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ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 

ทานอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ทานผูตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานคณาจารย 

นักวิชาการ นักวิจัย และผูเขารวมสัมมนาทุกทาน ผมรูสึกเปนเกียรติที่ไดมาเปนประธานเปดการสัมมนา

วิชาการระบบการเกษตรแหงชาติครั้งท่ี 1 เรื่องระบบเกษตรเพื่อการจัดการทรัพยากรและพัฒนาองคกร

ชุมชนอยางยั่งยืนในวันนี้ ผมไดรับทราบวัตถุประสงคของการจัดสัมมนาวิชาการและหัวขอสัมมนาที่ได

กําหนดขึ้น ซึ่งประกอบดวยภาคการสัมมนาที่สําคัญตอการพัฒนาการเกษตรในทศวรรษหนาท้ังสิ้น ผม

ทราบวาผูเขารวมประชุมประกอบดวยคณาจารย นักวิชาการ และผูทรงคุณวุฒิมากมาย ผมมั่นใจและ

เชื่อม่ันวา วัตถุประสงคของการสัมมนาครั้งนี้คงจะไดนําไปสูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรมอยางแนนอน  ผม

ตองขอบคุณหนวยงานและองคกรตางๆ และคณะกรรมการ ที่ไดจัดใหมีการสัมมนาครั้งนี้ และ

ขอขอบคุณแทนเกษตรกรเปนการลวงหนา สําหรับผลประโยชนและผลสําเร็จที่จะเกิดขึ้นในเรื่องดังกลาว 

ระบบการเกษตรเพื่อจัดการทรัพยากรเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญเปนอยางยิ่งในปจจุบัน และจะตองเนน

การใชทรัพยากรอยางมีประสิทธิภาพและทําใหเกิดความยั่งยืนในที่สุด เชนเดียวกับการพัฒนาองคกร

ชุมชนที่จะตองเนน ตองทําใหเกิดความเขมแข็งและชวยเหลือตนเองได และสิ่งที่สําคัญไดแกการมีสวน

รวมของเกษตรกรและองคกรของทองถ่ิน ระบบการเกษตรในอนาคตควรจะเปนระบบที่มีการวางแผน

ผลิต การแปรรูป วางแผนความตองการของโรงงานอุตสาหกรรม และวางแผนการตลาดแบบครบวงจร  

ซึ่งเปนเรื่องท่ีทาทายวาเราจะพัฒนาไปถึงจุดนั้นไดอยางไร 

  เรื่องท่ีผมจะเรียนในการบรรยายพิเศษ จะเปนเรื่องที่มองไปขางหนาวาภาคการเกษตรของเรา

ควรจะเปนอยางไร สวนจะทํานายถูกหรือไมก็คงจะตองรอดูกันตอไป  สิ่งท่ีจะพูดเปนเรื่องของความเชื่อ 

ซึ่งมีพ้ืนฐานมาจากประสบการณ จากการศึกษา จากสถานที่ตางๆ ซึ่งไดไปดูมา และจากที่ไดพูดคุยกับ

ผูคนเปนจํานวนมาก ผมมีความเชื่ออยางแนนอนวา ใน 10 ปขางหนาภาคอุตสาหกรรมจะไมสามารถ

ดึงดูดแรงงานจากภาคเกษตรไปไดอยางท่ีคิดฝนไว  ผมจําไดวาเม่ือหลายปกอนสถาบันแหงหนึ่งเคย

คาดการณไววา ในป พ.ศ. 2541 แรงงานในภาคเกษตรจะเหลือประมาณ 40 เปอรเซ็นต คนในภาค

เกษตรจะลดนอยลง คนในชนบทจะลดนอยลง  แตถึงปจจุบันจะเห็นไดวาความจริงไมไดเปนเชนนั้น 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ Fragmentation หมายถึงวาการประกอบการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กจะ

ยังคงมีอยู เพราะการเกษตรสวนใหญ นอกจากทะเลหรือแมน้ําแลว ก็มีเรื่องที่ดินเปนหลัก และความ

กดดันในเรื่องท่ีดินทํากินสําหรับผูที่จะทําการเกษตรก็คงจะมี เนื่องจากประชากรในภาคเกษตรจะไมลด

นอยลงมากอยางท่ีคิด การผลิตเพ่ือสนองภาคอุตสาหกรรมโดยตรงก็คงจะเปนปญหาถาวรของเราในชวง

ระยะเวลาตอไป แนวทางของการพัฒนาก็คงยังตองอาศัยการจัดการฟารมขนาดเล็ก ซึ่งผมคิดวาการจัด

ฟารมขนาดเล็กก็คงจะตองอาศัยรูปแบบขององคกรเกษตรกรที่มีอยูในปจจุบัน และท่ีจะมีขึ้นในอนาคต 

เปนหลักอยูดี ความหมายก็คือวา กระบวนการผลิตที่เปนการผลิตขนาดใหญก็คงจะมีปญหาในเรื่องของ



การรวบรวม ในเรื่องของระยะเวลา และการวางแผน เพราะวาเราตองทํางานกับคนจํานวนมากอยูตอไป  

เรื่องนี้เปนเรื่องที่นักวิชาการทั้งทางดานสังคมศาสตรและทางดานวิทยาศาสตรจะตองเตรียมการ วาเรา

จะจัดการกับ Fragmentation หรือวาฟารมขนาดเล็กในอนาคตตอไปอยางไร  ที่หวังวาจะมีฟารมขนาด

ใหญผมเชื่อวายังเกิดขึ้นไมได 

เรื่องท่ี 2 คือ เรื่องอุปสงคและอุปทานของสินคาเกษตร ในดานของตางประเทศ ผมเชื่อวาการ

ปลอยใหเกิดการคาเสรีในภาคเกษตรจะไมเกิดขึ้นใน 10 ปขางหนา ขอสมมุติฐานอันนี้เกิดจากสิ่งซึ่ง

ประจักษ 2 ประการ คือ จากการศึกษาขององคกรการคาโลก (World Trade Organization – WTO) 

พบวา ประเทศที่พัฒนาแลวกลับมีอัตราการสนับสนุนสินคาเกษตรมากขึ้น แตจะมาในรูปแบบใหมๆ 

ในขณะที่ปญหาเรื่องอัตราภาษีนําเขาหรืออัตราภาษีศุลกากรตางๆลดลง แตอีกดานหนึ่งปญหาเรื่องการ

กีดกันทางการคาในดานที่ไมใชเรื่องอัตราภาษีก็ดี การกีดกันทางการคาโดยการกักกัน (quarantine) 

หรือดวยวิธีทางวิทยาศาสตรก็ดี หรือดวยเหตุผลอ่ืนๆ ก็ดี มีเพ่ิมขึ้นมาก  ผมไมเชื่อวาใน 10 ปขางหนา

จะเกิดระบบการคาเสรีของสินคาเกษตร  เพราะฉะนั้น ตลาดสินคาเกษตรจะแบงออกเปน 2 ตลาดอยาง

เดิม ตลาดที่หนึ่ง คือตลาดที่ตองการสินคาคุณภาพเนื่องจากการกีดกันทางการคา และสวนหนึ่ง

เนื่องมาจากรสนิยมของผูบริโภคในตางประเทศ อีกตลาดหนึ่งเปนตลาดของผูที่ตองการบริโภคแตไมมี

เงินที่จะซื้อ จะเห็นไดวา ในอีก 10 ปขางหนา การบิดเบือนทางการคาของสินคาเกษตรของโลกก็จะยังคง

มีอยู  

ถามองในดานอุปทานภายในประเทศ เราก็คงจะตองปรับตัวกันหลายประการ ซึ่งจะกลาวใน

ภายหลัง  ทางดานอุปสงคภายในประเทศคงจะมี 2 ภาพซึ่งแตกตางกันโดยสิ้นเชิง  ภาพที่ 1 ก็คือ คน

ในเมืองตองการสินคาเกษตรที่มีคุณภาพ เปนสินคาเกษตรที่ผลิตจากแหลงที่มีคุณภาพ รูปลักษณดีขึ้น  

เพราะถาเศรษฐกิจกระเตื้องขึ้น อํานาจซื้อของผูคนมีมากขึ้น ผูคนก็จะเริ่มเลือกสินคามากยิ่งขึ้น  

ขณะเดียวกัน ก็เปนที่นาแปลกใจวา ขอมูลของ FAO โดยความรวมมือของกระทรวงสาธารณสุข บงชี้วา 

เด็กไทยยังมีปญหาเรื่องทุโภชนาการ หรือแมแตการอดอาหารกลางวันของเด็กไทยก็มีสัดสวนแพบาง

ประเทศในแอฟริกาเสียอีก  ซึ่งขอมูลนี้ผมไมปกใจเชื่อและกําลังใหเจาหนาท่ีตรวจสอบอยู  อยางไรก็

ตาม เราจะไมฟงเสียเลยก็คงไมได  ตัวเลขเหลานี้แสดงใหเห็นวา การกระจายอาหารไปสูประชาชนที่

ยากไรในประเทศของเรากําลังมีปญหา   

ฉะนั้น ภาพรวมทั้งตางประเทศและในประเทศ จะเห็นภาพซึ่งจะวาดีก็ไมใชจะวาไมดีก็ไมเชิง  

ในสวนของเราในดานอุปทาน เราควรจะตองพิจารณาหลายอยาง ประการแรก ในแงของตลาด

ตางประเทศ คุณภาพเปนสิ่งท่ีเราจะตองใหความสําคัญมากกวาปริมาณ  เดี๋ยวนี้เรามีสูตรสําเร็จวาตอง

ลดตนทุนการผลิตและเพ่ิมผลผลิต คําถามก็คือ ในปจจุบันซึ่งการผลิตเปนแบบที่ไมตั้งใจเทาไรนัก 

ผลิตผลก็ยังขายไมคอยได ถามวาจะไปลดตนทุนตรงไหน ผมยังมองไมเห็นวาจะไปลดตรงไหนได ถาจะ

ลดตนทุนและเพ่ิมผลผลิตขึ้นไปอีก ราคาก็จะมีปญหา เพราะแมขณะนี้ราคาก็มีปญหาอยูแลว  ผมคิดวา

เราตองหนีตลาดสินคาท่ีไมใชสินคาคุณภาพ แตไปเนนตลาดที่เปนสินคาท่ีมีคุณภาพ เริ่มตนดวย

คาแรงงานของประเทศเราก็สูประเทศเพื่อนบานหลายประเทศไมไดแลว  เพราะฉะนั้นเราตองหนีสินคา

ประเภทนี้ไปสูสินคาที่มีคุณภาพมากขึ้น  ประการที่สอง ผมคิดวาตลาดตางประเทศที่เปนตลาดเฉพาะ 

(niche market) หรือตลาดที่ตองการสินคาเฉพาะอยาง เปนตลาดที่เราควรจะใหความสนใจ  เชน ตลาด

ของผูบริโภคที่ตองการสินคาที่ปลอดจากสารพิษ  ตลาดของผูบริโภคที่ตองการแหลงที่มาของสินคาซึ่ง



ไมทําลายทรัพยากร ตลาดของผูบริโภคซึ่งเปนคนเอเชีย หรือเปนผูบริโภคสินคาเฉพาะอยางใน

ตางประเทศ โดยเราจะตองหันมาผลิตสินคาใหตลาดเฉพาะพวกนี้ใหไดมากยิ่งขึ้น ในประการที่สาม ผม

เห็นวาพวกเราที่ทํางานทางดานเกษตรเอง คงจะตองหันไปดูตลาดที่ไมมีเงิน ตลาดประเภทนี้มีทางออก

ทางเดียวคือไปดูวาเขาทําอะไรมาทดแทนสิ่งท่ีเราไมมีบาง  ผมคิดวาวันหนึ่งเราตองไปดูเรื่องการ

แลกเปลี่ยนสินคา (barter) เพราะการจะขายสินคาใหแกประเทศที่มีความตองการแตไมมีเงินซื้อ เปนสิ่ง

ที่เปนไปไมได  แตตลาดนี้เปนทางออกทางหนึ่งท่ีจะระบายสินคาสวนใหญซึ่งมันจะผลิตเกินความ

ตองการ ในระยะยาว ผมคิดวาพวกเราสวนหนึ่งท่ีมีความสามารถ คงทําการเกษตรแบบประณีต เพ่ือจะ

พัฒนาตลาดทั่วไปและตลาดที่ตองการสินคาเฉพาะใหมากยิ่งขึ้น  ฉะนั้นทิศทางวิจัยที่จะไปทําเรื่องของ

ตางประเทศ คงจะตองมองวิธีการ 3 –4 อยางนี้เปนหลัก  

เรื่องหลัก ๆ 2-3 อยาง ที่เราควรตองทํากับอุปสงคภายในประเทศ ที่นักวิจัยควรจะตองมอง

ลูทาง คือ  

ประการที่หนึ่ง เราจะสามารถเปลี่ยนผลิตภัณฑที่เปนอาหาร (food) ใหเปนผลิตภัณฑที่ไมใช

อาหาร (non-food) ไดหรือไม เชน ออย มันสําปะหลัง เราจะทําเปนผลิตภัณฑอ่ืน ๆ ที่ไมไดเปนอาหาร  

ไดหรือไม เชน ทําเปนพลังงาน เครื่องนุงหม เปนเครื่องใชสอยอ่ืนๆ ใหมากกวาเทาท่ีเปนอยู  ผมคิดวา

งานวิจัยสวนหนึ่งตองเนนในเรื่องนี้เปนหลัก 

ประการที่สอง ทําอยางไรจะทําใหผลิตภัณฑที่เปนอาหารทั้งหลายเปลี่ยนจากผลิตภัณฑที่เนา

เสียไดงาย (perishable products) ใหเปนผลิตภัณฑที่เนาเสียไดยาก (non-perishable products) ให

มากท่ีสุด ซึ่งอาจทําไดหลายทาง เชน พัฒนาตัวผลิตภัณฑเอง หรือเปลี่ยนผลิตภัณฑที่เปนอาหารดิบๆ 

ใหเปนอาหารที่เก็บได หรือจะทําสิ่งท่ีเรียกวา form farm to table หรือเรียกวาออกจากฟารมไปวางบน

โตะกินขาวเลย เปนของสําเร็จ ซึ่งเก็บไวได  เราตองพยายามลดสภาพของการเปนผีไปถึงเชิงตะกอน

อยางไรก็ตองเผาใหได  มิฉะนั้นอํานาจตอรองในทางการคาของเราจะมีนอย    

ประการที่สาม ทําจากวัตถุดิบ (raw materials) ไปเปนผลิตภัณฑแปรรูป (processed 

products) ใหมาก ซึ่งเรื่องนี้หลายฝายพยายามทําอยูแลว ทั้งในตลาดตางประเทศและตลาด

ภายในประเทศ  

สิ่งตาง ๆ เหลานี้ ไมวาจะเปนเรื่องตลาดที่มีความตองการเฉพาะ ตลาดประณีต เรื่องตลาด

ใหม เรื่องเปลี่ยนจากอาหารเปนสิ่งท่ีไมใชอาหาร เรื่องเปลี่ยนของที่เสียงายใหเปนของที่เสียยาก เรื่อง

เปลี่ยนจากวัตถุดิบไปเปนผลิตภัณฑแปรรูป คืออนาคตที่เราควรจะตองทําตั้งแตเม่ือวานนี้ ไมใชตั้งแต

พรุงนี้ เราควรจะเนนเรื่องเหลานี้เปนหลัก แทนที่จะติดยึดอยูกับกระบวนทรรศนการลดตนทุน ซึ่งใน

ทัศนะของผมเห็นวาทําไดยากมาก อยางไรก็ตาม เนื่องจากตลาดสินคาเกษตรทั้งภายในและภายนอก

เคลื่อนไหวคอนขางมาก เราจะตองสรางดุลยภาพระหวางการผลิตเพ่ือการสงออก และการผลิตเพื่อ

ความมั่นคงทางดานอาหารและความเปนอยูของประชาชนภายในประเทศ ซึ่งแนวนโยบายนี้เราก็ทํามา

โดยตลอด คือแนวนโยบายซึ่งเปนทวิลักษณ หมายถึงวาสวนหนึ่งเราก็ทําเพ่ือการสงออก อีกสวนหนึ่ง

เปนนโยบายเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงเวลาที่เศรษฐกิจของเราอยูในฐานะที่

ลําบาก ภาคการเกษตรก็เปนเบาะหรือฟูกของสังคมไทยมาแลวเปนอยางดี  ตั้งแตนี้ตอไปคงตองสราง

ดุลยภาพระหวางความอยูไดหรือ sustainability ของครัวเรือนเกษตรกร กับตลาดในทองถ่ิน กับตลาด

ภายในประเทศและตางประเทศ สัดสวนตรงนี้เปนสัดสวนที่มีความสําคัญมาก ถาเราไมดูเรื่องสัดสวน



ตรงนี้ใหชัดเจนวางานประเภทไหนเหมาะกับคนประเภทไหน อยางไร คนไหน องคกรสวนทองถ่ินไหน 

เราจะเขาไปสูวังวนของความหายนะไดโดยงาย  ฉะนั้น ดุลยภาพจึงเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญมาก  

ผมไดกลาวมาแลวเรื่องแรงงาน เรื่องอุปสงคและอุปทานการเกษตร และแนวโนมในอนาคต 

ผมอยากจะเรียนตอไปวา สิ่งท่ีมีความสําคัญลําดับถัดไป ก็คือเรื่องของคาใชจายทางดานสิ่งแวดลอม 

นักวิจัยทั้งหลายคงทราบวา เรื่องสิ่งแวดลอมไมวาเราจะชอบหรือไมชอบก็ตาม เราก็ถูกยัดเยียดโดย

แนวคิดตะวันตก ในขณะเดียวกัน พวกเราก็มีความกระตือรือรนเก่ียวกับเรื่องปญหาสิ่งแวดลอมมาก

ยิ่งขึ้น เม่ือ 30 ปถอยหลังไปสมัยปฏิวัติเขียว (green revolution) สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ

จัดวาเปนทรัพยสิน (asset) แตขณะนี้กลายเปนภาระท่ีจะตองรับผิดชอบ (liability) ของธุรกิจ ดังนั้น 

คาใชจายทางดานสิ่งแวดลอมจะเปนปญหาในทางการผลิตของเราในอนาคต เราฆาตัวเองมาหลายปแลว 

วันนี้เราตองจายคืน  เพราะฉะนั้น งานวิจัยที่จะทําใหการผลิตทางการเกษตรไมกอปญหาแกสิ่งแวดลอม 

(environmental freindly)  จะเปนงานวิจัยที่มีความสําคัญมากที่สุด  ไมวาจะเปนภาคการเกษตร ภาค

ปศุสัตว หรือภาคการประมง  หรือวิธีการผลิตที่ไมกอใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมที่คุมทุน (cost effective) 

คือหมายความวาใชได จะมีความสําคัญมากขึ้นไปอีก ผมคิดวาตรงนี้ตองขีดเสนใตสีแดงไว เพราะวาเรา

หลีกพนกระบวนทรรศนในสิ่งเหลานี้ไมไดแลว เราจะตองรับคาใชจายในสวนนี้ตอไปในอนาคตแนนอน 

ทั้งผูผลิตเบื้องตน และผูผลิตที่เปนนักอุตสาหกรรมดานการเกษตร และทางการอาหาร หรือแมแต

ทางดานที่ไมใชอาหารทั้งหลาย 

เรื่องตอไปซึ่งผมคิดวาเปนความจําเปนและนาจะเกิดขึ้น ก็คือ ผูผลิตอาจจะตองไดรับการทนุ

ถนอมตอไป ตรงนี้มันทําใหราคาสินคาเกษตรในโลกไมคอยจะกระเตื้องขึ้น ถึงแมจะกระเตื้องขึ้น

ภายในประเทศเองสัญญาณที่สงใหผูผลิตเปนสัณญานที่ไมคอยเปนธรรมนักในสังคม จะเห็นไดวาคน

ภายในประเทศเกือบ 50 เปอรเซ็นต ผลิตใหกับประเทศเพียง 13 เปอรเซ็นตของผลิตภัณฑมวลรวม

ของประเทศ (GDP) ทานลองคํานวณตอหัวดูจะเปนเทาไร ขอมูลนี้บงบอกวาคน 50 เปอรเซ็นตของ

ประเทศกําลังแบกคาใชจายพวกนี้อยูทั้งหมด  การเยียวยาจะตองแกไขกลไกการตลาด ซึ่งอาจจะไม

เก่ียวกับทานซึ่งเปนนักวิชาการทางวิทยาศาสตร  ในทางสังคมศาสตรถากลไกการตลาดไมสงรายได

ใหแกผูผลิตปญหาก็คงมีมาก  แตที่เก่ียวกับทานก็คือ ทําอยางไรเราจะมีเทคโนโลยีซึ่งสรางมูลคาเพ่ิม

และมีการลงทุนในเทคโนโลยีเพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมแกผูผลิตที่ฟารมไดมากกวาที่เปนอยู ปจจุบันสิ่งที่

รัฐบาลก็ทํา กระทรวงเกษตรฯก็ทํา กรมวิชาการเกษตรก็ทํา กรมสงเสริมสหกรณก็ทํา กรมสงเสริม

การเกษตรก็ทํา   ก็คือพยายามจัดสรร infrastructures  หรือเครื่องมือท่ีจะทํามูลคาเพ่ิมแกเกษตรกรให

ไดมาก เชน โรงตาก โรงอบ ตางๆ  สิ่งเหลานี้ไมเปนการเพียงพอ เพราะสวนใหญเปนเทคโนโลยีซึ่งตอง

นําเขาสินคาทุน (import capital)  เราจะมีกระบวนการอะไรที่จะกอใหเกิดรายไดเพ่ิมแกคนเหลานี้ ทั้ง

ในสวนที่เปนครัวเรือน สวนที่เปนองคกร และในสวนระดับชาติ  บางสิ่งบางอยางอาจจะเกิดขึ้นแลวและ

ก็ทําไดดีอยูแลว เชน  การขายตรงของกลุมเกษตรกรและสหกรณเปนตน เราจะ promote ไดหรือไม จะ

มีเทคโนโลยีอะไรที่จะทําใหผูซื้อและผูขายมาเจอกันโดยตรง และทําใหคุณภาพของสินคาของผูขายตรง

กับความตองการของผูซื้อ ผมวาตรงนี้เราคงจะตองมองวาเราจะสราง platform เหลานี้อยางไรไดบาง   

เมื่อกลาวถึงเรื่องรายไดของผูผลิตแลว สิ่งสุดทายที่จะกาวลวงไปไมได ก็คือเรื่องของเทคโนโลยี

และการพัฒนาบุคลากร ในอนาคตของโลกที่กําลังจะเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสองอยาง จะเปน



เทคโนโลยีที่เก่ียวของกับชีวิตของเรา เก่ียวของกับประเทศของเรา ในฐานะที่ประเทศของเราเปนผูผลิต

ทางดานการเกษตร คือเทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีการสื่อสาร    

ผมคิดวาเทคโนโลยีชีวภาพจะมีความสําคัญในอนาคต 10 ปขางหนา เรื่องเทคโนโลยีชีวภาพ

นั้นมีทั้งคุณและโทษ เหมือนพลังงานปรมาณูที่มีทั้งคุณและโทษ เราก็ตองดูวาการใชเทคโนโลยีนั้นๆ 

ควรจะใชอยางไร ผมคงไมกลาพูดถึงรายละเอียดในทางวิทยาศาสตร แตผมคิดวามุมมองของเราควรจะ

มี 3 มุมมองดวยกัน 

มุมมองท่ี 1 คือในแงของตรรกะ ซึ่งชาวพุทธคงไมเดือดรอนอะไรนัก แตถาเปนชาวมุสลิมหรือ

ชาวคริสต ก็อาจมีปญหาเรื่องการทาทายตอธรรมชาติหรือพระเจา ประเด็นนี้คงจะผานไปไดเนื่องจากไม

เก่ียวกับคนไทยเทาไรนัก เพราะวัฒนธรรมไทยเปนวัฒนธรรมที่เราอยูกันอยางคราวๆอยูแลว ไมมีอะไร

ละเอียดละออ 

มุมมองที่ 2 ที่เราจะตองดูคือเรื่องของวิทยาศาสตร ซึ่งประเด็นนี้ผมทราบดีวาหลายฝายก็

พยายามที่จะศึกษาทั้งผลกระทบในแงลบและแงบวก ผมคิดวาเราตองทําใจและก็เปนนักวิทยาศาสตร

มากขึ้นในการตัดสินวาอะไรควรจะทําหรือไมทํา ถาเราไมเชื่ออะไรเลยในโลกนี้ ก็เหมือนเรากลัวผี 

สังคมไทยก็เปนสังคมที่กลัวผี  ผมอยากจะเรียนวา ในฐานะที่เราเปนนักวิทยาศาสตรเราควรจะทําการ

พิสูจนทางวิทยาศาสตร ใหสังคมเขาใจไดวา ภัยคุกคามที่กลาวอางกันนั้น มีจริงหรือไมอยางไร แลวก็ให

สังคมตัดสินใจวาจะทําอยางไร แตในขณะเดียวกัน ก็ตองเรียกรองใหสังคมหันมามองวา ถาเราไม

ตัดสินใจอะไรเลย เราจะไปไหนไมได ในทัศนะของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ทานอธิบดีกรมวิชาการ

เกษตรกับผมเห็นวา เราไมควรจะตกรถไฟ แมจะยังไมนํามาใชในประเทศไทย งานวิจัยตองทําไปให

ตอเนื่อง ไมเชนนั้นเราจะตกรถไฟ  

มุมมองที่ 3 เปนมุมมองทางดานเศรษฐศาสตร ประเด็นนี้เปนเรื่องท่ีนาคิด สิ่งท่ีคนกลัว

เทคโนโลยีชีวภาพกันมากคือกลัวการครอบงําของบริษัทใหญ ที่เราควรจะตองแกไขก็คือ  ถาเราสามารถ

ทําสิ่งเหลานี้ใหเปนเทคโนโลยีซึ่งเราเปนคนผลิต ก็จะเปนทางที่ชวยแกปญหาอยางหนึ่ง เราคงไมตองการ

ที่จะเห็นวาเทคโนโลยีชีวภาพเปนเหมือนบริษัทเพชรของโลก หรือบริษัทน้ํามันของโลก ที่ยิ่งใหญและ

ครอบงําการดําเนินการของประเทศโชวหวยแบบเรา ที่เรียกวาประเทศโชวหวยก็เพราะเราทําหลายอยาง 

แตอยางที่สําคัญของเราก็คือการเกษตร  ฉะนั้น ในเรื่องเทคโนโลยีชีวภาพเราเลิกไมได แตทําอยางไรจะ

ใหลิขสิทธ์ิ สิทธิบัตร หรือการปรับองคกรของเรา receptive กับงานทางดานเทคโนโลยีชีวภาพซึ่ง

เจริญกาวหนาขึ้นทุกวัน ประเด็นนี้เปนปญหาซึ่งเราจะตองขบคิด กระทรวงเกษตรฯไดใชเงินไปเปน

จํานวนมากในการจัดทําเรื่องนี้  พยายามอยางยิ่งที่จะใหสวนราชการไดมีการสํารวจสิ่งที่เรามีอยู ซึ่งเรา

ถือวาเปนทรัพยสินของเรา ในแงของความหลากหลายทางชีวภาพ ในแงของสิ่งที่เรามีอยู เพ่ือท่ีจะเปน

พจนานุกรมของเราที่เราจะไดเอาไปเขียนเปนประโยค เรื่องนี้เปนเรื่องท่ีสําคัญ 

สวนที่ 2 ในเร่ืองของเทคโนโลยี ที่มีความสําคัญมาก คือ เทคโนโลยีสารสนเทศ ผมเคยพูด

หลายปมาแลววา ชาวบานเขานาจะไดเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศที่เรามีอยู ไมใชเปนความจําเปนเฉพาะ

ขาราชการกับหางรานเทานั้น แตทุกคนก็หัวเราะ เดี๋ยวนี้จะเห็นไดวา สหกรณที่กาวหนา องคกรปกครอง

สวนทองถ่ินที่กาวหนา องคกรของประชาชนที่กาวหนา เขาเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศแลวทั้งนั้น ผม

ไมไดคาดหวังกับคนอายุมากๆ แตผมคาดหวังกับคนที่เปนลูกเกษตรกร เราสามารถที่จะทําโปรแกรมให

เขาใชได เขาถึงสิ่งเหลานี้ได ผมคิดวาเปนเรื่องจําเปนที่จะพัฒนาใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน หรือ



องคกรของเกษตรกร มีความสามารถแสดงผลิตผลของเขาใน platform ของ e-commerce และใน

เทคโนโลยีสารสนเทศในอนาคตใหได ภายในชวงระยะเวลาที่เรามีอยูในขณะนี้ ซึ่งไมยาก แลtควรจะตอง

รีบทําดวย เพราะในที่สุดประเทศที่เปนเจาของเทคโนโลยี หรือแมแตตัวพวกเราเอง ก็จะพยายาม

ประกาศกฏเกณฑตาง ๆ จนกระทั่งเราทําไมได ฉะนั้น สวนนี้เปนสวนที่เราคงจะตองทํา และโดยเหตุที่

เทคโนโลยีนี้เปนเทคโนโลยีของประเทศที่เจริญแลว ผมคิดวาความรวมมือทางดานนี้เปนสิ่งที่สําคัญใน

การที่จะกอใหเกิดเว็บไซตที่มีประโยชน ในการที่จะวางแผน cyber space ของเราใหเปนประโยชนแกคน

ทั้งชาติ  ในการที่จะใหเกษตรกรมีสิทธิเสรีภาพในการเขาถึงขอมูลเชนเดียวกับพวกเรา มีทางเดียวเทานั้น

ในขณะนี้ และเทคโนโลยีเหลานี้ไดพัฒนากาวหนาจนกระทั่งผมเองมีความรูสึกวา ขาราชการในกระทรวง

เกษตรฯเองควรปรับปรุงเรื่องของการอานออกเขียนไดดวยคอมพิวเตอร (computer literacy)  ให

มากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน   

สําหรับเรื่องสุดทายตอจากเรื่องการพัฒนาทางดานเทคโนโลยี  คือเรื่องของการพัฒนาองคกร

และบุคลากร ซึ่งเปนเรื่องท่ีมีความสําคัญ ผมคิดวาในทศวรรษที่จะถึงนี้ แนวคิดในการปรับองคกร

จะตองมีอยางนอย 3 ประการดวยกัน  เพ่ือเตรียมรับความเปลี่ยนแปลงในทศวรรษหนา  

ประการแรก องคกรของเราควรจะตองเปนองคกรที่มีการเรียนรูอยางตอเนื่อง เปนองคกรเปด 

ที่มีสัมพันธภาพกับคนตางๆไดมากขึ้น และมีความสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงไดมากขึ้น 

ประการที่สอง ผมอยากจะเห็นองคกรของเราเปนองคกรที่สะทอนความตองการของธุรกิจและ

ความตองการของคนในทองถ่ินในขณะเดียวกัน คือตองมองท้ัง 2 ดาน ดานหนึ่งตองมองในแงของ

ผูผลิต อีกดานหนึ่งตองมองเศรษฐศาสตรมหภาค คือการสงออกหรือการบริโภคในระดับชาติดวย ความ

ตองการทั้งสองอยางนี้ บางทีก็ขัดแยง หรือเปนความตองการที่อาจจะไมตรงกัน แตเราตองสามารถปรับ

เขาหากันได เชน เรื่องระบบการทําฟารม (farming systems) เปนเรื่องท่ีเราตองหันกลับมาหา เพราะ

เกษตรทฤษฎีใหมก็ดี การเกษตรแบบผสมผสานก็ดี ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับความอยูรอดของผูผลิตใน

เวลาที่โลกมีปญหา เปนสิ่งท่ีเราควรจะมี แตปจจุบันนี้ไมรูวาไปอยูที่ไหน เปนตน แลวเราจะทําอยางไร

ตอไปกับเรื่องนี้ ชาวบานที่มีภูมิปญญาเราจะมีการเรียนรูรวมกับเขาโดยเอาเทคโนโลยีเขาไปจับ  หรือ

สังเคราะหใหเกิดความเจริญในเรื่องเหลานั้นไดอยางไร ผมคิดวาเรื่องนี้เปนเรื่องท่ีมีความสําคญั  

ประการที่สาม เรื่องของการมีสวนรวมของภาคตางๆในการผลิต และท่ีสําคัญและเปนหนาท่ีซึ่ง

รัฐฯไดมอบหมายไวใหกับเรา ก็คือเรื่องของการสงเสริม (promote) สินคา เรื่องนี้ก็เปนปญหาทาง

การเมืองอยูบาง เพราะมีหลายหนวยงานที่ทําอยู แตผมคิดวาสวนราชการหรือองคกรสวนทองถ่ิน 

องคกรเอกชน หรือภาคเอกชน คงจะตองรวมกันในการสงเสริมสินคาไทยซึ่งมีหลากหลาย ทั้งปริมาณ

และคุณภาพที่สามารถผลิตได ปญหาของเราขณะนี้อยางหนึ่งก็คือ เราไมมีสิ่งที่เรียกวาความกดดัน

ในทางการเมือง (political leverage) กับประเทศที่บางครั้งออกกฎระเบียบซึ่งเราแทบจะทําอะไรไมได 

และจุดนี้เปนสิ่งท่ีเราจะตองจัดองคกรของเรา ใหมีความรวมมือกันในการสงเสริมสินคาไมวาใหมหรือ

เกาใหได  

โดยสรุป ผมขอเรียนย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ผมเชื่อวาในทศวรรษหนาภาคเกษตรคงยังตองเปน

แหลงดูดซับแรงงานอยู ผมเชื่อวาเราตองปรับตัวในแงของอุปสงคใหสอดคลองกับความตองการของ

สินคาทั้งในและนอกประเทศ ทั้งในเรื่องของตลาดที่มีความตองการเฉพาะ เรื่องการแลกเปลี่ยนสินคา 

เรื่องการเกษตรแบบปราณีต เรื่องผลิตภัณฑที่เปนอาหารและผลิตภัณฑที่ไมเปนอาหาร (food and non-



food) เรื่องผลิตภัณฑที่เนาเสียงายและผลิตภัณฑที่เนาเสียยาก (perishable and non-perishable) และ

เรื่องวัตถุดิบกับผลิตภัณฑแปรรูป (raw and processed products) เหลานี้เปนหัวขอของการวิจัยใน

อนาคต ผมเชื่อวาคาใชจายเก่ียวกับสิ่งแวดลอมเปนประเด็นที่เราจะตองวิจัยและคนควาอยางจริงจัง 

เพราะสิ่งแวดลอมคือตนทุนในอนาคตของเรา  ผมเชื่อวาเราจําเปนที่จะตองจัดการในเรื่องท่ีจะใช

เทคโนโลยีเพ่ือเพ่ิมรายไดที่ระดับฟารมและที่ระดับองคกรของชาวบานใหมากกวานี้ ผมเชื่อวา

เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยีสารสนเทศ ถาเราใชใหถูกตอง จะเปนอนาคตของการผลิตและ

การตลาดของบานเรา และผมเชื่อวาการปรับองคกรใหมีการเรียนรูอยางตอเนื่อง สนองรับกับความ

ตองการของธุรกิจและทองถ่ิน และการมีสวนรวมในการพัฒนาและสงเสริมสินคา เปนสิ่งท่ีมีความจําเปน

ตอการเกษตรของไทยในทศวรรษหนา  

 

 

 



 

 

 


