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ผูดําเนินการอภิปราย 

 กอนอ่ืน ใครขอขอบคุณกรมวิชาการเกษตรและผูจัดการสัมมนาครั้งนี้  ที่ไดใหเกียรติเชิญผม

มารวมประชุม ผมเองก็อยูรวมในเวทีนี้มานาน และดีใจที่ไดมารวมการประชุมอีกครั้งหนึ่ง  หัวขอท่ีนํามา

อภิปรายกันในวันนี้ เปนเรื่องท่ีสําคัญ และเปนอนาคตของประเทศไทย  แตก็มีขอสังเกตอยูอยางหนึ่งวา  

เรื่องเกษตรยั่งยืนนี้ เปนเรื่องท่ีพูดกันมานาน แตก็ยังไมมีอะไรกาวหนาไปสักเทาไร  วันนี้เปนโอกาสดีที่

จะไดนํามาพูดกันใหม   เชนเดียวกับเรื่องการประชุมระบบเกษตรแหงชาติ  ซึ่งไดรื้อฟนมาจัดประชุมกัน

ใหม  สําหรับวิทยากรที่จะมารวมอภิปรายในวันนี้ มี 3 ทานดวยกัน คือ คุณชนวน  รัตนวราหะ  ซึ่งเปน

ผูที่อยูในวงการนี้มานาน  เคยเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบการทําฟารม  และเคยเปนรองอธิบดี

กรมวิชาการเกษตร  ปจจุบันเปนขาราชการเกษียณ  แตยังทํางานอยู เปนนักวิชาการอิสระ  ทานที่ 2 คือ 

ดร.อรุณ  อวนสกุล  ผูอํานวยการสวนวิจัยเศรษฐกิจและทรัพยากร  สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร และ

ทานที่ 3 คือ คุณสุภา  ใยเมือง  กรรมการและเลขานุการสํานักเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก  ในลําดับ

แรก ใครขอเรียนเชิญ ดร.อรุณ  เปนผูอภิปราย  ขอเรียนเชิญ 

อรุณ  อวนสกุล 

 ขอบคุณทานประธาน และขอขอบคุณผูจัดการสัมมนา ที่ใหเกียรติเชิญมารวมอภิปรายในวันนี้  

สิ่งที่ผมจะอภิปราย จะเปนมุมมองในแงของนักเศรษฐศาสตรพัฒนา  เพราะเรื่องเกษตรยั่งยืนนั้น ยังมี

ความหลากหลายอยูในแงของความหมาย  เนื้อหาที่ผมจะอภิปราย จะเริ่มดวยการเสนอความหมายของ

การพัฒนาเกษตรยั่งยืนในมุมมองของนักเศรษฐศาสตรพัฒนา  หลังจากนั้นจะวิเคระหวาผลของการ

พัฒนาประเทศและการพัฒนาการเกษตรของไทยที่ผานมา เปนไปอยางยั่งยืนหรือไม และสุดทายจะ

เสนอวา เราควรจะทําอยางไรจึงจะใหยั่งยืน ในสวนที่สองจะพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน  โดยจะชี้ใหเห็นวา 
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มีนโยบายเกษตรของตางประเทศอะไรบาง  ที่อางวาเปนการพัฒนาอยางย่ังยืน  แตจะสงผลกระทบตอ

การพัฒนาอยางยั่งยืนของเรา 

 ประเด็นแรก คือ ความหมายของเกษตรยั่งยืน ถาถามวารูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน  

ปลูกพืชหลายอยาง รวมทั้งเลี้ยงสัตว เลี้ยงปลา ปลูกผักสวนครัว  ซึ่งชวยในการรักษาสมดุลของระบบ

นิเวศและอนุรักษสิ่งแวดลอม เปนเกษตรยั่งยืนหรือไม  คําตอบก็คงจะบอกวาใช  หรือถามวา  เกษตร

ทฤษฎีใหม  เกษตรไรสารเคมี เกษตรอินทรีย เกษตรชีวภาพ  อะไรตางๆ เหลานี้  เปนเกษตรยั่งยืน

หรือไม หลายทานก็คงตอบวาใช  แตถาถามวาถาประะเทศไทยมีพ้ืนที่ที่มีการทําการเกษตรในรูปแบบที่

กลาวขางตนเพ่ิมมากขึ้น แปลวาประเทศไทยประสบความสําเร็จในการพัฒนาเกษตรยั่งยืนใชหรือไม   

ผมอาจจะตองตอบวาไมแน  เพราะขึ้นอยูกับวารายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้นหรือไม  หรือถาไมชอบคําวา

รายได ก็คงตองดูวามาตรฐานการครองชีพของเกษตรกร และคุณภาพชีวิตของเกษตรกร ดีขึ้นหรือไม  

ผมคิดวาสิ่งนี้คือองคประกอบที่สําคัญของเกษตรยั่งยืน  ฉะนั้น เกษตรยั่งยืนจึงมิใชมีแตองคประกอบใน

เรื่องการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมเทานั้น แตจะตองมีอีกองคประกอบหนึ่งควบคูกัน

ไปดวย คือ รูปแบบนั้นจะตองชวยยกระดับมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตของคนใหดีขึ้น และ

ตอเนื่องไปถึงอนุชนรุนหลังดวย เราจึงจะเรียกไดวาประสบความสําเร็จในการพัฒนาอยางยั่งยืน 

แนวคิดของการเกษตรอยางยั่งยืนดังกลาว มาจากคําจํากัดความซึ่งไดใหไวโดยองคกรที่สําคัญ

ในเรื่องของการพัฒนาอยางยั่งยืน คือ คณะกรรมาธิการโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา (World 

Commission on Environment and Development)  ซึ่งไดมีการประชุมกันที่ประเทศบราซิล ผลของการ

ประชุมตีพิมพไวในหนังสือ World development report คณะกรรมาธิการดังกลาว ไดใหความหมายของ

การพัฒนาอยางยั่งยืนไววา “การพัฒนาอยางยั่งยืน หมายถึงการพัฒนาที่สนองความตองการของคนใน

รุนปจจุบัน โดยที่ไมกระทบตอความสามารถของคนในรุนอนาคต ในการสนองความตองการของตนเอง 

(meet the needs of the present generation without compromising the ability of future generations 

to meet their own needs)” ถาเรายอมรับคําจํากัดความดังกลาวซึ่งเปนที่ยอมรับกันทั่วโลก ก็มีประเด็น

สําคัญที่จะหยิบยกมาพิจารณาสองเรื่อง 

เรื่องแรกคือความตองการ ที่วาการพัฒนาจะตองสนองความตองการ ความตองการในที่นี้

หมายถึงอะไร  มีคนพูดวาความตองการในที่นี้หมายถึง needs  ทานอาจจะบอกวาคือความจําเปน หรือ

ความจําเปนพ้ืนฐาน หรืออะไรก็ตามที่ทานอาจคิดเอา ในความเห็นของผม ความตองการนี้หมายรวมถึง

ความตองการอยูดีมีสุขของมนุษย ทั้งในดานมาตรฐานการครองชีพและคุณภาพชีวิตในเชิงกายภาพ และ

คุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี ไมวาจะเปนเรื่องความพอเพียงทางอาหาร เครื่องนุงหม ที่อยูอาศัย ยารักษาโรค 

และ material well being โภคทรัพยอ่ืนๆ ที่เรียกวาปจจัย  ตลอดจนการมีโอกาสไดรับการศึกษา ไดรับ

บริการทางสาธารณสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน มีสิทธิเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน มี

ความมั่นคงในการประกอบอาชีพ ที่สําคัญก็คือ ดํารงชีวิตอยูภายใตสภาพแวดลอมธรรมชาติที่ดี อันนี้คือ

ความตองการ  

คําสําคัญอีกคําหนึ่งก็คือ คนรุนปจจุบันและคนรุนอนาคต หมายความวาความอยูดีมีสุขนั้น คน

ในรุนปจจุบันมีอยางไร จะตองสืบตอไปถึงคนในรุนอนาคตดวย จึงจะเรียกวาเปนการพัฒนาอยางยั่งยืน

เพราะฉะนั้น จากความหมายนี้ ถาเรานํามาประยุกตใชกับการเกษตรอยางยั่งยืน ก็หมายถึงวาการพัฒนา
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เกษตรอยางยั่งยืน จะตองมีองคประกอบรวมกัน 2 เรื่อง คือนอกเหนือจากรูปแบบการเกษตรซึ่งชวยใน

การรักษาความสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดลอม ซึ่งอาจจะเปนปลูกพืชเชิงเดี่ยวก็ได แตขอให

เก้ือหนุนรักษาสิ่งแวดลอมก็ใชได และท่ีตองควบคูกันไปก็คือ ตองเปนรูปแบบที่ชวยใหเกษตรกรผูใช  มี

มาตรฐานการครองชีพดีขึ้น หรือในเรื่องการผลิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ที่เรียกวาเกษตรตามแนว

ทฤษฎีใหม เศรษฐกิจพอเพียงหมายความวามีพอเพียงบริโภคในครัวเรือนและขายเมื่อเหลือ 

เพราะฉะน้ัน ในแงของการประเมินผลสําเร็จของการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืน จึงไมใชจะดูเพียงวาเนื้อที่

ที่ทําการเกษตรแบบนั้นเพ่ิมขึ้น แลวเราก็บอกวาประสบผลสําเร็จ จะตองพิจารณาดวยวาเกษตรกรที่นํา

รูปแบบไปใช จะมีผลผลิตเพียงพอสําหรับการบริโภค และมีสวนเหลือสําหรับขายดวย  

ประเด็นตอไป ผมจะเสนอผลการศึกษาอยางคราวๆดวยเวลาจํากัดวา ผลการพัฒนาการ

เกษตรของประเทศที่ผานมาในเชิงภาพรวมวายั่งยืนหรือไม ผมสรุปความตอนนี้เลยวาไมยั่งยืน  แลวผม

จะเสนอหลักฐานที่จะแสดงใหเห็นวามันไมยั่งยืนอยางไร  ทุกคนคงยอมรับวา ในอดีตที่ผานมากอนเกิด

วิกฤตเศรษฐกิจ เราประสบความสําเร็จในแงของการพัฒนา แตบนความสําเร็จนั้น อีกดานหนึ่งเรา

สูญเสียทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไปมาก อันดับแรกผมจะเสนอผลการพัฒนาเกษตรแบบที่

ผานมากอน วาประสบความสําเร็จอยางไร ในภาพรวม อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อสิ้นสุดแผน 7 

สูงมาก โดยเฉพาะแผน 6 อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเราสูงท่ีสุดในโลก (แผน 8 นั้นไมตองพูด

ถึงเพราะเราประสบวิกฤตเศรษฐกิจ อัตราการขยายตัวทุกอยางลดลงหมด) แตสุดทายเราก็รูวา สิ่งท่ีเรา

ไดมานั้น ไมไดเกิดจากศักยภาพโครงสรางพ้ืนฐานทางการผลิตที่แทจริงของประเทศ ที่เราจนทุกวันนี้ก็

เพราะวา การพัฒนาของเราไมไดเกิดจากโครงสรางการผลิตที่แข็งแกรงทางการเงิน ไมไดเกิดจาก

ความสามารถทางการวิจัยและพัฒนาของเรา เม่ือเชาก็มีคนพูดเรื่องตัวชี้วัดหลายตัว ซึ่งเราก็ไดเห็นได

อานจากหนังสือพิมพ เราอยูอันดับทายสุดเกือบทุกดาน โดยเฉพาะในเรื่องวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

เรื่องของ knowledge base เกษตรกรรอยละ 90 ก็ยังจบประถมศึกษา ขอมูลท่ีบงชี้ถึงความสําเร็จใน

ภาพรวม คือ อัตราการขยายตัวของ GDP เฉลี่ยทั้งหมดประมาณรอยละ 8 ที่สูงสุดคือชวงแผน 6 

แมกระท่ังแผน 7 ก็ยังสูงอยู และในเรื่องการเกษตรอัตราการขยายตัวโดยเฉลี่ยประมาณรอยละ 2.5 ซึ่ง

ถือวาใชได แตการขยายตัวในชวงนี้ เกิดจากการขยายพื้นที่เพาะปลูกเขาไปในพื้นที่ปาไม เทคโนโลยีมี

บทบาทนอยมาก จากการศึกษาพบวาในชวงแผน 7 เทานั้นเองที่เทคโนโลยีเริ่มมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม 

การเกษตรมีบทบาทมากตอการพัฒนาประเทศที่ผานมา แมวาการเกษตรจะมีอัตราเพิ่มและสัดสวนของ

มูลคาลดลง แตไมไดหมายความวาการเกษตรจะลดความสําคัญลง ภาคการเกษตรเปนภาคที่สนับสนุน

การพัฒนาเศรษฐกิจสวนรวมของประเทศอยางดียิ่งมาโดยตลอด ปญหาก็คือ การเกษตรพัฒนาไดชา  

เนื่ อ งจากเวลาจํ า กัด  ผมขอสรุปว า  ภาคการเกษตรของเราสํ า เ ร็ จบน พ้ืนฐานของการใช

ทรัพยากรธรรมชาติไปอยางมาก และอัตราการขยายตัวที่วาสูงนั้น ถาเอาตนทุนสิ่งแวดลอมดาน

ทรัพยากรไปคิดดวย เราอาจจะไมเพ่ิมขึ้น ถาเราเอารายไดเปนตัวชี้ กอนเกิดวิกฤตเศรษฐกิจเราพูดไดวา

รายไดของเกษตรกรเพิ่มขึ้น ไมวาจะวัดในแงรายไดตอหัว หรือจากการสํารวจของสํานักงานเศรษฐกิจ

การเกษตร  แสดงวาเราบรรลุวัตถุประสงคหนึ่ง แตในเรื่องวัตถุประสงคของการกระจายรายได เราแยลง

กวาเดิม  

ถาถามวาการที่รายไดเพ่ิมแตเกิดขึ้นบนตนทุนสิ่งแวดลอมเปนการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือไม เพ่ือ

ตอบคําถามนี้ก็ไดพยายามวิเคราะหหาดรรชนีการพัฒนาอยางยั่งยืน (Sustainable Development Index 
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หรือ SDI) ซึ่งกําหนดขึ้นจากคําจํากัดความของการพัฒนาอยางยั่งยืน โดยการรวมเครื่องชี้วัดการพัฒนา

คน (Human Development Index หรือ HDI) และเครื่องชี้วัดการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม 

(Environmental Improvement Index) ในสูตรเดียวกันเฉลี่ยถวงน้ําหนักเปน composite index นั่นคือ

ใช weight average ของการพัฒนาคนและการพัฒนาสิ่งแวดลอม พบวา องคการพัฒนาระหวางประเทศ 

(United Nations Development Programme หรือ UNDP) ไดพัฒนาดัชนีวัดการพัฒนาคน (Human 

Development Index หรือ HDI) และวิเคราะหเปรียบเทียบผลระหวางประเทศตางๆเปนระยะๆ เชน 

ผลการศึกษาในป 1997 ไดจัดอันดับประเทศไทยไวเปนลําดับที่ 67 จากทั้งหมด 174 ประเทศในแง

ความสําเร็จของการพัฒนาคน แตตอมาในป 2000 อันดับของไทยกลับตกไปอยูที่ลําดับ 76 อัน

เนื่องมาจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ซึ่งสงผลใหรายไดเฉลี่ยตอหัวของประชากรไทย (per capita income) 

ลดลง  อีกสวนหนึ่งคือการพัฒนาสิ่งแวดลอม ซึ่งใชหลายตัวแปรในการคํานวณ  

ในการวิเคราะหดัชนีวัดการพัฒนาเกษตรอยางยั่งยืน (Sustainable Agricultural 

Development) ไดใชการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ปาไมของประเทศเปนดัชนีวัดการเปลี่ยนแปลงของ

คุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่กระทบตอคุณภาพชีวิตมนุษยและเกษตรกร สวนตัวแปรที่

ใชประเมินการเปลี่ยนแปลงของ HDI เกษตรกร ไดแก รายไดของเกษตรกรหัวหนาครัวเรือน (บาท/

คน) ระดับการศึกษาเฉลี่ย (จํานวนปเฉลี่ย/คน) และอัตราการตายเฉลี่ยของประชากร (%) พบวาการ

พัฒนาตั้งแตป 29-38 ทําใหเกษตรกรมีคุณภาพชีวิต หมายถึงระดับการศึกษาสูงขึ้นและมีชีวิตที่ยืนยาว

ขึ้น แตถาเรารวม income disparity หรือวาชองวางการกระจายรายไดเขาไปในการวัดดรรชนีการพัฒนา

คนหรือการพัฒนาเกษตรกร พบวา แยลงในชวง 5 ปแรก และดีขึ้นในชวง 5 ปหลัง ตั้งแตป 34-38 ซึ่ง

อยูในแผน 7  ตอนนั้นเศรษฐกิจของเราขยายตัวสูงมาก แตการวิเคราะหคา SDI เกษตรกร โดยเพิ่ม

ปจจัยความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม (การลดลงของพื้นที่ปาไม) เปนตัวแปร

วิเคราะหเพ่ิม พบวา ผลการพัฒนาโดยรวมมิไดชวยใหเกษตรกรไทยมีฐานะความเปนอยู คุณภาพชีวิต 

และคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดีขึ้น ในชวงครึ่งแรกของชวง 10 ปที่ศึกษา (2529-2539) เพราะคา SDI 

ลดลงเปนลําดับจากระดับ 0.5 เปน 0.35 ระหวางป 2529/30-2533/34 แตผลการพัฒนาเริ่ม

ปรับปรุงดีขึ้นในชวงครึ่งหลัง แตก็ยังไมดีมากไปกวาในชวงปตนๆ เพราะมีคา SDI ระดับใกลเคียงกัน 

คือ เทากับ 0.49 ผลการวิเคราะหนี้จึงชี้ใหเห็นวา โดยภาพรวมของการพัฒนาประเทศในชวง 10 ปที่

ผานมากอนการเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ยังไมสามารถชวยปรับปรุงคุณภาพชีวิตของเกษตรกรและคุณภาพ

สิ่งแวดลอมโดยรวม ใหมีความยั่งยืนมากขึ้นในความหมายที่เขาใจกัน 

 เนื่องจากเวลาหมดแลวจึงขอยุติไวแคนี้กอน หากมีเวลาจะเพ่ิมเตมิภายหลัง  

ผูดําเนินการอภิปราย 

 ที่ ดร. อรุณ ไดอภิปราย ก็เปนภาพรวมของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ผมไมแนใจวาจะเขา

การเกษตรยั่งยืนแลวหรือยัง ผมขอตั้งโจทยใหชัดๆสําหรับคุณชนวน ก็คือวา เราพูดถึงยุคโลกาภิวัตนซึ่ง

มีกระแสของประชาธิปไตย หมายความวาเราจะตองมีการกระจายทุกสิ่งทุกอยาง กระจายอํานาจ เรามี

เรื่องของ human right ซึ่งเปนเรื่องของความไมเทาเทียมกัน ไมวาจะเปน ผูหญิง ผูชาย คนแก เด็ก เรา

ยังมีเรื่องของการคาเสรี มีขอตกลงของ WTO ที่เราอาจจะตองเปดตลาดมากขึ้น ยกตัวอยางเชน ในสาขา
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ที่ผมเก่ียวของ คือเรื่องโคนม ซึ่งยังออนแออยู ตอนนี้เขาพยายามบีบประเทศไทยใหซื้อนมผงมาละลาย

น้ําขาย อยางนี้เปนตน ประการที่ 4 ก็คือเรื่องสิ่งแวดลอม โจทยอันนี้เปนโจทยวาการเกษตรยั่งยืนนี้จะ

ยืนอยูในกระแสตางๆเหลานี้ไดอยางไร ผมขอเชิญคุณชนวนพยายามเขาประเด็นตรงนี้ ขอเชิญครับ 

ชนวน รัตนวราหะ 

ขอบคุณครับทานผูดําเนินการอภิปราย และสวัสดีเพ่ือนนักวิชาการระบบเกษตรที่รักและ

เคารพทุกทาน ผมมีความรูสึกยินดีเปนอยางยิ่งท่ีไดรับเกียรติใหมารวมการอภิปรายในบายวันนี้  การ

ประชุมสัมมนาเรื่องระบบเกษตรนี้ถึงแมวาครั้งนี้เปนครั้งท่ี 1 แตผมคิดวาการประชุมสัมมนาเก่ียวกับ

การเกษตรเชิงระบบนี้ พวกเราไดมีการจัดมาหลายครั้งแลว แตอยางไรก็ตาม ครั้งนี้เปนครั้งที่ 1 ผมก็

หวังวาจะมีครั้งท่ี  2  ครั้งท่ี 3 ครั้งท่ี 4 และตอๆไป เพราะวาวิชาการทางเกษตรเชิงระบบเปนเรื่องท่ีมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะมีความสําคัญกับเรื่องของการเกษตรยั่งยืนนะครับ ทานผูมีเกียรติที่

เคารพครับ ผมอยากจะเขาประเด็นวา การเกษตรยั่งยืนนี้เปนของใหมที่เราจะตองมาตีความหรือทํา

ความเขาใจกันหรือไม อยางไร แตแทที่จริงแลวการเกษตรยั่งยืนเปนการเกษตรที่อยูกับประเทศไทยมา

ตั้งแตดึกดําบรรพ ตั้งแตสมัยพอแม ปู ยา ตา ยาย ของเราเรื่อยมา จนกระทั่งมีกระแสโลกาภิวัตน เทาท่ี

ไดตรวจดูจากเอกสารพบวา ประเทศไทยตองจํายอมเขาไปอยูในกระแสโลกาภิวัตนครั้งแรกตั้งแตที่เรา

ทําสนธิสัญญาบราวนนิ่งในป 2398 หรือประมาณ 140 กวาปมาแลว ตอนนั้นผมคิดวาเปนการเริ่ม

กระแสโลกาภิวัตน เพราะวาเราจะตองผลิตขาวสงใหกับประเทศมหาอํานาจ ซึ่งจะเอาไปเปนอาหาร

ใหกับประเทศในเครือจักรวรรดินิยม และก็อยากเรียนวา ตั้งแตเราไดเขาสูโลกาภิวัตนตั้งแตบัดนั้นเปน

ตนมา ความยั่งยืนของการเกษตรก็เริ่มลดนอยลงจากการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตการเกษตร จากท่ีเคย

เนนการพึ่งพาสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติ มาเปนการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว  

ตอมาผมอยากจะพูดถึงกระแสโลกาภิวัตน ที่มีการเปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของการเกษตร

อยางรุนแรง และผมเองก็อยูในเหตุการณนั้นตลอดมา ในชวง 40 ปที่ผานมา ตั้งแตเราเริ่มมีแผนพัฒนา

เศรษฐกิจสังคมแหงชาติ เปนปแรกที่ผมไดออกไปรับราชการ ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงที่เราเพ่ิมผลผลิต

ทางเกษตรโดยการรุกเขาไปในพ้ืนที่ปา ปาไมดงพญาเย็นซึ่งเปนแหลงที่ผมไปทํางาน พ้ืนที่ประมาณ 

5,000,000 ไร ไดหมดสิ้นไปเพียงเวลาแค 10 ป และผมก็ไดติดตามดูวา การที่เราพัฒนาการเกษตร

โดยการรุกเขาไปในพื้นที่ปาไมนั้น มีผลตอบแทนทางดานลบเกิดขึ้นใหเห็นชัดเจน ปแรกที่ผมเขาไป

ทํางานในป พ.ศ. 2505 ที่สันทรายฝนตกเกือบทุกวันในชวงเดือนสิงหาคม-กันยายน แตเดี๋ยวนี้หรือ

หลังจากนั้น 10 ป เราประสบกับสภาพแหงแลง ดินเลวลง ศัตรูพืชซึ่งเปนสิ่งท่ีผมรับผิดชอบอยูใน

ขณะนั้นคือตั๊กแตนปาทังกาไดเกิดระบาดทุกป  สิ่งเหลานี้เปนผลพวงของกระแสโลกาภิวัตนกับการลดลง

ของความยั่งยืนในดานการเกษตร  เราไดเขาสูการเปนสมาชิกของ WTO หรือในชวงนั้นยังเรียกวา 

GATT หรือ agreement on trade and tariff ในป 2525 ซึ่งตอมาก็ไดรับอนุมัติเปนองคกรการคาโลกใน

ป 2535 ซึ่งนี่ก็เปนอีกชวงหนึ่งของการที่เราจะตองเขากระแสโลกาภิวัตนหนักหนวงขึ้น เพราะวา

กฎระเบียบตางๆท่ีเราจะตองปฏิบัติตามขอบังคับขององคการการคาโลก เราจะตองเพ่ิมความเขมงวด

ตางๆใหเขาสูกระแสโลกาภิวัตนมากขึ้น บางทานอาจจะบอกวาเราไมไดอะไรเลยหรือจากการที่เราเขาสู

กระแสของโลกาภิวัตน ผมคงจะบอกวาเราไดประโยชน แตวาวันนี้คงจะไมใชเรื่องที่เราจะตองพูดกันวา
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เราไดประโยชนอะไร เพราะวาเราอยากจะดูวาปญหาที่เราไดเผชิญอยูกับกระแสโลกาภิวัตนนั้น เราควร

จะมีการแกไขปรับปรุงอยางไรบาง ผมอยากจะใชเวลาที่มีอยูอันสั้นนี้ นําเสนอประเด็นสัก 4-5 ประเด็น

ที่เก่ียวของกับการเกษตรยั่งยืนที่อยูในกระแสโลกาภิวัตน ประการแรกก็คือการพ่ึงตนเองในทาง

เทคโนโลยี ประการที่สองก็คือศักยภาพการตลาดตอผลผลิตการเกษตรยั่งยืน ประการที่สามเรื่องความ

มั่นคงในทางอาหารของเกษตรยั่งยืน ประการที่สี่การปรับปรุงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

ประการที่หา ซึ่งเปนเรื่องสําคัญที่เราพูดกันอยูเปนประจําโดยเฉพาะนักวางแผน ก็คือการเกษตรยั่งยืน

กับการพัฒนาเศรษฐกิจกับสังคม 

ในประการแรก ผมอยากจะทบทวนดูการพ่ึงตนเองในทางเทคโนโลยีตั้งแตเราเขาสูกระแสโลกา

ภิวัตน ผมอยากยกตัวอยางเทาท่ีผมไดเห็นมาตลอด 40 ป ในชวงของการรับราชการ 37 ป และในชวง

กอนหนานั้นที่เปนนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผมอยากจะฟนธงลงไปเลยวา เทคโนโลยีการเกษตร

ที่พวกเรารับผิดชอบอยู อาจจะพูดไดวารอยละ 90 เปนเทคโนโลยีมือสอง หรือเทคโนโลยีที่เราตอง

อาศัยการนําเขา อาศัยการซื้อปจจัยจากตางประเทศ เทคโนโลยีที่เปนของเราเองที่ไมตองซื้อตองหามี

นอยมาก ทานจะมองเห็นวา ในศูนยวิจัยการเกษตร สถานีทดลองการเกษตร สถาบันวิจัยตางๆของทาง

ราชการ แทบจะไมมีเครื่องจักรกลการเกษตรที่ทําโดยคนไทยเลย รอยละ 99 เปนเครื่องจักรกล

การเกษตรที่นําเขาทั้งสิ้น ในขณะที่อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรของไทยไดรับการยอมรับจาก

นานาชาติ เราสามารถจะผลิตขึ้นเองไดแมกระทั่งผลิตเพ่ือสงออก แตหนวยราชการไมไดสนใจที่จะ

นําเอาสิ่งท่ีผลิตไดนั้นมาใชและพัฒนา ผมพยายามเรียกรอง พยายามบอกเพื่อนนักวิชาการทั้งหลาย 

และนักบริหาร ใหหันมาใชผลิตภัณฑของไทยกันบาง ผมเองเมื่อสมัยเปนผูอํานวยการสถาบันวิจัยระบบ

การทําฟารม ผมไดตั้งงบประมาณซื้อรถอีแตน ซื้อรถการเกษตร เพ่ือที่จะนํามาใชใหเกิดการพัฒนา  

สนับสนุนอุตสาหกรรมเกษตรของประเทศ ครั้งนั้นอาจจะนับวาเปนครั้งแรกและครั้งสุดทายในหนวยงาน

ที่ผมทํางานอยู แตก็คงจะไมพูดอยางนั้น 100 % นะครับ เพราะเมื่อกอนที่ผมจะเกษียนอายุราชการ ผม

เผอิญไดไปตรวจราชการที่สถานีทดลองแหงหนึ่ง ไดพบวา ขณะนี้กรมวิชาการเกษตรก็ไดซื้อ

เครื่องจักรกลการเกษตรที่ผลิตในประเทศไปใชในสถานีทดลองบางแลว ซึ่งเปนที่นายินดี  ผมอยากจะ

เรียนโดยสรุปวา เราไมไดพ่ึงเทคโนโลยีของเราเอง เม่ือเปนเทคโนโลยีที่เราตองซื้อ ตนทุนการผลิตทาง

การเกษตรจะสูงขนาดไหน กําไรจะตกอยูในมือของคนไทยสักเทาไร ขอวิงวอนใหผูที่รับผิดชอบในเรื่อง

ของการวิจัยและพัฒนาทั้งหลาย อยาไปรับใชบริษัทตางชาติซึ่งเขามีความพรอมอยูแลว จงหันมาชวย

กิจการของคนไทยที่ผลิตเทคโนโลยี ผลิตปจจัยการผลิตซึ่งมีอยูมากมาย เพ่ือท่ีเราจะไดพ่ึงตนเองมากขึ้น  

ประการที่ 2 ความมั่นคงในการพึ่งตนเองทางอาหารของประชากรไทย ผมรูสึกสลดใจที่ไดอาน

ขาวเมื่อวันที่ 28 กันยายนที่ผานมา ซึ่งใหสัมภาษณโดยทานผูชวยปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ คุณ

อัมพน กิตติอัมพน แตผมก็ชื่นชมที่ขาราชการทานนี้ไดรายงานขอเท็จจริงซึ่งอาจจะทําใหหลายคนเสีย

หนา ขาวมีวาองคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ ไดมีการประชุมคณะกรรมการวาดวยความ

มั่นคงทางอาหารเมื่อประมาณกลางเดือนกันยายน ไดสรุปผลออกมาวา ประเทศไทยในขณะนี้มีผูที่อด

อยากประมาณ 12.2 ลานคนหรือเทากับรอยละ 21 ของประชากรทั้งหมด นี่คือผลพวงของการ

พัฒนาการเกษตรของประเทศ และในรายงานยังบอกดวยวา ความอดอยากที่เกิดขึ้นในประเทศไทย 

มากกวาบางประเทศในอาฟริกาดวยซ้ํา ซึ่งทานผูชวยปลัดกระทรวงฯยังไดใหความเห็นวา เนื่องจาก
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นโยบายการเกษตรที่ผานมา เราเนนแตการผลิตเพ่ือสงออก เนนแตการผลิตเชิงเดี่ยวที่ละเลยการผลิต

เพ่ือความมั่นคงในทางดานอาหาร ตรงนี้จะไดพูดตอไป วาการเกษตรยั่งยืนกับกระแสโลกาภิวัตนจะชวย

อะไรได 

เรื่องของการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติคงตองไมตองเสียเวลาพูด เพราะทุกทานทราบ

ดีวาในชวง 40 ปที่ผานมา เราเสียพ้ืนที่ปาไมไป 100 กวาลานไร ดินเสื่อมโทรมเทาไร ศัตรูพืชระบาด

มากขึ้นเทาไร นี่คือผลพวงของการเกษตรที่เราไดทํามาในชวงกระแสโลกาภิวัตน 40 กวาปที่ผานมา 

ปญหาความยากจนนั้น หนี้สินของประชากรในภาคเกษตรมีมากขึ้น สั้นๆ ก็คือวา  ความแตกตางของ

รายไดในภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร จาก 1 ตอ 6 ในตนของแผนพัฒนาฉบับที่ 1 กลายมาเปน 1 

ตอ 9 ในป พ.ศ. 2530 กลายมาเปน 1 ตอ 16 ในป พ.ศ.2540 ซึ่งแสดงใหเห็นวา การพัฒนา

เศรษฐกิจของเราทําใหชองวางระหวางคนมีกับคนจนมากขึ้น เอาละครับทานผูมีเกียรติ ผมอยากจะพูด

ประเด็นวา ในเรื่องของการเกษตรยั่งยืนนั้น จะพ่ึงเทคโนโลยีไดอยางไรบาง จะพ่ึงพาตนเองในเรื่อง

เทคโนโลยีไดอยางไรบาง การเกษตรยั่งยืนในความเห็นของผมซึ่งอาจจะไมตรงกับความเห็นของทาน

นักวิชาการทั้งหลายก็สุดแลวแต  เปนการเกษตรที่ไมละเลยภูมิปญญาทองถ่ิน  แตวาเรานําเอาภูมิปญญา

ทองถ่ินมาผสมผสานกับเทคโนโลยีสมัยใหมที่ไมทําลายสิ่งแวดลอม และเปนเทคโนโลยีที่เราสามารถจะ

ผลิตขึ้นเองได  มีการหมุนเวียนใชทรัพยากรในระดับไรนาใหเกิดประโยชนสูงสุด การใชปจจัยการผลิตที่

อยูในขีดความสามารถของคนไทย ที่มีอยูมากมาย แตขณะนี้เรามองขามไป กลับไปตามอยางประเทศที่

เขาเจริญทางดานเทคโนโลยี มองขามสิ่งท่ีมีศักยภาพซึ่งมีอยูมากมาย เชน การผลิตจุลินทรียในการกําจัด

ศัตรูพืช ซึ่งในขณะนี้มีการทํากันมากในอุตสาหกรรม แตก็ไมไดรับการสนับสนุนจากภาครัฐเทาท่ีควร 

เพราะฉะนั้นถึงเวลาแลวที่เราจะทําสิ่งเหลานี้  

ในประเด็นศักยภาพในการตลาด ผมไดติดตามเรื่องนี้มาโดยตลอด เม่ือ 2 เดือนที่ผานมาก็ได

ไปมีโอกาสไดไปประชุมเรื่องเกษตรอินทรียรวมกับดร.วิเชียรที่สวิสเซอรแลนด จะเห็นไดวา ในประเทศที่

เขาเจริญทางเศรษฐกิจและเจริญทางเทคโนโลยี เขาไดหันกลับมาทําเรื่องของการเกษตรอินทรียเปน

อยางมาก และอยางเอาจริงเอาจัง รอยละ 7 ของสินคาท่ีขายอยูในทองตลาดในสวิตเซอรแลนดขณะนี้

เปนเกษตรอินทรีย ถึงแมวารอยละ 7 อาจจะดูวานอย แตเราควรจะรับรูรับทราบวา เกษตรอินทรียกําลัง

เจริญกาวหนา ปจจุบันคนใหความสนใจกับสุขภาพมากขึ้น ฉะนั้น ถาหากประเทศเราเอาจุดขายเรื่องของ

ความปลอดภัยในผลิตภันฑการเกษตรที่เราจะสงออก โดยใชการเกษตรอินทรียซึ่งจะปลอดภัยตอการ

บริโภค ผมเชื่อวาตลาดจะเปดกวางมาก และเราจะไมเจอปญหาการกีดกันทางการคา ซึ่งขณะนี้ถึงแมวา

ในหลักการจะไมมีแลว แตวาผลผลิตของเราที่สงออกกลับถูกกักทําลายและสงคืนมามากมาย ถาเราหัน

มาใชจุดขายในการเกษตรอินทรียซึ่งเกิดจากการเกษตรยั่งยืน เราจะมีโอกาสมาก  

ประเด็นสุดทาย คือเรื่องของการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกับการเกษตรยั่งยืน พวกเราที่นั่ง

อยูในที่นี้หรือนักวางแผนสวนใหญยังมองวา ถาเราหันไปทําการเกษตรแบบยั่งยืนเศรษฐกิจของเราคงจะ

แย เพราะวาเราอยูในกระแสโลกาภิวัตน เราจะไปทําอยางนั้นไมได  ผมอยากจะยกตัวอยางหนึ่งซึ่งเปน

ผลงานทางวิชาการที่อางอิงไดอยางดียิ่ง คือมหาวิทยาลัยขอนแกนโดยการสนับสนุนจากสภาพัฒนฯ ได

ทําการวิจัยศึกษาผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในภาคอีสาน จากตัวอยางนับรอยตัวอยางจากหมูบาน

ประมาณ 100 กวาหมูบานใน 10 จังหวัดในภาคอีสาน พบวา การเกษตรผสมผสานในลักษณะ
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การเกษตรยั่งยืน มีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจประมาณ 7,000 กวาบาทตอไรตอป ในขณะที่ทํา

การเกษตรเชิงเดี่ยวมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจปละประมาณ 3,000 กวาบาทตอไรตอปเทานั้น  

 ทานประธานที่เคารพ ผมจะยังไมสรุป คงใหเวลาผมในชวงหลังท่ีจะสรุปนะครับ ขอบคุณ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

ฟงการอภิปรายเรื่องเกษตรยั่งยืนมา พวกเราหลายคนก็ยังคอยจะไมเขาใจ ความจริงเม่ือป 

2532 ไดมีการตีพิมพเอกสารที่อธิบายความหมายของเรื่องนี้ไว คือกอนหนานั้นประมาณ 3 ป ทาง 

FAO, World Bank และ UNDP มีความสับสนมากวา sustainable agriculture มันคืออะไร เขาลงทุนไป

กวา 10 ลานเหรียญ มูลคาปจจุบันก็ประมาณ 400 กวาลานบาท เพ่ือท่ีจะหา วา sustainable agriculture 

คืออะไร แลวก็ป 2532 ก็ตีพิมพเอกสารอันนี้ออกมา ความจริง sustainable agriculture เปน concept 

หรือเปนแนวทางอยางที่อาจารยดร.อารันตพูดเมื่อเชา เอกสารเลมนั้นบอกวา การเกษตรยั่งยืนเก่ียวของ

กับการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตรที่ประสบความสําเร็จ หมายความวาตอบสนองทั้งอาหารและ

รายได ประสบความสําเร็จที่สนองตอความตองการของมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถอนุรักษ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ   ตอนนั้นหลายโรงเรียน ทั้งท่ีอังกฤษ ออสเตรเลีย ที่ไหนตอท่ีไหน 

ก็มาตกลงกันวาจะใชคําจํากัดความอันนี้ คือการจัดการทรัพยากรเพื่อการเกษตร ที่ประสบความสําเร็จ 

เพ่ือสนองตอบตอความตองการของมนุษยที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยสามารถอนุรักษคุณภาพของ

สิ่งแวดลอมและทรัพยากรไดดวย อันนี้คือ sustainable agriculture ที่กวางๆ นอกเหนือไปจากนั้น ก็มี

เรื่อง sustainable development ที่ ดร.อรุณ ไดพูดถึง ที่มีหนังสือออกมาเลมหนึ่งท่ีมีชื่อวา our common 

future อันนี้อยากจะเชื่อมโยงใหฟงตอจากที่ดร.อารันตพูด  เรากําลังติดอยูวา sustainable agriculture 

มันคืออะไร มันก็คือเทคนิคใดๆก็ตามที่มาอยูในกรอบที่กลาวขางตน  

เราไดฟงดร.อรุณที่มาจากสํานักงานเศรษฐกิจเกษตร ก็มาจากราชการ ฟงอดีตรองอธิบดีชนวน

ก็เคยอยูในราชการ ไปตกลงอะไรกับ WTO ชาวบานก็ไมเคยรูเรื่องเลย แตคนที่รับเคราะหก็คือชาวบาน 

รัฐบาลหรือกระทรวงพาณิชย ไปตกลงอะไรกับ WTO คนเลี้ยงโคนมก็ไมเคยรูเรื่อง  พระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัวทานทรงสนับสนุนการเลี้ยงโคนมมาตลอด  ผมขอยกตัวอยางโคนมใหเห็นชัดๆ ขณะนี้เรา

มีกฎระเบียบที่เราจะตองเปดตลาดนมผง หมายความวาตอไปนี้จะตองเปดเสรี เม่ือไรก็เม่ือนั้นแหละ อีก 

3 ป 5 ปขางหนา ความจริงเราขอยกเวนได กระทรวงเกษตรฯบอกวาลืมไป มันตกบัญชี ลืมยกเวน อันนี้

เสียหายนะครับ คืออิทธิพลกระแสของโลกาภิวัตนที่เอ้ือใหเอานมผงมาละลายน้ําขายได คนที่อยูในวง

ราชการมักไปหลงกลเสียเปรียบเขาอยูเรื่อย เรามักจะพูดวาตางประเทศเขาผลิตนมไดถูกกวาเรา แทจริง

เขาก็มี subsidy เยอะแยะ แตเราไมรูตื้นลึกหนาบาง เขาพูดอะไรก็เชื่อเขาหมด เพราะฉะนั้น ก็อยากจะ

ฟงความคิดเห็นทางฝายเอกชนบาง และจะเหลือเวลาใหไดฟงพวกเราไดใหความเห็นจากขางลาง เพราะ

ผมคิดวา วันนี้ในเรื่องกระแสโลกาภิวัตนจะมากระทบเราอยางมาก  และจะสามารถจะทําลายเกษตรกร

รายยอยไดมาก ตัวเลขของอาจารยพฤกษวาธุรกิจเกษตรจะกระทบความเสี่ยงเพียง 3% คงไมจริง 

กระทบมากกวานั้นแน แตผมไมมีเวลาอธิบาย เพราะผมไมใชผูอภิปราย ผูอภิปรายทานตอไปคือ คุณ

สุภา ใยเมือง ทานเปนกรรมการและเลขาธิการของสํานักเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ทํางานพัฒนา

ชนบทมานาน โดยเฉพาะงานจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และมีงานทางดานพัฒนาการเกษตรทางเลือก 
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เปนสุภาพสตรีทานเดียวที่นั่งอยูบนเวที ก็อยากฟงวาทานทํางานอยูกับคนยากคนจนในชนบท มี

ความเห็นอยางไรวาเกษตรยั่งยืนจะสูกระแสโลกาภิวัตนไดหรือไม ขอเรียนเชิญ  

สุภา ใยเมือง 

 คงจะไมสามารถพูดเปนเชิงทฤษฎีไดนะคะ แตจะคุยในเชิงประสบการณขององคกรพัฒนา

เอกชน (NGO) ที่ทํางานเก่ียวกับการเกษตรยั่งยืนมา 20 ป วาในมุมของ NGO ของเรา มีความหมาย

อยางไร เราคงไมเอาคํานิยามมากลาว เพราะในประสบการณของเรา เราสรุปมาจากชาวบาน ในสวนตัว

ดิฉันเองก็ไมไดจบดานการเกษตร จบรัฐศาสตรระหวางประเทศแตมาทําเกษตรยั่งยืน เรียนรูจาก

ชาวบานเปนหลัก ไปเรียนรูมาวาชาวบานเขาทําเกษตรแบบนี้อยางไรบาง แลว NGO ของเราก็พยายาม

จะหาทางเลือก วาการพัฒนาที่ลงไปในชนบทและไดสรางปญหามานานหลายสิบปแลว ทางออกควรจะ

เปนอยางไร  เราพบวา สิ่งหนึ่งของการเกษตรที่ชาวบานทําอยู บางคนไดทําสําเร็จจากการคิดคนของ

ตนเอง และไมไดมีอยูคนเดียว เราพบวามีอยูหลายคน และกระจายเปนจุดๆ เริ่มจากปจเจกบุคคล ใน

ทุกจุดของประเทศไทย มีในทุกภูมิภาค ตอนนั้น NGO เราก็เลยมาประมวลรวมกันวา ถาอยางนั้นจะตอง

ศึกษาจากชาวบาน วาสิ่งท่ีชาวบานทําอยูกับสถานการณในปจจุบันควรจะแพรออกไปอยางไร แลวเราก็

มาสรุปกันวา เกษตรทางเลือกหรือเกษตรยั่งยืนในปจจุบัน มีก่ีรูปแบบ อะไรบาง  เม่ือป พ.ศ. 2535 เรา

สรุปได 4 รูปแบบ ที่เขียนไวในแผน 8 นั่นแหละ เราไมไดสรุปมาจากการกําหนดทฤษฎีขึ้นมา แต

ประมวลมาจากองคความรูที่ประมวลไดในประเทศไทย เปนความรูที่มีอยูดั้งเดิม เปนความรูที่บางสวน

ไดผสมผสานไปแลว  เรื่องการเกษตรยั่งยืนเราไมไดใหความสําคัญกับเรื่องรูปแบบและระบบ  เพราะมัน

พัฒนาไปไดหลายรอยหลายพันรูปแบบ ประเด็นที่เราใหความสําคัญก็คือวา เกษตรยั่งยืนในปจจุบัน

ชาวบานไมไดมองเรื่องเทคนิค แตวาเขามองไปในเชิงการดํารงชีวิต เปนเรื่องของวิถีชีวิตของเขา 

เพราะฉะนั้น บางครั้งเราจะอธิบายไมคอยไดวาทําไมเขาถึงปลูกแบบนั้น ทําไมเขาถึงปลูกแบบนี้ ในขณะ

ที่เราอยากจะพูดวาพืชนั้นขายไมได แตเขาก็รูสึกวาที่เขาจะปลูกเพราะเขาจะกิน อยางนี้เปนตน 

ตัวอยางเชนเรื่องพันธุขาว ทําไมถึงมีพันธุขาวหลากหลายมากในระบบเกษตรแบบดั้งเดิมที่เราพบอยูใน

ปจจุบัน ปรากฏวามันเก่ียวของกับความเชื่อ ประเพณี รสนิยมการกิน และประเพณีการกินอันเปน

พ้ืนฐาน เพราะฉะน้ัน เม่ือเราพูดถึงการเกษตรแบบยั่งยืน เราจึงไมไดพูดแตเรื่องเทคนิคเพียงอยางเดียว 

แตจะพูดถึงกระบวนทรรศนของการพัฒนาการเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งมีความสําคัญมากกวาเรื่องเทคนิค

วิธี ทาง NGO ของเราคอนขางจะชัดเจนในเรื่องนี้ เพราะฉะนั้น เม่ือเราพูดถึงเรื่องเกษตรแบบยั่งยืน เรา

จะไมพูดถึงเทคนิควิธีหรือเทคโนโลยีแบบโดดๆ แตเราจะสัมพันธถึงระบบเศรษฐกิจและการเมือง 

รวมทั้งวัฒนธรรมในชุมชน และก็ปจจุบันคงหนีไมพนกระแสโลกาภิวัตน เพราะมันไปเชื่อมโยง

ระดับประเทศและระหวางประเทศ  

ทีนี้มาพูดถึงยุคโลกาภิวัตน พอไดรับมอบหมายใหมาพูดเรื่องนี้ก็พยายามรื้อหนังสือที่บาน 

พบวามีหนังสือเก่ียวกับโลกาภิวัตนอยูมากมาย แสดงวาคนอ่ืนเขาจะตองมีองคความคิดของเขา เขา

จะตองไดเปรียบอะไรบางอยางเขาถึงไดคิดคํานี้ออกมาเพ่ือท่ีจะทําใหทุกคนใชรวมกัน ในชวงแรกๆที่

กระแสโลกาภิวัตนเขามาในประเทศไทยและมีการพูดคํานี้ ไดยินนักคิดหลายคนในสังคมไทยถกเกียงกัน

มากวามันเปนเรื่องท่ีดี ตอนนั้นวิกฤตเศรษฐกิจยังไมเกิดขึ้น แตสวน NGO เราเห็นวา ทาทางคงจะไม
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คอยดี เราก็ไดมีการโตแยงออกไป ชวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ คิดวาหลายคนคงเขาใจดีวา โลกาภิวัตน

ไมไดมีแตดานดีเทานั้น ดานไมดีก็มีมากมาย และเม่ือปลายปที่แลวจนถึงตนปนี้ ในการประชุมอังคถัด  

NGO เสนอใหเอาการเกษตรออกจาก WTO เพราะเราเห็นวาถามองเรื่องอาหารเปนการคาแลว จะไม

สามารถแกปญหาเรื่องความอดอยากความยากไดเลย นี่เปนสิ่งท่ีเราสรุปเบื้องตน แตไมไดหมายความวา

เราปฏิเสธโลกาภิวัตนในแบบที่ไมติดตอคาขายกับใครเลย อันนี้จะตองเปนเรื่องท่ีผสมผสานวาเราจะ

ติดตอคาขายแบบไหน ประเด็นที่เราเสนอเรื่องการเอาการเกษตรออกจาก WTO เพราะจากการศึกษาที่

ผานมาเราพบวา เราไมเคยไดเปรียบเขาเลยในการเจรจาการคาระหวางประเทศ   ถึงแมวาเราจะบอกวา

เรามีขาวเปนสินคาออกท่ีเราตองการเจาะตลาดคนอื่น มันไมจริงเสมอไป การศึกษาของเราพบวา การ

แขงขันทางการคาในตลาดโลกในปจจุบันดุเดือดรุนแรงมากขึ้น แลวสิ่งท่ีเขาใชเปนเครื่องมือก็คือการเอา

เทคโนโลยีมาหยิบยื่นใหเรา เทคโนโลยียิ่งไปไกลชาวบานยิ่งเขาไมถึง ก็หมายความวา โอกาสที่จะสราง

ความยากจนใหกับชุมชนและกับชาวบานมีมากขึ้น เปนเรื่องท่ีเราคิดวานาเปนหวง ถาเราคุมไมได  

ในเรื่องเกษตรยั่งยืนกับโลกาภิวัตนนั้น บางคนบอกวามันไมนาจะไปดวยกันไดในแงของการคา

ขาย อยางท่ีทานอาจารยชนวนพูด ในตลาดของเราในตลาดโลกในปจจุบัน สินคาเกษตรอินทรียผลิตให

เขาไมคอยพอ มีประสบการณของการสงออกขาวอยูตอนนี้ ซึ่งสงไปสวิสเซอรแลนดแลว พบวาระดับการ

ผลิตของเรากับมาตรฐานที่เขาตองการไปไมทันกัน คือตอนนี้ยังมีความตองการการนําเขาขาวที่ยุโรปสูง 

แตพอชาวบานเขาเสนอมา เนื่องจากเราทํางานกับชาวบานหลายรูปแบบ หลายกลุม หลายองคกร หลาย

วัฒนธรรม และยังทําโครงการนํารองในเรื่องการพัฒนาเกษตรแบบยั่งยืนดวย ในภูมินิเวศที่มีการผลิต

ขาวอยางเชนสุรินทร มีการเสนอเรื่องการที่จะคาขายขาวออกไปโดยชาวบาน คือเราพยายามที่จะทําเรื่อง 

fair trade หมายถึงการคาท่ีเปนธรรม คือถาจะคาแลวก็ตองคาอยางเปนธรรม และชาวบานตองเปนคน

กําหนดดวย ชาวบานก็จะเสนอไปในทิศทางที่จะคาขายขาววาจะกําหนดอยางไรถึงจะขายได ในขณะที่เรา

จะมีชุมชนที่เปนแบบขายขาวดวย สงออกดวยเหมือนกัน ขณะเดียวกันเขาก็จะทบทวนดวยวา ถาเขาจะ

อยูในกระแสแบบนี้ ณ ปจจุบันนี้ เขาจะอยูอยางไร ก็เลยมีการคิดถึงการพัฒนาระบบเศรษฐกิจของ

ชุมชน หมายความวาชุมชนนั้นตองมีเศรษฐกิจแบบหลายขาอยูในชุมชนเขาจึงจะอยูรอด จากบท

วิเคราะหอันนี้เราจึงใหเขาสรางเบี้ยกุดชุมขึ้นมา ซึ่งอาจมีขอถกเถียงกันทางกฎหมาย แตโดยเจตนาของ

ชาวบานแลว ตองการสรางการผลิตและการแลกเปลี่ยน ซึ่งนาจะสามารถจําลองระบบนี้จากระดับชุมชน

ขึ้นไปถึงระดับประเทศ และระหวางประเทศ ได ถาเราสามารถที่จะพ่ึงตนเองได แลวเราเปนคนกําหนด

วาเราจะคาขายอยางไร หรือเปนคนกําหนดวาเราจะอยูอยางไร สวนในชุมชนที่ยังไมไดกําหนดคาขาย 

เชน ชนเผาทางภาคเหนือ เราพบวาการเกษตรยั่งยืนที่เขาพูดถึง จะสามารถสรางความมั่นคงทางอาหาร

ใหเขาได  แตการพัฒนาระบบมันไมหยุดนิ่ง จะผสมผสานและพัฒนาระบบนี้ตอไปอยางไร เปนโจทยที่

เรากับชาวบานจะรวมกันทํา  

ทีนี้มีคําถามวา ภายใตกระแสโลกาภิวัตน  การเกษตรแบบยั่งยืน ซึ่งจะตองพัฒนาจากภูมิ

ปญญาของชาวบานในระบบเกษตรดั้งเดิมที่เราพบวามีอยูมากมาย ภูมิปญญาเหลานี้ถูกละเลยมานาน

ไมไดรับการพัฒนา ณ ปจจุบันถูกเรียกรองใหนํามาพัฒนา ในขณะที่เราไมเคยสนับสนุนและสงเสริมเลย

กันเลยในอดีตที่ผานมา แลวจะไปสูกับเขาไหวหรือ  จริงๆ แลวเราจะตองมาทบทวนประเด็นกัน 

ยกตัวอยางเชน ถาชาวบานจะทําไรหมุนเวียนอาจจะถูกกลาวหาวาทําลายปา แตที่ไปเห็นมาที่แมฮองสอน 



เกษตรยั่งยนืกับกระแสโลกาภิวัตน 

 

97 

สองฟากระหวางอําเภอปางมะคากับอําเภอเมือง ชุมชนทําเกษตรแบบไรหมุนเวียนครบตามระบบของไร

หมุนเวียน ปรากฏวายังมีน้ําอยูในพื้นที่ไหลอยางสมํ่าเสมอ ในขณะที่พ้ืนที่ที่ทําการเกษตรแบบเชิงเดี่ยว

และพัฒนามาเปนการคา เกิดความแหงแลงและทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย ปจจุบันก็ยังเปนอยางนั้น 

คิดวางานวิจัยหลายชิ้นถาขึ้นไปก็คงจะไดทํา หรือระบบเกษตรที่เปนแบบสวนอยูทรงแบบมุสลิมใน

ภาคใตที่ยังอุดมสมบูรณ แตตอนนี้ขยายเขตอุทยานไปทับ ชาวบานก็เก็บผลผลิตไมได เพราะระบบสวน

อยูทรงเปนระบบของตระกูล เปนระบบที่คอนขางจะอุดมสมบูรณมาก แตเราไมใหความสําคัญกับระบบ

แบบนี้เลย กลับไปหาเกษตรยั่งยืนอีกอันหนึ่งท่ีไมไดมีฐานภูมิปญญาเลย ประเด็นก็คือ ณ ขณะนี้เราจะ

ไปอยางไร คิดวาตรงนี้เปนโจทย ถาสมมติวาเราจะทําเรื่องเกษตรยั่งยืนกับภูมิปญญาที่ถูกละเลยไป ก็คง

จะเปนหนาที่ของอาจารยในมหาวิทยาลัยทั้งหลาย รวมทั้งกระทรวงเกษตรฯ ที่จะตองหาใหไดวามันจะ

ฟนฟูและกลับมารับใชการเปลี่ยนแปลงอยางมากในท่ีนี้ไดอยางไร อยางไรก็ตาม ถึงแมจะดูเหมือนวา

โลกาภิวัตนจะพาใหเราไปเชื่อมโยงกับโลก เราจะตองไปรับขอตกลงขององคการคาโลก 23 รายการก็ดี 

หรืออะไรตอมิอะไรก็ดี ในดานกลับก็คือ มันก็ชวยทําใหชาวบานไดทบทวนอดีตที่ผาน เพราะวาเมื่อ

เศรษฐกิจลมเราพบวาชุมชนที่อยูไดคือชุมชนที่มีเศรษฐกิจหลายขาไมใชขาเดียวที่เปนเชิงเดี่ยว ประเด็น

อันหนึ่งก็คือ  ในระบบเกษตรที่เราจะตองผสมผสานภูมิปญญา เราจะทําอยางไรถึงจะใหเปนเกษตรที่

เปนครู มากกวาท่ีจะถูกผนวกเขาไปเปนปาแลวไปหามคนเขาไป หรือจะทําอยางไรที่จะสรางแรงจูงใจท่ี

จะทําใหขาวบานทําระบบเกษตรแบบนี้เพ่ิมมากขึ้น เพราะที่ผานมาก็ไมไดมีการสงเสริมเรื่องนี้อยาง

จริงๆจังๆ คงจะขอหยุดไวเพียงแคนี้กอน  ไวคอยตอบคําถามจะดีกวา ขอบคุณ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

 ที่คุณสุภาพูดมาตรงประเด็นมากเลย ผมคิดวามีประเด็นหนึ่งท่ีคุณสุภาไดพูดถึงท่ีคงจะมี

ความสําคัญตอการประชุมครั้งนี้ และอาจารยดร. ธันวา ก็ไดเนน คือเรื่องสังคม เศรษฐกิจ ผมคิดวา

มาถึงจุดนี้มีอยางหนึ่งที่เราบกพรองซึ่งเห็นไดชัดก็คือ เรามีแตพวกเกษตร และก็เปนพวกเกษตรที่อยูใน

สาขาวิจัย  ถามวาเรื่องการเกษตรยั่งยืนนั้นเก่ียวของกับใครบาง คําตอบก็คือมันเก่ียวของกับทุกคนใน

สังคม ยกตัวอยาง ในเรื่องการศึกษาวิจัย แนนอนอาจารยในมหาวิทยาลัยทํากันอยูมาก แตผมคิดวา

ทางดานศาสนา ถาเราไมสอนคนใหลดความโลภ ถาคิดวายิ่งรวยยิ่งดี ยิ่งทํายิ่งมากยิ่งดี ถาความโลภของ

คนมีมากอยางไมมีสิ้นสุด การเกษตรยั่งยืนก็ไมมีทางเปนไปได เพราะฉะนั้น พระก็เก่ียวนะครับ หลวง

พอท้ังหลายคงตองเทศนาเรื่อง sustainable agriculture กันบาง  ในดานการเมืองยกเรื่องคอรัปชั่นขึ้นมา

อยางเดียวก็มากแลว ถากรมสงเสริมการเกษตรบอกคุณตองซื้อปุยเคมีมากๆ ซื้อยาฆาแมลงมากๆ  

เกษตรยั่งยืนก็ไมมีทางจะยั่งยืนได นักกฎหมายก็มีสวนเกี่ยวของมาก ยกตัวอยางเร่ือง organic dairy 

farming ทําอยางไรไมใหวัวไปกินหญาท่ีฉีดสารเคมี วัวตองกินหญาเยอะๆ หามกินอาหารผสม นมที่ได

ตองไดราคาพิเศษ ตองมีสิ่งจูงใจ แมวัวหามเอาฮอรโมนมาฉีด เพราะฮอรโมนจะออกมากับนม ทําใหคน

เปนมะเร็ง เรื่องเหลานี้ตองมีกฎหมายรองรับ ถาไมมีนักกฎหมายเขามา เกษตรยั่งยืนก็จะเปนไปไดยาก  

ประเทศไทยชอบตามเขา เห็นประเทศที่เขาเจริญแลวพูดเรื่องไหนเราก็ชอบตาม เรื่องการคาเปนเรื่อง

ใหญ อาจารยกนกไดพูดแลววา WTO เขามานี่มีผลกระทบมาก เพราะฉะนั้นเราตองรูจัก ตองเขาใจวา

อะไรเปนสวนไดและอะไรเปนสวนเสีย มันมีประเด็นมากมาย แตถาพูดตามคนอื่นที่เขาร่ํารวย เรามีแต
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เจงกับเจงลูกเดียว ประเทศไทยอีก 50 ปขางหนาอาจจะไมมีในแผนที่แลวก็ได ผมขอบอกไวตรงนี้วา 

ภายใน 20 ปจะมีการปฏิวัติสังคมที่ไมใชทหารปฏิวัติ ถาเราปลอยใหเปนไปอยางนี้ ปลอยใหคนจนไมได

รับการดูแล และถาการเมืองเปนไปอยางนี้ อยาไปหวังเลยครับเกษตรยั่งยืน ก็มีแตคุณสุภานี่แหละที่

ออกไปทํา นักรัฐศาสตรการเมืองระหวางประเทศไปทําเกษตรยั่งยืนคิดดูก็แลวกัน  

สุดทายที่ผมอยากจะพูด ก็คือ เราพูดกันไปแลววาชุมชนชนบทจะตองเขมแข็ง อันนี้จะเก่ียวกัน

หมดเลยที่เราพูดกันมาในวันนี้ อยากจะฝากไววา การเกษตรยั่งยืนมันไมใชของงาย ฟงดูเหมือนระบบ

เกษตรเทวดา แตถาเริ่มจากที่คุณสุภาเร่ิม คือเริ่มจากชาวบาน ไมใชเริ่มจากระบบราชการ สภาพัฒนฯ

หรือกระทรวงมานั่งเขียนแผนแลวบังคับใหชาวบานทํา ถาเริ่มจากชาวบานก็คงจะมีทางสําเร็จ ผมขอหยุด

ไวตรงนี้ และขอเปดใหทานทั้งหลายไดซักถามกัน ขอเชิญคุณสุวินัย 

สุวินัย รันดาวี 

ขอบคุณครับ ในเรื่องของเกษตรยั่งยืน มีอยูขอหนึ่งท่ีพวกเรามักจะเจออยูเสมอ คือ ปลูกพืช

เชิงเดี่ยว ผมก็เห็นดวยวาการปลูกพืชหลายๆอยางมีสวนที่ทําใหยั่งยืน แตการปลูกพืชอยางเดียวจะไป

บอกวาไมยั่งยืนก็คงจะไมได เพราะถาพิจารณาวาเมืองไทยของเราปลูกขาวมาเปนพันปแลว ปลูกขาวมา

ตลอด เราก็ยั่งยืนมาตลอด แตทําไมมาถึงปจจุบันกลับบอกวาถาปลูกขาวแลวไมยั่งยืน เราตองมาหา

สาเหตุที่แทจริง ไมนาจะไปหามเรื่องการปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพียงประการเดียว  

ผูดําเนินการอภิปราย 

ใครจะตอบผมก็ไมทราบ แตผมขออนุญาตใหขอคิดเห็นเรื่องนี้สักเล็กนอย วาเราไมเคยบอก

เลยวาการเกษตรยั่งยืน เปนเกษตรเชิงเดี่ยว เกษตรเชิงรวม การเกษตรแบบ development แบบ 

integrated farming system สิ่งเหลานั้นเปนเทคนิค ซึ่งจะตองมาวิเคราะหดูวาเขาขายของการเปนเกษตร

ยั่งยืนหรือไม โดยมีตัวชี้ตัววัดอยูหลายตวั เราไมเคยพูดเลยวาหามใชยาฆาแมลง ไมเคยพูดเลยวาหามใช

ปุยเคมี เขามีพูดไวอยางอ่ืน อันนี้ไมใชหนาที่ผมที่จะตองอภิปราย ดร. อรุณ คงตองการจะตอบ ขอเชิญ 

อรุณ  อวนสกุล 

ผมเสนอความเห็นวา เกษตรเชิงเดี่ยวก็นับวาเปนเกษตรยั่งยืนไดถาเปนประโยชนตอการ

เก้ือหนุนอนุรักษสิ่งแวดลอม เกษตรเชิงการคาก็เชนกัน เรามักจะมองกันวาเกษตรแบบในทองถ่ิน ใน

ชุมชนแบบเศรษฐกิจพอเพียง เรียกวาเกษตรยั่งยืน แตในแงของประเทศในภาพรวม อยากใหคิดในแนว

ที่วา เราเปนประเทศผูสงออกสินคาเกษตร แลวเราก็มีอัตราการขยายตัว 2.5 % เปนอยางนอย ขณะท่ี

ประชากรของเราขยายตัวเพียงแค 1% อยางไรเราก็มีของเหลือ เพราะฉะนั้นเราตองสรางรายไดให

ประเทศ เราก็ตองสงออก อ่ืนๆเราก็ตองอยูกับมัน แตทําอยางไรจึงจะใหวิธีการทําการเกษตรของเรา

เก้ือหนุนระบบนิเวศ ผมอยากจะเนนในประเด็นนี้ 
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ผูดําเนินการอภิปราย 

ขอบคุณมากครับ คงชัดเจนนะครับ คือการเกษตรยั่งยืนเปน concept  เพราะฉะนั้น ทําอยางไร

จะไมทําลายสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติ เหลือไวใหลูกหลานในอนาคต ทําอยางไรถึงจะทําได 

ไมวาจะเปนบริษัทใหญๆ หรือเกษตรกรรายยอย ก็สามารถนําไปประยุกตใชไดตลอด คุณชนวนอยาก

เพ่ิมเติมเชิญเลยครบั  

ชนวน รัตนวราหะ 

ผมคิดวาเปนคําถามที่นาสนใจที่จะตองอธิบายสักเล็กนอย หลักของการเกษตรยั่งยืนก็มีทานผูรู

ไดพูดมาบางแลว อยางเชนดร.อรุณ ก็พูดวาเราตองใชหลักของนิเวศวิทยาเพื่อใหเกิดสมดุล มัน

หลีกเลี่ยงไมไดในการที่เราจะตองพยายามสรางความสมดุลดวยการผสมผสานความหลากหลาย 

โดยเฉพาะใน topical zone เราจะเห็นวา ในสภาพสมดุลจะตองมีความหลากหลายทางชีวภาพ  ถาหาก

เราปลูกพืชเชิงเดี่ยวปุยจะหมดไป ดินก็จะเสื่อมลง ที่บอกวาขาวที่ปลูกเชิงเดี่ยวก็ยั่งยืนมานานนั้น ตองไม

ลืมวาวิธีการปลูกขาวของคนไทยสมัยกอน หรือแมแตสมัยนี้ก็ตาม เราจะเห็นวาเกษตรกรจะไมทําลายพืช

ที่ขึ้นอยูบนคันนา พืชที่อยูบนคันนาจะมีความหลากหลายของพืชพันธุทั้งหลายของวัชพืช ซึ่งนั่นก็คือ

แหลงที่จะทําใหเกิดความสมดุล ในภาคอีสานจะมีการปลูกพืชตระกูลถ่ัวอยูบนคันนา เขาจะไมมีการเผา

คันนา ซึ่งจะเปนการทําใหเกิดความสมดุลตามธรรมชาติและคงอยูได จึงอยากจะเรียนดวยความจริงท่ีได

ติดตามศึกษามา ในเรื่องเกษตรอินทรียที่มีการประชุมกันระหวางประเทศ พูดกันชัดเจนวา biodiversity 

is the heart of organic farming แมกระทั่งในยุโรปขณะนี้ นโยบายการเกษตรก็ยอมรับความหลากหลาย

ทางชีวภาพในระบบเกษตร อยางเชนที่ผมไปดูงานในยุโรปเมื่อเร็วๆนี้ พบวาเขาจะมีกฎขอบังคับวา ถา

ทานจะทําการเกษตรแบบอินทรีย ทานจะตองมีพ้ืนท่ีประมาณ 5% หรือ 10% ผมจําไมได เขาเรียกวา 

ecological compensation area ซึ่งพ้ืนที่ตรงนั้นจะตองใหมีความหลากหลายทางชีวภาพ จึงขอใหขอคิด

ในประเด็นนี้ไวดวย 

ผูดําเนินการอภิปราย 

ขอบคุณครับ ขอเชิญคุณวิเชียร 

วิเชียร เพชรพิสิฐ 

อยากจะเรียนเรื่องเกษตรอินทรีย โดยอุปมาอุปไมยวา เม่ือเชาพอใหเงินมารอยบาท แตยังไม

ทันถึงเท่ียงเงินจะหมดแลว ก็ตองมาคิดใหมวา จะใชเงินอยางไรดีถึงจะไมหมด หมายความวาทรัพยากร 

ธรรมชาติตางๆท่ีเราไดมาทั้งหมด ยังไมถึงไหนเลยก็จะหมดแลว  ผมวาไมตองคิดไกล ถึง WTO ถึง

สวิสเซอรแลนด  เอาใกล ๆ แคจํานวนคนจน 12 ลานคนหรือ 20% ที่ FAO รายงานไว วาลูกเราหลาน

เราท่ีอดอยากเหลานี้จะแกอยางไรกอน พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดทรงตรัสไวชัดเจนวา เกษตร

พอเพียงนั้นทําอยางไรใหพอเพียง กอนการพอเพียงนะเรานักเกษตรอินทรียเขาไปจับเขาไปใส ใหเขาทํา

เกษตรอินทรียเหลานี้เล็กๆในหมูบาน ในพ้ืนที่ของเขา เม่ือมีเหลือคอยขาย คือใหคนไทยที่อดอยากได

กินกอน เม่ือมีเหลือคอยขาย ผมคิดวาถาอยางนี้คงแกปญหาได ที่เหลืออีกครึ่งวันผมคิดวาเราอยูไดจาก
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รอยบาทที่พอใหมา ฉะนั้น ผมจึงอยากจะกราบเรียนวา กรมวิชาการการเกษตรคอนขางจะเอาจริงเอาจัง

ในเรื่องเกษตรอินทรีย เพราะผมไดรับมอบหมายใหเปนเลขานุการของเกษตรอินทรียของประเทศ ใน

กรมวิชาการเกษตรเรามีคณะกรรมการชุดใหญหลายคน ขณะนี้เรากําลังทํา concept paper ที่จะขอทุน

จากกระทรวงเกษตรและสหกรณ ซึ่งมีเงินอยูสามพันหารอยลานบาทเพื่อจะวิจัย เราบอกเกษตรกรวา

ทําไมไมทําเกษตรอินทรียจะไดไมตองใสปุย เขาถามวาทําอยางไร เราตอบไมได เราไมเคยมีการวิจัย เรา

บอกใหเกษตรกรไมตองใชยาฆาแมลง แลวจะใหเขาใชอะไร เราก็ไมมีการวิจัย เพราะฉะนั้นทุกเรื่องเรา

กําลงัดําเนินการอยู คิดวาภายใน 5 ปจะตอบคําถามเหลานี้ได ขอกราบเรียนวา ขอความกรุณาอยาไปคิด

ไกลใหมีกินกอน ใหพ่ีนองลูกหลานของเราที่ลําบากอยูมีกินกอน แลวคอยขาย ขอบคุณครับ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

ผมขอเสริมตรงนี้เล็กนอยเพ่ือใหเห็นภาพรวม ที่คุณวิเชียรพูดนั้น คุณวิเชียรสนใจอยากจะชวย

เกษตรกรรายยอย  แตเราจะไมสนใจอะไรที่เกิดขึ้นในโลกนี้คงไมได ในเรื่องเกษตรยั่งยืนนั้น การเกษตร

แบบพอมีพอกินนั้นเก่ียวของแนนอน  แตการเกษตรแบบอยูดีกินดีก็เก่ียวของดวย พวกมั่งมีศรีสุขคือ

การเกษตรที่สามารถจะสงออกมีรายไดร่ํารวยก็เก่ียวดวย เชนพวกเลี้ยงกุงสงออกแถวนครศรีธรรมราช 

ไปดูซิครับ ตนตาลยังอยูไมได อยางนี้ก็ใชไมได ตองแกไข มันจึงเก่ียวของกันทั้งหมด ไมใชเฉพาะคนจน

เทานั้น การเกษตรยั่งยืนจะเกี่ยวกับทกุสวน  ขอเชิญทานสุภาพสตรี  

นงลักษณ สุพรรณไชยมาตย 

ดิฉันมีแนวคิดที่อยากจะแลกเปลี่ยนอยูเรื่องหนึ่ง และก็มีคําถามอยูคําถามหนึ่ง คือในเรื่องท่ีเรา

พูดกันวา แนวคิดใหมของเกษตรยั่งยืน อยากจะใหมีสวนรวมของประชาชนดวย มีคนพูดถึงประชาสังคม

วาจะย่ังยืนไดจะตองเกิดประโยชนรวมกันทั้งสองฝาย ทั้งคนที่ไปหาเขาและคนที่อยูในพ้ืนที่ ถาจะเปรียบ

ก็เหมือนกับเจาหนาท่ีของรัฐกับอาจจะเปนภาคเอกชนก็ได กับ NGO และประชาชน เขาเปรียบวาถา

ประชาสังคมมันจะเกิดได มันเหมือนกับวาประชาชนเปนโรคเบาหวาน ไมใชขาหัก ถาขาหักไปหาหมอ 

หมอก็จะเขาเฝอกให เรียบรอยแลวกลับบานแลวรอใหมันหาย  เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมแคครั้งเดียว

ก็อาจจะได แตถาเปนเบาหวานตองมาเจอกับหมอ มาคุยกับหมอตลอดเวลา ฉะนั้น ในการมีสวนรวม 

ประชาชนเองก็จะตองรูวาเม่ือเขามาหาเราแลวเขาจะไดประโยชนอะไรบาง จากประสบการณมีความรูสึก

วา บางครั้งเราไปหาเกษตรกร และเรียนรูจากเขามากเหลือเกิน มากเสียจนเกรงใจที่จะตองกลับไปอีก 

เนื่องจากวาถามแลวถามอีก เมื่อเขาใจแลวมักจะรูสึกวาสิ่งท่ีเขาทํานั้นมันยั่งยืนสําหรับเขาแลว แทบจะไม

มีอะไรไปเสนอเขาได หลายครั้งที่เห็นเกษตรกรอยากจะมาพูดกับเจาหนาท่ีเกษตร เพียงเพราะตองการ

ไดวัสดุ อันนี้ก็เปนประเด็นที่อยากจะแลกเปลี่ยน สําหรับคําถามอยากถามคุณสุภาวา ในเรื่องขาวที่สงไป

สวิสเซอรแลนดและบอกวามีปญหานั้น มีปญหาอะไร เพราะเทาที่ไดเคยเขาไปในพื้นที่ มีความรูสึกวา

เกษตรกรไดทําเต็มที่แลว เรียกวานาจะมีคุณภาพมากท่ีสุดแลว ทําไมจึงยังไมสามารถตอบสนองตอ

ผูบริโภคในตางประเทศได 
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สุภา ใยเมือง 

ที่วามีปญหาคงไมใช จริงๆแลวมีหลายจังหวัด หลายพื้นที่ที่ NGO ทํารวมกับชาวบานในการ

สงออก ก็เหมือนกับมาฝกใหม แตทํามาหลายปแลว   ตองปูพ้ืนกอนวาการคานี้ไมไดเปนตลาดปกติที่

อยูใน WTO แตเกิดจาก NGO ทางยุโรปติดตอกับทางเรา และเขาก็ใหเวลา หมายถึงเขาใหงบประมาณ

มาสวนหนึ่งในชวงแรก ในการที่จะดูความเปนไปได เราก็เลยพัฒนาระบบอันนี้ขี้นมา ซึ่งทํามาหลายป

แลวไมใชเพ่ิงทํา ตอมาในชวงหลังๆ เขามีความตองการขาวอินทรีย ขาวปลอดสาร มากขึ้น เราก็

พยายามผลิตใหเขา แตที่ผานมาเราไมคอยไดสนับสนุนเรื่องนี้เต็มที่นัก เพราะความไมแนนอนของ

ตลาดโลกเปนเรื่องท่ี NGO ตอบไมไดวาเม่ือไรเขาจะหยุดสั่ง เพราะฉะนั้น การสนับสนุนเรื่องนี้เราจึงไม

คอยไดทํากับชาวบานเต็มที่ แตพยายามจะวิเคราะหกับชาวบานวา สิ่งท่ีชาวบานทําอยู ณ ปจจุบัน ในการ

ผลิตแบบนี้ เขาผลิตออกมาแลวมันไปไหนบาง เราพบวาตอนนี้เขากําลังทําขาวอยางเดียว ทําแบบยั่งยืน

ดวยระบบเกษตรอินทรีย เราพบวาระบบนี้ไมตอบสนองตอครอบครัวของชาวบาน คือไปขายใหกับคน

ทั้งโลกแตเลี้ยงครอบครัวตัวเองไดไมมากนัก เพราะฉะนั้นจึงมีขอสรุปกับชาวบานวา เราจะทําอยางไรให

มีเปาหมายที่ระดับครอบครัว ไมอยางนั้นมันจะเขาสูกระแสโลกทั้งหมด เพราะฉะนั้นตองแบงกันวาอัน

ไหนที่เขาจะผลิต เขาตองวางแผนการผลิต ในโครงการนํารองจะเปดโอกาสใหเขาวางแผนวา ใน

ครอบครัวเขาจะวางแผนอยางไร อยากจะผลิตอะไรบาง แลวสวนไหนที่เขาจะมีเหลือสงออกได ใหการ

วางแผนมาจากชาวบานเอง โดยที่เราแลกเปลี่ยนความคิดกับเขา ก็เลยมีกระบวนปะทะความคิด คุยกัน 

แลกเปลี่ยนกัน ก็พอมีรูปแบบออกมาหลายรูปแบบ แตไมไดมีปญหาเกี่ยวกับการสงออกอะไรมากนัก ที่

จริงแลวเราเองไมอยากสนับสนุนในทิศทางที่เหมือนกับเราควบคุมไมได  บางทีเราก็ไดรับการติดตอจาก

กลุมอเมริกาบาง ยุโรปบาง ที่ตองการพืชปลอดสารทั้งหลาย  เม่ือกอนนี้ที่ยังไมมีเรื่อง GMO ที่จริงเขามี

กันแลวแตเราไมรูเรื่อง ตอนนั้นมีคนมาถามหาซื้อฝายธรรมชาติ  ก็ไมเขาใจวาทําไมมาซื้อฝายกันนัก เพ่ิง

มารูตอนหลังวาท่ีอ่ืนเขาคงเปน GMO หมดแลว จึงมาถามหาซื้อในประเทศไทย แตเดี๋ยวนี้คงไปหาที่

ประเทศอื่นแลว  เราก็วาฝายบานเรามันก็ธรรมชาติปลอดสารอยูแลว แตเดี๋ยวนี้คงจะพูดไมไดเต็มที่ 

เรื่องนี้ก็เปนประเด็นที่คิดวา เม่ือกระแสมันมาแลวเราจะตองตอบรับ เปนตัวอยางท่ีเล็กๆท่ีทําใหทาง 

NGO ของเราคิดมากกวา ถาเราจะพัฒนาตัวระบบนี้ มันจะไปตอบสนองกับกระแสโลกอยางไร กับการที่

จะทําใหเราพอมีพอกิน หรือพอกับการคาขายอยางไร ชาวบานจะตองกําหนดทิศทางตรงนี้เอง รวมทั้ง

เขาตองคิดดวยวา เศรษฐกิจของชุมชนของเขาจะเปนอยางไร เขาตองมีสิทธิ์ในการกําหนดวาเขาจะไป

อยางไร จึงจะเปนการกระจายอํานาจที่แทจริง ไมใชกระจายอํานาจลงไปที่อบต. และกระจายงบประมาณ

อยางเดียว แตชุมชนควรจะเปนผูวางแผน ชุมชนควรจะบอกวาในระดับครอบครัวของตนเองตองการ

อะไร ชุมชนตองการจะไปในทิศทางไหน โดยมีขอมูลท่ีเพรียบพรอมทั้งสองดาน ที่จะอธิบายวาในขณะนี้

เปนอยางไร ประการที่สองก็คือวา จะตองผนวกกันระหวางการศึกษาในชุมชนกับระบบในมหาวิทยาลัย 

และของทั้งประเทศจะตองไปในทิศทางเดียวกัน ไมใชเกษตรยั่งยืนจะไปทางนี้ การศึกษาจะไปอีกทาง

หนึ่ง ตอนนี้ในโครงการที่ทําอยูเรื่องการจัดการทรัพยากร เราทําเรื่องการบูรณาการหลักสูตรสิ่งแวดลอม 

ก็มีครูในโรงเรียนเขารวมในการดูแลหลักสูตรดวย ครูพบวา เวลาเดินเขาไปในปาครูรูจักตนไมนอยกวา

ชาวบาน ทําใหเกิดการนั่งคุยกันระหวางครูกับชาวบาน หรือระหวางกลุมชาวบานที่จะไปดึงคนอื่นๆให

มารวม แลวก็บูรณาการกันในปา วาจะมีภาษาอังกฤษ จะมีวิทยาศาสตร หรือมีอะไรตอมิอะไรลงไปอยูใน



เกษตรยั่งยนืกับกระแสโลกาภิวัตน 
 

102 

 

นั้น แลวจะทําใหลูกหลานเขา เขาควรจะกําหนดวาลูกหลานเขาควรจะมีความรูเรื่องอะไรบาง ไมใช

กําหนดมาจากขางนอก อันนี้เปนอีกอันหนึ่งท่ีเราในเครือขายเกษตรคิดกันวา  ในอนาคต ทิศทางในการ

พัฒนาระบบเราตองสรางความเขมแข็งระดับเต็มที่ ใหสามารถตอบรับกับกระแสโลกาภิวัตนได ประเด็น

ที่สาม ก็คือเรื่องสาธารณสุข ตอนนี้เครือขายไดรับการทาบทามจากกระทรวงสาธารณสุขอยูบอยครั้ง 

เพราะหลังจากวิเคราะหประเด็นเรื่องสุขภาพแลว พบวามันเก่ียวโยงกับระบบเกษตรอยางแยกกันไมออก 

ที่ผานมาบางโรงพยาบาลกําหนดเปนนโยบายของโรงพยาบาลเลยที่จะสงเสริมเรื่องเกษตรแบบนี้ แลวก็

ใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขลงไปสงเสริมกับชาวบานดวยซ้ําไป แลวก็มาประสานกับทางเรา ตองการ

สมุนไพรเพื่อท่ีจะไปทําเรื่องการนวด อบ สมุนไพร ซึ่งทํากันแพรหลายมากตอนนี้ กระทรวงฯก็มี

นโยบายที่จะใหมีการแพทยพ้ืนบานในโรงพยาบาล ประมาณ 30 กวาโรงบาลแลวตอนนี้ และเราคิดวา

การประสานเชื่อมโยงนี่คือบูรณาการและเปนองครวม เราจึงบอกวา เราไมแยกเรื่องเกษตรออกมาเปน

เรื่องเทคนิค สวนชาวบานจะไปทางไหน เราจะมีการแลกเปลี่ยนพูดคุยเพ่ือใหชาวบานกําหนดดูตัวเองให

ได ขอบคุณ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

ขอบคุณครับ อาจารยกนกยกมือ ขอเชิญเลย 

กนก ผลารักษ 

ผมอยากจะรวมอภิปรายดวยสักเล็กนอย คือแทนที่จะเรียกวาเกษตรยั่งยืน เปนไปไดหรือไมที่

จะเรียกวาเกษตรเพื่อสังคมยั่งยืนหรืออะไรทํานองนั้น เพราะเราพยายามที่จะใหเกษตรมันยั่งยืนโดยที่

สังคมเราไมคอยไดดูวาผลพวงมันจะตามมาอยางไร ประการแรกเลยผมคิดวาท้ังหมด เกษตรทุกระบบ

ทกุอยางท่ีเราพยายามพูดกัน ผมไมอยากเห็นวาเราเสนออะไรขึ้นมาใหมแลวเราก็พยายามเหยียบอันเกา 

หรือแสดงจุดออนของอันเกามากเกินไป จริงๆแลวผมวาทุกอยางมันจําเปนสําหรับบานเรา เพียงแตวา

ขาดการจัดการที่จะจัดสมดุลระหวางเกษตรรูปแบบตางๆ ซึ่งผมถือวาจําเปนและใหประโยชนกับบานเรา

ดวยกันทั้งสิ้น ถาอยางนั้นเปนไปไดไหมครับ วาระบบที่เรามานั่งคิดกันในหองนี้ มันจะตองไปรวมการ

วางแผนระดับประเทศ  วาเกษตรสําหรับประเทศไทยควรจะมีสัดสวนในเรื่องตางๆ สักเทาไร อยางไร 

จึงจะเหมาะสมกับประเทศเรา เหมาะสมกับภาวะขาดแคลนในบางเรื่อง  เพราะฉะนั้น ผมคิดวาเรา

นักวิชาการคงตองแบงคนมาดูแลในเรื่องพวกนี้ วิจัย วิเคราะหตลอดเวลาวาในเรื่องสมดุลแบบนี้ควรจะมี

สักเทาไร อยางไร ถาเราจะมุงแตเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย ถามวา แลวเราจะมีสินคาสงออกเพ่ือ

จะแลกเงินมาทําอยางอ่ืนบางไหม คิดมุงอยางใดอยางหนึ่งคงไมไดแน ผมอยากจะสรุปวาในชวงเวลาที่

เหลือจากนี้ไป มันถึงเวลาที่เราจะมาวิเคราะหระบบทั้งสองระบบของประเทศไทย วาควรจะมีสวนสมดุล

ในเรื่องการเกษตรเหลานี้อยางไร ขอบคุณครับ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

ขอบคุณครับ คราวนี้เปนการประชุมระบบเกษตรครั้งที่ 1 ในการประชุมครั้งที่ 2 สงสัยวา

อาจารยกนกจะตองมาพูดเรื่องท่ีเสนอ เพราะเปนเรื่องท่ียาวมาก ขอเชิญคุณชนวน 
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ชนวน รัตนวราหะ 

ขออภิปรายตอเนื่องจากที่อาจารยกนกพูด การพัฒนาที่ยั่งยืนไมวาจะเปนเกษตรหรืออะไรก็

แลวแต จะตองมีความสมดุล ผมเห็นดวยวาจะตองมีเรื่องสังคมเขามาดวย และจะตองมีเรื่องเศรษฐกิจ 

เรื่องสิ่งแวดลอม เรื่องวัฒนธรรมประเพณี และ อ่ืน ๆ ดวย การเกษตรยั่งยืนจะตองเปนการสมดุลท่ีไม

เนนในดานเศรษฐกิจอยางเดียวเหมือนผานมา ผมขอใหความเห็นเพ่ิมเติมวา ในเรื่องของการเกษตร

ยั่งยืน นอกจากความหลากหลายทางชีวภาพที่จะตองมีการจัดการที่ดีแลว เราจะตองมองถึงเรื่องหลักการ

ที่ใหความสําคัญในการมองสรรพสิ่งในทุกสิ่งขององครวม คือในเรื่องของนิเวศวิทยา ฉะนั้น ผมจึง

อยากจะแสดงความชื่นชมและขอใหกําลังใจกับผูที่จัดการสัมนาในครั้งนี้ เพราะเรื่องของการสัมมนา

ระบบเกษตรไมคอยจะเกิดขึ้น เนื่องจากไมมีคนรับผิดชอบโดยตรง  เราเคยมีสถาบันวิจัยการทําฟารมซึ่ง

รับผิดชอบการเกษตรในเชิงระบบ แตเปนที่นาเสียดายวาสถาบันที่ดีที่สุดตามความคิดของผม กลับถูก

ยุบไปเมื่อตอนปรับโครงสรางกรมวิชาการเกษตรเมื่อสิบกวาปที่ผานมา ฉะนั้น ผมจึงอยากจะขอใหคณะ

ผูจัดการสัมมนาในครั้งนี้ ยืนหยัดที่จะใชการสัมมนาเปนเวทีที่จะใหมีนักวิชาการดานตาง ๆ มารวม

แลกเปลี่ยนกัน ในเรื่องการเกษตรเชิงระบบใหมากขึ้น มิฉะนั้นการเกษตรยั่งยืนจะไมมีทางเกิดขึ้นได 

ขอบคุณครับ  

ผูดําเนินการอภิปราย 

ขอบคุณครับ ผมจําไดวา ตอนที่เราประชุมกันที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม อาคารคณะแพทย 

หลังจากที่ลงเวทีที่พูดถึงเรื่องการเกษตรยั่งยืนแลว เราก็มาพูดกัน อาจารยดร.มนูบอกวา ชื่อเกษตร

ยั่งยืนนี้ฟงงายเกินไป เพราะฉะนั้นเรามาเปลี่ยนชื่อกันใหมดีไหม ก็เลยคิดกันวาจะชื่ออะไรดี อาจารยดร.

มนูบอกวาถาไมยั่งยืนมันก็คืออนิจจัง  เอาเปนเกษตรนิจจังดีไหม ก็คิดกันไปนะครับ อาจารยดร.กนก

อยากจะใหเปนเกษตรที่สังคมยั่งยืนก็ไปคิดกันตอ ขอเชิญคุณณัฐวุฒิ 

ณัฐวุฒิ ภาษยะวรรณ 

ผมขอขมวดใหเปนรูปธรรมจากผลพวงที่มีการอภิปรายบายวันนี้ ในฐานะที่เปนเลขานุการของ

คณะกรรมการจัดการสัมมนาครั้งนี้ดวย เพ่ือท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติใหเปนรูปธรรมนะครับ ผมฟงแลวได

ความวา เปนที่ยอมรับกันวา  เกษตรยั่งยืนนั้น นอกเหนือจากการผลิตเพ่ือบริโภคแลว คงจะตองมีการ

ผลิตเพ่ือการคาดวย  เพราะฉะนั้น ถาเราหรือทานผูอภิปรายที่อยูบนเวที คิดวาจะเสนอแนะกับรัฐบาล 

จะทําอยางไรใหเปนรูปธรรมได และทานผูเขารวมการสัมมนาที่มาจากแหลงตางๆ จะทําอยางไรที่จะ

ผลักดันหรือสนับสนุนเกษตรยั่งยืนนี้ออกไปได ทางคุณสุภามีประสบการณในเร่ืองการจัดองคกรให

เขมแข็ง และนําไปสูการขายขาวไปตลาดตางประเทศได ทําอยางไรจึงจะขยายออกไปไดอีก พูดถึงเรื่อง

การสาธารณสุข เรื่องของการศึกษา เม่ือเชาทานปลัดกระทรวงเกษตรฯพูดวา ทานไมหวังใน generation 

นี้ แตหวังใน generation ของลูกหลานเกษตรกร วานาจะใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการถายทอดทาง

การเกษตร  ผมไมทราบวาในเรื่องของการเกษตรยั่งยืนในปจจุบัน ในกระแสโลกาภิวัตน อะไรเปน

จุดออนจุดแข็งกันแน มันคอนขางจะสับสนนะครับ ถาเรามานั่งรวมหัวกัน มาจับมือรวมกันทั้ง

ภาคเอกชน ภาครัฐบาล และองคกรทองถ่ิน รวมกันคิดวาจะทํากันอยางไร เรามีโครงการที่ดร.สุวินัยได
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เสนอเม่ือสักครูนี้ เราจะขยายผลไปไดอยางไร จับมือกันแลวก็ทําใหเปนรูปธรรมใหมากขึ้น ที่เขาเรียกวา  

partnership  ที่กระแสโลกพยายามผลักดัน เพราะปจจุบันทําคนเดียวไมไดแลว จะตองจับมือรวมกันทํา 

อีกประการหนึ่ง การเกษตรอยางเดียวคงจะแกปญหาไมได จะตองมีเรื่องของสาธารณสุข การศึกษา และ

อ่ืน ๆ เขามาดวย ผมเรียกรองใหเกิดรูปธรรมอันนี้ขึ้นมาตามวัตถุประสงคขอท่ี 1 ของการจัดสัมมนาครั้ง

นี้ ขอบคุณครับ 

ผูดําเนินการอภิปราย 

กอนที่จะยุติการอภิปราย ผมอยากจะสรุปสั้น ๆ วา เรื่อง sustainable agriculture เปนเรื่อง

concept และเก่ียวของกับทุกคน เพราะฉะนั้น พวกเราทางเกษตรมาคิดกันพวกเดียวคงไมได มัน

เก่ียวของท้ังหมด แลวก็ถาถามวาเกษตรยั่งยืนคืออะไร ก็ไมตองไปหา definition ตางประเทศ พระราช

ดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเมื่อ พ.ศ. 2524 ตอนที่พระองคทานเสด็จไปพระราชทาน

ปริญญาที่แมโจ พระองคทานไดให definition ของเกษตรยั่งยืนไวชัดเจน ไมตองไปหาที่อ่ืน พระองค

ทานบอกวา บานเมืองไทยของเรานี้ถึงจะมีรายไดทางอ่ืนอยูมาก แตก็ตองถือวาเลี้ยงตัวอยูดวย

การเกษตร เพราะฉะนั้น จึงมีความจําเปนตลอดไป ที่จะตองทํานุบํารุงเกษตรกรรมทุกสาขา และ

เกษตรกรทุกระดับ ใหพัฒนากาวหนาอยูเสมอ เพ่ือใหผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพสูงขึ้น โดยไมผลาญ

ทรัพยากรใหเปลืองเปลา เห็นไหมครับ ชัดเจน ไมตองไปนั่งถกเถียงกันวาอะไร นี่คือพระราชดํารัส เม่ือ 

พ.ศ. 2524 ผมจํามา แลวมาเลาใหชาวเกษตรฟงทุกครั้ง  

สุดทายนี้ ขอขอบคุณทานวิทยากรทั้ง 3 ทาน และทานผูฟงท่ีอดทนอยูรวมการอภิปรายมาโดย

ตลอด ขอบคุณทานผูจัดดวยครับ ผมขอยุติการอภิปรายไวเพียงแคนี้ ขอบคุณครับ 
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