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               ในปี 2560 นับเป็นช่วงปีแห่งการฟื้นตัวของเศรษฐกจิยุโรป ทั้งอียู (EU28) และยูโรโซน (EA19) โดย
เศรษฐกจิยูโรโซนปิดฉากปี 2560 ด้วยสถิติการขยายตัวทางเศรษฐกิจทีสู่งที่สุดในรอบ 7 ป ี

               นาย Pierre Moscovici กรรมาธิการด้านเศรษฐกิจและการเงิน ได้รายงานว่า ในช่วง 3 ปีทีผ่่าน
มา อียูสร้างงานใหม่กว่า 8 ล้านต าแหน่ง ท าให้อัตราการว่างงานในอียูลดจาก 10.9%  ในปี 2556 ลงมาที่ 7.8 
% ในปี 2560 ซึ่งส่วนหนึง่มาจากแรงกระตุ้นทางเศรษฐกจิทีส่อดรบัประสานกันระหว่างประเทศหลักของยูโร
โซน สะทอ้นให้เห็นว่าปจัจัยทางการเมอืง (การเลือกตัง้ในประเทศหลกัซึง่ได้แก่ ฝรัง่เศส เนเธอร์แลนด์ 
ออสเตรียและเยอรมน)ี ไม่ได้ส่งผลกระทบทางลบต่อเศรษฐกิจในอียูเท่าใดนัก 

               ในปี 2561 บัลแกเรียรับต าแหนง่ประธานคณะมนตรีในช่วงครึ่งแรกของปี 2561 ซึ่งถือเป็นครั้ง
แรกที่ประเทศน้ีรบัต าแหนง่ประธานหมุนเวียนของอียู โดยบัลแกเรียได้ก าหนดวาระงานส าคัญคือ (1) อนาคต
ของยุโรปและเยาวชน (2) ความสัมพันธ์กับประเทศบอลข่านตะวันตก (3) ความมั่นคงและเสถียรภาพในยุโรป 
และ (4) การส่งเสริมเศรษฐกจิดิจทิัล ซึง่คณะกรรมาธิการยโุรปคาดว่า เศรษฐกิจอียูน่าจะเติบโตในอัตราเฉลี่ย
ปราณ 2.1 %  ซึ่งถือเป็นแนวโน้มที่ด ีเป็นการฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ต่อเนื่องจากปี 2560 ขณะที่อัตราการเงินเฟ้อ
ยังอยู่ที่ 1.7 % เท่าเดิม 

               ในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัไทยนั้น ฝ่ายอียจูะเป็นเจา้ภาพจัดการประชุมต่างๆ ในกรอบ Asia – 
Europe Meeting หรือ ASEM ซึ่งมปีระเทศสมาชิก 53 ประเทศ รวมทัง้ไทย โดยบลัแกเรีย จะเป็นเจ้าภาพ
การประชุมรัฐมนตรีด้านวัฒนธรรมระหว่าง 1-2 มี.ค. 2561 การประชุมรัฐมนตรีด้านการคลงั ระหว่างวันที่ 25 
– 26 เม.ย. 2561 และที่ส าคัญ คือ การประชุมระดับผู้น า ASEM ที่กรงุบรัสเซลส์ ระหว่าง 16-17 ต.ค. 2561 

               ส าหรบักฎระเบียบทีส่ าคัญของอียูที่จะออกมาหรือมีผลบงัคับใช้ในปี 2561 นั้น มีเรื่องทีอ่าจ
กระทบต่อผู้ประกอบการไทย ดังนี ้

               (1)   กฎระเบียบเรื่อง General Data Protection Regulation (GDPR) จะเริ่มมผีลบังคับใช้ 25 
พ.ค. 2561 นี ้โดยมีสาระส าคัญ คือ บริษัทธุรกจิที่จัดเกบ็และจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของพลเมอืงอียู (มักเป็น
ธุรกิจที่ให้บริการทางอินเตอร์เน็ต ซึ่งเกบ็ข้อมลูประเภทช่ือ ที่อยู่ รวมทั้งรสนิยมในการสบืค้นและสั่งซื้อสินค้า
และบริการ) จะต้องเพิม่มาตรการปกปอ้งข้อมลูต่าง ๆ นอกจากนี้กฎระเบียบก าหนดไว้ว่า ข้อมูลเหล่าน้ีจะไม่
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สามารถน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได ้หากไม่ได้รบัความยินยอมจากเจ้าตัว การละเมิดกฎระเบียบนีอ้าจถูกปรบั
เป็นจ านวนเงินค่อนข้างสูง และที่ส าคัญกฎระเบียบนี้จะมีผลบังคับใช้ปกป้องข้อมูลพลเมืองอียู ไม่ว่าจะอยู่ที่ใด
ในโลก และแม้ว่าบริษัทธุรกิจดงักล่าวจะไม่ได้ตั้งอยู่ในอียูก็ตาม (รวมทัง้บริษัทธุรกจิที่ตั้งอยู่ในไทย) 

               (2)   อียูยังคงความเครง่ครัดในการพัฒนาระเบียบเกี่ยวกับคุณภาพและความปลอดภัยของ
อาหาร  โดยอียูได้ประกาศรายช่ืออาหารใหม่ที่ได้รบัการอนมุัติในอียูเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีผลบงัคับใช้แล้ว 
ซึ่งผูป้ระกอบการสามารถตรวจสอบได้ที่ ec.europa.eu/food/safety_en ซึ่งตอนนีม้ีผลบงัคับใช้แล้ว 
นอกจากนี้ ยังได้ออกกฎระเบียบ (EC) No 2017/625 “Official Control Regulation (OCR)” หรือ การ
ตรวจสอบและควบคุมการบังคับใช้กฎระเบียบอาหารและอาหารสัตว์ กฎระเบียบด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพ
สัตว์ กฎระเบียบด้านสุขภาพพืช และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช อยู่ในกฎระเบียบฉบับเดียว โดยจะมผีลบังคับใช้ใน
เดือน ธ.ค. 2562 เป็นต้นไปทัง้นี ้

               อียูมีท่าทีทีจ่ะออกกฎระเบียบจ ากัดปรมิาณไขมันทรานส์ในอาหารหรือห้ามใช้ไขมัน ทรานส์ใน
อาหารเหมือนสหรฐัฯ และเปิดอภิปรายกับภาคประชาสังคม (public consultation)ผู้ประกอบการไทยควร
ต้องเตรียมตัวให้พร้อม ในการรับมือกบักฎระเบียบใหม่ของอียู ทั้งเรื่อง GDPR และความปลอดภัยของอาหาร 
เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าทีอ่าจเกิดข้ึน 

 

 

http://ec.europa.eu/food/safety_en
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 สหภาพยุโรปประกาศใช้กฎระเบียบ Commission Regulation (EC) No 2017/625 ว่าด้วย การตรวจสอบ

และควบคุมการบังคับใช้กฎระเบียบอาหารและอาหารสัตว์ กฎระเบียบด้านสุขภาพ และสวัสดิภาพสัตว์ 

กฎระเบียบด้านสุขภาพพืช และผลิตภัณฑ์อารักขาพืช หรือที่เรียกกันอย่างกว้างขวางว่า “Official Control 

Regulation (OCR)” โดยก าหนดใหป้ระเทศสมาชิกฯ ปรบัใช้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป ซึ่ง

ในช่วงระยะเวลา 2 ปีก่อนการบงัคับใช้ ไทยจาเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมในการรับมือกบักฎระเบียบใหม่ของ

สหภาพยุโรป เพื่อหลีกเลี่ยงอุปสรรคทางการค้าที่อาจเกิดข้ึน  

 ประเด็นส าคัญภายใต้กฎระเบียบ OCR  
1. การรวบรวมระบบตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติตามระเบียบต่าง ๆ OCR ฉบับใหม่ครอบคลมุ

กฎระเบียบด้านความปลอดภัยอาหารและอาหารสัตว์ สุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ สุขอนามัยพืชและผลิตภัณฑ์
พลอยได้จากสัตว์ รวมทัง้สินค้าเกษตรอินทรีย ์ผลิตภัณฑ์อารักขาพืช และสินค้าดัดแปลงพันธุกรรม โดยให้มา
อยู่ภายใต้กรอบเดียวกัน เพื่อใหห้น่วยงานผู้มีอ านาจหลักของประเทศสมาชิกฯ นาไปใช้ได้อย่างสอดคล้องกัน 
และผูป้ระกอบการสามารถปฏิบัติตามได้อย่างชัดเจนมากยิ่งข้ึน  

2. การประเมินความเสี่ยง (risk-based approach) กฎระเบียบดังกล่าวก าหนดให้การจัดทา

แผนงานการควบคุมและตรวจสอบสถานประกอบการของหน่วยงานผู้มีนาอาจหลักของประเทศสมาชิกฯ 

ข้ึนอยู่กับประวัติความสอดคลอ้งในปฏิบัติตามข้อบงัคับต่าง ๆ )record of compliance) ของสถาน

ประกอบการ และความหน้าเช่ือถือของการตรวจสอบด้วยตนเอง (own checks) ของสถานประกอบการ เพื่อ

เป็นการอานวยความสะดวกในการลดภาระและค่าใช้จ่ายของผู้ประกอบการ อยา่งไรก็ตาม หน่วยงานผู้มี

อ านาจหลักของประเทศสมาชิกฯ สามารถเพิม่ความถ่ีของการสุ่มตรวจสินค้าได้โดยไม่ต้องแจง้ให้ทราบล่วงหน้า 

หากสันนิษฐานว่าสินค้าดังกล่าวมีความเสี่ยงที่ทาให้ผูบ้ริโภคเข้าใจผิดถึงคุณภาพ และหากตรวจพบว่าสินค้า

ดังกล่าวไมส่อดคล้องกับกฎระเบียบ 
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ผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องจะถูกลงโทษอย่างหนัก เพื่อขจัดการฉ้อโกงและการแข่งขันที่ไมเ่ป็นธรรม สาหรบั
รายช่ือสัตว์/อาหารที่มีความเสี่ยงสงู พิกัดศุลกากร และระเบียบเกี่ยวกับการสุม่ตรวจสินค้าเพิ่มข้ึน ทาง
คณะกรรมาธิการยุโรปจะปรึกษาหารือร่วมกับผู้มสี่วนเกี่ยวข้องและแจ้งให้ทราบในภายหลงั  

3. ด่านควบคุมการนาเข้า ก าหนดให ้Border Control Posts )BCP( เป็นด่านตรวจสอบสินค้ากอ่น
นาเข้ามายังสหภาพยุโรป ซึ่งเป็นการถ่ายโอนภารกิจจากด่านตรวจสอบ ณ เขตชายแดน )Border Inspection 
Posts : BIPs) และด่านนาเข้าทีก่ าหนดไว้ )Designated Pointed of Entry : DPEs) โดยสินค้านาเข้าจะต้อง
ถูกส่งมายงั BCPs เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ลกัษณะ (identity) และกายภาพ )Physical 
Check) ซึ่งจะข้ึนอยูก่ับระดับความเสี่ยงของประเภทสินค้า นอกจากนี ้ผู้ประกอบการต้องสง่หนงัสอืรบัรอง
สุขอนามัยก่อนการนาเข้าสินค้า )Common Health Entry Document) เพื่อแจ้งให ้BCPs ทราบล่วงหน้า 
โดยจัดสง่ผ่านระบบ Integrated Management System for Official Controls ซึ่งรวบรวมผลลัพธ์จาก
ระบบควบคุมต่าง ๆ ของสหภาพยุโรป (เช่น TRACES, RASFF, Europhyt, BOVEX, AAC) ให้มาอยู่ในที่เดียว 
เพื่อใหป้ระเทศสมาชิกฯ สามารถเช่ือมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอย่างทันท้วงที  

4. e-commerce การจาหน่ายสัตว์หรอืผลิตภัณฑ์อาหารผา่นระบบอินเตอร์เน็ตตอ้งปฏิบัติตาม
กฎระเบียบเช่นเดียวกับสินค้าที่จาหน่ายผ่านช่องทางทั่วไป หากพบสินค้าจาหน่ายผ่านระบบดังกล่าวไม่
สอดคล้องกบักฎระเบียบ หน่วยงานผูม้ีอ านาจหลกัสามารถระงบัการจาหน่ายหรอืสัง่ปิดเว็ปไซด์ได  

6. Pre-listing establishment ก าหนดให้ยกเลิกระบบ pre-listing establishmentซึ่งเป็น
ข้อตกลงด้านมาตรฐานการควบคุมทีเ่ท่าเทียมกันระหว่างสหภาพยุโรปกบัประเทศคู่ค้า โดยก าหนดใหส้ถาน
ประกอบการรายใดของสหภาพยุโรปที่มรีายช่ืออยู่ใน preliminary list สามารถส่งออกผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ไปยัง
ประเทศคู่ค้าได้ ทั้งนี้ ในอนาคตสหภาพยุโรปมีแนวโน้มตอ้งการจัดทาข้อตกลงการค้าเสรี หรือการเจรจาทวิ
ภาคีกับประเทศทีส่ามมากยิ่งข้ึน จึงเห็นควรยกเลิกระบบดังกล่าว  
กฎระเบียบ OCR และผลกระทบต่อสินค้านาเข้า  

กฎระเบียบ OCR อาจไม่ส่งผลกระทบตอ่การนาเข้าจากประเทศทีส่าม เนื่องจากสินค้าเกษตรและ

อาหารที่วางจาหน่ายในสหภาพยุโรปต้องปฏิบัติตามข้อบงัคับด้านความปลอดภัยอาหาร สุขภาพและสวัสดิ

ภาพสัตว์ สุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ฯลฯ ของสหภาพยุโรปอยู่แล้วโดยรายละเอียดข้อบงัคับต่าง ๆ ยังคง

เหมอืนเดิม ทั้งนี ้ผู้ประกอบการจะได้รับประโยชน์จากกฎระเบียบฉบับใหม่ทีม่ีความที่ชัดเจน โปรง่ใส รวมถึง

ระบบตรวจสอบและควบคุมสินค้าเกษตรและอาหารทีส่อดคล้องกันทั้งสหภาพยุโรป ซึ่งจะลดความสบัสนใน

การปฏิบัติตามกฎระเบียบ  

ประเด็นท่ีไทยควรต้องติดตาม  
(1) OCR ก าหนดใหเ้อกสารประกอบการนาเข้าต่าง ๆ (เช่น CHED ใบรับรองสุขภาพ ใบรบัรองการจบั

สัตว์น้า ฯลฯ) จะต้องส่งผ่านระบบ IMSOC ซึ่งหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องจาเป็นต้องช้ีแจงข้ันตอนการออกเอกสาร
อิเลก็ทรอนิกส์ใหผู้้ประกอบการทราบ โดยเป็นแบบฟอรม์เดยีวกับของสหภาพยุโรป ส่วนผู้ประกอบการมี
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หน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมลู กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน และต้องลงนามกากบัโดยเจ้าหน้าที่ผูม้ี
อ านาจหลัก (e-signed) การเปลี่ยนจากเอกสารกระดาษเปน็แบบอิเล็กทรอนกิส์ จะทาใหก้ารบรหิารจัดการ
ด้านงานเอกสารง่ายข้ึน ลดการทุจริต การปลอมแปลง หรือเอกสารหาย  

(2) ติดตามการประกาศบัญชีรายช่ือสินค้าที่มีความเสี่ยงสูง เนื่องจากเป็นสินค้าที ่BCPs จะตรวจสอบ
อย่างเข้มงวดมากข้ึน ส่วนผูผ้ลิตต้องเพิม่ความระมัดระวังในการปฏิบัติตามข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัด  

(3) กฎระเบียบ OCR ก าหนดให้ผูป้ระกอบการต้องให้ความร่วมมือกบัเจ้าหน้าที่ผูม้ีอ านาจหลกัในการ
ควบคุมการบงัคับใช้กฎหมายต่าง ๆ ซึ่งครอบคลมุทั้งผูป้ระกอบการในสหภาพยุโรปและประเทศทีส่าม (เช่น 
ช้ีแจงธุรกจิ ยอมให้ตรวจสอบคอมพิวเตอร ์สถานที ่เอกสาร หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ)  

(4) ความนิยมของการค้าผ่านระบบอินเตอร์เน็ตทาให้ผลิตภัณฑ์อาหารที่ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่
สอดคล้องกบักฎระเบียบถูกสง่ตรงถึงมือผู้บริโภค ซึ่งจะก่อให้เกิดความอันตรายต่อสุขภาพและความปลอดภัย 
ไทยจึงสมควรเตรียมความพร้อมในการติดตาม ตรวจสอบ และป้องกันการค้าสินค้าทีอ่าจก่อให้เกิดความเสี่ยง
ต่อผู้บริโภคผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ไม่ว่าจะเป็นว่าการค้าภายในประเทศหรือระหว่างประเทศก็ตาม  
เมื่อเริ่มแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแหง่ชาติฉบับที่ 1 ในปี พ.ศ. 2504 การเกษตรบ้านเราได้เกิดการปรบัตัว
ครั้งใหญ่ข้ึน และเป็นห้วงเวลาเดียวกบัที่ทั่วโลกก าลังตื่นตัวกบัการปฏิวัติเขียว (green revolution) 
สาระส าคัญของการเปลี่ยนวิถีเกษตรในครัง้นั้น คือ การเปลีย่นรูปแบบการเกษตรของไทยจากการผลิตเพือ่
บริโภคในครัวเรือนเป็นหลักมาเป็นเพื่อขาย ส่วนการเพาะปลูกเพื่อบริโภคในครัวเรอืนเป็นเรือ่งทีส่ าคัญ
รองลงมา เพราะความเช่ือใหม่ในขณะนั้นเห็นว่าเราควรท าการเพาะปลกูในแบบที่ใหผ้ลผลิตมากๆ เป็นการเพิม่
ผลผลิตต่อไร่ใหสู้งๆ จากนั้นเกษตรกรจงึน าเงินไปจบัจ่ายซื้อสินค้าอื่นๆ ที่ต้องการแทน   
 
แนวคิดดังกล่าวอยู่บนฐานทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ว่าด้วยประสทิธิภาพการผลิตต่อหน่วยพื้นที่ หรือ 
economy of scale ในภาษาวิชาการ กับความเช่ือที่ว่าท ามากๆ ใช้ที่ดินมากๆ จะได้ผลผลิตมากๆ ด้วย แต่สิ่ง
ที่มาพรอ้มกบัความเช่ือในขณะนั้นคือ การใช้ปัจจัยการผลิตที่เพิ่มมากขึ้นอย่างมากมาย แหล่งพันธุกรรมข้าว
ต้องเปลี่ยนใหม่เป็นพันธ์ุที่ใหผ้ลผลิตสงูและตอบสนองต่อการใส่ปุ๋ยที่ดี หมายความว่า เมื่อใส่ปุ๋ยแล้วเห็นการ
เจริญเตบิโตที่ดีข้ึนผลผลิตมากขึ้นกว่าพันธ์ุท้องถ่ินที่เกษตรกรใช้อยู่เดิม ต้องยอมรบัว่าการเปลี่ยนแปลงใน
ช่วงเวลาน้ันท าใหป้ระเทศผ่านพ้นความยากล าบากในการผลิตอาหารเพือ่รองรบัพลเมอืงของประเทศที่เพิม่ขึ้น
อย่างรวดเร็ว และยังมีข้อดีอีกหลายประการ อาท ิเราเริ่มเปน็ที่รู้จกัของนานาชาติผ่านผลผลิตทางการเกษตรที่
ส่งออกที่ท ารายได้มหาศาล  

 แต่เบื้องหลังความส าเรจ็
ของ การพัฒนาที่ผ่านห้วง
เวลา อันหอมหวานก าลงัจะ
หมด ไป เพราะการผลิตให้ได้
ของ มากๆ ก็ต้องมีของเหลือ
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ทิ้งมากเช่นกัน สารเคมีทางการเกษตรหลายล้านตันที่ถูกน าเข้าในทุกป ีและเพิ่มปริมาณข้ึนอย่างตอ่เนื่อง ยังคง
เป็นค าถามถึงผลกระทบกบัสิง่แวดล้อม และที่เห็นได้ชัดคือ คุณภาพชีวิตของชาวนาไทยและเกษตรกรใน
ภาพรวม ยังคงเป็นชนช้ันล่างของสังคมเช่นเดิมหากจ าแนกด้วยระดับรายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการ
เปลี่ยนแปลงในห้วงเวลาน้ันได้น ากรรมวิธีใหมเ่ข้ามาใช้ แต่ความรู้ของเกษตรกรยังคงเป็นชุดความรูเ้ดิม ความรู้
ทางการเกษตรแบบพึง่พิงธรรมชาติและความรูเ้ฉพาะอีกจ านวนมากที่เกี่ยวข้องในไร่นา ไม่ว่าจะเป็นด้านการ
อยู่ร่วมกันของคนในชุมชน การบรหิารจัดการแรงงานและการแบ่งสรรทรัพยากร ได้ถูกเช่ือมรอ้ยผ่าน
วัฒนธรรมและประเพณีจากภูมปิัญญาอันชาญฉลาดของผู้คนรุ่นก่อน รวมทั้งการสร้างความมั่นคงทางอาหาร
ให้กับตนเองจากยุ้งฉางข้าวที่ต้องมีกันทุกบ้านเพื่อบรโิภคกันในครัวเรือน ความมั่นคงในครัวเรือนจึงเกิดข้ึนและ
ต่อเนื่องเป็นความมั่นคงของชุมชนตลอดห่วงเวลาในอดีต  
แต่อะไรคือช่องว่างของการพฒันาในห้วงเวลาทีผ่่านมา ที่ท าให้เกษตรกรเป็นชนช้ันที่ยากจนของสังคม ก้าวไม่
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกเสรี ...บทสรปุที่ชัดเจนในขณะนี้ คือ “ความรู้” และ “ความเท่าทันในข้อมลู” 
เพราะการส่งผ่านความรู้การเกษตรแผนใหม่จากรัฐและภาควิชาการไปสู่เกษตรกรในช่วงเวลาทีผ่่านมา ใช้การ
ส่งเสริมความรู้โดย “บอกให้เกษตรกรท าตาม หรือ สาธิตใหดู้ รวมทั้งแก้ปญัหาแทนเกษตรกรในบางเรื่อง” แต่
ไม่ได้กระตุ้นใหเ้กษตรกรเรียนรู้และคิดค้นได้เอง เกษตรกรจงึเป็นผู้เฝ้ารอคอยการแก้ปัญหาจากรัฐมากกว่าการ
ค้นหาทางออกด้วยตนเอง เราจงึมักได้ยินค าถามที่คุ้นหูจากพี่น้องชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางที่คุ้นเคย
กับการท านาสมัยใหม ่เช่น ปีนี้จะใช้ข้าวพันธ์ุอะไรดี? ปุ๋ยสูตรไหนจะดี? มียาตัวใหม่ๆ หรือไม?่ และค าตอบที่
ได้รับก็ไม่พ้นการคาดเดากันเองจากการได้ยินได้ฟังมาจากผูอ้ื่น รวมทั้งเจ้าหน้าที่รฐัด้วย โดยไม่ได้ผ่านการพินจิ
พิเคราะห์ถึงเงื่อนไขต่างๆ ผลดี ผลเสียทีจ่ะเกิดข้ึน และการควบคุมความเสี่ยงต่างๆ หากน าเรือ่งใหม่ๆ เข้ามา
ใช้ในทันที และนี่เองจึงเป็นส่วนหนึง่ที่เกษตรกรบอกว่า “ยิ่งท ายิ่งจน” ข้อจ ากัดทางภูมิศาสตร์ในเขตร้อน เขต
อบอุ่น และเขตหนาว จะเป็นตัวก าหนดลักษณะพืชพรรณและความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งหมายรวมถึง
การเพาะปลูกและการเกษตรกรรมด้วยเช่นกัน ในอดีตประเทศไทยจึงได้เปรียบเพราะอยู่ในเขตร้อน ท าให้เรา
สามารถเพาะปลูกพืชได้หลากชนิด และมีคุณภาพดี โดยเฉพาะผลไม้ตามฤดูกาล แต่โลกการเกษตรในอนาคต
นั้น เทคโนโลยจีะท าให้เรามีพืชพันธ์ุใหม่ๆ  สามารถเพาะปลกูได้ในทุกๆ ที่ แม้แต่การเพาะปลูกในโรงเรอืน ...
โลกการเกษตรในอนาคตจงึไม่ได้ผูกขาดตามแหล่งภูมิศาสตรต์้นก าเนิดอีกต่อไป ในอนาคตเราอาจสั่งข้าวหอม
มะลจิากประเทศเพือ่นบ้าน หรือสั่งจากประเทศที่ห่างออกไปมาบริโภคก็เป็นได้ ในทางกลบักันผลผลิตของไทย
ที่เคยติดอันดับของผูบ้ริโภคเช่น ผลไม ้ก็อาจเสียพื้นที่ตลาดให้กับประเทศที่ใช้เทคโนโลยีข้ันสูงก็เป็นได้  
“ชาวนาจะหมดไปหรอืไม่ เพราะเห็นมีแต่คนสงูอายุที่ท าไร่ท านาอยู่ในชนบท ลูกหลานเข้าไปท างานในเมืองกัน
เป็นส่วนใหญ”่ นี่ก็เป็นอกีโจทย์หนึง่ของการเกษตรในอนาคตเพราะแรงงานภาคเกษตรนับวันจะลดน้อยลงทุก
ที ค าตอบที่ได้รับจากเกษตรกรในวงสนทนา บางครัง้กเ็ป็นความเงียบเพราะยังหาค าตอบไม่ได้ แต่บางครัง้บาง
คราวเกษตรกรก็ให้ข้อคิดว่า “ถ้าคนไทย ยังกินข้าวเป็นอาหารหลักอยู่ อย่างไรเสียก็ต้องมีชาวนา” ซึ่งพอจะท า
ให้มีขวัญก าลงัใจข้ึนมาได้บ้าง แต่ก็มีอีกเสียงเพิม่ประเด็นว่า “ใช่...เรายังคงต้องมีชาวนา แต่อาจไม่ใช่ชาวนาที่
เป็นคนไทย หรือข้าวจากแผ่นดินไทยอีกต่อไป ถ้าข้าวของคนอื่นถูกกว่าเรา และอาจดีกว่าด้วย”  
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ดูเหมือนว่าเทคโนโลยีใหม่ๆ  ของโลกไร้พรหมแดน ผนวกกบั
แรงบบีค้ันจากแรงงานภาคเกษตรทีเ่หลือน้อยลง จะเป็นแรง
กดดันครั้งใหญ่ของเราแล้ว ข้อมูลที่น่าตกใจอีกประเด็นคือ 
พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตรของรายย่อยน้ันส่วนใหญเ่ป็น
ที่ดินขนาดเล็ก รายละ 10 ไร่โดยประมาณ และอกีจ านวน
มากที่ไม่มทีี่ดินถือครองเป็นของตนเอง และเกษตรกรกลุ่มนี้
ต้องเช่าที่ดินราคาแพงจากกลุม่ทุนในชุมชน เจ้าของที่ดินให้

เช่าน้ีเองบางรายก็เป็นเจ้าของร้านค้าเคมีเกษตรด้วย ซึ่งนอกจากให้ที่ดินเช่ากับชาวนาแล้วยังมบีทบาทในการ
ก าหนดวิธีการใช้สารเคมีของชาวนาอีกด้วย และทัง้หมดเป็นโจทย์และสถานการณ์ทีจ่ะน าพาสงัคมเกษตรไทย
ไปสู่การปรับตัวอีกครัง้  
วัฏจักรของสินค้าเกษตรในโลกปัจจุบัน อาจไม่แตกต่างจากสนิค้าอุตสาหกรรม คือ มีช่วงเริ่มต้นของการเข้าสู่
ตลาด มีช่วงของการเติบโตและสินค้าเป็นที่สนใจ และคงอยูใ่นตลาดอย่างนั้นระยะหนึง่ จนเกิดสินค้าชนิดใหม่ๆ  
ที่มาทดแทนได ้หรอืแข่งขันกับสินค้าชนิดเดิมได้เพราะมีคุณภาพดีกว่า หรือราคาถูกกว่า สินค้าชนิดเดิมกจ็ะถูก
แทนที่และลดบทบาทในตลาดลงไป โดยเฉพาะเมื่อโลกยุคใหม่มีการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ และการดัดแปลง
พันธุกรรมที่จะท าใหเ้กิดพืชพันธ์ุใหม่ๆ ได้อีกหลายชนิด อาจท าให้ข้อเด่นของการอยู่ในประเทศเขตร้อนทีม่ี
ความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรมเดิม อาจไม่ใช่จุดแข็งอีกต่อไป  
 
ในอนาคตที่ไหนๆ ในโลกนีอ้าจสามารถปลกูพืชได้แบบเดียวกับประเทศในเขตร้อน ทีเ่ห็นได้ชัดเจน คือ ข้าว
หอมมะลิ ก่อนน้ีต้องมาจากประเทศไทย แต่ปัจจุบันข้าวหอมมะลเิริม่มปีลกูในหลายพื้นที่ในโลก ถึงจะต่าง
รสชาติไปบ้างแต่ก็ท าให้ตลาดของผู้บริโภคหันมาทดลองกันไม่น้อย ความยั่งยืนของเกษตรกร จึงเป็นบทบาท
ของการปรบัตัวให้เข้ากบัการเปลี่ยนแปลงมากกว่าทนตอสู้กบัสิ่งที่เปลี่ยนไปกล่าวคือ เกษตรกรควรมีทักษะของ 
1 ) การปรบัตัวต่อชนิดของสินค้าและพืชพันธ์ุใหม ่รวมทั้งระบบการผลิตใหม่ๆ ที่จะเกิดข้ึน เกษตรกรต้อง
สามารถเข้าใจและเรียนรู้เพื่อเปรียบเทียบ ข้อดี ข้อเสีย และตัดสินใจปรับเปลี่ยนได้เองตามความถนัดและ
ผลตอบแทนสุทธิที่ได้รบั 2 ) การปรบัตัวต่อพฤติกรรมจากการใช้ชุดความรู้ที่มีอยู่เดมิ ซึ่งหลายเรื่องคาบ
เกี่ยวกับความเช่ือจากการท าตามผู้อื่น มาเป็นผูส้ร้างความรูด้้วยตนเอง เพื่อใช้ในไร่นาของตนเอง เริ่มต้นจาก
การจดบันทึก เพื่อใหม้ีข้อมูลเมื่อสิ้นฤดูการผลิต และน าไปวางแผนส าหรบัฤดูกาลถัดไปได้ 3 ) การปรับตัวต่อ
ความเช่ือมั่นที่จะพึ่งพาตนเองของเกษตรกร เป็นความเช่ือมัน่ในตนเองว่าเราสามารถเริ่มต้นจากสิง่เล็กๆ ในไร่
นาที่เราสามารถท าได้ด้วยตนเอง ใช้แรงงานในครัวเรือน หรอืลงทุนเท่าที่จ าเป็น และน่าจะเป็นบทบาทใหม่ของ
ภาครัฐอีกเช่นกันทีจ่ะปรบัเปลี่ยนจากการเป็นผู้ช้ีน าและตัดสินใจแทนเกษตรกร มาเป็นผูส้ร้างทางเลือกที่
หลากหลายที่มีข้อมลูรอบด้าน น าเสนอข้อมลูใหเ้กษตรกรใช้ส าหรับการปรับตัว กระตุ้นให้เกษตรกรเรียนรู้ 
เข้าใจข้อมลูและทางเลือกต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อใหเ้กษตรกรสามารถเลือกสิง่ทีเ่หมาะสมกับตนเองได้  



8 

 

การปรับตัวของสังคมเกษตรกรรม สู่ยุคของการแข่งขันเสรี
เต็มรปูแบบ  
ผู้เขียนเองมีความคิดเห็นว่า ภายในสถานการณ์ต่างๆ และ
โครงสร้างที่มีอยูเ่ดิมของสังคมเกษตรกรรม น่าจะเกิดการ
ปรับตัวที่แบ่งออกเป็นกลุ่มต่างๆ ของเกษตรกร 3 กลุ่ม
ด้วยกัน กล่าวคือ  
 
1 ) กลุม่ทุนรายใหญ่ ภายใต้แนวคิด economy of scale ที่ศักยภาพในการแข่งขันอยู่ที่ต้นทุนการผลิตต่อ
หน่วยหรือต้นทุนต่อไร่ของผลิตผลทางการเกษตรจะต้องต่ าลงมากๆ ในขณะที่การแสวงหาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องมารองรบัผลผลิตเพื่อไม่ต้องขายในรูปวัตถุดิบซึง่จะมีราคาต่ า ในกลุ่มนี้ทีเ่ด่นชัด เช่น พืชไร่เพื่อการผลิต
อาหารและพลังงาน เช่น มันส าปะหลงั ปาลม์น้ ามัน อ้อย หรือแม้กระทัง่ข้าว ที่เริ่มเห็นการรวบรวมพื้นที่ท านา
จากกลุ่มทุนเพื่อเข้ามาท าการผลิตเองทดแทนเกษตรกรรายย่อย โดยมีความเช่ือว่าหากจัดการผลิตในแปลง
ขนาดใหญ่จะสามารถควบคุมปัจจัยการผลิตต่างๆ ได้ดีกว่า  
 
แนวทางการปรับตัวทีส่ าคัญในกลุ่มนีจ้ึงอยูท่ี่ความพยายามในการแปรรปูและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ปลายทาง
ของตนเอง และเข้าสู่การแข่งขันในตลาดอาเชียนและโลกการค้าเสรีอื่นๆ ได้  
 
2) กลุ่มเกษตรกรรายยอ่ยที่ยังคงใช้แนวทางการเกษตรเพื่อวิถีชิวิตและความมั่นคงทางอาหารของตนเองและ
ชุมชนเป็นแนวทางหลักในการผลิต จะยังคงสามารถปรบัตัวและอยู่ในโครงสร้างได้ต่อไป เนื่องจากรปูแบบการ
ผลิตมกัเป็นแบบผสมผสานในที่ดิน มีกิจกรรมพืชและสัตว์หลายอย่างในที่ดิน ท าให้เกิดการหมุนเวียนใช้
ทรัพยากรในฟารม์หรือไร่นาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เศษเหลอืจากคอกปศุสัตว์สามารถเป็นธาตุอาหารให้กบัพืช 
ในขณะที่เศษจากพืชบางชนิดก็สามารถกลบัมาเสริมกบัอาหารสัตว์ได้ กลวิธีเหล่าน้ีจะท าให้ต้นทุนการผลิตของ
เกษตรกรกลุ่มนี้มีต้นทุนในการซื้อปจัจัยการผลิตที่ต่ าลงได้มาก ในขณะที่เกษตรกรเองได้ให้คุณค่าในวิถีการ
ผลิตของตนเองมากกว่าเงินตราหรอืผลตอบแทนทางเศรษฐกิจที่นบัได้ แต่ให้คุณค่าทางจิตใจ สุขภาพร่างกาย 
และความสุขในวิถีปฏิบัติของตนเอง รวมทั้งการผลิตเพื่อการบริโภคในครัวเรือนเป็นการลดรายจ่ายค่าอาหาร 
ยิ่งท าให้ความจ าเป็นในการวัดผลเชิงปรมิาณที่เป็นเงินตราลดลงไปส าหรับเกษตรกรในกลุ่มนี้  
 
แต่เมื่อถามถึงความต้องการทางเศรษฐกิจเพื่อความมั่นคงด้านอื่นๆ จะพบว่ากลุ่มเกษตรกรรายย่อยเหล่าน้ีจะ
ยังคงอยู่ในระดบัอุ้มชูตัวเองได้ เนื่องจากรปูแบบการผลิตที่ไม่ต้องจ้างแรงงานนอกครัวเรอืน ท าให้ไม่มรีายจ่าย
มากนัก และในทางกลับกันแมร้ายได้จะไมสู่งมาก แต่สัดส่วนเงินออมของกลุ่มนีม้ักจะอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างด ี 
 
3 ) กลุม่รายย่อยที่ยากต่อการปรับตัวด้วยตนเอง ผู้เขียนขอใช้ค าว่า “ยากต่อการปรบัตัวด้วยตนเอง” เพราะ
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หมายถึงกลุ่มเกษตรกรเหล่าน้ียังสามารถปรบัตัวได้ แต่ต้องมีคนช่วยช้ีน า หรอืหนุนเสริมเครื่องมือปัจจัยเริ่มต้น
ในการปรับตัว ทั้งในเชิงวัตถุและชุดความรู้เพื่อการปรบัตัว กลุ่มนีม้ักเป็นเกษตรกรรายย่อยที่ยังคงรูปแบบการ
ผลิตตามแนวทางของยุคการปฏิวัติเขียว คือ ยังคงการเพาะปลูกในลักษณะพืชเชิงเดี่ยวและขาดการเช่ือมโยง
ความรู้ใหม่ๆ มาใช้ด้วยตนเอง ท าให้ต้นทุนของเกษตรกรกลุม่นี้สูงข้ึนเรื่อยๆ ไม่ว่าจะเป็นเมล็ดพันธ์ุ ปุ๋ย สาร
ป้องกันก าจัดศัตรพูืช และเลี่ยงไม่ได้ที่ภาครัฐ หรือแม้แต่องค์กรไม่แสวงหาผลก าไร ต้องเข้ามามบีทบาทในการ
ค้ าชูเกษตรกรกลุ่มนี้ไว้ และที่น่าเป็นห่วงคือ เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในกลุ่มหลังสุดน้ีเอง จึงไม่แปลก
เลยทีเ่ราจะเห็นนโยบายของรัฐบาลไม่ว่ายุคสมัยใด ยังคงเปน็นโยบายเพือ่การเกื้อหนุนปจัจัยการผลิต เกื้อหนุน
ช่องทางการตลาด หรือแม้กระทั่งช่วยให้โครงสร้างทางการตลาดบิดเบือนไป โดยคาดหวังว่าจะเป็นการเริม่ต้น
เพื่อการปรับตัวของเกษตรกรในกลุ่มนี ้ 
 
อย่างไรก็ตามแนวทางใหม่ของการพัฒนาที่ยัง่ยืน มีผูเ้สนอทศิทางไว้เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นการท าให้ราคาสินค้า
เกษตรสูงข้ึนเพื่อเพิม่รายได้ใหเ้กษตรกร การพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปทางการเกษตร การค้นคว้าวิจัยผลผลิตต่อ
ยอดทางการเกษตรที่ใหมู้ลค่าเพิ่ม แต่ค าถามภายใต้การพัฒนาเหล่าน้ี อยู่ในโครงสร้างทางเศรษฐกจิทีร่ายได้จะ
กระจายตัวสู่เกษตรกรรากหญ้าอย่างเป็นธรรมหรือไม่ หรือว่าสัดส่วนของมูลค่าใหม่ที่เราเพิ่มข้ึนจะตกอยู่กบั
พ่อค้าคนกลาง โรงงาน หรือผู้ประกอบการในสัดส่วนที่มากกว่าการไปถึงมอืเกษตรกรหรอืไม่ เพราะโครงสร้าง
ของสังคมไทยยังไม่ใช่การแข่งขันเสรีอย่างแท้จริง  
 
การพัฒนาที่ตัวเกษตรกรอย่างแทจ้ริงควรลงไปทีร่ากของปญัหาคือ ความรู้ของเกษตรกร ความตระหนัก และ
ทัศนคติที่มองการเกษตรของตนเองเป็นวิชาชีพที่สามารถพฒันาได้ มิใช่ต้องร้องขอ รอคอยความช่วยเหลอืแต่
เพียงเท่านั้น และเป็นไปได้หรือไมท่ี่เราจะมีคนรุ่นใหม่ๆ เป็นอีกกลุม่เกษตรกรหนึ่งที่สามารถลดช่องว่างของ
สังคมเกษตร ท าหน้าที่เช่ือมโยงกลุ่มการปรบัตัวที่มีอยูเ่ข้าด้วยกัน ตลอดจนยกระดบักลุม่ที่ยากต่อการปรบัตัว
ให้เริม่ต้นได้  
 
ค าถาม คือ “เราจะเตรียมโครงสร้างใหม่ส าหรบัการปรบัตัวของเกษตรกรทุกกลุ่มอย่างไร เพื่อให้เกิดการเช่ือม
ร้อยโครงสร้างการผลิตทีห่นุนเสริมกันและกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างท า หรือแข่งขันกันเอง” การเตรียมโครงสร้าง
ใหม่ทางสังคมเพื่อรองรบัการปรบัตัวเป็นโครงสร้างที่ใช้ความรู้เป็นตัวปรบัระดับ ลดความเลื่อมล้ าของเกษตรกร
ทุกกลุม่ในโครงสร้างเดิมทีเ่ป็นอยู ่ 

โครงสร้างใหม่...สงัคมเกษตรกรรมแห่งการเรียนรู้ การศึกษา
ของเกษตรกรเพื่อการปรับตัว  
ภายใต้สถานการณ์ที่บบีค้ัน และดูเหมือนจะท าให้เราต้ัง
ค าถามมากมายกับงานพัฒนาการเกษตรของไทย อีกทัศนะ
ด้านหนึ่งได้มีผูพ้ยายามมองกลับมายงัโครงสร้างของ
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การศึกษา “การศึกษาเพื่อเกษตรกร” เป็นโจทย์ที่ว่า เราจะท าอย่างไรให้เกษตรกรมีความรู้ และปรบัตัวได้ใน
อาชีพของตนเอง โดยมีความเช่ือว่า เมื่อเกษตรกรมีความรู ้รู้ในข้อมูล น าข้อมูลมาประกอบการวางแผน ก่อนที่
จะตัดสินใจเพาะปลูก ค้นหาสิง่ใหม่ๆ  รอบตัวที่จะช่วยลดต้นทุนให้น้อยลง ก็จะท าใหเ้กษตรกรมีความรัดกุม
มากขึ้นในการเพาะปลูก ในทัศนะที่ตรงกันพบว่า แท้จริงแลว้การให้ความรู้กบัเกษตรกรนั้นทีผ่่านมาเราก็ท ากัน
อยู ่แต่เราให้ความรู้แบบส าเร็จรูป คือ ความรู้ที่ค้นคว้ามาเปน็สูตรส าเร็จแล้ว น ามาบอกใหเ้กษตรกรท าตาม 
เกษตรกรไม่ได้เข้าใจอย่างแท้จริง เมื่อเกิดปญัหาและความสงสัยจึงคาดเดาต่อไป ท าให้ผลของการใช้ความรู้ไม่
ส าเร็จเท่าที่ควร  
 
“การสร้างและพฒันาเกษตรกรรุ่นใหม”่ เป็นการเสนอทางเลือกเชิงนโยบาย ที่จะเพิ่มคนที่มทีักษะการปรับตัว
เข้าสู่สงัคมเกษตรใหม้ากขึ้น เป็นเกษตรกรที่นอกจากจะสามารถปรบัตัวเองไดเ้ท่าทันสถานการณ์ได้แล้ว ยัง
ต้องสามารถพัฒนาสู่การเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงอีกด้วย เพื่อช่วยกันปรบัโครงสร้างฐานความรู้ของเกษตรกร
ส่วนใหญ ่โดยถือเป็นเกษตรกรอีกกลุ่มหนึ่งที่เพิม่เติมในท้องถ่ินก็ว่าได้  
 
เกษตรกรรุ่นใหม่นี้ยงัต้องท าหน้าทีเ่ช่ือมโยงความรู้ทางวิชาการ เช่ือมโยงข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ ไปสูก่าร
วิเคราะห์และช่วยกันสร้างทางเลือกใหม่ๆ ใหก้ับทอ้งถ่ิน ที่ส าคัญต้องเช่ือมโยงเกษตรกรในกลุ่มที่ยากตอ่การ
ปรับตัวด้วยตนเอง ให้สามารถปรับตัวได ้ภายใต้การท างานรว่มกับผู้น าการเปลี่ยนแปลงหรือเกษตรกรรุ่นใหม่ 
อีกนัยหนึ่งถือเป็นการพฒันาเกษตรกรใหเ้ป็นนักส่งเสริมการเกษตรและสง่เสรมิการเรียนรู้ไปพร้อมกัน ภายใต้
โครงสร้างและแนวคิดการท างานใหม่นี ้เมื่อภาครัฐโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ให้ความส าคัญกบัการ
แปลงนโยบายสู่การปฏิบัต ิเช่ือว่าไม่ช้า เราจะเห็นจ านวนเกษตรกรรุ่นใหมม่ากพอควรที่จะท าใหเ้กิดชุมชน
เกษตรกรรม เกิดคนทีป่รบัตัวได้ รวมทั้งคนที่รอการปรบัตัวได้เช่ือมโยงกัน เกิดเป็นห่วงโซ่อปุทานทีจ่ัดการ
ร่วมกัน แบ่งปันทั้งความรู้และทรัพยากร โครงสร้างใหม่นี้เองอาจจะเป็นตัวแปรส าคัญต่อการปรับตัวของ
เกษตรกรรมไทยอีกครั้งหนึ่ง  
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