสัมผัสแต่ความจริงตามทีเ่ ป็นจริง (วิปสั สนา) เป็นผูต้ นื่
จากความหลงในตัวตน (อัตตา) ตืน่ จากความจริงตามทีเ่ ป็นจริง (วิปสั สนา)
เป็นผู้ตื่นจากความหลงในตัวตน (อัตตา) ตื่นจากความหลงใหลงมงาย
ในอุปาทานความยึดมั่นถือมั่น ตื่นเพราะเห็นจิตใจของตนเอง เห็น พุทธ
ภาวะ (หรือหน่อพุทธะ) ซึ่งมีอยู่แล้วในทุกคน ไม่จ�ำกัดเพศ วัย เชื้อชาติ
ชั้น วรรณะ การงาน ต�ำแหน่ง อาชีพ รู้ไม่รู้หนังสือ ภายในตนเองอย่าง
แจ่มชัดสมบูรณ์ เป็น ผู้เบิกบาน เพราะจิตคืนสู่สภาพปรกติ ไม่ต้องดิ้นรน
ไปกับไฟราคะ ไฟโทสะ ไฟโมหะอีกต่อไป ตั้งอยู่ในนิพพาน ความดับเย็น
ปราศจากมานะทิฏฐิ เป็นความดับแห่งอวิชชา คือความไม่รู้ความจริง
มีแต่ สติปญ
ั ญา ล้วนๆ เท่านัน้ ทีด่ ำ� รงอยูใ่ นจิต คอยรักษาจิตให้เป็นปรกติ
ตลอดเวลา จิตไม่เศร้าหมอง มีแต่สุขบรมสุข วิมุตติสุข จิต เจตสิก รูป
นิพพาน ทั้ง 4 อย่างนี้จึงรวมเรียกว่า ปรมัตถธรรม เป็นธรรมความจริง
อย่างยิ่งในชีวิต ที่พึงเรียนรู้ (ปริยัติ) อมรมจิตให้เห็น (ปฏิบัติ) และสัมผัส
แนบแน่น ล่วงรู้ (ปฏิเวธ) เป็นหน้าที่ของมนุษย์ทุกคนที่พึงท�ำความเข้าใจ
สัมผัส ไม่ปล่อยให้ชีวิตนี้ให้ล่วงเลยไปโดยเปล่าประโยชน์
ความคิดทีเ่ กิดขึน้ กับจิต เป็นการเคลือ่ นไหว เป็นการกระเพือ่ ม
หวั่นไหวของจิต เป็นแรงกระตุ้นที่เกิดขึ้นที่จิต (สังขาร) น้อมน�ำให้คนเรา
ท�ำเราท�ำอะไรต่างๆ นานาตามอ�ำนาจของความโลภ ความโกรธ ความ
หลงทีแ่ ฝงมากับความคิด (ลักคิด) สร้างโลกแห่งจินตนาการของตนขึน้ มา
เสมือนภาพลวงดั่งกับจริงหรือ อุปทานขันธ์ ท�ำให้คนท�ำชั่วหรือท�ำดี
ต่างกันไป เกิดกรรมจ�ำแนกสัตว์บุคคลต่างๆ กันขึ้น
พระพุทธเจ้าทัง้ หลายจึงสอนให้ ท�ำใจให้ผอ่ งแผ้ว ให้เห็นจิตใจ
เห็นความคิดของตนเอง ด้วยการมีสติ มีความรู้สึกตัวให้ละชั่วและท�ำดี
แม้กระทัง่ ให้กา้ วล่วงพ้นความหลงติดในชัว่ และดี น�ำไปสูค่ วามเป็น พุทธะ
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
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กนกรัตน์ สิทธิพจน์

ประชุมเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซียน ครั้งที่ 1
ท�ำไมจึงต้องจัดประชุม?
ครั้งที่ 1?

ท�ำไมต้องเป็นเรื่องการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน

หลายท่านคงจะมีคำ� ถามเกิดขึน้ ในใจว่าท�ำไมและท�ำไม ข่าวสาร
สมาคมพื ช สวนฯ 2 ฉบั บ ก่ อ นหน้ า นี้ ได้ น� ำ เสนอเรื่ อ ง ย้ อ นรอย
ประวัติศาสตร์กาแฟโลก และ กาแฟ... จากเกษตรสู่อุตสาหกรรม
ซึ่งท�ำให้ทราบถึงความเป็นมาแหล่งก�ำเนิด กาแฟในยุโรป อเมริกา ละติน
อเมริกา และ เอเชีย จนกระทั่งกาแฟสู่ประเทศไทย มีบันทึกว่าปลูกมา
ตั้ ง แต่ ส มั ย กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา แต่ นิ ย มปลู ก และรู ้ จั ก มากขึ้ น ในสมั ย กรุ ง
รัตนโกสินทร์ ตั้งแต่รัชกาลที่ 3 และรู้จักมากยิ่งขึ้นในรัชสมัย พระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 โดยได้เสด็จ
พระราชด�ำเนินเยีย่ มเยียนราษฎรในจังหวัดภาคเหนือ และมีกระแสรับสัง่
ให้เกษตรกรปลูกกาแฟทดแทนฝิ่น ซึ่งโครงการหลวงภาคเหนือร่วมกับ
กรมวิชาการเกษตรได้ด�ำเนินการค้นคว้าวิจัยและพัฒนาพันธุ์กาแฟ และ
เทคโนโลยีต่างๆ ส่งเสริมแนะน�ำให้เกษตรกรซึ่งอยู่บนดอยปลูกกาแฟ
ปัจจุบนั ผลผลิตและคุณภาพเป็นทีย่ อมรับของทัว่ โลก และทีม่ ชี อื่ เสียงมาก
ที่สุดก็คือ กาแฟดอยช้าง อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
จากข้อมูลของส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในปี 2559
รายงานว่าพื้นที่ให้ผลผลิตกาแฟมี 254,947 ไร่ และปริมาณผลผลิต
30,579 ตัน ซึง่ เป็นแนวโน้มทีล่ ดลงอย่างต่อเนือ่ ง แต่ความต้องการกาแฟ
กลับมีมากขึน้ จะเห็นร้านกาแฟมีอยูท่ กุ หนแห่ง ในจังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะ
ในเขตอ�ำเภอเมืองมีมากกว่า 100 ร้าน หากทั้งจังหวัดเกือบจะ 200 ร้าน
เพราะปัจจุบันกาแฟเป็นที่นิยมของผู้บริโภคในยุคของคนรุ่นใหม่ สังเกต
ดูในปั๊มน�้ำมันทุกแห่งจะมีร้านกาแฟหลากหลายรูปแบบ แต่ที่ได้รับความ
นิยมมาก เช่น ปั๊ม ปตท. จะมีร้านอเมซอน ปั๊มบางจาก มีร้านอินทนิล
และภายในร้านเซ่เว่นอีเลฟเว่น ก็จะมีเครือ่ งขายกาแฟสดให้ลกู ค้าบริการ
ตนเอง
จะเห็นว่ากาแฟเป็นพืชและสินค้าที่ส�ำคัญในเชิงธุรกิจมีมูลค่า
น�ำเข้ามากมาย แต่การส่งออกค่อนข้างต�่ำ  ผลผลิตก็ไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคในประเทศ ท�ำอย่างไรจะให้กาแฟเป็นพืชที่มีความส�ำคัญ
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เป็นทีต่ อ้ งการของผูบ้ ริโภคภายในประเทศได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป สมาคม
พืชสวนแห่งประเทศไทยได้ตระหนักถึงความส�ำคัญของกาแฟ ศักยภาพ
การผลิตของไทย และแนวโน้มความต้องการของตลาดในอาเซียนและ
ของโลก ประกอบกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้จัดท�ำยุทธศาสตร์
กาแฟขึ้นมาแล้ว และมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนของไทย
ที่เกี่ยวข้องกับกาแฟเป็นจ�ำนวนมาก แต่ยังไม่เคยได้พูดคุยกันถึงความ
ร่วมมือที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดังกล่าวให้บรรลุเป้าหมาย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อีกหลายหน่วยงานเห็นควรว่าน่าจะจัดงานเกี่ยวกับกาแฟ (ASEAN
COFFEE FEST 2019) และจัดประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟ
ในอาเซียน ครั้งที่ 1 (1st Asean coffee Industry Development
Conference) ขึ้นดังกล่าว

ความส�ำคัญของกาแฟ

กาแฟ เป็นสินค้าที่มีมูลค่าการค้าขายสูงเป็นอันดับที่สอง
ของโลก รองจากปิโตรเลียม และมีการเติบโตของตลาดอย่างต่อเนื่อง
เป็นเวลานานกว่า 80 ปี โดยการบริโภคกาแฟของประชากรโลกที่เติบโต
เฉลี่ ย ปี ล ะ 1.2% ทั้ ง นี้ จากข้ อ มู ล ของ International Coffee
Organization – ICO ระบุว่า ปีเพาะปลูก 2015 ผลผลิตกาแฟของโลก
สูงถึง 9 ล้านเมตริกตัน จากการเพาะปลูกใน 70 ประเทศ ส่งผลให้
อุตสาหกรรมกาแฟสร้างเสริมอาชีพและรายได้ให้แก่ประชากรกว่า
25 ล้านคนทั่วโลก โดยเฉพาะเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในทวีปแอฟริกา
ละตินอเมริกา อเมริกาใต้ และกลุ่มประเทศอาเซียน
เมือ่ พิจารณาถึงศักยภาพของอาเซียนในการพัฒนาธุรกิจกาแฟ
พบว่าแม้อาเซียนจะเป็นอนุภูมิภาคในทวีปเอเชียที่มีสมาชิกอยู่เพียง 10
ประเทศ แต่อาเซียนมีศกั ยภาพสูงทัง้ ในการผลิตและส่งออกรวมถึงบริโภค
กาแฟมากที่สุดภูมิภาคหนึ่งของโลก
ด้านการผลิต จากข้อมูล International Coffee Organization
– ICO (ค.ศ.2013) ได้ระบุวา่ ประเทศผูผ้ ลิตกาแฟสูงสุดของโลก 5 อันดับ
แรก ได้แก่ 1. บราซิล 2. เวียดนาม 3. โคลัมเบีย 4. อินโดนีเซีย และ

5. เอธิโอเปีย ซึ่งจะเห็นได้ว่ามีประเทศในภูมิภาคอาเซียนรวมอยู่ด้วยถึง
2 ประเทศ คือ เวียดนาม (อันดับที่ 2) และอินโดนีเซีย (อันดับที่ 4) ทั้งนี้
ตามข้อมูลของคณะอนุกรรมการพืชสวน กรมวิชาการเกษตร ยังระบุดว้ ย
ว่ า เวี ย ดนามเป็ น ประเทศผู้ผลิต กาแฟพัน ธุ์โรบัสต้าเป็น อัน ดั บที่ 1
ของโลก ส่วนประเทศไทยมีการเติบโตของการส่งออกเมล็ดกาแฟ และ
กาแฟส�ำเร็จรูปเพิ่มขึ้น 1.66% ต่อปี ในช่วงปี 2553-2558
ด้านการบริโภค จากรายงานของ Euromonitor.com พบว่า
มีถงึ 4 ประเทศในอาเซียนทีต่ ดิ อันดับการบริโภคกาแฟโดยเฉลีย่ มากทีส่ ดุ
ใน 50 อันดับแรกของโลก ได้แก่ สิงค์โปร์ (อันดับที่ 36) ไทย (อันดับที่
41) มาเลเซีย (อันดับที่ 45) และฟิลิปปินส์ (อันดับที่ 49) นอกจากนี้
ภูมิภาคอาเซียนยังมีโอกาสที่ดีในการประกอบธุรกิจกาแฟจากความได้
เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ประเทศอื่น ๆ ในเอเชีย ซึ่งเป็นตลาดกาแฟ
ขนาดใหญ่ เช่น เกาหลีใต้ ญีป่ นุ่ และเขตปกครองพิเศษฮ่องกง สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยเฉพาะประเทศญีป่ นุ่ ซึง่ น�ำเข้ากาแฟมากทีส่ ดุ เป็นอันดับ
ที่ 3 ของโลก และมีการเติบโตของตลาดน�ำเข้าเฉลี่ย 3.5% ต่อปี รองจาก
สหภาพยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ด้านความร่วมมือในอาเซียน พบว่ามีการสร้างเครือข่าย
ภายใต้สมาพันธ์กาแฟอาเซียน (ASEAN Coffee Federation – ACF)
ซึง่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.2554 ทีป่ ระเทศสิงค์โปร์ และปัจจุบนั ประเทศไทย
มีบทบาทส�ำคัญใน ACF จากการที่ นายมีชยั อมรพัฒนกุล นายกสมาคม
บาริสต้าไทย ได้ด�ำรงต�ำแหน่งรองประธาน ACF ทั้งนี้ ACF มีคณะ
กรรมการบริหาร และสมาชิกจากองค์กรผูผ้ ลิต และผูบ้ ริโภคทีเ่ ป็นสมาชิก
อาเซียนทุกประเทศ โดยมีการจัดกิจกรรมที่มีความหลากหลายระหว่าง
ผูท้ เี่ กีย่ วข้องในอุตสาหรรมกาแฟทุกภาคส่วน เพิม่ มาตรฐานอุตสาหกรรม
กาแฟของภูมิภาคให้เต็มศักยภาพผ่านการให้ความรู้และส่งเสริมผู้ผลิต
กาแฟให้สามารถยกระดับธุรกิจกาแฟทัง้ ด้านมาตรฐานสากลและคุณภาพ
การรับรองคุณภาพของกาแฟพิเศษในอาเซียน การพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของผู้ผลิตกาแฟ รวมถึงการให้ข้อมูลแก่ผู้บริโภคเพื่อส่งเสริมการบริโภค
กาแฟที่มีคุณภาพ
ส�ำหรับ ประเทศไทย ภาครัฐได้ให้การสนับสนุนธุรกิจกาแฟ
ผ่าน “ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560-2564” โดยก�ำหนดวิสัยทัศน์ให้
ประเทศไทย “เป็นผู้น�ำการผลิตและการค้ากาแฟคุณภาพในภูมิภาค
อาเซียนก้าวไกลสูต่ ลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” โดยเน้นการ
สร้างให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการค้ากาแฟในอาเซียน การเพิ่ม
ผลผลิตกาแฟในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตและ
ไม่ทำ� ลายสิง่ แวดล้อม การสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างกลุม่ เกษตรกร
และผูป้ ระกอบการ รวมถึงการยกระดับคุณภาพและภาพลักษณ์ของกาแฟ
ไทยสู่มาตรฐานสากล
ทัง้ นี้ “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 – 2564” มีเป้าหมายส�ำคัญ
ที่จะต้องบรรลุในปี 2564 ได้แก่
(1) รักษาผลผลิตกาแฟภายใต้การผลิตเป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม
ไม่น้อยกว่า 30,000 ตัน/ปี
(2) เพิม่ ผลผลิตให้มากกว่า 250 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนเดีย่ ว และ

มากกว่า 150 กิโลกรัม/ไร่ ในสวนผสมผสาน
(3) ลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกรอย่างน้อย 10%
(4) เพิ่มมูลค่าการค้ากาแฟอย่างน้อย 10%
การขับเคลือ่ น “ยุทธศาสตร์ กาแฟ ปี 2560-2564” ไปสูก่ าร
ปฏิบัตินั้น มีองค์กรหลักในการขับเคลื่อนได้แก่ (1) คณะกรรมการ
นโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ในการ
ก�ำหนดนโยบายการพัฒนากาแฟอย่างเป็นระบบ (2) คณะอนุกรรมการ
พืชสวนและคณะท�ำงานพืชกาแฟ กรมวิชาการเกษตร ในการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์กาแฟ ก�ำกับ ดูแล และติดตามการด�ำเนินแผนงานโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์กาแฟให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560-2564” ยังได้กำ� หนด
หน่วยงานที่รับผิดชอบทั้งภาครัฐ มูลนิธิโครงการหลวง สถาบันการ
ศึกษา และภาคเอกชน เพือ่ ด�ำเนินงานภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ดงั กล่าว
ได้แก่ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมส่งเสริมการเกษตร
กรมวิชาการเกษตร กรมพัฒนาที่ดิน ส�ำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม ส�ำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส�ำนักงานมาตรฐานสินค้า
เกษตรและอาหารแห่งชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มูลนิธิ
โครงการหลวง สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน เป็นต้น ยิ่งไปกว่านั้น
ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมยังได้จัดท�ำ
โครงการพัฒนากลุม่ ผูป้ ระกอบการทีเ่ กีย่ วกับกาแฟของภาคเหนือตอนบน
ในลักษณะของ “คลัสเตอร์ (Cluster)” ของภาครัฐ อันเป็นการเพิ่ม
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ขีดความสามารถทางการแข่งขันและการพัฒนาเศรษฐกิจอุตสาหกรรม
ของประเทศ โดยเน้นการกระตุน้ จิตส�ำนึกให้เกิดการรวมกลุม่ (Promotion
and Mobilization) ในภูมิภาคดังกล่าวของประเทศไทย

การประชุมระดับอาเซียน

การประชุมการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนครั้งนี้
นอกจากจะเป็นการพัฒนาความร่วมมือทั้งเชิงนโยบายและวิชาการ
ระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษาและภาคเอกชน ในอาเซียนแล้ว
ยังเป็นการส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟ
ให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟในทุกภาคส่วนของไทย ภายใต้
บริบทของอาเซียนและการเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมในปัจจุบัน
เช่น ภาวะโลกร้อนทีส่ ง่ ผลกระทบต่อการผลิตกาแฟ การเปลีย่ นแปลงทาง
นโยบายการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ การเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีตงั้ แต่ตน้ น�ำ้ จนถึงปลายน�ำ 
้ เป็นต้น ทัง้ ยังเป็นโอกาสอันดีในการ
ประชาสัมพันธ์ “ยุทธศาสตร์กาแฟปี 2560 – 2564” ของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ให้เป็นที่รับทราบกันอย่างกว้างขวาง อันจะส่งผลถึง
ความเข้าใจและความร่วมมือจากทุกฝ่ายต่อไป
จากสถานการณ์ดังกล่าว ผู้เกี่ยวข้องกับกาแฟหลายฝ่าย อาทิ
เช่น สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จังหวัด
เชียงใหม่ สมาพันธ์กาแฟอาเซียน มูลนิธิโครงการหลวง สมาคมบาริสต้า
ไทย สมาคมกาแฟไทย สมาคมกาแฟและชาไทย มูลนิธิชาวสวนกาแฟ
และ บริษัท เอ็น.ซี.ซี แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นม์ จ�ำกัด
จึ ง พิ จ ารณาเห็ น พ้ อ งกั น ว่ า สมควรจั ด ให้ มี ก ารประชุ ม การพั ฒ นา
อุ ต สาหกรรมกาแฟในอาเซี ย นครั้ ง ที่ 1 (1th ASEAN Coffee
Industry Development Conference) ขึ้นในประเทศไทย ในปี
2562 โดยเลือกจังหวัดในภาคเหนือตอนบนที่มีความพร้อมทั้งสถานที่
จัดประชุม และสถานที่ศึกษาดูงานเป็นสถานที่จัดการประชุมดังกล่าว

วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน “ยุทธศาสตร์กาแฟ ปี 2560 2564” ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้บรรลุเป้าหมายของการ
“เป็ น ผู ้ น� ำ การผลิ ต และการค้ า กาแฟคุ ณ ภาพในภู มิ ภ าคอาเซี ย น
ก้าวไกลสู่ตลาดโลกภายใต้ภาพลักษณ์กาแฟไทย” ภายในปี 2564
โดยการสร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาโอกาสในธุรกิจกาแฟ
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ภายใต้บริบทของอาเซียนให้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมกาแฟของ
ไทยในทุกภาคส่วน โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกลุม่ ประเทศอาเซียน
เพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตและแปรรูปกาแฟ ส่งเสริมความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ สถาบันการศึกษา ภาคเอกชน และเกษตรกร
เพื่อวิเคราะห์แนวทางในการพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟอย่างรอบด้าน
โดยครอบคลุ ม ตั้ ง แต่ ต ้ น น�้ ำ จนถึ ง ปลายน�้ ำ  เผยแพร่ น วั ต กรรมและ
องค์ความรูท้ ที่ นั สมัยเพือ่ การเพิม่ มูลค่าและผลผลิตกาแฟของประเทศไทย
อย่ า งยั่ ง ยื น และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ส่ ง เสริ ม การยกระดั บ คุ ณ ภาพและ
ภาพลักษณ์ของกาแฟไทยสูม่ าตรฐานสากล ตลอดจนเพือ่ สร้างโอกาสทาง
ธุรกิจกาแฟของประเทศไทยตั้งแต่ต้นน�้ำจนถึงปลายน�้ำบนเวทีวิชาการ
ระดับอาเซียนอีกด้วย โดยมีแนวคิดของการจัดประชุม 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
การประชุมได้เชิญผูบ้ ริหารจากหน่วยงานภาครัฐ อาทิเช่น ศาสตราจารย์
ดร.พงษ์ศกั ดิ์ อังกสิทธิ์ ภาคเอกชน ได้แก่ Mr.Surip  Mawardi  จากบริษทั
สตาร์บัคส์ เอเซียนแปซิฟิค Mr.Wouter de Smet จากบริษัทเนสท์เล่
และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านจากหลายสมาคม
นอกจากนีย้ งั มีการน�ำเสนอผลงานวิชาการทัง้ ภาคบรรยายและ
ภาคโปสเตอร์ จากนักวิชาการทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนการ
ศึกษาดูงานจ�ำนวน 1 วัน จะน�ำไปเยีย่ มชมโครงการส่งเสริมการปลูกกาแฟ
ในโครงการพระราชด�ำริ โครงการหลวงดอยอินทนนท์ และป่าเมีย่ ง - ตีนตก
หมู่บ้านแม่ก�ำปอง และโรงงานผลิตกาแฟที่ส�ำคัญในภาคเหนือของ
ประเทศไทย บริษัทพานาคอฟฟี่ จ�ำกัด และศูนย์เรียนรู้ฮิลล์ คอฟฟ์

เป็นต้น

นิทรรศการ นิทรรศการภาครัฐจะเป็นการแสดงนิทรรศการ
วิ ช าการเผยแพร่ ผ ลการด� ำ เนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ได้ แ ก่
กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร มูลนิธิโครงการหลวง มูลนิธิ
แม่ ฟ ้ า หลวง และสมาคมต่ า งๆ เป็ น ต้ น โดยจะแสดงนิ ท รรศการ
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชการที่ 9 ในพระราชด�ำริที่เกี่ยวกับกาแฟ ให้ความรู้และประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์กาแฟปี พ.ศ. 2560-2564 แสดงผลงานวิจัยของกาแฟ
การสนับสนุนเกษตรกรในการพัฒนาอัตลักษณ์กาแฟไทย เป็นต้น ภายใน
งานจะมี ก ารให้ ค วามรู ้ เ กี่ ย วกั บ ธุ ร กิ จ กาแฟในอาเซี ย น แสดงสิ น ค้ า
ภาคธุรกิจกาแฟของไทย และการแสดงนิทรรศการของประเทศกลุ่ม
อาเซียนในเรื่องกาแฟ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความร่วมมือทางธุรกิจด้าน
กาแฟในอาเซียนต่อไปในอนาคต
การแข่งขันการประกวดเมล็ดกาแฟ การประกวดสุดยอดเมล็ด
กาแฟไทย เพื่อหาเมล็ดกาแฟไทยที่มีคุณภาพดีตั้งแต่ต้นทางในการปลูก
กาแฟ รวมถึงรสชาติของกาแฟจนได้เป็นเมล็ดกาแฟไทยเกรดพิเศษ เพื่อ
รณรงค์และส่งเสริมเกษตรกรผูป้ ลูกกาแฟให้ตระหนักถึงความส�ำคัญของ
การปลูกกาแฟให้ได้ผลผลิตกาแฟอย่างมีคุณภาพ เพื่อแสดงอัตลักษณ์
กาแฟของไทยและเพื่อส่งเสริมเมล็ดกาแฟไทยให้มีการพัฒนามาตรฐาน
คุณภาพ เพือ่ เพิม่ มูลค่าและประชาสัมพันธ์อตั ลักษณ์ของกาแฟไทยสูส่ ากล
ซึ่งผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าประกวดจะต้องเป็นเกษตรกรหรือกลุ่มเกษตรกร/
สหกรณ์/วิสาหกิจชุมชน ซึ่งมีกระบวนการแปรรูปกาแฟด้วยตัวเอง
เมื่อคณะกรรมการจัดประกวดได้วางกฎกติกาและแจ้งประชาสัมพันธ์
เชิญชวนให้ส่งเมล็ดเข้าประกวด ปรากฏว่ามีผู้ส่งเมล็ดกาแฟเข้าร่วม
ประกวดจ�ำนวน 63 ราย 72 ตัวอย่าง เมื่อสิ้นสุดการรับเมล็ดกาแฟ
ในวันที่ 15 มิถุนายน 2561 จากนั้นคณะกรรมการได้ด�ำเนินการคัดเลือก
เมล็ดกาแฟตามเกณฑ์มาตรฐานทีก่ ำ� หนดในการตรวจสอบคุณภาพเมล็ด
ซึง่ คัดเลือกได้จำ� นวน 32 ตังอย่าง เพือ่ น�ำไปคัว่ และชิมรสชาติ ในระหว่าง
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2561 ณ ศูนย์การเรียนรู้ฮิลล์คอฟฟ์ โดยคณะ
กรรมการผูท้ รงคุณวุฒมิ ปี ระสบการณ์และมีใบรับรองจาก International
July Cup of Excellence (CEO) มีดังต่อไปนี้
Mr.Chen Hsiao Shieh, จากไต้หวัน ท�ำหน้าที่ประธาน
กรรมการตัดสิน, Mr.Jose Gerardo Diaz Martinez จากประเทศ
El Savador, คุณสุเชาว์ ถาวรวงศ์ จากสมาคมกาแฟพิเศษไทย,
คุณไกรสิทธิ์ ฟูสุวรรณ จากสมาคมกาแฟอะราปิก้าไทยภาคเหนือ,
คุณนฤมล ทักษะอุดม จากสมาคมกาแฟและชาไทย, ดร.โกเมศ สัตยาวุธ
จากกรมวิชาการเกษตร และเมือ่ วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะกรรมการ
ได้สรุปผลการประเมินรสชาติ ซึ่งมีเมล็ดกาแฟผ่านเกณฑ์คะแนนที่ 82
คะแนนขึน้ ไป 11 ตัวอย่าง เมล็ดทีช่ นะเลิศเป็นของ นางสาวบงกชษศฎา
ไชยพรหม เกษตรกรในอ�ำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ จะได้รบั รางวัล
ถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ส่ ว นการจั ด ประกวด Latte Art และ Brewers Cup
Championship 2019 จะมีการแข่งขันในช่วงของการจัดงานวันที่ 14-17

กุมภาพันธ์ 2562 ต่อไป
การจัดงานกาแฟและการจัดประชุมเรือ่ งการพัฒนาอุตสาหกรรม
กาแฟในอาเซียนจึงเป็นงานที่คาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานและร่วมประชุม
เป็นจ�ำนวนมาก หากเห็นว่าการประชุมนี้ส�ำคัญและเป็นการพัฒนาและ
ยกระดับมาตรฐานคุณภาพกาแฟและประชาสัมพันธ์อตั ลักษณ์กาแฟของ
ไทยให้เกิดความยั่งยืนทางธุรกิจของอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียนและ
ในโลก โปรดมาร่วมงานและช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อๆ กันไป ถึงการ
จัดงานในครั้งนี้ เพื่อจะได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนให้กาแฟเป็นพืช
เศรษฐกิจทีส่ ำ� คัญอีกพืชหนึง่ ของไทย และของประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
ต่อไปอย่างยั่งยืน
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ท้ายเล่ม
ท่านสมาชิกที่รัก
ในช่วงที่ผ่านมา สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย มีกิจกรรมที่รักษา
ผลประโยชน์เพื่อพี่น้องเกษตรกรในหลายกิจกรรม นับตั้งแต่การจัดสัมมนา เรื่อง
“การจ�ำกัดการใช้สารเคมีก�ำจัดวัชพืช ท�ำไม ใครได้ ใครเสีย มีทางออกหรือไม่”
เมือ่ วันที่ 19 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักวิจยั และพัฒนาวิทยาการหลังการ
เก็บเกี่ยวและแปรรูปผลิตผลเกษตร กรมวิชาการเกษตร ซึ่งมีผู้เข้าร่วมสัมมนา
ทั้งเกษตรกร นักวิชาการ ผู้ประกอบการภาคเอกชน และผู้สนใจ เข้าร่วมสัมมนา
เกินเป้าหมาย ส่วนผลของการสัมมนานัน้ ข่าวสารสมาคมพืชสวน ได้นำ� เสนอไปแล้ว
เมื่อฉบับที่แล้ว
ต่อมาในวันที่ 5 กรกฎาคม 2561 สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทยได้จัด
เสวนา เรื่อง “ไทยจะเป็นมหาอ�ำนาจทางการเกษตร (ในยุทธศาสตร์ 20 ปี)
ได้อย่างไร” ซึง่ จัดขึน้ ที่ อาคารวชิรานุสรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีรฐั มนตรี
ช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลักษณ์ วจนานวัช เป็นประธานในพิธีเปิด
เสวนา และบรรยายพิเศษ “ยุทธศาสตร์ 20 ปีของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”
ส่วนผลการเสวนาในวันนั้น ได้น�ำเสนอแล้วในข่าวสารสมาคมพืชสวน ฉบับที่ท่าน
ถืออยู่นี้
นอกจากนี้ สมาคมพืชสวนยังเป็นแกนในการประสานองค์กร สมาคม
ชมรม ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรจัดตั้ง เครือข่าย “GAP Net” เพื่อเป็นองค์กรที่น�ำ
เสนอข้อมูลทางการเกษตรและทีเ่ กีย่ วข้องทีถ่ กู ต้องต่อผูบ้ ริโภค และสังคม โดยภารกิจ
ที่ส�ำคัญของเครือข่ายฯ คือ มีส่วนร่วมสนับสนุนรัฐในการก�ำหนดทิศทาง นโยบาย
กฎหมาย และมาตรการด้านการเกษตร และ ให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่สาธารณชน
เพือ่ เสริมสร้างความเชือ่ มัน่ ในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตรไทยตามมาตรฐานสากล
ทั้งนี้กิจกรรมเปิดตัว “GAP Net” คือ การจัดเสวนา เรื่อง “ทิศทาง
นโยบาย และ กฎหมายการเกษตรไทย และการมีส่วนร่วมของภาคการเกษตร”
เมื่ อ วั น ที่ 26 ตุ ล าคม 2561 ณ สถาบั น ค้ น คว้ า และพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ าหาร
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยใช้กรณีตวั อย่าง ร่าง พ.ร.บ. ส่งเสริมระบบเกษตรกรรม
ยั่งยืน ที่ก�ำลังเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์อยู่ในหน้าสื่อต่าง ๆ ถ้ามีโอกาส ข่าวสารสมาคม
พืชสวนจะน�ำผลสรุปของการเสวนามาน�ำเสนอให้ท่านได้รับทราบ
ในปีหน้า 2562 มีงานใหญ่ของสมาคมฯ รออยู่ นั่นคือ การจัดประชุม
การพัฒนาอุตสาหกรรมกาแฟในอาเซียน ครัง้ ที่ 1 (ACID 2018) ซึง่ เลือ่ นมาจากเดือน
พฤศจิกายน 2561 จะไปจัดในวันที่ 14 – 17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ศูนย์ประชุม
และแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
ซึ่งมีบางกิจกรรมจัดล่วงหน้าไปแล้ว คือ การประกวดสุดยอดเมล็ดกาแฟ และ
การรับสมัครผู้เข้าแข่งขัน Brewer Cup และ Latte Art
บรรยากาศของการประชุม ACID 2018 เราจะน�ำมาเสนอในฉบับต่อไป
พบกันใหม่ฉบับหน้า
สาราณียกร
คณะผู้จัดท�ำ ข่าวสารสมาคมพืชสวน
ที่ปรึกษา :
อนันต์ ดาโลดม, สุรพงษ์ โกสิยะจินดา, วิจิตร วังใน
บรรณาธิการ :
พรรณนีย์ วิชชาชู
ประจ�ำกองบรรณาธิการ
ฝ่ายวิชาการ :
กนกรัตน์ สิทธิพจน์, เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ, ปิยนุช นาคะ,
สุนิสา บุญญะปฏิภาค
บันทึกข้อมูล :
สร้อยดาว วัฒธาจารุเกียรติ
ประสานงาน :
ดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์ / สมจิตต์ ยะเลาะห์

คณะกรรมการบริหาร
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
คณะกรรมการที่ปรึกษา
อธิบดีกรมวิชาการเกษตร
นายก�ำธร เดชสกุลธร
ดร.ณรงค์ โฉมเฉลา
นายเกษม จันทรประสงค์
นายวิโรจน์ หิรัญยูปกรณ์
คุณหญิงประไพศรี พิทักษ์ไพรวัน
นางวัชรี จียาศักดิ์
ดร. มนตรี คงตระกูลเทียน
นายชัยฤทธิ์ ด�ำรงค์เกียรติ
นายยรรยง ประเทืองวงศ์
ดร.อุทัย จารณศรี
นายสกล มงคลธรรมากุล
นางสาวจารุณี เดส์แน็ช
คณะกรรมการบริหาร
นายกสมาคม
อุปนายกสมาคม

เลขาธิการ
รองเลขาธิการ
เหรัญญิก
นายทะเบียน
สาราณียกร
ฝ่ายต่างประเทศ
ฝ่ายประชุม สัมมนา วิชาการ
ฝ่ายทัศนศึกษา
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการกลาง
ผู้อ�ำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน
นายสุพล ธนูรักษ์
นางวิไล อติชาตการ
นางมาริสา แสนกุลศิริศักดิ์
นายนิวัติ ปากวิเศษ
นางสาวลิ้นจี่ บุญมาก

วัตถุประสงค์ของสมาคมฯ
1. ส่งเสริม สนับสนุนวิชาการพืชสวนและวิชาการสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชสวนให้ครบวงจร
2. เป็นแหล่งแลกเปลี่ยนและเพิ่มพูนความรู้เรื่องพืชสวนในหมู่นักวิชาการ นักธุรกิจ เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป
3. เป็นแหล่งบริการความรู้เรื่องพืชสวนแก่เกษตรกร และองค์กรต่างๆ ของรัฐและเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
กับพืชสวนในประเทศไทย
4. เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนและร่วมมือในการค้นคว้าและวิจัยปัญหาทางพืชสวนทั้งภายในและภายนอกประเทศ
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อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร
รศ.วิจิตร วังใน
ดร.สุรพงษ์ โกสิยะจินดา
นายสมชาย สุคนธสิงห์
นายกองเอกเปล่งศักดิ์ ประกาศเภสัช
ดร.ประยูร พลพิพัฒน์พงศ์
นางสาววนิดา อังศุพันธุ์
นายวีระศักดิ์ วงษ์สมบัติ
นายจารุโรจน์ ด่านเกียรติก้อง
นายวรเทพ สุภาดุลย์
Mr. Robert Dixon
ดร.สุนทร พิพิธแสงจันทร์

ดร. อนันต์ ดาโลดม
นายวิรัช จันทรัศมี
นางลักขณา นะวิโรจน์
ดร. กิตติ วิฑูรวิทย์ลักษณ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางกนกรัตน์ สิทธิพจน์
ดร.เศรษฐพงษ์ เลขะวัฒนะ
นางเยาวลักษณ์ โสภณสกุลแก้ว
นางดวงรัตน์ ศิวสฤษดิ์
นางสาวพรรณนีย์ วิชชาชู
นางสุนิสา บุญญะปฏิภาค
นางปิยนุช นาคะ
นายไกรสิทธิ์ โรจนเกษตรชัย
รศ.ดร.จรรยา พุกกะเวส
นางพวงผกา คมสัน
ภญ.ดร.อารีญา สาริกะภูติ

รศ. สุรวิช วรรณไกรโรจน์
นางสาวกฤชกมล ทองเพ็ง
นางสาววันเพ็ญ พิทักษ์กุล
นายอภิสิทธิ์ ตันสกุล
นายรัฐพล โพธิ์นิยม

สถานที่ติดต่อ สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
สมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
ตึกสมาคมพืชสวนแห่งประเทศไทย
บริเวณสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร
ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กทม. 10900
โทร. 0-2940-6578  โทรสาร 0-2940-6579
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