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 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว 

และถั่วลิสง เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญของไทยที่

มีการใช้บริโภคภายในประเทศและการส่งออก

มาอย่างยาวนาน แต่พื้นที่เพาะปลูกและผลผลิต

ภายในประเทศ ได้ลดลงไปมากจากหลายสาเหตุ 

ในขณะที่ความต้องการผลผลิตเพ่ือใช้เป็นวัตถุดิบ 

ส�าหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์

ต่างๆ และใช้ส�าหรับการบริโภคภายในครัวเรือน

และเพ่ือการส่งออกมเีพ่ิมขึน้มาโดยตลอด ไทยจงึ

ต้องพึ่งพาการน�าเข้าจากต่างประเทศ แต่ก็ยัง

ประสบปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐานและไม่

ปลอดภัยเท่าที่ควร

 ในขณะที่เพื่อนบ้านของไทย คือ ลาว 

กัมพูชา และเมียนมาร์ ยังมีศักยภาพในการเพิ่ม

ผลผลิต และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิต

พืชท้ังสีช่นดิเพ่ือการส่งออก กอปรกบัการรวมตัว

กันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปลายปี 

2558 ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเป็นตลาดและฐานการ

ผลิตเดียวกัน (Single Market and Production 

Base) จึงเป็นโอกาสของไทยในการขยายฐานการผลิต 

การค้าและการลงทุน เพื่อน�าผลผลิตมาใช้ในการ

เสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทางอาหาร

อย่างยั่งยืนของพืชทั้งสี่ชนิด

 ไทยได้ให้การรับรองแถลงการณ์ว่าด้วย

ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซยีน ซึง่แถลงการณ์

ดงักล่าวว่าด้วย (1) กรอบนโยบายบรูณาการความ

มัน่คงด้านอาหารของอาเซียน และ (2) แผนกลยทุธ์

ความมัน่คงด้านอาหารของอาเซยีน ทีมุ่ง่ให้มคีวาม

ร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความเสี่ยงใน

การขาดแคลนอาหาร และการเข้าถึงซึง่อาหารของ

ประชากรที่ส่วนใหญ่ยังยากจนในภูมิภาคอาเซียน 

ความร่วมมอืดงักล่าวเพือ่เปิดโอกาสให้ทกุประเทศ

ของอาเซยีน จะต้องเร่งรดัพฒันาการเพิม่การผลติ                                                

อาหารในประเทศ และเปิดโอกาสให้มกีารเข้าไป

ลงทุนการผลิต และส่งเสริมการผลิตอาหาร                                                                             

เพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอย่าง

ยั่งยืน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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 ถึงแม้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้

จัดท�ากรอบยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านอาหาร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (พ.ศ. 2556-2559) 

ขึ้นมารองรับ แต่กรอบยุทธศาสตร์ดังกล่าวเป็น 

กรอบอย่างกว้างๆ ไม่ได้กล่าวถงึกลยทุธ์ แผนงาน/

โครงการ ส�าหรับการน�าไปใช้ในการผลิตอาหาร 

หรือการผลิตพืชชนิดใดไว้เป็นการเฉพาะ ดังนั้น

การจัดท�า “ยุทธศาสตร์ของประเทศไทย ด้าน

ความม่ันคงและความปลอดภัยทางอาหารใน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง                            

กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” จะช่วย                               

สนับสนุนการบริหารจัดการพืชทั้ง 4 ชนิด 

ให้มีเสถียรภาพและยั่งยืน โดยได้จัดท�าแผน

ยุทธศาสตร์และข้อเสนอเชิงนโยบายในการ 

เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารในพืชเศรษฐกิจ 

ที่ครอบคลุมทั้งมิติการเพิ่มศักยภาพการผลิต

ในประเทศเพื่อพึ่งพาตนเอง และมิติของการใช้

ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน

โดยการขยายฐานการผลิตและการลงทุนไปยัง

ประเทศเพื่อนบ้าน ที่มีสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะ

สมแก่การปลูกพืช ตลอดจนการทบทวนกฎหมาย

และกฎระเบียบต่างๆ เพื่อเป็นการเตรียมความ

พร้อมให้เอื้อต่อการเข้าไปลงทุน และการเคลื่อน

ย้ายผลผลิตกลับเข้ามาเสริมในส่วนท่ีขาดแคลน

ในประเทศ
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สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่เหลือง ถัว่เขียว และถัว่ลิสง ในไทย

 ข้าวโพดเลีย้งสตัว์ เป็นพชืทีไ่ทยมจุีดแขง็                                                      

ในด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธ์ุ และเทคโนโลยี                                                                   

การผลิตเมล็ดพันธุ์ นอกจากนี้ไทยยังมีเทคโนโลยี

ในการผลติอาหารสัตว์ทีด่ทีีสุ่ดในโลกประเทศหน่ึง                                                                  

รวมทั้งมีการส่งออกอาหารสัตว์เพิ่มขึ้น แต่จะมี

ความเสี่ยงในด้านปริมาณและราคาของผลผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ จึงจ�าเป็นต้องมี

การส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน 

เพ่ือช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของ

วัตถุดิบ

 ถั่วเหลือง เป็นพืชเศรษฐกิจ 1 ใน 5 พืช      

ที่อาเซียนจัดเป ็นพืชน�าร ่องที่มีความส�าคัญ

เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาค

อาเซียน เนื่องจากเป็นพืชส�าคัญที่มีคุณค่าทาง

โภชนาการสูงและใช้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

อุตสาหกรรมน�้ามันพืช และอุตสาหกรรมอาหาร

มนุษย์ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันอัตราการ

เติบโตของพื้นที่ปลูกในประเทศไทยลดลงมาก

ที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันและ

อนาคตไทยยังมีความจ�าเป็นต้องน�าเข้าผลผลิต

จากต่างประเทศเป็นจ�านวนมาก โดยเฉพาะจาก

ประเทศทีป่ลกูถัว่เหลอืงดดัแปลงพันธกุรรม ท�าให้

สูญเสียเงินตราต่างประเทศ และมีความเสี่ยงสูง

มากในด้านการน�าเข้าในประเทศอย่างยั่งยืน

 ถั่วเขียว เป็นพืชหนึ่งที่อยู่ในสถานภาพ

ที่ขาดความมั่นคงของอุปทาน เนื่องจากผลผลิต

ภายในประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเน่ืองใน

ขณะที่อุปสงค์เพิ่มขึ้น จากข้อมูลสถานการณ์การ

ผลิตและส่งออก ดูเหมือนจะไม่ขาดแคลนและยัง

มีการส่งออกในปริมาณมากด้วย แต่ข้อเท็จจริง

แล้วมีการใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารลดลง                                                                 

เนื่องจากมีอุปทานของผลผลิตและราคาที่ไม่

แน่นอน จึงท�าให้ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม

แปรรปู โดยเฉพาะการผลติวุน้เส้นหนัไปใช้วตัถดิุบ

อืน่ท่ีมรีาคาถกูกว่าแทน

 ถัว่ลิสง มีความส�าคัญต่ออุตสาหกรรม

การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และ

อุตสาหกรรมในด้านน้ีของไทยยังมีศักยภาพ           
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 การศึกษาศักยภาพการผลิตข้าวโพด

เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ใน

ประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้ง 3 ประเทศ คือ 

ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพื่อน�ากลับเข้ามา

เป็นวัตถุดิบในไทย พบว่า

 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มีศักยภาพที่จะใช้

เพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ เป็นฐานการผลิต จาก

การประเมินคาดว่าสามารถผลิตได้เพียงพอต่อ

การใช้ประโยชน์ในอนาคต

	 ถั่วเหลือง มีเพียงลาวประเทศเดียวที่มี                                                         

อัตราการเติบโตของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วนอีก 2                                                      

ประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่ลดลง และ

โอกาสที่จะผลิตได้ให้เพียงพอต่อความต้องการ

อีกมากในการผลิต เพื่อบริโภคและส่งออก แต่

สถานการณ์การผลิต ณ ปัจจบุนัมกีารผลติลดลง                                                                          

อย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ประเทศไทยต้องน�าเข้าถัว่ลสิง

ในปรมิาณทีเ่พิม่ขึน้ ปัญหาการผลติในประเทศ คือ 

การขาดแคลนพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ

เหมาะแก่การเพาะปลูก ตลอดจนเทคโนโลยีการ

เก็บเกี่ยวที่ลดการสูญเสีย และประหยัดแรงงาน 

โดยเฉพาะการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรขนาด

เล็กในการปลูกและเก็บเกี่ยว

ใช้ในไทยมีน้อยมาก ยกเว้นการผลิตเพื่อใช้ใน                                                         

อุตสาหกรรมอาหารมนุษย์ เช่น การผลิตนมถั่ว                                                                             

เหลอืง ซ่ึงมคีวามต้องการไม่มากเท่าในอตุสาหกรรม

การผลิตอาหารสัตว์

 ถั่วเขียว ปริมาณการใช้ประโยชน์ในไทย 

มีน้อยกว่าปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้ นอกจากนั้น                                                                                             

ยังมีแนวโน ้มของการเป ็นผู ้ส ่ งออกมากข้ึน 

ประกอบกับกัมพูชา และเมียนมาร์ มีอัตราการ

เติบโตเพิ่มขึ้น จึงมีศักยภาพท่ีจะใช้กัมพูชาและ

เมียนมาร์ในการผลิตถั่วเขียว เพื่อความมั่นคงของ                                                                                                

การใช้ประโยชน์ในการส่งออก

 ถัว่ลสิง ไทยต้องน�าเข้าและมคีวามจ�าเป็น

ที่จะต้องน�าเข้าผลผลิตจากประเทศเพ่ือนบ้านท้ัง 

3 ประเทศ เน่ืองจากมอัีตราการเตบิโตของผลผลติ

ที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะจากเมียนมาร์ประเทศเดียว  

ก็เพยีงพอต่อการใช้ประโยชน์ในประเทศไทย

ศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 
ถัว่เหลือง ถัว่เขียว และถัว่ลิสง 
ในประเทศเพือ่นบ้านของไทย
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 ยทุธศาสตร์พชื 4 ชนดินี ้เป็นยุทธศาสตร์ของ

ไทยในภาพรวม ซึ่งมีผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้อง

เป็นจ�านวนมาก ดงันัน้การจัดท�ายทุธศาสตร์ส�าหรบั

พชือาหารแต่ละชนดิในการศกึษาน้ี จงึต้องจัดท�าใน

ภาพกว้าง โดยใช้รปูแบบของความสัมพันธ์เชิงเหตุ

และผล (Cause and Effect Relationship) และ

ใช้ปัจจัยหลายอย่างของโมเดล PETILE SIPOC 

และ BSC เข้ามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ภาค

รัฐและภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน การ

ผลิต การเคลื่อนย้ายผลผลิต การใช้ประโยชน์ใน

อุตสาหกรรมต่อเนื่อง การออกกฎหมายและการ

บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎระเบียบ นโยบาย 

และมาตรการต่างๆ ได้พิจารณาน�ากลยุทธ์และ

แผนงานในส่วนที่เกี่ยวข้องไปด�าเนินการ โดย

ค�านึงถึงการบูรณาการให้เป ็นส ่วนหน่ึงของ

ยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้วย

 กรอบกลยุทธ์ของพืชทั้ง 4 ชนิด ประกอบ

ด้วย 3 มิติ ได้แก่ มิติด้านความยั่งยืน มิติด้าน

ความพอเพียง และมิติด้านคุณภาพและความ

ปลอดภัย ดังนี้

 เป็นกลยุทธ์ที่เก่ียวกับด้านพันธุ์ การเพิ่ม

ศักยภาพการผลิต การส่งเสริมให้มีการใช้ระบบ

การเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) 

เพื่อแก้ปัญหาดังน้ี 

 1)	 การขาดแคลนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์

คุณภาพดี

 ไทยก�าลังขาดแคลนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์

ถั่วทั้ง 3 ชนิด ยกเว้นข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ซึ่งไม่มี

ปัญหาเรื่องพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม 

เน่ืองจากมีบริษัทเมล็ดพันธุ ์ของบริษัทเอกชน  

เข้ามาด�าเนินงานในเชิงธุรกิจมากกว่า 30 ปี และมี

การพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมาอย่างต่อเน่ือง                                                                  

จนมีความหลากหลายของพันธุ์ และมีการผลิต

เมล็ดพันธุ์ลูกผสมในรูปแบบอุตสาหกรรมออก

มาจ�าหน่าย ทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน                        

เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้ ให้เหมาะสมกับสภาพ

แวดล้อม และการจัดการของเกษตรกรในแต่ละ

ท้องถิ่น โดยมีนักวิชาการของบริษัทเข้าไปด�าเนิน

การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้                                                         

ยุทธศาสตร์ด้านความมัน่คง 
และความปลอดภัยทางอาหารของ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่เหลือง 
ถัว่เขียว และถัว่ลิสง

มิติด้านความยัง่ยืน

ความยั่งยืน ความพอเพียง
คุณภาพ

ความปลอดภัย
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อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่เกษตรกรส่วนหนึ่ง

ไม่สามารถที่จะจัดการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิต

ตามศกัยภาพของพนัธ์ุ และได้ผลผลิตทีม่คีณุภาพดี                                                                              

ตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการได้ จึงท�าให้

เกษตรกรยังคงได้รับผลตอบแทนการผลิตต�่า

 ทั้งนี้ตลาดเมล็ดพันธุ ์ข ้าวโพดลูกผสม

ในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอาจมีปัญหาถูก

ประเทศอื่นแย่งไป ซึ่งเป็นผลจากการท่ีไทยยัง

ไม่มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้มีการวิจัย

และพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมให้

เกษตรกรน�าไปใช้เพาะปลูก ดังนั้นถ้าประเทศ

เพื่อนบ้านมีการอนุญาตให ้ใช ้พันธุ ์ข ้าวโพด

ดัดแปลงพันธุกรรมในการเพาะปลูกแล้ว ไทยคง  

จะต้องสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม                                                                       

ไปอีก เช่นเดียวกับกรณีของฟิลิปปินส์และที่ก�าลัง

จะเกิดขึ้นกับเวียดนาม ที่กล่าวเช่นนี้ได้ เพราะ

จากการศึกษาข้อมูลในประเทศเพื่อนบ้าน พบว่า 

พร้อมที่จะรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม เนื่องจาก

ให้ผลผลิตดีกว่า การจัดการง่ายกว่า และให้ก�าไร

มากกว่า

 ส่วนการศกึษากับพชืตระกลูถัว่ทัง้ 3 ชนิด                                                                          

นั้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มีปัญหาหลาย

ประการ ได้แก่ ขาดแคลนพันธุ์ที่มีความเหมาะ

สมกับช่วงเวลาการเพาะปลูก การจัดการของ

เกษตรกร สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น การ

เข้าถึงพันธุ ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้ยาก 

และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีไม่เพียงพอกับความ

ต้องการ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่

การวิจยัและพฒันาพนัธุ ์ และการผลติเมลด็พนัธุ ์       

มแีต่หน่วยงานของภาครัฐเท่าน้ันที่รับผิดชอบใน

การด�าเนินงาน นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรยังมี

การจัดการในด้านการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวที่     

ไม่เหมาะสม เนือ่งจากเกษตรกรมองว่าถ่ัวทัง้สาม

ชนดินัน้เป็นพชืรอง จึงไม่เห็นความส�าคัญของการ

จัดการอย่างเหมาะสมเพื่อให้ได้รับผลผลิตสูงและ

มีคุณภาพดี ผลผลิตที่ได้จึงต�่าและคุณภาพของ

ผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งผล

ให้ขายได้ในราคาที่ไม่จูงใจ เนื่องจากมีต้นทุนการ

ผลิตสูง ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากค่าจ้างแรงงานในการ

เก็บเกี่ยวที่สูง จึงท�าให้ได้รับผลตอบแทนต�่า

 ความส�าเรจ็ในการพฒันาพนัธุแ์ละพัฒนา                                                              

การผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ประกอบด้วย 

 (1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาค

เอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการพัฒนาพันธุ์ การ

ผลิตเมล็ดพันธุ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิต                                                                                    

ที่เหมาะสม เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและ

คุณภาพของผลผลิต และการรับซื้อคืนในราคา

ยุติธรรมตามคุณภาพ นอกจากน้ีควรน�าระบบ

การผลิตแบบมีสัญญามาใช้ ซ่ึงสามารถใช้ได้กับ

เกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ทั้งในประเทศ และใน

ประเทศเพื่อนบ้าน ดังที่เคยมีการใช้มาแล้วภาย

ใต้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-

แม่โขง (ACMECS) 

 (2) การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วน                                                                         

ท้องถิ่นตลอดจนองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ในระดับต�าบล ให้เข้ามามีส่วนร่วมหลักใน                            
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	 2)	การเพิ่มการผลิตในประเทศ

 การเพิม่การผลติพชืทัง้ 4 ชนดิในประเทศ

ยังคงมีความเป็นไปได้อีกมาก รวมทั้งการเพิ่ม

ประสทิธภิาพจากการผลติ ทีใ่นปัจจบุนัยงัถอืได้ว่า

อยู่ในระดับต�่า จะท�าให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วย

ผลผลิตลดลง และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น  

จะส่งผลให้ราคาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกร

ดขีึน้ แต่ปัญหาเกีย่วกบัการเพิม่ผลผลติของพชืน้ัน 

คือ ต้องมีการเร่งรัดพัฒนาพันธุ์ใหม่ของถั่วเหลือง 

ถัว่เขยีว และถัว่ลสิง และท�าการผลติเมลด็พนัธ์ุดี

ให้พอเพยีงต่อความต้องการของเกษตรกร ส�าหรบั

ปัญหาด้านต้นทนุค่าแรงแพงนัน้ กไ็ด้มกีารพฒันา

เครื่องปลูกและเครื่องเก็บเก่ียวเข้าไปทดแทน

แรงงานบางส่วนอยูบ้่างแล้ว ส่วนปัญหาเก่ียวกบั

นโยบายการแทรกแซงราคา หรอืประกันราคาพชื

เศรษฐกิจชนิดอ่ืน ทีม่ผีลกระทบท�าให้พืน้ทีเ่พาะ

ปลกูของพชืทัง้ 4 ชนิดลดลง ถ้ามกีารยกเลกิและ

ปล่อยให้เป็นไปตามกลไกของตลาดแล้วก็คาดว่า

เกษตรกรจะหันมาปลกูพชืทัง้ 4 ชนิดเพิม่ขึน้อกี

มาก

 การที่ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสงนั้น 

ไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�าคัญ จึงท�าให้ได้รับการ

สนับสนุนจากภาครัฐไม่เพียงพอ อีกทั้งยังได้ผล

ตอบแทนต�่าสู ้การปลูกพืชแข่งขันชนิดอื่นไม่ได้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่สนใจที่จะปลูกเป็นพืช

หลัก แต่ข้อเท็จจริงถั่วทั้ง 3 ชนิด เป็นพืชที่มีข้อดี

ที่ส�าคัญ คือ ช่วยบ�ารุงดิน จึงส่งผลดีต่อพืชหลักที่

ปลูกสลับกับการปลูกถั่ว ท�าให้พืชหลักได้ผลผลิต

สูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงควรจะมีการส่งเสริมและ

สนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากข้ึน 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมให้มีการน�าไป

ปลูกในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และควรให้

ความรู้ รวมทั้งสร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรถึง

ประโยชน์ที่จะได้รับจากการปลูกพืชตระกูลถั่วใน

การประหยัดการใช้น�้าชลประทาน การเพิ่มความ

อุดมสมบูรณ์ให้แก่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยในพืชตาม 

และการช่วยตัดวงจรของโรคและแมลงที่เป็น

ปัญหาของพืชหลักที่เกิดจากการปลูกพืชชนิด

เดียวซ�้ากัน

การบูรณาการระหว่าง เกษตรกร ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน เพื่อสร้างรายได้เพิ่มจากการผลิตถั่ว

ทั้ง 3 ชนิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น 

 (3) การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร

ทางวชิาการในสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิต                                                                       

พันธุ์ถั่วและเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งในด้านการวิจัยและ

พัฒนาพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการส่ง

เสริมการผลิต 
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 3)	การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ																																																										

ใช ้ ระบบการท�าการเกษตรแบบมีสัญญา	

(Contract Farming)

 ในการผลิตพืชทั้ง 4 ชนิดภายในประเทศ

นั้น ปัญหาส�าคัญที่พบ คือ การขาดแคลนพันธุ์ดี

และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เกษตรกรมีการจัดการ

ในการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม 

และมีต้นทุนค่าแรงงานสูง ท�าให้มีประสิทธิภาพ

ต�่า ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตาม                             

ทีอุ่ตสาหกรรมต่างๆ ต้องการ จงึท�าให้ขายผลผลติ                                                              

ได้ในราคาต�่าและสู ้ราคาผลผลิตที่น�าเข้าจาก

ต่างประเทศไม่ได้ ดังนั้นเพื่อท่ีจะให้มีการผลิต

ในประเทศต่อไป ทางหน่วยงานของภาครัฐและ                                                                   

เอกชน เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการ        

เกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์การเกษตร 

และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ 

และอุตสาหกรรมอาหาร จึงควรท่ีจะได้มีการ

ร่วมมือกันในการในการส่งเสริมและพัฒนาการ

ผลิต เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต 

และคุณภาพของผลผลิต โดยการใช้ระบบการท�า                                                                

การเกษตรแบบมีสัญญามาใช้ เพื่อสนับสนุนการ

จัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี                                                                     

ปุ๋ย สารเคมีที่จ�าเป็น และถ่ายทอดเทคโนโลยี

การผลิตที่เหมาะสมไปให้แก่เกษตรกรที่ เข ้า

ร่วมโครงการ เมื่อได้ผลผลิตแล้วผู้ประกอบการ

จะต้องรับซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงกันไว้ตาม

คุณภาพที่ระบุไว้ในสัญญา

 

 ระบบการท�าการเกษตรแบบมสีญัญา เป็น                                                                   

สิ่งที่ทางราชการ พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในท้องถิ่น 

และเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้ผู้

ประกอบการไทยเข้าไปด�าเนินการเป็นอย่างมาก 

เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังท�าการเกษตร   

แบบด้ังเดิมอยู่ คือมีการเก็บเมล็ดพันธุ์จากพันธุ์

เก่ามาเพาะปลูกเอง ซ่ึงสืบทอดกันมานานแล้ว 

มีความขาดแคลนเงินทุนส�าหรับจัดซื้อปัจจัยการ

ผลิต และขาดตลาดภายในประเทศที่จะรองรับ

ผลผลิต โดยต้องการให้ผู้ประกอบการไทยช่วย

เหลือในการจัดหาปัจจัยการผลิตบางส่วนให้ โดย

เฉพาะเมล็ดพันธุ์ดี การถ่ายทอดเทคโนโลยีการ

จัดการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวที่เหมาะสม และ

การรับซื้อผลผลิตในราคาที่เป็นธรรม เป็นการ

สร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าเมื่อมีผลผลิต

ออกมาแล้วจะมีผู้เข้าไปรับซ้ือ นอกจากน้ันแล้ว

การท�าการเกษตรแบบมีสัญญาจะท�าให้ผู้ที่น�าเข้า

ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองจะได้รับการยกเว้น

จากมาตรการการห้ามน�าเข้าในบางช่วงเวลาด้วย
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 เป็นกลยุทธ์ท่ีเกี่ยวกับการส่งเสริมให้

ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหลง่ผลิต รวมทั้งส่งเสริม                                                                                                                

ให้ผูป้ระกอบการไทย ไปลงทนุการผลิตในประเทศ                                                                                        

เพื่อนบ้าน เพ่ือสร้างความพอเพียงกับการใช้ใน

ประเทศ ดังนี้

 1)	การส่งเสรมิให้ประเทศเพือ่นบ้านเป็น																																																																											

แหล่งผลิต

 ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ 

ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ยังมีผลผลิต

ของพืชอาหารทั้ง 4 ชนิดที่เหลือจากการใช้

ภายในประเทศอีกเป็นปริมาณมาก และมีการส่ง

ออกไปต่างประเทศอยู่แล้ว จึงสามารถท่ีจะน�า                                                            

เข้ามาใช้ในอตุสาหกรรมต่างๆ ของไทยได้มากขึน้                                                                 

นอกจากนั้นแล้วประเทศท้ัง 3 ยังมีศักยภาพสูง                                                                       

ในการขยายพืน้ทีเ่พาะปลูกได้อกี เนือ่งจากมีพืน้ท่ี                                                                      

และสภาพแวดล้อมเหมาะสม มีต้นทนุการผลติต�า่                           

เป็นโอกาสของผู ้ประกอบการไทยที่สนใจจะ                                                                           

เข้าไปลงทุนท�าการผลิต เพื่อการน�าเข้ามาใช ้

ในประเทศ แต่ควรมีการส่งเสริมและถ่ายทอด 

เทคโนโลยีไปให้แก่เกษตรกร และผู้ประกอบการ 

ตลอดจนเจ้าหน้าที่ในประเทศเพื่อนบ้าน

เพื่อให้สามารถท�าการผลิตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ

และความปลอดภัยตามมาตรฐานของไทย ซึ่ง

จะช่วยลดปัญหาการน�าเข้าผลผลิตที่มีราคาถูก

แต่คุณภาพต�่าเข้ามาแข่งขันกับผลผลิตภายใน

ประเทศได้ทางหน่ึง และจะต้องมีการปรับปรุง

แก้ไขกฎระเบยีบ และมาตรการส�าหรบัการน�าเข้า                                                              

ผลผลติจากประเทศเพือ่นบ้านให้มคีวามเหมาะสม                                                                 

และทนักบัสภาพการณ์ทีเ่ปล่ียนแปลง โดยเฉพาะ

อย่างยิ่งมาตรการในการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

และถั่วเหลือง ต้องมีการพัฒนาบุคลากร สถานที่ 

อุปกรณ์ส�าหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

ตามด่านที่เกี่ยวข้องกับการน�าเข้าสินค้าเกษตรให้

เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเคลื่อนย้าย

สินค้า โดยการลดความยุ่งยากและเวลาที่ต้องใช้                                                                         

ในการขออนุญาต การตรวจสอบ และการอนุญาต 

เพื่อรองรับกับปริมาณสินค้าที่จะเพิ่มขึ้น ซึ่งจะ

ช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสามารถใน

การแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ด้วย 

	 2)	การส่งเสรมิให้ผูป้ระกอบการไทยลงทนุ																																																										

การผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน

 การสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้ลงทุน

ท�าการผลิตพืชอาหาร 4 ชนิด ใน ลาว  กัมพูชา 

และเมียนมาร์ น้ัน ตรงกับนโยบายของทั้ง 3 

ประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี ข้อควรพิจารณา

ในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู ้ประกอบการ                                                      

ไทยออกไปลงทนุท�าการผลติในประเทศเพือ่นบ้าน                                                                                  

ประการแรก คือ ความเสี่ยงที่จะมีผู้ประกอบการ

จากประเทศอื่น เช่น อินเดีย จีน และเวียดนาม 

มิติด้านความพอเพียง
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ที่มีความต้องการวัตถุดิบจากพืชทั้ง 4 ชนิด      

ในปริมาณมากเช่นเดียวกับไทย เข้าไปแย่งซ้ือ

ผลผลิตในราคาที่สูงกว่า จึงควรจะสนับสนุนให้                                                           

ออกไปส่งเสริมให้มีการผลิตในบริเวณที่อยู่ใกล้

กับชายแดนไทยที่เกษตรกรมีความคุ ้นเคยกับ

การใช้พนัธุ ์ เมลด็พนัธ์ุ และเทคโนโลยีในการผลติ 

ตลอดจนเครื่องจักรกลการเกษตรจากไทยอยู ่

แล้ว การส่งเสริมให้มีการผลิตตามบริเวณที่อยู่

ใกล้กับชายแดนไทยจะมีความสะดวกต่อการ

ขนส่งผลผลิตเข้าไทยตามด่านต่างๆ ซึ่งจะท�าให้มี

ต้นทุนการขนส่งต�่ากว่าของประเทศคู่แข่ง

 ประการต่อมา คือ เมื่อมีการเข้าร่วม

เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว และมีการ

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนผลิต

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่ว

ลิสงในประเทศเพื่อนบ้าน ผู้ประกอบการควร

จะสามารถน�าผลผลิตกลับเข้ามาใช้เป็นวัตถุดิบ

ภายในประเทศได้อย่างเสร ี แต่การด�าเนินงานนัน้                                                                                

อาจจะไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากประเทศ

เพื่อนบ้านบางประเทศอาจยังไม่มีความพร้อม

ในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ                                                           

นอกจากน้ี แต่ละประเทศยังคงมีการก�าหนด

นโยบายและมาตรการต่างๆ ไว้เพือ่เป็นการปกป้อง                                                             

เกษตรกรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อ

เน่ืองภายในประเทศของตน ดังเช่นกรณีที่ไทย                              

ก�าหนดมาตรการให้มีการน�าเข้าข้าวโพดเลี้ยง

สัตว์ได้เพียง 6 เดือน ต้ังแต่เดือนมีนาคมถึง

สิงหาคม และการก�าหนดให้ผู้ที่น�าเข้าเมล็ดถั่ว

เหลืองได้ ต้องผ่านทาง 7 สมาคมและ 11 บริษัท

เท่านั้น ซึ่งท�าให้เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน

•   ไทยประสบปัญหาการผลิตพืชอาหาร 4 ชนิด คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถัว่เหลือง 
    ถัว่เขียว และถัว่ลิสง ทีล่ดลงอย่างต่อเนือ่ง ท�าให้ต้องน�าเข้าเพิม่ขึ้นทุกปี 

•   การส่งเสริมให้เกิดความมัน่คงและยัง่ยืนในพืชอาหารทั้งสีช่นิด ต้องใช้กลยุทธ์
    ด้านความยัง่ยืน ด้านความพอเพียง ด้านคุณภาพและความปลอดภัย

•   ไทยควรมีนโยบายสร้างความร่วมมือกับ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ เพือ่ผลิตพืช
    อาหารทั้งสีช่นิดอย่างมีคุณภาพ และได้มาตรฐานความปลอดภัย ก่อนทีจ่ะส่งกลับ
    เข้ามาในไทย
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ได้รับผลกระทบ จากการที่ได้ลงทุนในการผลิต

แล้วไม่มีผู้เข้าไปรับซื้อ หรือเมื่อมีผู้รับซื้อแล้วแต่

ไม่สามารถน�าเข้าประเทศไทยได้ทันที ท�าให้ต้อง

เก็บไว้ก่อน ส่งผลให้มีต้นทุนสูงขึ้นและผลผลิต

อาจจะเสื่อมคุณภาพลงไปเรื่อยๆ เนื่องจากมีการ

เก็บไว้เป็นเวลานานในสภาพที่ไม่เหมาะสม หรือ

ไม่ก็อาจจะถูกพ่อค้าจากจีนและเวียดนามแย่งซื้อ

จนไทยสูญเสียฐานการผลิตไป

 จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบ

การค้าตามชายแดนและเจ้าหน้าที่ตามด่านต่างๆ 

ที่อยู่ติดกับลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ พบว่า 

แม้ทางหน่วยงานต่างๆ ของไทยที่เกี่ยวข้องกับ                                     

การน�าเข้าและส่งออกสินค้าจากพืชจะมีนโยบาย

ในการให้บริการ การออกเอกสาร และการ

ตรวจสอบสินค้าในปริมาณที่มากขึ้น และมีความ

สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมีการเปิดด่านผ่อนปรน

และด่านถาวรมากขึ้น เพื่อรองรับการเข้าเป็น

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ในขณะเดียวกัน

หน่วยงานตรวจพืชของกรมวิชาการเกษตร ยังมี

บุคลากรไม่เพียงต่อภารกิจท่ีเพิ่มข้ึนจากการดูแล

ด่านที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท�างาน 

ยานพาหนะและงบประมาณไม่เพยีงพอทีจ่ะสนอง                                                           

ตอบต่อความต้องการใช้บริการของภาคเอกชนที่

เพิม่ขึน้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงเวลาท่ีมกีารเปิด

ด่านให้มีการน�าเข้าสินค้าบางอย่างในช่วงเวลา   

ที่จ�ากัด เช่น เมือ่มีผลผลติจากการเกบ็เกีย่วออกมา                         

พร้อมกันในปริมาณมาก โดยที่พ่อค้าท้องถิ่นไม่มี                               

ไซโลส�าหรับอบ หรือสถานที่เก็บผลผลิตเพียงพอ                                

และต้องการขายให้แก่ผู้ประกอบการฝั่งไทยทันที                                                                  

เป็นต้น ดังนัน้จงึสมควรอย่างยิง่ทีท่างกรมวิชาการ

เกษตรจะได้พิจารณาถึงกลยุทธ์และแผนงาน      

ที่จะต ้องด�าเนินการในการเสริมสร ้างความ

สามารถในการให้บรกิารตรวจสอบสนิค้าเกษตรใน

ปรมิาณมากได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
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 เป็นกลยทุธ์ทีเ่กีย่วกบัการพัฒนาเกษตรกร 

และสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยี

ทีท่นัสมัย และการบังคบัใช้กฎหมาย และระเบยีบ

ปฏิบัติ ให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน ตลอดจนการ

ผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน 

เป็นต้น 

 1)	การพฒันาเกษตรกรและสร้างเกษตรกร

รุ่นใหม่

 เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนัก

ถึงความส�าคัญของการผลิตอย่างมีคุณภาพ และ                                                           

มีความปลอดภัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาด                                                           

ความรูค้วามเข้าใจอย่างถกูต้อง ส่วนใหญ่เกษตรกร

มักท�าการเกษตรแบบส่งต่อกันมาจากรุ ่นสู ่รุ ่น 

จากเพื่อนบ้านสู่เพื่อนบ้าน รวมทั้งจากการบอก

กล่าวของพ่อค้าคนกลาง ท�าให้ได้ผลผลิตที่ด้อย

คณุภาพ มีต้นทนุการผลิตสูงกว่าทีค่วรจะเป็น ดงันัน้                                                             

จึงจ�าเป็นจะต้องพัฒนาเกษตรกรรุ่นเก่า ซ่ึงท�าได้                                                                           

โดยการฝึกอบรม การดงูานจากเกษตรกรทีป่ระสบ                                                                          

ความส�าเรจ็ เป็นต้น ส่วนการสร้างเกษตรกรรุน่

ใหม่ ท�าได้โดยการสนับสนุนให้ได้รับการศึกษา

ที่สูงขึ้น การให้ได้รับข้อมูล รวมทั้งสารสนเทศ 

ทีเ่ป็นองค์ความรูท้ีห่ลากหลายมากขึน้ เช่น เรื่อง

การตลาด การลงทุน เป็นต้น

มิติด้านคุณภาพและความปลอดภัย

 2)	ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบ

 ไทยเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ค้าสินค้าเกษตร                                                                       

รายใหญ ่ของโลกและของภูมิภาคอาเซียน 

ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศนับวันจะมีแต่

ความซับซ้อนและยุ่งยากมากขึ้น จากการบังคับ

ใช้กฎหมาย และกฎระเบียบส�าหรับปฏิบัติต่างๆ                          

รวมทัง้การทีต้่องปฏบัิตติามกฎเกณฑ์และมาตรฐาน

ด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้าทั้ง

ของไทยและของประเทศคู่ค้า ซึ่งผู้ประกอบการ

จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด แต่จากการ

ศึกษานี้พบว่า มีกฎหมายของไทยบางฉบับที่มีกฎ

ระเบียบหลายอย่างที่สมควรจะได้รับการทบทวน 

ปรับปรุงและแก้ไข ให้ทันสมัยและสอดคล้อง

กับของประเทศอาเซยีนและสากล ซึง่จะเป็นการ

ช่วยส่งเสริมการผลิต การค้า และการลงทุน เพื่อ

ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้แก่เกษตรกรและ

ผู้ประกอบการ เป็นการเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแข่งขันให้แก่ผู้ที่ด�าเนินการอยู่แล้ว และ
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ช่วยส่งเสริมให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมมากขึ้น เช่น 

การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชในหลาย

ประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับการเข้า

ถึงเชื้อพันธุกรรมส�าหรับใช้ในการปรับปรุงพันธุ์ 

การแบ่งปันผลประโยชน์ การให้สิทธ์ิในพันธุ์พืช

ใหม่ และการให้ความคุ้มครองพันธุ์พืชใหม่อย่าง

มีประสิทธิภาพ จะเป็นทางหนึ่งในการสร้างแรง

จูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน หรือขยายการ

ลงทุนในธุรกิจเมล็ดพันธุ์มากขึ้น ทั้งการพัฒนา

พันธุ ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยี

สมัยใหม่ในพืชส�าคัญทางเศรษฐกิจอีกหลาย

ชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ 

ถั่วลิสงซึ่งเป็นพืชผสมตัวเอง การละเมิดสิทธิ ์

ในพันธุ์ใหม่สามารถท�าได้โดยง่าย 

 การเร่งรัดให้มีการจัดท�ากฎหมายเกี่ยว

กับความปลอดภัยทางชีวภาพออกมาให้บังคับ

ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยส่งเสริม

ให้มีการน�าเทคโนโลยีชีวภาพเข้ามาใช้ในการวิจัย

และพัฒนาพันธุ์ รวมทั้งการผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้

มีคุณสมบัติและคุณภาพที่ดีขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 

ช่วยให้เกษตรกรเพิม่ผลผลติ ลดต้นทุนการผลติ                                                                          

และเพิ่มรายได้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับผลผลิต                                                                             

ทีน่�าเข้าจากต่างประเทศได้ เป็นการจูงใจให้เกษตรกร                                                                             

ยังคงต้องการที่จะเพาะปลูกพืชต่อไป เป็นการ

สร้างความม่ันคงและยั่งยืนของการผลิตให้แก่

ประเทศ นอกจากน้ี ในส่วนที่เก่ียวข้องกับข้าว

โพดเลี้ยงสัตว์ จะท�าให้มีการพัฒนาพันธุ์และ

การผลิตเมล็ดพันธุ ์ข ้าวโพดลูกผสมดัดแปลง

พันธุกรรมออกมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ และ

สามารถส่งออกไปจ�าหน่ายในประเทศที่มีการ

อนญุาตให้เกษตรกรใช้เพาะปลกูแล้วด้วย ช่วยไทย

ให้สามารถรักษาตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม

และด�ารงสถานะของการเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ ์

ข้าวโพดของอาเซียนไว้ได้
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แนวทางเพิ่มศักยภาพการผลิตโดยความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
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 ข้อเสนอแนะภาพรวมของแผนยทุธศาสตร์                                                                  

นี้เป็นแนวทางที่จะใช้ประโยชน์ที่ไทยได้รับจาก

การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีประเด็น

หลักเก่ียวกับการใช้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่ง

วัตถุดิบ โดยพิจารณาในด้านการใช้ประโยชน์จาก

ความแตกต่างของแต่ละประเทศ (Competitive 

Advantage) และต้องการทีจ่ะขยายตลาดให้มาก

ขึน้ เพือ่ประชากรของภูมภิาคอาเซยีน 600 ล้านคน  

สรุปได้ดังนี้

 1)	การทบทวนนโยบายและมาตรการที่

ไม่เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงในการผลิต

 การแทรกแซงราคาและการจ�าน�าผลผลติ 

ในพืชแข่งขัน

 การออกกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยว 

ข ้องกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ ์พืชดัดแปลง

พันธุกรรม

	 2)	 การปรบัปรงุกฎหมายและกฎระเบยีบ																																																																	

ให้สอดคล้องกับพนัธกรณกีารเข้าเป็นประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน

 การใช้กฎระเบยีบการค้าในประเทศสมาชกิ                                                                     

ให้เป็นไปอย่างเดยีวกนั (Harmonization of Rules 

and Regulation)

 ทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการ

อนุญาตให้น�าเข้าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และ

เมล็ดถั่วเหลือง

ข้อเสนอเชงินโยบายเพือ่สร้างเสถยีรภาพ และความมั่นคงของพืชทั้ง 4 ชนิด
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 3)	 การแก้ปัญหาขาดแคลนพันธุ์ดีและ

เมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ

 สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ใหม่ให้

มีความหลากหลาย

 จัด ต้ั งศูนย ์ขยายพัน ธุ ์พืช ไร ่ภายใต  ้

ความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร

 ส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตรและกลุ่ม

เกษตรกรท�าการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ�าหน่าย

เพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์

 4)	 การส่งเสริมผู้ประกอบการเข้าไป

ลงทุนด้านการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน

 กมัพชูา: ส่งเสรมิการผลติข้าวโพดเลีย้งสตัว์ 

ถัว่เหลอืง และถัว่เขยีว ในจงัหวดับนัเตยีเมยีนเจย 

พระตะบอง ไพลิน และเสียมเรียบ

 ลาว: ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ 

และถั่วเหลืองในแขวงไชยะบุรี อุดมไชย บ่อแก้ว 

และเวียงจันทน์

 เมียนมาร์: ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยง

สตัว์ ถ่ัวลสิง และถัว่เขียว ในรฐัคะยนิ คะยา และฉาน

 5)	 การพัฒนาด่านตรวจสินค้าเกษตร

เพือ่อ�านวยความสะดวก	ในการเคล่ือนย้ายวตัถดุบิ																																																																																											

กลับเข้าประเทศ

 พัฒนาด่านตรวจสินค้าเกษตรให้สามารถ

ตรวจสอบสินค้าได้ทั้งหมด (พืช สัตว์ ประมง)

ในจุดเดียว และด�าเนินการได้เบ็ดเสร็จ

 พฒันาระบบสารสนเทศให้เช่ือมต่อข้อมลู                                                            

การขออนญุาต การอนญุาต และการวิเคราะห์สนิค้า                                                                   

ให้เข้าถึงได้โดยง่ายและลดต้นทนุการด�าเนนิงาน
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สนับสนุน
การพัฒนาพันธ์ุใหม่

ใช้กฎระเบียบการค้า
ในประเทศสมาชิก
ให้เป็นแบบเดียวกัน

การแทรกแซงราคา
การจํานําผลผลิต

พัฒนาด่านตรวจสินค้าเกษตร
ให้สามารถตรวจสอบสินค้า

ในจุดเดียว

กัมพูชา

ลาว

เมียนมาร์

พัฒนาระบบสารสนเทศ
ให้เช่ือมต่อข้อมูลการรอนุญาต

 และวิเคราะห์สินค้าให้เข้าถึงได้โดยง่าย

ส่งเสริมการผลิต

การออกกฎหมายและกฎระเบียบ
การวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช

ดัดแปลงพันธุกรรม

ทบทวนปรับปรุง
มาตรการในการ
อนุญาตให้นําเข้า
เมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เมล็ดถั่วเหลือง

จัดตัง้ศูนย์ขยายพันธุ์
พืชไร่

ส่งเสริมกลุ่มเกษตรกร
ผลิตเมล็ดพันธุ์
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การแก้ปัญหา
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ดร.เกรียงศักดิ์	สุวรรณธราดล

นางชุติมา	รัตนเสถียร	

นายนิพนธ์	ดิลกคุณานันท์	

ดร.นิพนธ์	เอี่ยมสุภาษิต	

นายพิพัฒน์	แก้วปลั่ง	

นางพจนา	วีระโสภณ	

ดร.สงกรานต์	จิตรากร	

นายวิชา	ธิติประเสริฐ	

นางชณิกา	เอี่ยมสุภาษิต	

นางอุไรวรรณ	ดิลกคุณานันท์	

นางศิริพร	ไวยวุฒ ิ   

รายนามคณะผูว้ิจัย

หัวหน้าโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

ที่ปรึกษาโครงการ

ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

ผู้ร่วมวิจัย

การเงินและบัญชี
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