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ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งสามารถสนับสนุนการพัฒนาศูนย์กลางการผลิต
เมล็ดพันธุ์พืชรองรับประชาคมอาเซียน (Seed Hub) ตามนโยบายของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์
สวก. ขอขอบคุณ ส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ที่ได้สนับสนุน
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1. สถานการณ์พช
ื เศรษฐกิจไทยในอาเซียน
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และถัว่ ลิสง เป็น
พืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญของไทยที่มีการใช้บริโภคภายใน
ประเทศและการส่งออกมาอย่างยาวนาน แต่พื้นที่เพาะ
ปลูกและผลผลิตภายในประเทศได้ลดลงไปมากจากหลาย
สาเหตุ ในขณะที่ความต้องการผลผลิตเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบ
ส�ำหรับอุตสาหกรรมการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ และ
ใช้สำ� หรับการบริโภคภายในครัวเรือนและเพือ่ การส่งออก
มีเพิม่ ขึน้ มาโดยตลอด ไทยจึงต้องพึง่ พาการน�ำเข้าจากต่าง
ประเทศ แต่ก็ยังประสบปัญหาผลผลิตที่ไม่ได้มาตรฐาน
และไม่ปลอดภัยเท่าที่ควร
ในขณะที่เพื่อนบ้านของไทย คือ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ยังมีศักยภาพใน
การเพิม่ ผลผลิต และรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการผลิตพืชทัง้ สีช่ นิดเพือ่ การส่งออก
กอปรกับการรวมตัวกันเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เมื่อปลายปี 2558 ซึ่งมี
เป้าหมายที่จะเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and
Production Base) จึงเป็นโอกาสของไทยในการขยายฐานการผลิต การค้า และ
การลงทุน เพื่อน�ำผลผลิตมาใช้ในการเสริมสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงทาง
อาหารอย่างยั่งยืนของพืชทั้งสี่ชนิด
ไทยได้ให้การรับรองแถลงการณ์ว่าด้วยความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน
ซึง่ แถลงการณ์ดงั กล่าวว่าด้วย (1) กรอบนโยบายบูรณาการความมัน่ คงด้านอาหาร
ของอาเซียน และ (2) แผนกลยุทธ์ความมั่นคงด้านอาหารของอาเซียน ที่มุ่งให้มี
ความร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา และความเสี่ยงในการขาดแคลนอาหาร และ
การเข้าถึงซึ่งอาหารของประชากรที่ส่วนใหญ่ยังยากจนในภูมิภาคอาเซียน ความ
ร่วมมือดังกล่าวเพือ่ เปิดโอกาสให้ทกุ ประเทศของอาเซียน จะต้องเร่งรัดพัฒนาการ
เพิ่มการผลิตอาหารในประเทศ และเปิดโอกาสให้มีการเข้าไปลงทุนการผลิต และ
ส่งเสริมการผลิตอาหาร เพื่อความมั่นคงทางอาหารของภูมิภาคอย่างยั่งยืน
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ดังนั้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมของประเทศ จึงสมควรที่จะต้องมีแผน
ยุทธศาสตร์รายพืชทีค่ รอบคลุมทัง้ ในมิตกิ ารเพิม่ ศักยภาพการผลิตของประเทศเพือ่
การพึง่ พาตนเอง และในมิตกิ ารใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดยการขยายฐานการผลิตและการลงทุนไปยังประเทศเพือ่ นบ้านทีม่ สี ภาพแวดล้อม
ทีเ่ หมาะแก่การปลูกพืชดังกล่าว ตลอดจนการแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบต่างๆ
ให้เอื้อต่อการเข้าไปลงทุน และการน�ำเข้าผลผลิตเพื่อเสริมในส่วนที่ขาดแคลนใน
ประเทศ
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1.1 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
1.1.1 สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียน
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์เป็นวัตถุดบิ ส�ำคัญส�ำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของ
หลายประเทศในกลุม่ อาเซียนทีย่ งั ไม่มคี วามมัน่ คงของอุปทาน เนือ่ งจากบางประเทศ
สามารถผลิตได้เกินความต้องการใช้ภายในประเทศ แต่บางประเทศยังผลิตได้ไม่
เพียงพอต่อความต้องการใช้ ท�ำให้ต้องน�ำเข้าจากทั้งประเทศอาเซียนด้วยกันเอง
และจากประเทศนอกอาเซียน ดังนั้นประเทศอาเซียนจึงจัดให้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
เป็นพืชอาหารส�ำคัญชนิดหนึง่ ทีจ่ ะต้องร่วมมือกันสนับสนุนและเร่งรัดให้มกี ารเพิม่
การผลิตภายในประเทศ และเปิดโอกาสให้มกี ารเข้าไปลงทุนท�ำการผลิต เพือ่ สร้าง
ความมั่นคงด้านอาหารให้แก่ภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
พื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ของอาเซียนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง โดยมีพื้นที่
ปลูกทัง้ หมด 61.553 ล้านไร่ในปี 2552 เหลือเพียง 60.568 ล้านไร่ในปี 2556 หรือ
ลดลง ร้อยละ 1.60 แต่ผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น โดย
มีผลผลิตรวม 36.670 ล้านตัน ในปี 2552 เพิ่มเป็น 39.594 ล้านตัน ในปี 2556
หรือเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 7.97 เป็นอัตราการเติบโตของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นในทุก
ประเทศของอาเซียนที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เป็นที่น่าสังเกตว่าการเพิ่มขึ้นของ
ผลผลิตในอาเซียน อยู่บนพื้นฐานของพื้นที่ปลูกที่ลดลง ชี้ให้เห็นถึงประสิทธิภาพ
การผลิตที่ดีขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งน่าจะมาจากการใช้พันธุ์ดีที่เป็นข้าวโพดพันธุ์ลูกผสม
และเมื่อศึกษาถึงประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ จากค่าเฉลี่ยผลผลิตต่อ
หน่วยพืน้ ทีข่ องแต่ละประเทศในอาเซียนของแต่ละปี พบว่ามีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ จาก
631 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2552 เป็น 677 กิโลกรัมต่อไร่ ในปี 2556 หรือเพิ่มขึ้น
ร้อยละ 7.29 ซึง่ เป็นไปในทิศทางเดียวกันในทุกประเทศของอาเซียน เป็นการยืนยัน
ได้ว่าผลผลิตโดยรวมที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการใช้พันธุ์ดีที่เป็นพันธุ์ลูกผสม
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1.1.2 สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย
ในช่วงปี 2552-2556 ประเทศไทยมีการเพาะปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ประมาณ
7.099-7.541 ล้านไร่ ได้ผลผลิตประมาณ 4.616-5.063 ล้านตัน ซึ่งไม่เพียงพอต่อ
ความต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ในช่วงเวลาเดียวกันทีม่ ปี ระมาณ 4.8496.402 ล้านตัน ท�ำให้ต้องมีการน�ำเข้าทั้งจากประเทศเพื่อนบ้านและจากประเทศ
นอกอาเซียนเข้ามาใช้ และคาดว่าในอนาคตจะต้องมีการน�ำเข้าเพิม่ มากขึน้ เนือ่ งจาก
อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ได้คาดหมายว่าความต้องการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จะมีการ
เติบโตเพิม่ ขึน้ ประมาณร้อยละ 7.27 ต่อปี ในขณะทีผ่ ลผลิตภายในประเทศนัน้ คาด
ว่าจะมีอตั ราการเพิม่ ขึน้ เพียงร้อยละ 2.05 ต่อปีเท่านัน้ ดังนัน้ จึงอาจจะกล่าวได้วา่
อุปสงค์ของผลผลิตในประเทศในขณะนีม้ มี ากกว่าอุปทานแล้ว จ�ำเป็นอย่างยิง่ ทีจ่ ะ
ต้องสร้างความมั่นคงของอุปทานข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้พอเพียงกับอุปสงค์ของ
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่เพิ่มขึ้น
การผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในไทย ในภาพรวมมีการแบ่งพืน้ ทีป่ ลูกเป็น 3 ประเภท
คือ (1) ประเภทที่มีพื้นที่เหมาะสมสูงกับเหมาะสมปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 25
ของพืน้ ทีเ่ พาะปลูก (2) ประเภทพืน้ ทีเ่ หมาะสมเล็กน้อยหรือไม่เหมาะสม ประมาณ
ร้อยละ 28 และ (3) ประเภทบุกรุกป่า อีกร้อยละ 47 ดังนั้นปัญหาหลักของการ
ผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในไทย คือ การบุกรุกป่า ซึง่ เป็นโจทย์ใหญ่ทปี่ ระเทศจะต้อง
เปลี่ยนแปลงพื้นที่ดังกล่าว โดยการจัดท�ำ Zoning ของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่าง
เหมาะสม
ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการวิจยั และพัฒนาพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์ทใี่ ช้
ในเขตร้อนมากกว่าประเทศอืน่ ในอาเซียน ท�ำให้เมล็ดพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์ลกู ผสม
จากไทยสามารถน�ำไปใช้เพาะปลูกได้ในหลายประเทศ เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ เมียนมาร์ กัมพูชา และ สปป.ลาว โดยมีบริษัทชั้นน�ำของโลกเข้ามาตั้ง
ฐานการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมใหม่ๆ ที่ให้ผลผลิตสูง และเหมาะสม
กับสภาพการเพาะปลูกทีห่ ลากหลาย เพือ่ ให้เกษตรกรได้เลือกใช้อย่างต่อเนือ่ ง รวม
ทัง้ บริษทั มีโครงสร้างพืน้ ฐานทีแ่ ข็งแกร่ง มีศกั ยภาพสูง และธุรกิจเมล็ดพันธุข์ า้ วโพด
เลีย้ งสัตว์ของภาคเอกชนในประเทศไทยมีความก้าวหน้ามาก เมือ่ เทียบกับประเทศ
อืน่ ในกลุม่ อาเซียน นับเป็นจุดแข็งของประเทศ แต่นโยบายด้านการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีชีวภาพที่จะเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่จะสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศ
ยังไม่ถูกน�ำมาพิจารณา ณ ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่สามารถก�ำหนดนโยบายที่ชัดเจน
เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช โดยใช้เทคโนโลยีพันธุวิศวกรรม ซึ่งเป็น
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เทคโนโลยีสมัยใหม่ ทีส่ ามารถน�ำไปใช้ในการพัฒนาพันธุพ์ ชื ให้มคี วามต้านทานต่อ
โรคและแมลง และสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสมต่างๆ ตลอดจนการปรับปรุงพันธุ์
พืชให้มีผลผลิตและคุณภาพตรงตามความต้องการของอุตสาหกรรมแปรรูปและผู้
บริโภคได้ ปัจจุบนั มีหลายประเทศทัว่ โลกทัง้ ประเทศทีก่ ำ� ลังพัฒนาและพัฒนาแล้ว
ได้มีการใช้พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมดัดแปลงพันธุกรรมที่สามารถลดต้นทุนการผลิต
และเพิม่ ผลผลิตได้มากขึน้ เรือ่ ยๆ นับเป็นจุดอ่อนของประเทศไทยทีใ่ นอนาคตหาก
มีการใช้พันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ดัดแปลงพันธุกรรมในประเทศอาเซียนเพิ่มมากขึ้น
จะส่งผลให้เกิดความเสีย่ งในการสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดเลีย้ งสัตว์ในอาเซียน
เช่นเดียวกับฟิลิปปินส์ ซึ่งเคยเป็นผู้น�ำเข้าเมล็ดพันธุ์จากไทย เป็นต้น
ในช่วงระยะเวลามากกว่า 20 ปี ทีผ่ า่ นมา (2530-2552) มีการน�ำข้าวโพดเลีย้ ง
สัตว์ไปใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอาหารสัตว์ในประเทศเป็นหลักถึงร้อยละ 93.1
ของผลผลิตทั้งหมดภายในประเทศ และมีการส่งออกในส่วนที่เหลือ แต่ความ
ต้องการใช้ในการผลิตอาหารสัตว์มกี ารเพิม่ ขึน้ อย่างต่อเนือ่ งมาโดยตลอด เนือ่ งจาก
ประเทศไทยมีการพัฒนาการผลิตปศุสตั ว์เพิม่ ขึน้ อย่างรวดเร็ว เพือ่ ตอบสนองความ
ต้องบริโภคภายในประเทศและการส่งออกแต่ละปี ท�ำให้ระยะหลังมีการน�ำเข้า
เมล็ดข้าวโพดมาจากต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผลผลิตภายในประเทศ
ไม่เพียงพอ โดยเฉพาะในปีที่เกิดภาวะฝนแล้งและน�้ำท่วม
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นวัตถุดิบที่มีคุณค่าทางอาหารดีกว่าวัตถุดิบอื่นๆหลาย
ชนิด และในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทยได้ใช้ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์เป็นวัตถุดบิ ประมาณ
40 เปอร์เซ็นต์ของอาหารสัตว์ทั้งประเทศ จากการศึกษาข้อมูลของส�ำนักงาน
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เศรษฐกิจการเกษตรที่ได้รายงานว่าปริมาณการผลิตและการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ในประเทศในปี 2552-2556 เมื่อท�ำการเปรียบเทียบปริมาณผลผลิตกับปริมาณที่
ใช้ในแต่ละปี พบว่ามีปริมาณอุปสงค์และอุปทานที่ใกล้เคียงกัน แต่เมื่อพิจารณา
จากข้อมูลของสมาคมผูผ้ ลิตอาหารสัตว์ไทยในช่วงปี 2552-2557 พบว่าอุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ไทยมีการใช้เมล็ดข้าวโพดเพิ่มขึ้นจาก 4.849 ล้านตันในปี 2552 เป็น
6.777 ล้านตันในปี 2557 และมีอัตราการเติบโตประมาณ 7.27 เปอร์เซ็นต์ต่อปี
ซึ่งถ้าพิจารณาจากผลผลิตที่ผลิตได้ในช่วงปี 2552-2556 ประมาณปีละ 4.6165.022 ล้านตันทีม่ อี ตั ราการเพิม่ ขึน้ ของผลผลิตเพียง 1.85 เปอร์เซ็นต์ และเมือ่ รวม
เข้ากับปริมาณการน�ำเข้าที่รายงานไว้ปีละไม่เกิน 4 แสนตันต่อปีแล้ว จะพบว่า
ตัวเลขผลผลิตรวมกับการน�ำเข้านัน้ ต�ำ่ กว่าปริมาณการใช้จริงมาก จึงเป็นทีน่ า่ สังเกต
ว่าข้าวโพดส่วนหนึ่งที่น�ำมาใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์น่าจะได้มาจากการน�ำ
เข้าจากต่างประเทศที่ไม่มีการบันทึกสถิติไว้
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1.2 ถั่วเหลือง
1.2.1 สถานการณ์ถั่วเหลืองในอาเซียน
ถัว่ เหลืองเป็นพืชทีใ่ ห้โปรตีนและน�ำ้ มันสูง จึงเป็นวัตถุดบิ ทีน่ อกจากจะมีความ
ส�ำคัญต่อวัฒนธรรมการแปรรูปอาหารในรูปแบบต่างๆ ของชุมชนท้องถิ่นมาเป็น
เวลานานแล้ว ยังเป็นวัตถุดิบส�ำคัญที่มีการใช้ในปริมาณมากส�ำหรับอุตสาหกรรม
สกัดน�ำ้ มัน อุตสาหกรรมแปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร และอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ซงึ่
สามารถใช้ได้ในรูปของเมล็ดถั่วเหลืองและกากถั่วเหลือง ในปี 2555 ประเทศ
อาเซียนสามารถผลิตถั่วเหลืองได้ผลผลิตเมล็ดถั่วเหลืองรวมกันเพียง 1.461 ล้าน
ตัน แต่มคี วามต้องการเมล็ดถัว่ เหลืองรวมกันถึง 6.914 ล้านตัน ท�ำให้บางประเทศ
อาเซียนที่มีการบริโภคถั่วเหลืองในปริมาณมากแต่มีผลผลิตไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ เช่น อินโดนีเซีย ไทย เวียดนาม และมาเลเซีย ต้องมีการน�ำเข้าในแต่ละ
ปีในปริมาณมาก ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการน�ำเข้าจากประเทศนอกอาเซียนซึ่งมีต้นทุน
การผลิตที่ต�่ำกว่ามากเนื่องจากมีการใช้พันธุ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมในการ
เพาะปลูก ดังนั้นประเทศอาเซียนจึงจัดให้ถั่วเหลืองเป็นพืชอาหารส�ำคัญอีกชนิด
หนึ่งที่จะต้องร่วมมือกันสนับสนุนและเร่งรัดให้มีการเพิ่มการผลิตภายในประเทศ
และเปิดโอกาสให้มีการเข้าไปลงทุนท�ำการผลิตเพื่อสร้างความมั่นคงด้านอาหาร
ให้แก่ภูมิภาคอาเซียนอย่างยั่งยืน
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1.2.2 สถานการณ์ถั่วเหลืองในประเทศไทย
จากการศึกษาข้อมูลการผลิตถัว่ เหลืองในประเทศไทย ณ ปัจจุบนั อยูใ่ นสถานะ
ทีข่ าดความมัน่ คงและยัง่ ยืนเป็นอย่างมากโดยในรอบ 12 ปีทผี่ า่ นมา (2545- 2556)
พืน้ ทีเ่ พาะปลูกมีปริมาณลดลงอย่างต่อเนือ่ งจาก 1.3 ล้านไร่ในปี 2545 เหลือเพียง
0.259 ล้านไร่ในปี 2556 หรือลดลงร้อยละ 77.06 โดยร้อยละ 70.45 ของพื้นที่
ปลูกถัว่ เหลืองทัง้ หมดอยูใ่ นเขตภาคเหนือได้แก่ จังหวัดแพร่ เชียงใหม่ แม่ฮอ่ งสอน
น่าน และเชียงราย ร้อยละ 29.42 อยูใ่ นเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ จังหวัด
เลย และชัยภูมิ ร้อยละ 0.13 อยู่ในเขตภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี
เกษตรกรที่ยังคงปลูกถั่วเหลืองอยู่ในปัจจุบัน ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรรายย่อย
ที่ปลูกถั่วเหลืองมาหลายชั่วอายุคน ดังนั้นเกษตรกรในกลุ่มนี้จึงเป็นเกษตรกรที่มี
ประสบการณ์ แต่ด้วยข้อจ�ำกัดบางประการไม่ว่าด้วยเรื่องการขาดแคลนพันธุ์และ
เมล็ดพันธุด์ ี ไม่มคี วามเข้าใจในการท�ำการเกษตรทีถ่ กู ต้องและเหมาะสม ขาดการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาปรับใช้ในกระบวนการผลิต ขาดการบริหารจัดการทรัพยากร
ทีม่ อี ยูม่ าใช้ประโยชน์เพือ่ ลดต้นทุนการผลิต จึงส่งผลให้ประสิทธิภาพการผลิตและ
คุณภาพของผลผลิตต�่ำ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะเป็นประเทศที่มีประสิทธิภาพการ
ผลิตสูงเป็นอันดับหนึง่ ของประเทศในกลุม่ อาเซียนก็ตาม (ในระหว่างปี 2552-2556
ได้ผลผลิตเฉลี่ย 265 กิโลกรัมต่อไร่) และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง แต่
ด้วยพืน้ ทีป่ ลูกถัว่ เหลืองทีล่ ดลงเป็นอย่างมาก ซึง่ เป็นผลมาจากการขาดแคลนพันธุ์
และเมล็ดพันธุ์ดี และราคาผลผลิตตกต�่ำ ส่งผลให้เกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอื่น
ที่ให้ผลตอบแทนดีกว่า จึงท�ำให้ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของผลผลิตลดลง
มากที่สุดจากปี 2552 มีผลผลิต 0.156 ล้านตัน แต่ในปี 2556 ลดลงเหลือเพียง
0.070 ล้านตัน
ปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีส�ำหรับประเทศไทย สาเหตุส่วน
หนึ่งมาจากเกษตรกรนิยมปลูกถั่วเหลืองพันธุ์เชียงใหม่ 60 และ สจ 5 ซึ่งเป็นพันธุ์
เก่าทีไ่ ด้รบั การพัฒนามานานแล้วกันอย่างแพร่หลาย จึงท�ำให้เกษตรกรมีความเสีย่ ง
ต่อการระบาดของโรคและแมลง ส�ำหรับพันธุ์ใหม่ที่จะน�ำไปส่งเสริมให้เกษตรกร
เลือกใช้ให้เหมาะสมกับช่วงเวลาการเพาะปลูกและการจัดการของเกษตรกรใน
แหล่งผลิตต่างๆ ซึ่งจะต้องมาจากการวิจัยและพัฒนาโดยหน่วยงานภาครัฐมีไม่
เพียงพอ นอกจากนั้นแล้วการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของไทยยังเป็นการด�ำเนิน
งานของผู้ประกอบการรายย่อย โดยผู้ประกอบการรายใหญ่ให้ความสนใจน้อย
เพราะมีปัญหาด้านการพัฒนาพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการคุ้มครองพันธุ์
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ดังนั้นจึงตกเป็นหน้าที่ของภาครัฐโดยเฉพาะกรมวิชาการเกษตรที่ต้องท�ำทั้งการ
พัฒนาพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และการส่งเสริมเพื่อกระจายพันธุ์ที่ดีสู่เกษตรกร
จึงไม่สามารถด�ำเนินการได้อย่างทั่วถึง ท�ำให้เกษตรกรต้องเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง
หรือซื้อจากพ่อค้าท้องถิ่น หรือจากเพื่อนบ้าน ซึ่งขาดเทคโนโลยีการผลิต และการ
เก็บรักษาอย่างถูกวิธีที่จะไม่ให้เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองที่มีน้�ำมันและโปรตีนในเมล็ด
มากเสือ่ มความงอกลงอย่างรวดเร็ว จึงเป็นปัญหาหนึง่ ในการเพิม่ ประสิทธิภาพการ
ผลิตและคุณภาพของผลผลิตของประเทศ
การใช้ประโยชน์ถั่วเหลืองในประเทศไทยมีการใช้ทั้งในระดับครัวเรือนและ
อุตสาหกรรม ส�ำหรับการใช้ในระดับชุมชน (ไม่มีข้อมูลเป็นทางการ) แต่มีการน�ำ
ไปใช้ท�ำผลิตภัณฑ์อาหารในหลายรูปแบบ และหลากหลายมีจ�ำหน่ายตามตลาด
ท้องถิน่ ทัว่ ไป ซึง่ ส่วนใหญ่จะใช้ถวั่ เหลืองทีผ่ ลิตในประเทศ ส�ำหรับภาคอุตสาหกรรม
จะใช้ในอุตสาหกรรมสกัดน�ำ้ มัน อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร
มนุษย์ ทัง้ 3 กลุม่ อุตสาหกรรมมีความต้องการใช้เมล็ดถัว่ เหลืองประมาณปีละ 2.33
ล้านตัน ซึง่ ไม่รวมกับการน�ำเข้ากากถัว่ เหลือง โดยร้อยละ 81.23 ใช้ในโรงงานสกัด
น�้ำมัน ร้อยละ 14.81 ใช้ในโรงงานอาหารสัตว์ และร้อยละ 3.95 ใช้ในโรงงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์อาหาร ในปริมาณถั่วเหลืองที่ใช้ทั้งหมดในปี 2556 ร้อยละ 90
เป็นถัว่ เหลืองทีน่ ำ� เข้าจากประเทศทีป่ ลูกถัว่ เหลืองดัดแปลงพันธุกรรม (GMOs) ซึง่
มีปริมาณ 1.68 ล้านตัน จากสหรัฐอเมริกา บราซิล และอาร์เจนตินา คิดเป็นมูลค่า
31,323 ล้านบาท ส�ำหรับข้อก�ำหนดการน�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองในปี 2557 ซึ่งคณะ
รัฐมนตรีได้มมี ติให้ความเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการพืชน�ำ้ มันและน�ำ้ มันพืชเสนอ
โดยให้เปิดตลาดเสรีการน�ำเข้าภายใต้กรอบองค์การการค้าโลก ครั้งละ 3 ปี คือ
เปิดตลาดเสรีน�ำเข้าไม่จ�ำกัดปริมาณ และช่วงเวลาการน�ำเข้า อัตราภาษีน�ำเข้าใน
โควตาร้อยละ 0 นอกโควตา ร้อยละ 80 ส�ำหรับแนวทางการบริหารการน�ำเข้ามี
ผูม้ สี ทิ ธินำ� เข้า 7 สมาคม กับ 11 บริษทั และก�ำหนดให้ผมู้ สี ทิ ธินำ� เข้าให้การสนับสนุน
และส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองภายในประเทศโดยให้มีการรับซื้อในราคาประกัน
ขั้นต�่ำ ซึ่งปัจจุบันมีปัญหามากส�ำหรับพ่อค้าท้องถิ่นตามชายแดนติดกับประเทศ
เพือ่ นบ้านทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นกลุม่ ดังกล่าว จะต้องท�ำหนังสือรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้าฟอร์ม
ดี (Form D) ทีย่ งุ่ ยากในการปฏิบตั ใิ นบางพืน้ ที่ แต่พอ่ ค้าท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ น 11 จังหวัด
เป้าหมาย (ติดชายแดนประเทศเพื่อนบ้าน) สามารถน�ำเข้าได้ภายใต้ยุทธศาสตร์
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawady-Chao
Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy: ACMECS) แต่จะต้อง
ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการภายใต้โครงการ Contract Farming กับจังหวัด
เป้าหมาย มีหนังสือรับรองแหล่งก�ำเนิดสินค้าและใบรับรองสุขอนามัยประกอบการ
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ขออนุญาตน�ำเข้าซึง่ อุปสรรคดังกล่าวภาครัฐต้องเร่งปรับปรุงกฎระเบียบให้เอือ้ ต่อ
การค้าและการลงทุน ไม่เช่นนั้นแล้วถ้าเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้วมี
ภาคเอกชนออกไปส่งเสริมให้มกี ารผลิตในประเทศเพือ่ นบ้าน อาจไม่ได้ผลผลิตกลับ
เข้าประเทศไทย เนือ่ งจากประเทศจีนและเวียดนาม อาจให้ราคาสูงกว่า และเข้าไป
แย่งซื้อเสียก่อน เพราะมีความต้องการใช้ผลผลิตถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
ดังนัน้ เมือ่ พิจารณาถึงผลผลิตเมล็ดถัว่ เหลืองภายในประเทศในช่วงเวลาเดียวกัน
แล้วจะพบว่ามีปริมาณเพียง 1-2 แสนตันต่อปีเท่านั้น และยังมีแนวโน้มที่จะลดลง
ต่อไปอีกแสดงให้เห็นถึงความไม่สมดุลกันเป็นอย่างมากระหว่างอุปสงค์ของถั่ว
เหลืองจากอุตสาหกรรมต่างๆ ในภาพรวมและอุปทานของเมล็ดถั่วเหลืองที่ไทย
ผลิตได้อย่างไรก็ตามแม้วา่ ไทยสามารถจะน�ำเข้าเมล็ดถัว่ เหลืองและกากถัว่ เหลือง
จากแหล่งต่างๆ ได้ในราคาที่ถูกกว่าผลผลิตภายในประเทศเนื่องจากการผลิตถั่ว
เหลืองทั้งโลกยังสามารถที่จะเพิ่มปริมาณได้อีกมาก จากการใช้พันธุ์ถั่วเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรมไปเพาะปลูก ซึ่งจะท�ำให้ราคาถั่วเหลืองในตลาดโลกลดต�่ำลง
จนท�ำให้ราคาของเมล็ดถัว่ เหลืองน�ำเข้าถูกกว่าราคาของผลผลิตในประเทศ ก็ยงั มี
ความจ�ำเป็นที่จะต้องมีการส่งเสริมให้มีการเพาะปลูกถั่วเหลืองภายในประเทศไว้
ให้ได้ เพื่อทดแทนการน�ำเข้าส่วนหนึ่ง และเป็นการลดความเสี่ยงจากการที่ต้อง
พึง่ พาการน�ำเข้าจนมากเกินไป นอกจากนัน้ แล้วถ้าประเทศไทยยังคงมีการก�ำหนด
นโยบายที่จะให้มีการเพาะปลูกถั่วเหลือง โดยการใช้พันธุ์ที่ไม่ได้เกิดจากการใช้
เทคโนโลยีดัดแปลงพันธุกรรมต่อไป เพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในอุตสาหกรรมอาหารที่
สามารถจะสร้างความแตกต่างของสินค้าส�ำหรับตลาดเฉพาะ (Niche Market) ได้
ก็ควรจะมีการน�ำระบบการท�ำเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (Contract Farming) ระหว่าง
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมต่างๆ กับเกษตรกรไปใช้และเพิ่มราคารับซื้อเมล็ดถั่ว
เหลืองให้สูงขึ้นเพื่อจูงใจให้เกษตรกรหันมาเพาะปลูกถั่วเหลืองเพิ่มขึ้นได้
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1.3 ถั่วเขียว
1.3.1 สถานการณ์ถั่วเขียวในอาเซียน
ถัว่ เขียวเป็นพืชทีอ่ ดุ มไปด้วยวิตามินอี ซึง่ เป็นสารต่อต้านอนุมลู อิสระและเป็น
แหล่งของโปรตีน รวมทัง้ คาร์โบไฮเดรตชัน้ ยอด ถัว่ เขียวสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์
ได้แทบทุกส่วน โดยเมล็ดใช้เป็นอาหารของมนุษย์และสัตว์ ส่วนล�ำต้นและเปลือก
ที่เหลือสามารถน�ำมาไถกลบลงดินเพื่อช่วยบ�ำรุงดินให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ถั่วเขียว
สามารถน�ำมาแปรรูปและใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย เช่น การน�ำมาใช้เพาะ
ถั่วงอก หรือใช้ท�ำแป้งถั่วเขียว ท�ำวุ้นเส้น ท�ำซาหริ่ม หรือท�ำเป็นขนมต่างๆ กาก
ถัว่ เขียวเหลือจากโรงงานวุน้ เส้นสามารถน�ำมาใช้ทำ� เป็นอาหารสัตว์ หรือใช้ทำ� เป็น
ปุ๋ยอินทรีย์
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พื้นที่ปลูกถั่วเขียวของอาเซียนส่วนใหญ่อยู่ใน 4 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย
ฟิลิปปินส์ ไทย และเมียนมาร์ ในภาพรวมพื้นที่เพาะปลูกถั่วเขียวของอาเซียนมี
แนวโน้มเพิ่มขึ้น โดยปี 2552 มีพื้นที่เพาะปลูกรวมทั้งหมด 8.239 ล้านไร่ เพิ่มขึ้น
เป็น 8.603 ล้านไร่ ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.54 และ
เป็นแนวโน้มทีเ่ พิม่ ขึน้ ในทุกประเทศของอาเซียนทีป่ ลูกถัว่ เขียว ยกเว้น อินโดนีเชีย
และ ฟิลิปปินส์ ที่มีอัตราการเติบโตของพื้นที่ปลูกที่ลดลง ในปี 2555 เมียนมาร์
เป็นประเทศทีม่ พี นื้ ทีป่ ลูกถัว่ เขียวมากทีส่ ดุ คือ 6.862 ล้านไร่และฟิลปิ ปินส์มพี นื้ ที่
ปลูกถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ 0.034 ล้านไร่
สอดคล้องกับปริมาณพืน้ ทีเ่ พาะปลูกทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่งผลให้ปริมาณผลผลิตถัว่ เขียว
ในอาเซียนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นด้วย โดยเพิ่มขึ้นจาก 2.241 ล้านตัน ในปี 2552 เป็น
2.337 ล้านตัน ในปี 2555 คิดเป็นอัตราการเติบโตของผลผลิตที่เพิ่มขึ้นร้อยละ
1.33 และเป็นแนวโน้มที่คล้ายคลึงกันกับทุกประเทศในอาเซียน ยกเว้น
อินโดนีเชีย และ ฟิลิปปินส์ ที่มีอัตราการเติบโตของผลผลิตที่ลดลงร้อยละ 1.08
และ 1.14 ตามล�ำดับ และในปี 2555 เมียนมาร์ เป็นประเทศที่มีผลผลิตถั่วเขียว
มากที่สุด คือ 1.344 ล้านตัน และฟิลิปปินส์มีผลผลิตถั่วเขียวน้อยที่สุด คือ 0.019
ล้านตัน
ในด้านประสิทธิภาพการผลิตถัว่ เขียวของทัง้ 4 ประเทศผูผ้ ลิตหลัก เมือ่ พิจารณา
จากผลผลิตเฉลี่ยต่อหน่วยพื้นที่เก็บเกี่ยว มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเล็กน้อยจาก 284
กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2552 เป็น 287 กิโลกรัมต่อไร่ในปี 2555 คิดเป็นสัดส่วนที่เพิ่ม
ขึ้นร้อยละ 0.92 เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของปี 2552 และ
เมื่อพิจารณาเป็นรายประเทศแล้ว จะเห็นได้ว่า เฉลี่ยจากช่วงปี 2552-2555 ไทย
จะมีผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ที่ต�่ำที่สุด คือ 112 กิโลกรัมต่อไร่ เช่นเดียวกับเมียนมาร์
ที่มีผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เพียง 196 กิโลกรัมต่อไร่ซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่า เมียนมาร์และ
ไทยต้องเร่งรัดพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวที่ให้ผลผลิตสูง และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
เพื่อให้ได้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างเพียงพอต่อความต้องการใช้บริโภค
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1.3.2 สถานการณ์ถั่วเขียวในประเทศไทย
จากข้อมูลการผลิตถั่วเขียวของไทย ชี้ให้เห็นว่า ในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา การ
ผลิตถั่วเขียวอยู่ในสภาวะที่คงตัว ทั้งนี้อาจเป็นเพราะเกษตรกรยังมีความพึงพอใจ
กับราคาทีข่ ายได้ อย่างไรก็ดผี ลผลิตแต่ละปีมแี นวโน้มลดลง ด้วยประสิทธิภาพการ
ผลิตทีค่ อ่ นข้างต�ำ่ และพืน้ ทีป่ ลูกลดลงท�ำให้เกษตรกรเสียโอกาสทีจ่ ะเพิม่ รายได้ให้
กับตนเอง
การผลิตถั่วเขียวของไทยมีการผลิตอยู่ 2 ช่วง คือ ระหว่างเดือนพฤษภาคม
– ตุลาคม และระหว่างเดือนพฤศจิกายน – เมษายน ส่วนระยะการเก็บเกี่ยวอยู่ใน
ช่วงเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม และ มกราคม – มิถุนายน แหล่งผลิตที่ส�ำคัญคือ
จังหวัดเพชรบูรณ์ นครสวรรค์ สุโขทัย ตาก และพิจิตร ผลผลิตเฉลี่ย ในปี 2555
คือ 113 กิโลกรัมต่อไร่
การผลิตถั่วเขียวในไทย ผลผลิตมีแนวโน้มลดลงในรอบ 11 ปีที่ผ่านมา จาก
ผลผลิต 0.216 ล้านตัน ในปี 2545 ลดลงเหลือ 0.103 ล้านตัน ในปี 2555 เนือ่ งจาก
มีพื้นที่ปลูกลดลง ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ปริมาณการใช้ในประเทศก็ลดลง
จาก 0.192 ล้านตัน ในปี 2545 เหลือ 0.077 ล้านตัน ในปี 2555 ไทยมีการน�ำเข้า
ถั่วเขียวเพิ่มทุกปีจาก 1,072 ตัน ในปี 2546 เป็น 12,849 ตัน ในปี 2555 และมี
การส่งออกถั่วเขียวเพิ่มทุกปีจาก 18,448 ในปี 2546 เป็น 38,832 ตัน ในปี 2555
ชี้ให้เห็นว่าแม้จะมีปัญหาปริมาณการผลิตถั่วเขียวไม่เพียงพอ แต่ไทยยังสามารถ
บริหารจัดการปริมาณถั่วเขียวทั้งที่ผลิตได้ และน�ำเข้า จนสามารถส่งออกเพิ่มใน
ทุกปี
ไทยมีการน�ำถัว่ เขียวไปใช้ประโยชน์ทงั้ ทางตรงและการแปรรูปในภาคอุตสาหกรรม
ไทย การใช้ทางตรง (ในครัวเรือน และชุมชน) ได้แก่ การเพาะถั่วงอก ท�ำถั่วซีก
และท�ำขนมพื้นบ้านต่างๆ ส่วนการแปรรูป เช่น ท�ำวุ้นเส้น แป้งถั่วเขียว โปรตีน
เกษตร ฯลฯ
ปัญหาหลักของการผลิตถั่วเขียว คือขาดแคลนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
ส�ำหรับใช้เพาะปลูกในช่วงเวลาที่ต้องการ เกษตรกรส่วนใหญ่จะน�ำเมล็ดที่เก็บไว้
จากฤดูก่อนมาเป็นเมล็ดพันธุ์ หรือซื้อหา แบ่งปันจากเพื่อนบ้าน หรือตามร้านค้า/
หรือเมล็ดพันธุ์จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริม
การเกษตร หรือกรมส่งเสริมสหกรณ์ซงึ่ มีปริมาณไม่เพียงพอหรือทันต่อความต้องการ
ของเกษตรกร ดังนั้น เมล็ดพันธุ์ส่วนใหญ่ที่ใช้เพาะปลูกจึงมีคุณภาพต�่ำ เช่น อัตรา
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ความงอกต�ำ่ ขาดความสม�ำ่ เสมอ ผลผลิตจึงต�ำ่ และขาดคุณภาพส่งผลให้การวางแผน
การผลิตถัว่ เขียว และปริมาณการผลิตทีแ่ ท้จริงกระท�ำได้ยาก ไม่เป็นไปตามแผนที่
ต้องการ นอกจากนี้ การผลิตถัว่ เขียวยังขึน้ อยูก่ บั ความต้องการของตลาด ซึง่ ราคา
จะเป็นปัจจัยหลักในการก�ำหนดการผลิต ตลอดจนนโยบายประกันราคาพืชผลชนิด
อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างมากและส่งผลกระทบต่อการผลิตถั่วเขียว ท�ำให้ปริมาณ
ผลผลิตไม่เสถียร
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1.4 ถั่วลิสง
1.4.1 สถานการณ์ถั่วลิสงในอาเซียน
ในอาเซียนมีประเทศผูผ้ ลิตถัว่ ลิสง 8 ประเทศ ในจ�ำนวนนีก้ ารผลิตของไทยจัด
อยู่ในอันดับ 4 แต่ถ้านับเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านที่มีแนวชายแดนติดกับไทย ซึ่ง
ได้แก่ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา แล้ว ไทยผลิตถั่วลิสงได้มากเป็นอันดับที่
2 รองจากเมียนมาร์ แต่เมื่อพิจารณาผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ พบว่าปี 2556 ไทยมี
ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่เพียง 259 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งน้อยกว่า สปป.ลาว ที่ผลิตได้
341 กิโลกรัมต่อไร่ ทั้งที่ สปป.ลาว ด้อยกว่าไทยทั้งด้านเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยี
การผลิต แต่การที่ผลผลิตต่อหน่วยพื้นที่ของไทยน้อยกว่า สปป.ลาว นั้นอาจเนื่อง
มาจากดินของ สปป.ลาว ส่วนใหญ่เป็นดินภูเขาไฟที่มีความอุดมสมบูรณ์สูงโดย
ธรรมชาติ นอกจากนี้ สปป.ลาว ยังใช้เมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงซึ่งเป็นพันธุ์ที่ได้รับการ
พัฒนาแล้วจากไทย และเวียดนามในการผลิต
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1.4.2 สถานการณ์ถั่วลิสงในประเทศไทย
นอกจากผลผลิตต่อหน่วยพืน้ ทีท่ ไี่ ทยผลิตได้คอ่ นข้างน้อยแล้ว ในด้านปริมาณ
ผลผลิตถั่วลิสงที่ผลิตได้ พบว่า ใน 11 ปี ที่ผ่านมา การผลิตถั่วลิสงของไทยไม่พอ
ต่อความต้องการ ในช่วงปี 2546 ถึงปี 2556 การน�ำเข้าถั่วลิสงมีอัตราการขยาย
ตัวเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 14.32 และมีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ในทางตรงกันข้ามอัตราการเติบโต
ของพืน้ ทีผ่ ลิตถัว่ ลิสงลดลงร้อยละ 1.41 ซึง่ ส่วนหนึง่ เกิดจากการทีเ่ กษตรกรหันไป
ปลูกมีพืชอื่นที่ได้ราคาดีกว่า ในขณะที่ราคาผลผลิตถั่วลิสงไม่จูงใจ และต้นทุนการ
ผลิตสูง นอกจากนี้ ภาคอุตสาหกรรมมีการส่งออกผลิตภัณฑ์สำ� เร็จรูปเพิม่ ขึน้ ท�ำให้
ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น ปัจจุบันไทยพึ่งพาการน�ำเข้าถั่วลิสง
จากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน เช่น จีน และอินเดีย เป็นต้น หากประเทศเหล่านี้
ประสบปัญหาไม่สามารถส่งผลผลิตถัว่ ลิสงให้ไทยได้ในอนาคต อาจก่อให้เกิดความ
ขาดแคลนต่อภาคอุตสาหกรรมของไทย การส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านที่มี
ชายแดนติดกับไทยเพือ่ ให้เป็นฐานการผลิตถัว่ ลิสงให้จะช่วยลดความเสีย่ งนีไ้ ด้ ข้อ
ได้เปรียบของ เมียนมาร์ สปป.ลาว และกัมพูชา คือ มีดินที่อุดมสมบูรณ์ มีค่าแรง
ถูก มีวฒ
ั นธรรมประเพณีคล้ายคลึงกัน มีความเป็นญาติพนี่ อ้ งกันตามแนวชายแดน
ในด้านต้นทุนการผลิต พบว่า ผลจากการปรับค่าแรงขั้นต�่ำ ท�ำให้ค่าแรงของ
ไทยสูงกว่าประเทศเพื่อนบ้านมาก ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตของไทยสูง ในขณะที่
ภาคอุตสาหกรรมซือ้ ถัว่ ลิสงในราคาใกล้เคียงกับประเทศเพือ่ นบ้าน ท�ำให้เกษตรกร
ผูป้ ลูกถัว่ ลิสงขายได้ราคาต�ำ่ ไม่คมุ้ ทุน เกษตรกรบางรายจึงหันไปปลูกพืชอืน่ ทีร่ าคา
ดีกว่าแทน อนึ่ง วิธีการปลูกของเกษตรกร พบว่า มีการใช้สารเคมี เช่น
สารป้องกันก�ำจัดวัชพืช และศัตรูพชื สูงกว่าทีม่ กี ารแนะน�ำกัน ทัง้ นีเ้ พือ่ ให้ได้ผลผลิต
สูงเท่าที่ท�ำได้ ส่งผลให้มีสารเคมีตกค้างในผลผลิตสูง และท�ำให้ต้นทุนการผลิตสูง
ตามมา ดังนั้น จึงควรมีการพัฒนากระบวนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวด้วย
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกร และให้การ
เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่เกษตรกรอย่างต่อเนื่อง จริงจัง ในด้านการผลิต
ถัว่ ลิสงอย่างปลอดภัยและมีตน้ ทุนการผลิตทีเ่ หมาะสม นับเป็นอีกเรือ่ งหนึง่ ทีส่ มควร
กระท�ำ
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สถานการณ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ในไทย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

เป็นพืชที่ไทยมีจุดแข็งในด้านงานวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตเมล็ด
พันธุ์ นอกจากนีไ้ ทยยังมีเทคโนโลยีในการผลิตอาหารสัตว์ทดี่ ที สี่ ดุ ในโลกประเทศหนึง่ รวม
ทัง้ มีการส่งออกอาหารสัตว์เพิม่ ขึน้ แต่จะมีความเสีย่ งในด้านปริมาณและราคาของผลผลิต
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องมีการส่งเสริมให้มีการผลิตในประเทศเพื่อน
บ้าน เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพและความมั่นคงของวัตถุดิบ
ถั่วเหลือง

เป็นพืชเศรษฐกิจ 1 ใน 5 พืชที่อาเซียนจัดเป็นพืชน�ำร่องที่มีความส�ำคัญ เพื่อสร้าง
ความมัน่ คงทางอาหารของภูมภิ าคอาเซียน เนือ่ งจากเป็นพืชส�ำคัญทีม่ คี ณ
ุ ค่าทางโภชนาการ
สูงและใช้กับอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมน�้ำมันพืช และอุตสาหกรรมอาหาร
มนุษย์ แต่เป็นที่ทราบกันดีว่า ปัจจุบันอัตราการเติบโตของพื้นที่ปลูกในประเทศไทยลด
ลงมากที่สุดในกลุ่มประเทศอาเซียน ซึ่งปัจจุบันและอนาคตไทยยังมีความจ�ำเป็นต้องน�ำ
เข้าผลผลิตจากต่างประเทศเป็นจ�ำนวนมาก โดยเฉพาะจากประเทศที่ปลูกถั่วเหลือง
ดัดแปลงพันธุกรรม ท�ำให้สูญเสียเงินตราต่างประเทศ และมีความเสี่ยงสูงมากในด้าน
การน�ำเข้าในประเทศอย่างยั่งยืน
ถั่วเขียว

เป็นพืชหนึง่ ทีอ่ ยูใ่ นสถานภาพทีข่ าดความมัน่ คงของอุปทาน เนือ่ งจากผลผลิตภายใน
ประเทศมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนือ่ งในขณะทีอ่ ปุ สงค์เพิม่ ขึน้ จากข้อมูลสถานการณ์การ
ผลิตและส่งออก ดูเหมือนจะไม่ขาดแคลน และยังมีการส่งออกในปริมาณมากด้วย แต่ข้อ
เท็จจริงแล้วมีการใช้ในอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารลดลง เนื่องจากมีอุปทานของผลผลิต
และราคาทีไ่ ม่แน่นอน จึงท�ำให้ผปู้ ระกอบการในอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเฉพาะการผลิต
วุ้นเส้นหันไปใช้วัตถุดิบอื่นที่มีราคาถูกกว่าแทน
ถั่วลิสง

มีความส�ำคัญต่ออุตสาหกรรมการผลิตผลิตภัณฑ์อาหารของประเทศ และอุตสาหกรรม
ในด้านนีข้ องไทยยังมีศกั ยภาพอีกมากในการผลิต เพือ่ บริโภคและส่งออก แต่สถานการณ์
การผลิต ณ ปัจจุบันมีการผลิตลดลงอย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ประเทศไทยต้องน�ำเข้าถั่วลิสง
ในปริมาณที่เพิ่มขึ้น ปัญหาการผลิตในประเทศ คือ การขาดแคลนพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่
มีคณ
ุ ภาพเหมาะแก่การเพาะปลูก ตลอดจนเทคโนโลยีการเก็บเกีย่ วทีล่ ดการสูญเสีย และ
ประหยัดแรงงาน โดยเฉพาะการใช้เครือ่ งจักรกลการเกษตรขนาดเล็กในการปลูกและเก็บเกีย่ ว
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ศักยภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ถั่ว
เหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ในลาว กัมพูชา และเมียนมาร์
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

มีศักยภาพที่จะใช้เพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ เป็นฐานการผลิต จากการ
ประเมินคาดว่าสามารถผลิตได้เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ในอนาคต
ถั่วเหลือง

มีเพียงลาวประเทศเดียวที่มีอัตราการเติบโตของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น ส่วน
อีก 2 ประเทศมีอตั ราการเจริญเติบโตทีล่ ดลง และโอกาสทีจ่ ะผลิตได้ให้เพียง
พอต่อความต้องการใช้ในไทยมีนอ้ ยมาก ยกเว้นการผลิตเพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารมนุษย์ เช่น การผลิตนมถั่วเหลือง ซึ่งมีความต้องการไม่มากเท่าใน
อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตว์
ถั่วเขียว

ปริมาณการใช้ประโยชน์ในไทยมีน้อยกว่าปริมาณผลผลิตที่ผลิตได้
นอกจากนั้นยังมีแนวโน้มของการเป็นผู้ส่งออกมากขึ้น ประกอบกับกัมพูชา
และเมียนมาร์ มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้น จึงมีศักยภาพที่จะใช้กัมพูชาและ
เมียนมาร์ในการผลิตถั่วเขียว เพื่อความมั่นคงของการใช้ประโยชน์ใน
การส่งออก
ถั่วลิสง

ไทยต้องน�ำเข้าและมีความจ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเข้าผลผลิตจากประเทศ
เพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ เนื่องจากมีอัตราการเติบโตของผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะจากเมียนมาร์ประเทศเดียวก็เพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ใน
ประเทศไทย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2. ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความ
ปลอดภัยทางอาหารของพืชเศรษฐกิจ
กับการเป็นประชาคมอาเซียน
2.1 แนวคิดการจัดทำ�ยุทธศาสตร์รายพืช
การจัดท�ำยุทธศาสตร์ของประเทศไทยด้านความมัน่ คงและความปลอดภัยทาง
อาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง มีเป้าหมายเพื่อให้เกิด
ความมัน่ คงและความปลอดภัยทางอาหารของพืชทัง้ 4 ชนิดดังกล่าว โดยด้านความ
มั่นคงในที่นี้ หมายถึง การเข้าถึงอาหารทั้ง 4 ชนิดอย่างเพียงพอต่อการบริโภคใน
ประเทศ และมีการผลิตอย่างยัง่ ยืน ส่วนคุณภาพความปลอดภัย หมายถึง คุณภาพ
และความปลอดภัยของผลผลิตในพืชทั้ง 4 ชนิด ตั้งแต่ต้นน�้ำ คือการเป็นวัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และเมื่อผลผลิตถูกใช้ในการแปรรูปเป็นอาหารเพื่อ
การบริโภคย่อมจะส่งผลไปถึงการได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยต่อผู้
บริโภคซึ่งอยู่ปลายน�้ำด้วยเช่นกัน
ยุทธศาสตร์พชื 4 ชนิดนี้ เป็นยุทธศาสตร์ของไทยในภาพรวม ซึง่ มีผทู้ มี่ สี ว่ นได้
ส่วนเสียเกี่ยวข้องเป็นจ�ำนวนมาก ดังนั้นการจัดท�ำยุทธศาสตร์ส�ำหรับพืชอาหาร
แต่ละชนิดในการศึกษานี้ จึงต้องจัดท�ำในภาพกว้าง โดยใช้รปู แบบของความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Cause and Effect Relationship) และใช้ปัจจัยหลายอย่างของ
โมเดล PETILE SIPOC และ BSC เข้ามาพิจารณาร่วมกัน เพื่อให้ภาครัฐและภาค
เอกชนทีเ่ กีย่ วข้องกับการลงทุน การผลิต การเคลื่อนย้ายผลผลิต การใช้ประโยชน์
ในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง การออกกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งกฎ
ระเบียบ นโยบาย และมาตรการต่างๆ ได้พิจารณาน�ำกลยุทธ์และแผนงานในส่วน
ทีเ่ กีย่ วข้องไปด�ำเนินการ โดยค�ำนึงถึงการบูรณาการให้เป็นส่วนหนึง่ ของยุทธศาสตร์
ของประเทศไทยด้วย
การจัดท�ำยุทธศาสตร์พืชทั้ง 4 ชนิดใช้กรอบกลยุทธ์ 3 มิติ ประกอบด้วย มิติ
ความยั่งยืน มิติความพอเพียง และมิติคุณภาพและความปลอดภัย ดังนี้

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.1.1 กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน
เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวกับด้านพันธุ์ การเพิ่มศักยภาพการผลิต การส่งเสริมให้มี
การใช้ระบบการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) เพื่อแก้ปัญหาดังนี้
1) การขาดแคลนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี
ไทยก�ำลังขาดแคลนพันธุ์และเมล็ดพันธุ์ถั่วทั้ง 3 ชนิด ยกเว้น ข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ ซึง่ ไม่มปี ญ
ั หาเรือ่ งพันธุแ์ ละเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดลูกผสม เนือ่ งจากมีบริษทั เมล็ด
พันธุข์ องบริษทั เอกชนเข้ามาด�ำเนินงานในเชิงธุรกิจมากกว่า 30 ปี และมีการพัฒนา
พันธุ์ข้าวโพดลูกผสมมาอย่างต่อเนื่อง จนมีความหลากหลายของพันธุ์ และมีการ
ผลิตเมล็ดพันธุ์ลูกผสมในรูปแบบอุตสาหกรรมออกมาจ�ำหน่าย ทั้งในไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้เกษตรกรเลือกใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และ
การจัดการของเกษตรกรในแต่ละท้องถิน่ โดยมีนกั วิชาการของบริษทั เข้าไปด�ำเนิน
การส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตให้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัญหาที่
เกษตรกรส่วนหนึง่ ไม่สามารถทีจ่ ะจัดการเพาะปลูกให้ได้ผลผลิตตามศักยภาพของ
พันธุ์ และได้ผลผลิตที่มีคุณภาพดีตามที่ภาคอุตสาหกรรมต้องการได้ จึงท�ำให้
เกษตรกรยังคงได้รับผลตอบแทนการผลิตต�่ำ
ทั้งนี้ตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตอาจมี
ปัญหาถูกประเทศอื่นแย่งไป ซึ่งเป็นผลจากการที่ไทยยังไม่มีนโยบายที่ชัดเจนใน
การส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวโพดดัดแปลงพันธุกรรมให้เกษตรกร
น�ำไปใช้เพาะปลูก ดังนั้นถ้าประเทศเพื่อนบ้านมีการอนุญาตให้ใช้พันธุ์ข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมในการเพาะปลูกแล้ว ไทยคงจะต้องสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดลูกผสมไปอีก เช่นเดียวกับกรณีของฟิลิปปินส์ และที่ก�ำลังจะเกิดขึ้นกับ
เวียดนาม ทีก่ ล่าวเช่นนีไ้ ด้ เพราะจากการศึกษาข้อมูลในประเทศเพือ่ นบ้าน พบว่า
พร้อมทีจ่ ะรับพืชดัดแปลงพันธุกรรม เนือ่ งจากให้ผลผลิตดีกว่า การจัดการง่ายกว่า
และให้ก�ำไรมากกว่า
ส่วนการศึกษากับพืชตระกูลถั่วทั้ง 3 ชนิดนั้น พบว่า เกษตรกรส่วนใหญ่มี
ปัญหาหลายประการ ได้แก่ ขาดแคลนพันธุ์ที่มีความเหมาะสมกับช่วงเวลาการ
เพาะปลูก การจัดการของเกษตรกร สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น การเข้าถึง
พันธุ์ที่มีคุณสมบัติตามต้องการได้ยาก และเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีมีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการ ทั้งนี้ สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากการที่การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ มีแต่หน่วยงานของภาครัฐเท่านัน้ ทีร่ บั ผิดชอบในการด�ำเนินงาน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

นอกจากนั้นแล้วเกษตรกรยังมีการจัดการในด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวที่ไม่
เหมาะสม เนือ่ งจากเกษตรกรมองว่า ถัว่ ทัง้ สามชนิดนัน้ เป็นพืชรอง จึงไม่เห็นความ
ส�ำคัญของการจัดการอย่างเหมาะสมเพือ่ ให้ได้รบั ผลผลิตสูงและมีคณ
ุ ภาพดี ผลผลิต
ที่ได้จึงต�่ำและคุณภาพของผลผลิตไม่ตรงกับความต้องการของตลาด ส่งผลให้ขาย
ได้ในราคาทีไ่ ม่จงู ใจ เนือ่ งจากมีตน้ ทุนการผลิตสูง ซึง่ ส่วนใหญ่เกิดจากค่าจ้างแรงงาน
ในการเก็บเกี่ยวที่สูง จึงท�ำให้ได้รับผลตอบแทนต�่ำ
ความส�ำเร็จในการพัฒนาพันธุแ์ ละพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุค์ ณ
ุ ภาพดี ประกอบด้วย
1. การส่งเสริมและสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งในการ
พัฒนาพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ การถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตทีเ่ หมาะ
สม เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและคุณภาพของผลผลิต และการรับ
ซื้อคืนในราคายุติธรรมตามคุณภาพ นอกจากนี้ควรน�ำระบบการผลิต
แบบมีสัญญามาใช้ ซึ่งสามารถใช้ได้กับเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ทั้งใน
ประเทศ และในประเทศเพือ่ นบ้าน ดังทีเ่ คยมีการใช้มาแล้วภายใต้ความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
2. การสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตลอดจนองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นในระดับต�ำบล ให้เข้ามามีส่วนร่วมหลักในการ
บูรณาการระหว่าง เกษตรกร ภาครัฐ และภาคเอกชน เพื่อสร้างรายได้
เพิ่มจากการผลิตถั่วทั้ง 3 ชนิด เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น
3. การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรทางวิชาการในสาขาต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการผลิตพันธุ์ถั่วและเมล็ดพันธุ์ดี ทั้งในด้านการวิจัยและพัฒนาพันธุ์
การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมทั้งการส่งเสริมการผลิต
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2) การเพิ่มการผลิตในประเทศ
การเพิ่มการผลิตพืชทั้ง 4 ชนิดในประเทศยังคงมีความเป็นไปได้อีกมาก รวม
ทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพจากการผลิต ที่ในปัจจุบันยังถือได้ว่าอยู่ในระดับต�่ำ จะ
ท�ำให้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยผลผลิตลดลง และผลผลิตที่ได้มีคุณภาพสูงขึ้น จะ
ส่งผลให้ราคาผลผลิตและรายได้ของเกษตรกรดีขึ้น แต่ปัญหาเกี่ยวกับการเพิ่ม
ผลผลิตของพืชนัน้ คือ ต้องมีการเร่งรัดพัฒนาพันธุใ์ หม่ของ ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว และ
ถั่วลิสง และท�ำการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้พอเพียงต่อความต้องการของเกษตรกร
ส�ำหรับปัญหาด้านต้นทุนค่าแรงแพงนัน้ ก็ได้มกี ารพัฒนาเครือ่ งปลูกและเครือ่ งเก็บ
เกี่ยวเข้าไปทดแทนแรงงานบางส่วนอยู่บ้างแล้ว ส่วนปัญหาเกี่ยวกับนโยบายการ
แทรกแซงราคา หรือประกันราคาพืชเศรษฐกิจชนิดอื่น ที่มีผลกระทบท�ำให้พื้นที่
เพาะปลูกของพืชทั้ง 4 ชนิดลดลง ถ้ามีการยกเลิกและปล่อยให้เป็นไปตามกลไก
ของตลาดแล้วก็คาดว่าเกษตรกรจะหันมาปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดเพิ่มขึ้นอีกมาก
การที่ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสงนั้น ไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจที่ส�ำคัญ จึง
ท�ำให้ได้รับการสนับสนุน จากภาครัฐไม่เพียงพอ อีกทั้งยังได้ผลตอบแทนต�่ำสู้การ
ปลูกพืชแข่งขันชนิดอื่นไม่ได้ เกษตรกรส่วนใหญ่จึงไม่สนใจที่จะปลูกเป็นพืชหลัก
แต่ข้อเท็จจริงถั่วทั้ง 3 ชนิด เป็นพืชที่มีข้อดีที่ส�ำคัญ คือ ช่วยบ�ำรุงดิน จึงส่งผลดี
ต่อพืชหลักที่ปลูกสลับกับการปลูกถั่ว ท�ำให้พืชหลักได้ผลผลิตสูงขึ้น ดังนั้นรัฐบาล
จึงควรจะมีการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการขยายพื้นที่เพาะปลูกมากขึ้น โดย
เฉพาะอย่างยิง่ การส่งเสริมให้มกี ารน�ำไปปลูกในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน และ
ควรให้ความรู้ รวมทัง้ สร้างความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงประโยชน์ทจี่ ะได้รบั จากการ
ปลูกพืชตระกูลถัว่ ในการประหยัดการใช้นำ�้ ชลประทาน การเพิม่ ความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่ดิน ลดการใช้ปุ๋ยในพืชตาม และการช่วยตัดวงจรของโรคและแมลงที่เป็น
ปัญหาของพืชหลักที่เกิดจากการปลูกพืชชนิดเดียวซ�้ำกัน
3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการใช้ระบบการท�ำการเกษตรแบบมี
สัญญา (Contract Farming)
ในการผลิตพืชทั้ง 4 ชนิดภายในประเทศนั้น ปัญหาส�ำคัญที่พบ คือ การ
ขาดแคลนพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์คุณภาพดี เกษตรกรมีการจัดการในการเพาะปลูก
และการเก็บเกี่ยวที่ไม่เหมาะสม และมีต้นทุนค่าแรงงานสูง ท�ำให้มีประสิทธิภาพ
ต�่ำ ต้นทุนการผลิตสูง ผลผลิตไม่ได้คุณภาพตามที่อุตสาหกรรมต่างๆ ต้องการ จึง
ท�ำให้ขายผลผลิตได้ในราคาต�่ำและสู้ราคาผลผลิตที่น�ำเข้าจากต่างประเทศไม่ได้
ดังนัน้ เพือ่ ทีจ่ ะให้มกี ารผลิตในประเทศต่อไป ทางหน่วยงานของภาครัฐและเอกชน
เช่น กรมวิชาการเกษตร กรมส่งเสริมการเกษตร กรมส่งเสริมสหกรณ์ สหกรณ์
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การเกษตร และผูป้ ระกอบการในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ และอุตสาหกรรมอาหาร
จึงควรที่จะได้มีการร่วมมือกันในการในการส่งเสริมและพัฒนาการผลิต เพื่อเพิ่ม
ศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพของผลผลิต โดยการใช้ระบบการ
ท�ำการเกษตรแบบมีสญ
ั ญามาใช้ เพือ่ สนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิต เช่น เมล็ด
พันธุ์คุณภาพดี ปุ๋ย สารเคมีที่จ�ำเป็น และถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตที่เหมาะสม
ไปให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ เมื่อได้ผลผลิตแล้วผู้ประกอบการจะต้องรับ
ซื้อผลผลิตในราคาที่ตกลงกันไว้ตามคุณภาพที่ระบุไว้ในสัญญา
ระบบการท�ำการเกษตรแบบมีสัญญา เป็นสิ่งที่ทางราชการ พ่อค้าผู้รับซื้อ
ผลผลิตในท้องถิ่น และเกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านต้องการให้ผู้ประกอบการ
ไทยเข้าไปด�ำเนินการเป็นอย่างมาก เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่ยังท�ำการเกษตร
แบบดัง้ เดิมอยู่ คือมีการเก็บเมล็ดพันธุจ์ ากพันธุเ์ ก่ามาเพาะปลูกเอง ซึง่ สืบทอดกัน
มานานแล้ว มีความขาดแคลนเงินทุนส�ำหรับจัดซื้อปัจจัยการผลิต และขาดตลาด
ภายในประเทศทีจ่ ะรองรับผลผลิต โดยต้องการให้ผปู้ ระกอบการไทยช่วยเหลือใน
การจัดหาปัจจัยการผลิตบางส่วนให้ โดยเฉพาะเมล็ดพันธุด์ ี การถ่ายทอดเทคโนโลยี
การจัดการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ วทีเ่ หมาะสม และการรับซือ้ ผลผลิตในราคาทีเ่ ป็น
ธรรม เป็นการสร้างความมั่นใจให้แก่เกษตรกรว่าเมื่อมีผลผลิตออกมาแล้วจะมีผู้
เข้าไปรับซื้อ นอกจากนั้น แล้วการท�ำการเกษตรแบบมีสัญญาจะท�ำให้ผู้ที่น�ำเข้า
ผลผลิตข้าวโพดและถั่วเหลืองจะได้รับการยกเว้นจากมาตรการการห้ามน�ำเข้าใน
บางช่วงเวลาด้วย
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2.1.2 กลยุทธ์ด้านความพอเพียง
เป็นกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วกับการส่งเสริมให้ประเทศเพือ่ นบ้านเป็นแหล่งผลิต รวมทัง้
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทย ไปลงทุนการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้าง
ความพอเพียงกับการใช้ในประเทศ ดังนี้
1) การส่งเสริมให้ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งผลิต
ปัจจุบันประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่ ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์
ยังมีผลผลิตของพืชอาหารทั้ง 4 ชนิดที่เหลือจากการใช้ภายในประเทศอีกเป็น
ปริมาณมาก และมีการส่งออกไปต่างประเทศอยู่แล้ว จึงสามารถที่จะน�ำเข้ามาใช้
ในอุตสาหกรรมต่างๆ ของไทยได้มากขึ้น นอกจากนั้นแล้วประเทศทั้ง 3
ยังมีศักยภาพสูงในการขยายพื้นที่เพาะปลูกได้อีก เนื่องจากมีพื้นที่และสภาพ
แวดล้อมเหมาะสม มีต้นทุนการผลิตต�่ำ เป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยที่สนใจ
จะเข้าไปลงทุนท�ำการผลิต เพื่อการน�ำเข้ามาใช้ในประเทศ แต่ควรมีการส่งเสริม
และถ่ายทอดเทคโนโลยีไปให้แก่เกษตรกร และผูป้ ระกอบการ ตลอดจนเจ้าหน้าที่
ในประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อให้สามารถท�ำการผลิตได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและความ
ปลอดภัยตามมาตรฐานของไทย ซึง่ จะช่วยลดปัญหาการน�ำเข้าผลผลิตทีม่ รี าคาถูก
แต่คุณภาพต�่ำเข้ามาแข่งขันกับผลผลิตภายในประเทศได้ทางหนึ่ง และจะต้องมี
การปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบ และมาตรการส�ำหรับการน�ำเข้าผลผลิตจากประเทศ
เพื่อนบ้านให้มีความเหมาะสม และทันกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งมาตรการในการน�ำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และถั่วเหลือง ต้องมีการพัฒนา
บุคลากร สถานที่ อุปกรณ์ส�ำหรับใช้ในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตามด่านที่
เกีย่ วข้องกับการน�ำเข้าสินค้าเกษตรให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วต่อการเคลือ่ น
ย้ายสินค้า โดยการลดความยุ่งยากและเวลาที่ต้องใช้ในการขออนุญาต การตรวจ
สอบ และการอนุญาต เพือ่ รองรับกับปริมาณสินค้าทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ ซึง่ จะช่วยลดต้นทุน
ค่าใช้จ่ายและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับผู้ประกอบการได้ด้วย
2) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยลงทุนการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
การสนับสนุนภาคเอกชนไทยให้ลงทุนท�ำการผลิตพืชอาหาร 4 ชนิด ใน ลาว
กัมพูชา และเมียนมาร์ นั้น ตรงกับนโยบายของทั้ง 3 ประเทศอยู่แล้ว อย่างไรก็ดี
ข้อควรพิจารณาในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุน
ท�ำการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ประการแรก คือ ความเสี่ยงที่จะมีผู้ประกอบ
การจากประเทศอื่น เช่น อินเดีย จีน และเวียดนาม ที่มีความต้องการวัตถุดิบจาก
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พืชทั้ง 4 ชนิดในปริมาณมากเช่นเดียวกับไทย เข้าไปแย่งซื้อผลผลิตในราคาที่สูง
กว่า จึงควรจะสนับสนุนให้ออกไปส่งเสริมให้มีการผลิตในบริเวณที่อยู่ใกล้กับ
ชายแดนไทยที่เกษตรกรมีความคุ้นเคยกับการใช้พันธุ์ เมล็ดพันธุ์ และเทคโนโลยี
ในการผลิต ตลอดจนเครือ่ งจักรกลการเกษตรจากไทยอยูแ่ ล้ว การส่งเสริมให้มกี าร
ผลิตตามบริเวณทีอ่ ยูใ่ กล้กบั ชายแดนไทยจะมีความสะดวกต่อการขนส่งผลผลิตเข้า
ไทยตามด่านต่างๆ ซึ่งจะท�ำให้มีต้นทุนการขนส่งต�่ำกว่าของประเทศคู่แข่ง
ประการต่อมา คือ เมือ่ มีการเข้าร่วมเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแล้ว และ
มีการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง
ถัว่ เขียว และถัว่ ลิสง ในประเทศเพือ่ นบ้าน ผูป้ ระกอบการควรจะสามารถน�ำผลผลิต
กลับเข้ามาใช้เป็นวัตถุดบิ ภายในประเทศได้อย่างเสรี แต่การด�ำเนินงานนัน้ อาจจะ
ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ เนื่องจากประเทศเพื่อนบ้านบางประเทศอาจยังไม่มีความ
พร้อมในการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ นอกจากนี้ แต่ละประเทศ
ยังคงมีการก�ำหนดนโยบายและมาตรการต่างๆ ไว้เพื่อเป็นการปกป้องเกษตรกร
และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมต่อเนื่องภายในประเทศของตน ดังเช่นกรณีที่
ไทยก�ำหนดมาตรการให้มกี ารน�ำเข้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ได้เพียง 6 เดือน ตัง้ แต่เดือน
มีนาคมถึงสิงหาคม และการก�ำหนดให้ผู้ที่น�ำเข้าเมล็ดถั่วเหลืองได้ ต้องผ่านทาง 7
สมาคมและ 11 บริษัทเท่านั้น ซึ่งท�ำให้เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้านได้รับ
ผลกระทบ จากการทีไ่ ด้ลงทุนในการผลิตแล้วไม่มผี เู้ ข้าไปรับซือ้ หรือเมือ่ มีผรู้ บั ซือ้
แล้วแต่ไม่สามารถน�ำเข้าประเทศไทยได้ทนั ที ท�ำให้ตอ้ งเก็บไว้กอ่ น ส่งผลให้มตี น้ ทุน
สูงขึน้ และผลผลิตอาจจะเสือ่ มคุณภาพลงไปเรือ่ ยๆ เนือ่ งจากมีการเก็บไว้เป็นเวลา
นานในสภาพทีไ่ ม่เหมาะสม หรือไม่กอ็ าจจะถูกพ่อค้าจากจีนและเวียดนามแย่งซือ้
จนไทยสูญเสียฐานการผลิตไป
จากการรวบรวมข้อมูลจากผู้ประกอบการค้าตามชายแดนและเจ้าหน้าที่ตาม
ด่านต่างๆ ที่อยู่ติดกับลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ พบว่า แม้ทางหน่วยงานต่างๆ
ของไทยที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าและส่งออกสินค้าจากพืชจะมีนโยบายในการให้
บริการ การออกเอกสาร และการตรวจสอบสินค้าในปริมาณทีม่ ากขึน้ และมีความ
สะดวกรวดเร็วยิง่ ขึน้ โดยมีการเปิดด่านผ่อนปรนและด่านถาวรมากขึน้ เพือ่ รองรับ
การเข้าเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน แต่ในขณะเดียวกันหน่วยงานตรวจพืช
ของกรมวิชาการเกษตร ยังมีบคุ ลากรไม่เพียงต่อภารกิจทีเ่ พิม่ ขึน้ จากการดูแลด่าน
ที่เปิดใหม่ นอกจากนี้ ยังมีสถานที่ท�ำงาน ยานพาหนะและงบประมาณไม่เพียง
พอที่จะสนองตอบต่อความต้องการใช้บริการของภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในช่วงเวลาที่มีการเปิดด่านให้มีการน�ำเข้าสินค้าบางอย่างในช่วงเวลาที่
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จ�ำกัด เช่น เมื่อมีผลผลิตจากการเก็บเกี่ยวออกมาพร้อมกันในปริมาณมาก โดยที่
พ่อค้าท้องถิ่นไม่มีไซโลส�ำหรับอบ หรือสถานที่เก็บผลผลิตเพียงพอ และต้องการ
ขายให้แก่ผู้ประกอบการฝั่งไทยทันที เป็นต้น ดังนั้นจึงสมควรอย่างยิ่งที่ทางกรม
วิชาการเกษตรจะได้พิจารณาถึงกลยุทธ์และแผนงาน ที่จะต้องด�ำเนินการในการ
เสริมสร้างความสามารถในการให้บริการตรวจสอบสินค้าเกษตรในปริมาณมากได้
อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.1.3 กลยุทธ์ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
เป็นกลยุทธ์ทเี่ กีย่ วกับการพัฒนาเกษตรกร และสร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ เพือ่
รองรับเทคโนโลยีที่ทันสมัย และการบังคับใช้กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ ให้เอื้อ
ต่อการค้า การลงทุน ตลอดจนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย มีคุณภาพได้มาตรฐาน
เป็นต้น
1) การพัฒนาเกษตรกรและสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความตระหนักถึงความส�ำคัญของการผลิตอย่างมี
คุณภาพ และมีความปลอดภัย ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
อย่างถูกต้อง ส่วนใหญ่เกษตรกรมักท�ำการเกษตรแบบส่งต่อกันมาจากรุน่ สูร่ นุ่ จาก
เพือ่ นบ้านสูเ่ พือ่ นบ้าน รวมทัง้ จากการบอกกล่าวของพ่อค้าคนกลาง ท�ำให้ได้ผลผลิต
ทีด่ อ้ ยคุณภาพ มีตน้ ทุนการผลิตสูงกว่าทีค่ วรจะเป็น ดังนัน้ จึงจ�ำเป็นจะต้องพัฒนา
เกษตรกรรุน่ เก่า ซึง่ ท�ำได้โดยการฝึกอบรม การดูงานจากเกษตรกรทีป่ ระสบความ
ส�ำเร็จ เป็นต้น ส่วนการสร้างเกษตรกรรุน่ ใหม่ ท�ำได้โดยการสนับสนุนให้ได้รบั การ
ศึกษาทีส่ งู ขึน้ การให้ได้รบั ข้อมูล รวมทัง้ สารสนเทศ ทีเ่ ป็นองค์ความรูท้ หี่ ลากหลาย
มากขึ้น เช่น เรื่องการตลาด การลงทุน เป็นต้น
2) ปัญหาด้านกฎหมายและกฎระเบียบ
ไทยเป็นผู้ผลิตและเป็นผู้ค้าสินค้าเกษตรรายใหญ่ของโลกและของภูมิภาค
อาเซียน ปัจจุบันการค้าระหว่างประเทศนับวันจะมีแต่ความซับซ้อนและยุ่งยาก
มากขึน้ จากการบังคับใช้กฎหมาย และกฎระเบียบส�ำหรับปฏิบตั ติ า่ งๆ รวมทัง้ การ
ทีต่ อ้ งปฏิบตั ติ ามกฎเกณฑ์และมาตรฐานด้านคุณภาพและความปลอดภัยของสินค้า
ทัง้ ของไทยและของประเทศคูค่ า้ ซึง่ ผูป้ ระกอบการจะต้องปฏิบตั ติ ามอย่างเคร่งครัด
แต่จากการศึกษานี้พบว่า มีกฎหมายของไทยบางฉบับที่มีกฎระเบียบหลายอย่าง
ที่สมควรจะได้รับการทบทวน ปรับปรุง และแก้ไข ให้ทันสมัยและสอดคล้องกับ
ของประเทศอาเซียนและสากล ซึ่งจะเป็นการช่วยส่งเสริมการผลิต การค้า และ
การลงทุน เพือ่ ลดต้นทุนในการผลิตสินค้าให้แก่เกษตรกรและผูป้ ระกอบการ เป็นการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ที่ด�ำเนินการอยู่แล้ว และช่วยส่งเสริม
ให้มีผู้ที่สนใจเข้ามาร่วมมากขึ้น เช่น การปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืชใน
หลายประเด็นโดยเฉพาะอย่างยิง่ ทีเ่ กีย่ วข้องกับการเข้าถึงเชือ้ พันธุกรรมส�ำหรับใช้
ในการปรับปรุงพันธุ์ การแบ่งปันผลประโยชน์ การให้สทิ ธิใ์ นพันธุพ์ ชื ใหม่ และการ
ให้ความคุม้ ครองพันธุพ์ ชื ใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นทางหนึง่ ในการสร้างแรง
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จูงใจให้ภาคเอกชนเข้ามาลงทุน หรือขยายการลงทุนในธุรกิจเมล็ดพันธุม์ ากขึน้ ทัง้
การพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในพืชส�ำคัญทาง
เศรษฐกิจอีกหลายชนิด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสงซึ่งเป็น
พืชผสมตัวเอง การละเมิดสิทธิ์ในพันธุ์ใหม่สามารถท�ำได้โดยง่าย
การเร่งรัดให้มีการจัดท�ำกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยทางชีวภาพออกมา
ให้บังคับใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะเป็นการช่วยส่งเสริมให้มีการน�ำเทคโนโลยี
ชีวภาพเข้ามาใช้ในการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ รวมทัง้ การผลิตเมล็ดพันธุ์ ให้มคี ณ
ุ สมบัติ
และคุณภาพทีด่ ขี นึ้ ได้อย่างรวดเร็ว ช่วยให้เกษตรกรเพิม่ ผลผลิต ลดต้นทุนการผลิต
และเพิ่มรายได้มากขึ้น สามารถแข่งขันกับผลผลิตที่น�ำเข้าจากต่างประเทศได้
เป็นการจูงใจให้เกษตรกรยังคงต้องการทีจ่ ะเพาะปลูกพืชต่อไป เป็นการสร้างความ
มั่นคงและยั่งยืนของการผลิตให้แก่ประเทศ นอกจากนี้ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าว
โพดเลี้ยงสัตว์ จะท�ำให้มีการพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสม
ดัดแปลงพันธุกรรมออกมาให้เกษตรกรไทยได้ใช้ และสามารถส่งออกไปจ�ำหน่าย
ในประเทศที่มีการอนุญาตให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกแล้วด้วย ช่วยไทยให้สามารถ
รักษาตลาดเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดลูกผสมและด�ำรงสถานะของการเป็นศูนย์เมล็ดพันธุ์
ข้าวโพดของอาเซียนไว้ได้

51

52
ยุทธศาสตร์รายพืชเพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิต
โดยความร่วมมือในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
• ผลิตเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตวและเมล็ดพันธุที่มี

ถั่วเหลือง

คุณภาพ ปลอดภัยเพื่อตอบสนอง
ความมั่นคงของหวงโซอาหาร

• พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต

ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ

• สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

ในการผลิตเมล็ดขาวโพดเลี้ยงสัตว และเมล็ดพันธุ

• สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน

• จัดการอุปสงคและอุปทานของเมล็ดขาวโพด

เพื่อเพิ่มผลผลิตถั่วเหลือง ลดการพึ่งพา
การนำเขาจากประเทศนอกกลุมอาเซียน

เลี้ยงสัตวและเมล็ดพันธุ เพื่อสรางเสถียรภาพ
ในอุตสาหกรรมตอเนื่อง

ความพอเพียง

คุณภาพและ
ความปลอดภัย

• สงเสริมใหประเทศเพื่อนบาน

• พัฒนาเกษตรกรรุนเกา

เปนแหลงผลิต
• สงเสริมใหผูประกอบการไทย
ลงทุนการผลิตในประเทศ
เพื่อนบาน

และสรางเกษตรกรรุนใหม

• ปรับปรุงกฎหมาย

และกฎระเบียบใหทันสมัยสอด
คลองกับอาเซียนและสากล

ความยั่งยืน

• วิจัยและพัฒนาพันธุ

ถั่วเขียว
• พัฒนาระบบการผลิตถั่วเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต

ที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
ดวยระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation)

• รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาการผลิตถั่ว

เขียวที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

•

สรางเสถียรภาพอุปสงคและอุปทานของเมล็ดถั่วเขียว
และเมล็ดพันธุ

และเทคโนโลยี เมล็ดพันธุ
โดยใหเอกชนมีสวนรวม
• เพิ่มการผลิตในประเทศ
• สงเสริมระบบผลิตแบบมีสัญญา
(contract farming)
โดยความรวมมือรัฐ-เอกชน
-อปท.-เกษตรกร

ถั่วลิสง

•

•

พัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิ
ตที่มีคุณภาพดวยระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
(Crop Rotation) และเพื่อใหปลอดภัยจาก
สารอะฟลาทอกซิน (Aﬂatoxin)
รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนาการผลิต
ถั่วลิสงที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

53

54

2.2 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหารของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

2.2.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์สูงสุด และประเด็นยุทธศาสตร์

1) วิสัยทัศน์
“ไทยมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่มีคุณภาพ และพอเพียงอย่างยั่งยืน”
2) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals) และ ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
2.1) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
1. ผลผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในประเทศและประเทศเพือ่ นบ้านมีเพียง
พอต่อความต้องการของไทย
2. ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่ผลิตได้ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน มี
คุณภาพ และความปลอดภัย
3. เกษตรกรมีความมั่นคงในการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
4. ไทยเป็นแหล่งเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Seed Supplier) ของ
อาเซียน
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. ผลิตเมล็ดข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และเมล็ดพันธุท์ มี่ คี ณ
ุ ภาพ ความปลอดภัย
เพื่อตอบสนองความมั่นคงของห่วงโซ่อาหาร
2. สร้างความร่วมมือกับประเทศเพือ่ นบ้าน ในการผลิตเมล็ดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์
3. จัดการอุปสงค์และอุปทานของเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ด
พันธุ์ เพื่อสร้างเสถียรภาพในอุตสาหกรรมต่อเนื่อง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.2.2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ

แนวทางในการก�ำหนดกลยุทธ์เพือ่ ขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์ให้บรรลุวตั ถุประสงค์
ทีต่ งั้ ไว้ได้นนั้ คณะผูว้ จิ ยั ได้นำ� ค�ำแถลงการณ์ในการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน (AEC) ที่ว่าด้วยความมั่นคงทางอาหารของอาเซียน และมีแนวคิดที่จะใช้
ประโยชน์จากการทีไ่ ทยจะได้รบั จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558
โดยศึกษาปัจจัยที่จ�ำเป็นต่อการส่งเสริมและสนับสนุนในการขยายพื้นที่เพาะปลูก
และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ให้เกิดความยั่งยืนในการบริโภค
ภายในประเทศ โดยเฉพาะประเด็นหลักๆ ทีเ่ กีย่ วกับการใช้ประเทศเพือ่ นบ้านเป็น
แหล่งผลิตวัตถุดิบ โดยพิจารณาในด้าน Competitive Advantage ซึ่งเป็นการใช้
ประโยชน์จากความแตกต่างของแต่ละประเทศ และต้องการที่จะขยายตลาดให้
มากขึ้น เพื่อประชากร 600 ล้านคนในอาเซียน
กลยุทธ์สำ� คัญทีจ่ ะผลักดันยุทธศาสตร์ขา้ วโพดเลีย้ งสัตว์ของประเทศไทย แบ่ง
ออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
มิติด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์
การวิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ร้อมด้วยเทคโนโลยีการผลิตในภาครัฐยังไม่กา้ วหน้า
เท่าทันกับของภาคเอกชน โดยเฉพาะในส่วนของบริษัทผู้ประกอบการต่างชาติ
เนือ่ งจากเป้าหมายการวิจยั และพัฒนาพันธุข์ องหน่วยงานภาครัฐยังไม่ชดั เจน เพือ่
ให้เกิดความยั่งยืนในการผลิตพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ส�ำหรับส่งเสริมให้เกษตรกร
ได้เลือกใช้อย่างหลากหลายมากขึ้น จึงก�ำหนดแผนงาน/โครงการที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้เทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตในฤดูกาลต่างๆ รวมทัง้ การพัฒนาเครือ่ งจักรกลการเกษตร และวิทยาการ
หลังการเก็บเกี่ยว ดังแผนงาน/โครงการที่เสนอดังนี้
1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ และผลิตเมล็ดพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพร่วมกับ
เทคโนโลยีมาตรฐาน
2. วิจัยและพัฒนา เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
ในฤดูฝนและฤดูแล้ง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

3. วิจยั และพัฒนาเครือ่ งจักรกลการเกษตรส�ำหรับการเพาะปลูกและเก็บเกีย่ ว
ที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี
4. วิจยั และพัฒนากระบวนการเก็บเกีย่ วและการจัดการหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่
เพิ่มคุณภาพ และมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
กลยุทธ์ที่ 2: การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรกร
เลือดใหม่ที่มีคุณภาพ
ปัจจุบันไทยก�ำลังขาดแคลนบุคลากรในการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ในทุกสาขา
วิชาทีเ่ กีย่ วข้อง และเกษตรกรมีอายุเฉลีย่ ค่อนข้างมาก ท�ำให้การน�ำเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ มีขอ้ จ�ำกัด ภาครัฐควรจะเร่งผลักดันให้มกี ารน�ำแผน
งาน/โครงการ ดังต่อไปนี้
1. จัดตั้งสภาวิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้ประกอบอาชีพ
นักวิจัยด้านการเกษตร
2. สร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีด้าน
พันธุ์ เทคโนโลยีด้านการผลิต และการตรวจสอบ
3. ส่งเสริมและสนับสนุน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ยุวเกษตรกรในการ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่ประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน
กลยุทธ์ที่ 3: การพัฒนาและเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เพื่อการผลิต การค้า และการลงทุน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อให้บริการแก่ผู้น�ำเข้า-ส่งออก รวมทั้งการ
เคลือ่ นย้ายสินค้าในประเทศเพือ่ นบ้านกลับเข้าไทย และพัฒนาฐานข้อมูลทีส่ ำ� คัญ
ในการผลิต/การตลาดให้เป็นปัจจุบนั จึงควรเร่งด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ
ดังนี้
1. พัฒนาระบบ National Single Window มาใช้ในไทยกับประเทศเพื่อน
บ้าน
2. จัดสร้างศูนย์กลางข้อมูลด้านพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต

59

60

กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เกีย่ วข้องทัง้ ด้านการผลิต การตลาด และ
การแปรรูปอยู่แล้ว บุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ เกษตรกร ผู้ประกอบ
การ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ในแต่ละด้านจึง
ควรด�ำเนินงานบูรณาการงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ และสร้างความมัน่ คง และ
ความปลอดภัย ในพืชของไทยให้ยั่งยืน กลยุทธ์ข้อนี้จะช่วยให้การผลิตข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ของไทยเกิดความยั่งยืน โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ. และอบต.
เห็นความส�ำคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
2. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์พื้นเมือง และ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3. สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
5. สร้างและพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัย
ใหม่มาใช้ในการผลิต
6. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ยวุ เกษตรกรในท้องถิน่ ด้านการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ เพือ่ เพิม่ ขีดความ
สามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

มิติด้านความพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 5: การขยายฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบการผลิต
ที่ดีทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
ผลผลิตส่วนใหญ่ในประเทศได้มาจากการเพาะปลูกในช่วงฤดูฝน ท�ำให้ผลผลิต
มีคุณภาพต�่ำ เนื่องจากมีความชื้นสูงและก่อให้เกิดการปนเปื้อนของเชื้อรา โดย
เฉพาะสารอะฟลาทอกซิน ส่งผลกระทบโดยตรงต่อการขยายธุรกิจการเลี้ยงสัตว์
เพือ่ การส่งออกไปต่างประเทศ จึงจ�ำเป็นต้องน�ำระบบการผลิตทีด่ มี าใช้ และพัฒนา
แหล่งน�้ำ (บ่อตื้น) ให้เกษตรกร เพื่อส่งเสริมให้มีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ใน
ฤดูแล้งให้มากขึน้ และปรับโครงสร้างการปลูกและการเก็บเกี่ยวข้าวโพดเลีย้ งสัตว์
ให้เหมาะสม โดยเฉพาะในพื้นที่ 2.2 ล้านไร่ ที่เป็นพื้นที่ที่เหมาะสมเล็กน้อยและ
ไม่เหมาะสม ควรจะต้องปรับเปลี่ยนสู่ความเหมาะสมสูงและปานกลาง ก็จะท�ำให้
สามารถเพิ่มผลผลิตได้อย่างพอเพียงต่อการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ของ
ประเทศที่เติบโตอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การจัดพื้นที่ปลูกข้าวโพด (Zoning) จึงเป็น
สิ่งจ�ำเป็นที่ต้องเร่งผลักดัน ส่วนพื้นที่ 3.7 ล้านไร่ ที่เป็นการบุกรุกป่าจะท�ำอย่างไร
ในอนาคต ถ้าจะต้องปรับเปลี่ยนไม่ให้มี คงต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจใน
หลายๆ มิติ การผลักดันกลยุทธ์นี้มีแผนงาน/โครงการที่เสนอให้ด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ระบบท�ำการเกษตรแบบมี
สัญญา (Contract Farming) ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
2. จัดพืน้ ทีป่ ลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ และเมล็ดพันธุท์ เี่ หมาะสมกับศักยภาพการ
ผลิต (Zoning)
3. ขยายฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และเมล็ดพันธุ์ ไปยังประเทศเพื่อน
บ้าน ด้วยระบบการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้โครงการ ACMECS
4. ส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อม และการจัดการของเกษตรกรในแต่ละท้องถิ่น ทั้งในไทย
และประเทศเพื่อนบ้าน
5. พัฒนาแหล่งน�้ำบ่อตื้นและแหล่งน�้ำบาดาล ในเขตที่มีศักยภาพในการปลูก
ข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในฤดูแล้ง เพือ่ เพิม่ พืน้ ทีก่ ารผลิตเมล็ดข้าวโพดและเมล็ด
พันธุ์ เช่น ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ
6. จัดตั้งหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์ (Seed) แทนเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Grain)
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กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้ง
ในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
1. ประสานความร่วมมือ กับประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ ให้เกิดความสอดคล้องใน
ด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการเคลื่อนย้าย
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์
2. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ National Single Window ให้สามารถน�ำไป
ปรับใช้ในด้านการค้า และการลงทุนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
3. สนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้มกี ารลงทุนผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์และเมล็ด
พันธุ์ (Seed and Grain) โดยผ่านหอการค้าระดับแขวง/จังหวัด/ประเทศ
4. ส่งเสริมกลไกในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า
5. สนับสนุนให้มีระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อลดความเสี่ยง
มิติด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 7: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีโดย
มาตรการของรัฐ
การปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. มาตรฐาน
สินค้าเกษตร ซึง่ ถูกก�ำกับและดูแลโดยส�ำนักมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่ง
ชาติ (มกอช.) ไทยได้พยายามที่จะให้ประเทศเพื่อนบ้านใช้หลักการและข้อปฏิบัติ
ที่สอดคล้องกับไทย และ Harmonize ให้มีความสอดคล้องกันในอาเซียน จึงควร
เร่งด�ำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวกับการน�ำเข้าและส่งออก เพื่อให้มี
การส่งเสริมการปลูกในประเทศเพือ่ นบ้านและน�ำผลผลิตกลับเข้าไทย โดย
เฉพาะกฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS)
2. จัดท�ำมาตรฐานเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Grain) ที่ปลอดภัย เพื่อรองรับ
มาตรฐานการลงทุนในอาเซียน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 8: การพัฒนา Logistics และ Supply Chain Management
เกษตรกรส่วนใหญ่ปลูกข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ในช่วงต้นฤดูฝน ประมาณเกือบ 80%
ของผลผลิตทั้งหมดในประเทศ จึงท�ำให้มีผลผลิตล้นตลาด และเกษตรกรถูกกด
ราคา ไทยขาดนโยบายการพัฒนาระบบการผลิตและการตลาดให้สอดคล้องกัน
ท�ำให้เกิดความไม่สมดุลของอุปสงค์และอุปทานของข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศ
อย่างต่อเนื่อง และยังไม่ได้รับการแก้ไข จึงเห็นสมควรผลักดันกลยุทธ์นี้ให้เป็นรูป
ธรรม โดยด�ำเนินการในแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพือ่ ยกระดับคุณภาพของ SILO/
Warehouse ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน
2. พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้าน�ำเข้าและส่งออก
3. สนับสนุนให้มีการเจรจาจัดท�ำมาตรฐานการตรวจสอบสินค้าให้สอดคล้อง
(Harmonized) และเป็นมาตรฐานเดียวกัน
4. เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านการผลิต และการ
ตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
5. ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn Seed
Center)
6. พัฒนาบุคลากรและหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพสินค้าทั้งมาตรฐานการ
ผลิตและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล
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วิสัยทัศน

ไทยมีขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีคุณภาพ และพอเพียงอยางยั่งยืน
เปาประสงค 1

ผลผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในประเทศและประเทศ
เพื่อนบานมีเพียงพอตอ
ความตองการของไทย

เปาประสงค 2

ขาวโพดเลี้ยงสัตวที่ผลิต
ไดในประเทศและประเทศ
เพื่อนบานมีคุณภาพ
และความปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร 1

ผลิตเมล็ดขาวโพดสัตวและเมล็ดพันธุ
ที่มีคุณภาพ ความปลอดภัย
เพื่อตอบสนองความมั่นคง
ของหวงโซอาหาร

เปาประสงค 3

เกษตรกรมีความมั่นคงใน
การปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว

ประเด็นยุทธศาสตร 2

สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อน
บานในการผลิตเมล็ดขาวโพดเลี้ยง
สัตวและเล็ดพันธุ

ความมั่นคง

ความยั่งยืน

เปาประสงค 4

ไทยเปนแหลงเมล็ดพันธุ
ขาวโพดเลี้ยงสัตว
(Seed Supplier)
ของอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร 3

จัดการอุปสงคและอุปทานของเมล็ด
ขาวโพดเลี้ยงสัตวและเมล็ดพันธุ
เพื่อสรางเสถียรภาพในอุตสาหกรรม
ตอเนื่อง

ความปลอดภัย
ความเพียงพอ

กลยุทธที่ 1:

กลยุทธที่ 5:

การขยายฐานการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว
ดวยระบบการผลิตที่ดีทั้งในประเทศ

กลยุทธที่ 7:

การวิจัยและพัฒนาพันธุและเทคโนโลยี
การผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว

กลยุทธที่ 2:

กลยุทธที่ 6:

กลยุทธที่ 8:

การสรางและพัฒนาบุคลากรดานการ
เกษตร และเกษตรกรเลือดใหมที่มีคุณภาพ

การคาการลงทุนขาวโพดเลี้ยงสัตว
ทั้งในไทย และประเทศเพื่อนบาน

ปรับปรุงกฎหมาย
กฎระเบียบและสรางบรรยากาศ
ที่ดีโดยมาตรการของรัฐ

การพัฒนา Logistics และ
Supply Chain Management

กลยุทธที่ 3:

การพัฒนาเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานขอมูลเพื่อการผลิต การคา
และการลงทุน

กลยุทธที่ 4:

สรางความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)

รูปที่ 1 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

• พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542
• Harmonize กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการผลิตและการเคลื่อนยายสินคาเกษตร
• เรงรัด พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ

7. กฎหมายกฎระเบียบขอบังคับ

• การใชประโยชนจากความรวมมือ
กับตางประเทศ
• สนับสนุนเอกชนทำ Contract Farming
ในประเทศเพื่อนบาน
• ตลาดซื้อขายสินคาเกษตรลวงหนา
• ประกันภัยพืชผล

• Zoning
• Contract Farming
• GAP
• พัฒนาแหลงน้ำ
• สงเสริมการผลิต seed แทน grain

6. การขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบาน

5. วิธีการเพาะปลูกที่ดี
และแหลงเพาะปลูกที่เหมาะสม
4. สงเสริม อปท.

8. Logistics & Supply Chain
• SILO/Warehouse
• ดานที่ไดมาตรฐาน ISPM
• One Stop Service
• Corn Seed Center

1. พันธุ เมล็ดพันธุ
เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
• R&D พันธุและปรับปรุงพันธุ
• หมูบานเมล็ดพันธุ
• สงเสริมเอกชนผลิต seed & grain
• R&D เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่
• R&D เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
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ไทยมีขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีคุณภาพ
และเพียงพออยางยั่งยืน

• อนุรักษและพัฒนาพันธุพื้นเมือง
• เชื่อมโยงระบบผลิต ตลาด
แปรรูปในทองถิ่น
• พัฒนาบุคลากรและ
องคความรูในทองถิ่น

2. พัฒนาเกษตรกร

3. ICT & Database

• Smart Farmer
• ยุวเกษตรกร
• เพิ่มทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ
แทนการผลิตเมล็ดขาวโพด

• National Single Window
• ฐานขอมูลพันธุและ
เทคโนโลยีการผลิต

รูปที่ 2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.3 ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหารของถั่วเหลือง
2.3.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์สูงสุด และประเด็นยุทธศาสตร์

1) วิสัยทัศน์
“ไทยมีถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัยและเพียงพอส�ำหรับการ
บริโภคอย่างยั่งยืน”
2) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals) และ ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
2.1) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
1. ไทยมีผลผลิตถั่วเหลืองเพียงพอต่อการใช้และการสร้างมูลค่าเพิ่ม
เพื่อการบริโภคในประเทศ
2. ไทยลดการพึง่ พาการน�ำเข้าถัว่ เหลืองจากประเทศนอกกลุม่ อาเซียน
3. ถัว่ เหลืองและผลิตภัณฑ์จากถัว่ เหลืองทีผ่ ลิตในไทย และน�ำเข้าจาก
ประเทศเพื่อนบ้านมีคุณภาพ และ ความปลอดภัยตามมาตรฐาน
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาระบบการผลิตเพือ่ เพิม่ ปริมาณการผลิตถัว่ เหลืองทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
และปลอดภัย รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์
2. สร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อเพิ่มปริมาณการผลิต
ถั่วเหลือง ลดการพึ่งพาการน�ำเข้าจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.3.2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ
จากการวิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ภายในและภายนอกที่เกี่ยวข้องกับถั่ว
เหลืองทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้านในกลุ่มอาเซียน ได้กลยุทธ์ในการผลัก
ดันแผนงาน/โครงการต่างๆ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
มิติด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิต และ
การแปรรูป
การก�ำหนดกรอบการวิจยั เพือ่ ให้ได้พนั ธุถ์ วั่ เหลืองทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการให้ผลผลิต
สูง ต้านทานต่อโรค แมลง และทนต่อสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ตลอดจน
กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเก็บรักษา รวมทั้งการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
การแปรรูปถั่วเหลืองทางด้านโภชนาการ สุขภาพ และเวชภัณฑ์ เพื่อสร้างมูลค่า
เพิ่ม เป็นต้น โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและแมลง
ศัตรู และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมทีไ่ ม่เหมาะสม ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐาน
และเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
2. วิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต และเก็บรักษาเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ (Seed Production
Processing and Storage)
3. วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับระบบปลูกพืช
หมุนเวียน โดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพด และอ้อย
4. วิจยั และพัฒนาเครือ่ งจักรกลการเกษตรทีใ่ ช้ในการผลิตและเก็บเกีย่ วผลผลิต
ถั่วเหลือง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการสูญเสียผลผลิตหลังการเก็บ
เกี่ยว
5. วิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ไรโซเบียม ไมโคไรซา เป็นต้น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการตรึงธาตุอาหารให้กับถั่วเหลือง
6. วิจยั และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปถัว่ เหลืองทางด้านโภชนาการ สุขภาพ
เวชภัณฑ์ ฯลฯ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร และเกษตรกร
เป็นกลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างบุคลากร และเกษตรกร ให้มีความรู้และ
ทักษะอย่างมืออาชีพในการเพิม่ ศักยภาพการผลิตถัว่ เหลืองในประเทศ และสามารถ
น�ำไปพัฒนาในประเทศเพือ่ นบ้านได้ เมือ่ เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึง่ มีแผน
งาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ผลิตนักวิจยั มืออาชีพด้านการพัฒนาพันธุ์ และกระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์
โดยใช้เทคโนโลยีชวี ภาพ เพือ่ รองรับการเปลีย่ นแปลงจากการใช้ประโยชน์
จากพันธุ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
2. สร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยีสมัยใหม่ใน
การปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต
3. พัฒนาเกษตรกรเพือ่ เพิม่ ทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ เหลืองแทนการผลิต
เมล็ดถั่วเหลือง
4. สนับสนุนและส่งเสริมให้มกี ารสร้างยุวเกษตรกรด้านการผลิตถัว่ เหลือง เพือ่
เพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและ
ยั่งยืน
5. พัฒนาบุคลากรและศักยภาพของด่านตรวจพืชให้ได้ตามมาตรฐาน ISPM
6. ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง เพื่อให้มีอ�ำนาจต่อรองจาก
การท�ำเกษตรแบบมีสัญญา
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด และการแปรรูปอยู่แล้ว บุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถในแต่ละด้าน จึงควรด�ำเนินงานบูรณาการงานร่วมกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ในพืชของไทยให้ยั่งยืน กลยุทธ์ข้อนี้จะ
ช่วยให้การผลิตถั่วเหลืองของไทยเกิดความยั่งยืน โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ (อปท.) เช่น อบจ. และ อบต.
เห็นความส�ำคัญของการผลิตถั่วเหลือง เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
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2. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง และถั่วเหลือง
พันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3. สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
5. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
6. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ยวุ เกษตรกรในท้องถิน่ ด้านการผลิตถัว่ เหลือง เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
มิติด้านความพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ และเข้าถึง
ได้ง่าย
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรต้องการขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น และส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตถั่วเหลืองในประเทศเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้ง หรือสนับสนุนให้มีหน่วยงานรับ
ผิดชอบ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหาการ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนิน
การ มีดังนี้
1. จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองคุณภาพดีให้
พอเพียงกับความต้องการของเกษตรกรไทย และเกษตรกรในประเทศเพือ่ น
บ้าน
2. สร้างหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ในชุมชนที่มีการผลิตถั่วเหลืองเพื่อเป็นหมู่บ้าน
ต้นแบบ และขยายผล
3. ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุเ์ พือ่ ให้เกษตรกรสามารถ
เก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มความหลากหลายและ
มูลค่า
การเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์ สิ่งที่ส�ำคัญคือ คุณภาพและความปลอดภัย โดย
เฉพาะการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อาหารมนุษย์ในด้านโภชนาการ สุขภาพ และ
เวชภัณฑ์ และในขณะเดียวกันการแปรรูปเป็นสินค้า
1. สนับสนุนการใช้นวัตกรรมการแปรรูปถัว่ เหลืองทางด้านโภชนาการ สุขภาพ
เวชภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค
2. ส่งเสริมการแปรรูปถัว่ เหลืองเพือ่ เป็นสินค้าโอทอปส�ำหรับตลาดเฉพาะกลุม่
(Niche Market)
กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพือ่ นบ้านเป็นแหล่งผลิตถัว่ เหลืองและเมล็ดพันธุ์
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้าง
ฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) และลดต้นทุน
การผลิตโดยเฉพาะแรงงานในไทยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และใช้ประโยชน์
จากข้อตกลงของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะแผนงาน/โครงการภายใต้
ความตกลง ACIA และ ACMECS เป็นต้น มีแผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ
ดังนี้
1. สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้านในการ
พัฒนาและทดสอบพันธุ์ถั่วเหลือง รวมถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่
เหมาะสมกับแหล่งปลูกที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ
2. สร้างแรงจูงใจในการผลิตถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ร่วมกับประเทศเพื่อน
บ้านโดยการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลง AFTA/AC/
AEC/AIA/ACIA และ ACMECS
3. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ เหลืองในประเทศเพือ่ นบ้านให้มคี ณ
ุ ภาพและ
กระจายสู่เกษตรกรทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
4. สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตถั่วเหลืองในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.
ลาว กัมพูชา เมียนมาร์) ด้วยวิธีการท�ำเกษตรแบบมีสัญญา (Contract
Farming) เพื่อน�ำกลับมาใช้ในประเทศ
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มิติด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 7: ส่งเสริมวิธกี ารผลิตถัว่ เหลืองให้มปี ระสิทธิภาพ มีคณ
ุ ภาพและ
ความปลอดภัย
การก�ำหนดกรอบการวิจยั ภายใต้การบริหารจัดการการผลิตในพืน้ ทีท่ กี่ ำ� หนด
(Zoning) ใช้ระบบการท�ำเกษตรแบบมีสญ
ั ญา (Contract Farming) และสนับสนุน
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) โดยมีถวั่ เหลืองเป็นพืชสลับกับการ
ปลูกพืชชนิดอื่น เพื่อเป็นการปรับปรุงบ�ำรุงดิน รวมทั้งเน้นการวิจัยด้านความ
ปลอดภัยจากสารเคมี มีแผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. การบริหารจัดการการผลิตถัว่ เหลืองทีด่ แี ละเหมาะสมในแต่ละพืน้ ที่ (Zoning)
2. ส่งเสริมวิธกี ารผลิตตามหลักเกษตรดีทเี่ หมาะสม (GAP) ในพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม
3. สนับสนุนการผลิตถั่วเหลืองโดยให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน และ
ใช้ ระบบการท�ำเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)
4. สนับสนุนและขยายผลระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อปรับปรุงบ�ำรุงดิน
โดยใช้ถั่วเหลืองเป็นพืชสลับกับการปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพดและอ้อย
5. ส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองที่ปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารของมนุษย์
6. ส่งเสริมการผลิตถัว่ เหลือง Non-GMOs เพือ่ ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารมนุษย์
ที่ไม่ต้องการถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเป็นวัตถุดิบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีโดย
มาตรการของรัฐ
กฎหมายและกฎระเบียบปฏิบัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพันธุ์
พืช การน�ำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub)
และกฎระเบียบเกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเร่งด�ำเนิน
การ เพราะบรรยากาศในการค้า การลงทุน ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาทให้การ
สนับสนุน มีแผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความมั่นใจให้
เอกชน เข้ามาลงทุนในการพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
2. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและ
การเคลื่อนย้ายผลผลิตถั่วเหลืองระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มี
ความสอดคล้อง (Harmonization)
3. ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเมล็ดถัว่ เหลือง และเมล็ดพันธุ์ ระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้านให้มีความสอดคล้อง (Harmonization)
4. ก�ำหนดนโยบายการเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุถ์ วั่ เหลืองของประเทศให้ชดั เจน
เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์สู่เกษตรกรไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
5. เร่งรัดการออก พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารวิจยั
และพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม
6. ทบทวนระบบการน�ำเข้าแบบมีโควตา ภายใต้ขอ้ ตกลงระหว่างประเทศ เช่น
WTO, FTA, AFTA และ ACMECS เป็นต้น
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วิสัยทัศน

ไทยมีถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพอเพียง
สำหรับการบริโภคอยางยั่งยืน
เปาประสงค 1

ไทยมีผลผลิตถั่วเหลือง
เพียงพอตอการใชและ
การสรางมูลคาเพิ่มเพื่อ
การบริโภคในประเทศ

เปาประสงค 2

เปาประสงค 3

ไทยลดการพึ่งพา
การนำเขาถั่วเหลือง
จากประเทศนอกกลุมอาเซียน

ถั่วเหลืองและผลิตภัณฑจากถั่วเหลืองที่
ผลิตในไทยและนำเขาจากประเทศเพื่อนบาน
มีคุณภาพและความปลอดภัยตาม
มาตรฐาน

ประเด็นยุทธศาสตร 2

ประเด็นยุทธศาสตร 1

สรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานเพื่อเพิ่มผลผลิต
ถั่วเหลือง ลดการพึ่งพาการนำเขา
จากประเทศนอกกลุมอาเซียน

พัฒนาระบบการผลิตเพื่อเพิ่ม
ผลผลิตถั่วเหลืองที่มีคุณภาพและปลอดภัย
รวมทั้งการสรางมูลคาเพิ่มของผลิตภัณฑ

ความมั่นคง

ความยั่งยืน

ความปลอดภัย
ความเพียงพอ

กลยุทธที่ 1:

กลยุทธที่ 4:

กลยุทธที่ 2:

กลยุทธที่ 5:

กลยุทธที่ 3:

กลยุทธที่ 6:

การวิจัยและพัฒนาพันธุเทคโนโลยี
เมล็ดพันธุ การผลิตและการแปรรูป

การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร
และเกษตรกร

สรางความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)

สงเสริมใหเกษตรกรใชพันธุถั่วเหลืองที่มี
คุณภาพและเขาถึงงาย

การพัฒนาผลิตภัณฑถั่วเหลืองเพื่อ
เพิ่มความหลากหลายและมูลคา

กลยุทธที่ 7:

สงเสริมวิธีการผลิตถั่วเหลืองให
มีประสิทธิภาพมีคุณภาพ
และความปลอดภัย

กลยุทธที่ 8:

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และสรางบรรยากาศที่ดีโดย
มาตรการของรัฐ

สงเสริมประเทศเพื่อนบานเปนแหลง
ผลิตถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ

รูปที่ 3 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ และกลยุทธ์เพื่อความมั่นคง
และความปลอดภัยทางอาหารในถั่วเหลือง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

• Zoning
• Contract Farming
• GAP
• ระบบปลูกพืชหมุนเวียน
• ถั่วเหลือง Non-GMOs

• การใชประโยชนจากความรวมมือ
กับตางประเทศ
• สนับสนุนเอกชนทำ Contract Farming
ในประเทศเพื่อนบาน

• แปรรูปถั่วเหลืองดานโภชนาการ
สุขภาพ เวชภัณฑ
• พัฒนาสินคาโอทอปถั่วเหลือง

7. วิธีการเพาะปลูกที่ดี
มีคุณภาพและปลอดภัย

6. การขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบาน

5. พัฒนาผลิตภัณฑถั่วเหลือง
เพิ่มมูลคาและความหลากหลาย

8. กฎหมายกฎระเบียบขอบังคับ
• พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542
• Harmonize กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการผลิตและการเคลื่อนยายสินคาเกษตร
• เรงรัด พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ
• นโยบายการเปนศูนยกลางเมล็ดพันธุ
ถั่วเหลือง

1. พันธุ เมล็ดพันธุ
เทคโนโลยีและเครื่องจักรกล
ทางการเกษตร
• R&D พันธุและปรับปรุงพันธุ
• หมูบานเมล็ดพันธุ
• สงเสริมเอกชนผลิต seed & grain
• R&D เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่
• R&D เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ไทยมีถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ
เพียงพอสำหรับการบริโภคอยางยั่งยืน
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4. พันธุถั่วเหลือง
ที่มีคุณภาพเขาถึงงาย
• ศูนยขยายเมล็ดพันธุ
• หมูบานเมล็ดพันธุ
• สงเสริมเทคโนโลยีใหเกษตรกร
เก็บเมล็ดพันธุใชเอง

2. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกร

3. สงเสริม อปท

• นักวิจัยพัฒนาพันธุ
• Smart Farmer
• ยุวเกษตรกร
• เพิ่มทักษะการผลิตเมล็ดพันธุ
แทนการผลิตเมล็ดถั่วเหลือง
• สงเสริมการรวมกลุมเกษตรกร

• อนุรักษและพัฒนาพันธุพื้นเมือง
• เชื่อมโยงระบบผลิต ตลาด
แปรรูปในทองถิ่น
• พัฒนาบุคลากรและ
องคความรูในทองถิ่น

รูปที่ 4 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ในถั่วเหลือง
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

81

82

2.4 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหารของถั่วเขียว

2.4.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์สูงสุด และประเด็นยุทธศาสตร์

1) วิสัยทัศน์
“ไทยมีถั่วเขียวที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพอเพียงต่อการบริโภค
และส่งออก”
2) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals) และ ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
2.1) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
1. ไทยมีผลผลิตถั่วเขียวที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
2. การผลิตถัว่ เขียวของเกษตรกรไทยมีความยัง่ ยืนในระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน (Crop Rotation)
3. ไทยเป็นศูนย์กลางการค้าถั่วเขียวในภูมิภาคอาเซียน
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาระบบการผลิตถั่วเขียวเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัย ด้วยระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation)
2. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาการผลิตถั่วเขียวที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
3. สร้างเสถียรภาพอุปสงค์/อุปทานของเมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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2.4.2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับถัว่ เขียว
ทัง้ ในประเทศและประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียน ได้กลยุทธ์ในการผลักดันแผน
งาน/โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
มิติด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และการผลิตเมล็ดพันธุ์รวมถึง
เทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเขียว
การก�ำหนดกรอบการวิจยั เพือ่ ให้ได้พนั ธุถ์ วั่ เขียว ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตใิ นการให้ผลผลิต
สูง ต้านทานต่อโรค แมลง เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน ฝักไม่แตก และทนต่อสภาพ
แวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใน
แต่ละท้องถิ่น ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิต กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ และเก็บ
รักษา รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม เป็นต้น
โดยมีแผนงานส�ำคัญที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีที่ให้ผลผลิตสูง มีความต้านทานโรค
และแมลง เก็บเกีย่ วได้พร้อมกันฝักไม่แตก เหมาะสมกับระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนในแต่ละท้องถิน่ ด้วยเทคโนโลยีมาตรฐานร่วมกับเทคโนโลยีชวี ภาพ
สมัยใหม่
2. วิจยั และพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุแ์ ละเทคโนโลยีการผลิตถัว่ เขียวทีเ่ หมาะ
สมกับแต่ละฤดูกาล และเข้ากับระบบการเพาะปลูกพืชเชิงเดีย่ ว/หมุนเวียน
3. พัฒนากระบวนการการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเขียวด้วย
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. พัฒนาเทคโนโลยีกอ่ นและหลังการเก็บเกีย่ วเพือ่ ป้องกันการสูญเสียผลผลิต
และคุณภาพ
5. วิจยั และพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถัว่ เขียวให้มคี วามหลากหลายเพือ่ สร้างมูลค่า
เพิ่ม

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด และการแปรรูปอยู่แล้ว บุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เกษตรกร ผู้ประกอบการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เป็นบุคลากรที่มีความรู้ความ
สามารถ ในแต่ละด้านจึงควรด�ำเนินงานบูรณาการงานร่วมกันเพื่อพัฒนาท้องถิ่น
และสร้างความมั่นคง และความปลอดภัย ในการเพาะปลูกพืชของไทยให้ยั่งยืน
กลยุทธ์ขอ้ นีจ้ ะช่วยให้การผลิตถัว่ เขียวของไทยเกิดความยัง่ ยืน โดยมีแผนงานดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ.และอบต.
ให้เห็นความส�ำคัญของการผลิตถั่วเขียว เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
2. อนุรกั ษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถว่ั เขียวพันธุพ์ นื้ เมือง และถัว่ เขียวพันธุ์
ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3. สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐและภาค
เอกชน เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
5. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
6. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้แก่ยวุ เกษตรกรในท้องถิน่ ด้านการผลิตถัว่ เขียว เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
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7. มิติด้านความพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพ เข้าถึงเมล็ด
พันธุ์ได้ง่าย
เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพที่เกษตรกรสามารถเข้าถึงได้ง่ายเป็นสิ่งส�ำคัญที่จะช่วย
ส่งเสริมให้เกษตรกรต้องการขยายพื้นที่ปลูกให้มากขึ้น และส่งผลให้ปริมาณการ
ผลิตถั่วเขียวในประเทศเพิ่มขึ้น โดยการจัดตั้ง หรือสนับสนุนให้มีหน่วยงาน
รับผิดชอบ การผลิตเมล็ดพันธุ์ และส่งเสริมการผลิตให้มากขึ้น เพื่อแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ที่เป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน แผนงาน/โครงการ ที่ควร
ด�ำเนินการ ได้แก่
1. เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันเกษตรกร และเอกชนน�ำพันธุ์ถั่วเขียว
พันธุ์ดีไปขยายผลสู่เกษตรกร
2. จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีให้
พอเพียงกับความต้องการของเกษตรกรไทย และเกษตรกรในประเทศเพือ่ น
บ้าน
3. จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับชั้นพันธุ์จ�ำหน่ายในชุมชน
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมการใช้กรรมวิธกี ารเพาะปลูกทีด่ ี และการจัดเก็บเคลือ่ น
ย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ
การปลูกในระบบการท�ำการเกษตรดีทเี่ หมาะสม (GAP) เป็นสิง่ ส�ำคัญในปัจจุบนั
และในอนาคต เพราะผลผลิตที่ได้จะมีคุณภาพ และตรงตามความต้องการของผู้
บริโภค อย่างไรก็ดี ถ้าขาดซึง่ ระบบจัดเก็บและเคลือ่ นย้ายผลผลิตทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ก็จะส่งผลต่อคุณภาพเมล็ดถั่วเขียวได้ ดังนั้น แผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ
มีดังนี้
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ถั่วเขียวที่สอดคล้องกับความต้องการในการ
บริโภค
2. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ด้วยวิธีการเพาะปลูกที่ดี และ
เทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกระดับผลผลิตและคุณภาพ
3. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บ (Silo/Warehouse) และเคลื่อนย้าย
ถั่วเขียวและเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 5: ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้ถั่วเขียว
ด้วยศักยภาพของถั่วเขียว ที่มีอายุสั้น ใช้น�้ำน้อย และ ช่วยในการปรับปรุง
บ�ำรุงดิน จึงเหมาะที่จะใช้ปลูกเป็นพืชหมุนเวียนกับพืชหลัก หรือปลูกเป็นพืชแซม
และเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ปลูกถั่วเขียวในรูปแบบดังกล่าว การท�ำเกษตรแบบมี
สัญญา จะเป็นหลักประกันทีด่ ตี อ่ เกษตรกรในการผลิตถัว่ เขียว มีแผนงาน/โครงการ
ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้ถวั่ เขียวเป็นพืชสลับกับการปลูก
พืชหลักชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงดิน ลดต้นทุน ตัดวงจรของโรค/แมลง
2. สนับสนุนภาคเอกชนให้มกี ารผลิตถัว่ เขียวทัง้ ในไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยใช้ระบบการท�ำเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)
กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียว
เป็นกลยุทธ์ที่ใช้ประโยชน์จากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสร้าง
ตลาดและฐานการผลิตเดียวกัน (Single Market and Production Base) และ
ลดต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะแรงงานในไทยที่สูงกว่าประเทศเพื่อนบ้าน และใช้
ประโยชน์จากข้อตกลงของการเป็นประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะโครงการ ACIA
และ ACMECS เป็นต้น มีแผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. เพิม่ ศักยภาพ และประสิทธิภาพการผลิตถัว่ เขียว ทัง้ ในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน เพื่อลดการพึ่งพาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน
2. สนับสนุนให้มีการผลิตถั่วเขียวในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว กัมพูชา
เมียนมาร์) เพื่อน�ำกลับมาใช้ในประเทศ
3. พัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถ่ัวเขียวในประเทศให้มีคุณภาพ และ
การกระจายสู่เกษตรกรทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน
4. สร้างแรงจูงใจในการผลิตถัว่ เขียว และเมล็ดพันธุร์ ว่ มกับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลง AFTA, AIA,
ACIA, AEC และ ACMECS
5. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาและ
ทดสอบพันธุถ์ วั่ เขียว รวมถึงเทคโนโลยีในการเพาะปลูกทีเ่ หมาะสมกับแหล่ง
ปลูกในแต่ละประเทศ
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6. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้านในการก�ำหนด
คุณลักษณะและมาตรฐาน ของระบบซือ้ ขาย ระบบจัดเก็บและเคลือ่ นย้าย
มิติด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 7: ปรับปรุงการตรวจสอบ และการทดสอบ คุณภาพตามมาตรฐาน
เมล็ดพันธุ์ การปนเปือ้ นวัตถุอนั ตรายและสุขอนามัยพืชของเมล็ดถัว่ เขียว อย่าง
มีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ และรวดเร็ว
เป็นแนวทางในการผลักดันให้เมล็ดถัว่ เขียวทีผ่ ลิตหรือน�ำเข้าให้มคี ณ
ุ ภาพ โดย
ก�ำหนดให้มกี ารพัฒนาห้องปฏิบตั กิ าร วิธกี ารตรวจสอบ รวมทัง้ การพัฒนาบุคลากร
เพื่อท�ำการตรวจสอบและก�ำหนดมาตรฐาน ให้สอดคล้องกับประเทศเพื่อนบ้าน
โดยมีแผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
สากล ครอบคลุมทุกพื้นที่
2. พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการตรวจสอบ/ทดสอบที่มี
ศักยภาพ
3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มกี ารน�ำระดับมาตรฐานและคุณภาพเมล็ดถัว่ เขียว
มาใช้ในการก�ำหนดราคา

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีโดย
มาตรการของรัฐกฎหมายและกฎระเบียบปฏิบัติในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการ
คุ้มครองพันธุ์พืช การน�ำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร การเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์
(Seed Hub) และกฎระเบียบการเคลื่อนย้ายสินค้า เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะต้องเร่ง
ด�ำเนินการ เพราะบรรยากาศในการค้า การลงทุน ภาครัฐจะต้องเข้ามามีบทบาท
ให้การสนับสนุน มีแผนงาน/โครงการ ที่ควรด�ำเนินการ ดังนี้
1. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ว่าด้วยการน�ำเข้าและส่งออก
รวมทัง้ ว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพือ่ ให้มกี ารส่งเสริมการ
ปลูกในประเทศเพื่อนบ้านและน�ำผลผลิตกลับเข้าไทย
2. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับปรุง และจัดท�ำมาตรฐานสินค้า
เมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน และมีความ
ปลอดภัย
3. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านข้อมูล การค้า
การลงทุน และการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่
ผู้ประกอบการ
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วิสัยทัศน

ไทยมีถั่วเขียวที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย และพอเพียง
ตอการบริโภคและสงออก
เปาประสงค 1

ไทยมีผลผลิตถั่วเขียวที่มี
คุณภาพ และปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร 1

พัฒนาระบบการผลิตถั่วเขียวเพื่อ
เพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยดวยระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน (crop rotation)

เปาประสงค 2

การผลิตถั่วเขียวของ
เกษตรกรไทยมีความยั่งยืน
ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
(crop rotation)

เปาประสงค 3

ไทยเปนศูนยกลางการคาถั่วเขียว
ในภูมิภาคอาเซียน

ประเด็นยุทธศาสตร 2

รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการ
พัฒนาการผลิตถั่วเขียวที่มีประสิทธิ
ภาพและคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร 3

สรางเสถียรภาพอุปสงค/อุปทาน
ของเมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ

ความมั่นคง

ความยั่งยืน

กลยุทธที่ 1:

การวิจัยและพัฒนาพันธุ
และการผลิตเมล็ดพันธุ
รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูป
ถั่วเขียว

กลยุทธที่ 2:

สรางความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)

ความปลอดภัย
ความเพียงพอ

กลยุทธที่ 3:

สงเสริมใหเกษตรกรมีพันธุถั่วเขียวที่มีคุณภาพ
เขาถึงเมล็ดพันธุไดงาย

กลยุทธที่ 4:

สงเสริมกรรมวิธีการเพาะปลูกที่ดี
และการจัดเก็บเคลื่อนยายอยางมีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 5:

สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยใชถั่วเขียว

กลยุทธที่ 7:

การตรวจสอบ
ทดสอบคุณภาพตามมาตรฐานเม
ล็ดพันธุ การปนเปอนวัตถุ
อันตรายและสุขอนามัยพืช
ของเมล็ดถั่วเขียวอยางมีประสิทธิ
ภาพ แมนยำ และรวดเร็ว

กลยุทธที่ 8:

ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ
และสรางบรรยากาศที่ดีโดยมาตร
การของรัฐ

กลยุทธที่ 6:

สงเสริมประเทศเพื่อนบานเปนแหลง
เพาะปลูกถั่วเขียว

รูปที่ 5 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ในถั่วเขียว

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

• พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบ/ทดสอบ
• พัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบ
• นำระดับมาตรฐานและคุณภาพเมล็ด
มากำหนดราคา

7. การตรวจสอบ ทดสอบ
คุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ

• การใชประโยชนจากความรวมมือ
กับตางประเทศ
• สนับสนุนเอกชนทำ Contract Farming
ในประเทศเพื่อนบาน
• รวมมือประเทศเพื่อนบานกำหนด
คุณลักษณะและมาตรฐานระบบ
รับซื้อขาย จัดเก็บ และเคลื่อนยาย

• สงเสริมถั่วเขียวในการปลูกพืช
หนุนเวียน

6. การขยายฐานการผลิต
ไปยังประเทศเพื่อนบาน

5. สงเสริมถั่วเขียวใน
การปลูกพืชหมุนเวียน
4. วิธีการเพาะปลูกที่ดี
มีคุณภาพและปลอดภัย

8. กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
• พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542
• Harmonize กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการผลิตและการเคลื่อนยายสินคาเกษตร
• เรงรัด พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ
• One Stop Service

1. พันธุ เมล็ดพันธุ
เทคโนโลยีการผลิตและการ
แปรรูปผลิตภัณฑจากถั่วเขียว
• R&D พันธุและปรับปรุงพันธุ
• R&D เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่
• R&D เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
• R&D ผลิตภัณฑจากถั่วเขียว
ใหหลากหลายและสรางมูลคาเพิ่ม
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ไทยมีถั่วเขียวที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
และเพียงพอตอการบริโภคและสงออก

2. สรางความมั่นคงปลอดภัย
ในการผลิตถั่วเขียวโดย อปท.
• อนุรักษและพัฒนาพันธุพื้นเมือง
• เชื่อมโยงระบบผลิต ตลาด
แปรรูปในทองถิ่น
• พัฒนาบุคลากรและองคความรู
ในทองถิ่น

• ใชพันธุถั่วเขียวที่สอดคลอง
กับความตองการของผูบริโภค
• Contract Farming
• GAP

3. พันธุถั่วเขียวที่มีคุณภาพเขาถึงงาย
• ศูนยขยายเมล็ดพันธุ
• ศูนยขยายเมล็ดพันธุ
ระดับชั้นพันธุจำหนายในชุมชน

รูปที่ 6 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคง
และความปลอดภัยทางอาหารในถั่วเขียว
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2.5 ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและความปลอดภัย
ทางอาหารของถั่วลิสง

2.5.1 วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์สูงสุด และประเด็นยุทธศาสตร์

1) วิสัยทัศน์ (Vision)
“ไทยมีถั่วลิสงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ และตรงตามความต้องการ
ของตลาด”
2) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals) และ ประเด็นยุทธศาสตร์
(Strategic Issues)
2.1) เป้าประสงค์สูงสุด (Ultimate Goals)
1. การผลิตถั่วลิสงของเกษตรกรไทยมีความยั่งยืนในระบบการปลูกพืช
หมุนเวียน (Crop Rotation)
2. ไทยมีผลผลิตถั่วลิสงที่มีคุณภาพ ปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซิน
(Aflatoxin)
3. ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งผลิตถั่วลิสงที่มีคุณภาพ และปลอดภัย
2.2) ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issues)
1. พัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตที่มีคุณภาพด้วย
ระบบการปลูกพืชหมุนเวียน (Crop Rotation) และเพื่อให้ปลอดภัย
จากสารอะฟลาทอกซิน (Aflatoxin)
2. ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการพัฒนาการผลิตถั่วลิสงที่มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพ
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2.5.2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลสถานการณ์ภายในและภายนอกทีเ่ กีย่ วข้องกับถัว่ ลิสง
ทัง้ ในประเทศและประเทศเพือ่ นบ้านในกลุม่ อาเซียน ได้กลยุทธ์ในการผลักดันแผน
งาน/โครงการ โดยแบ่งออกเป็น 3 มิติ ดังนี้
มิติด้านความยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 1: วิจยั และพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุแ์ ละการผลิตถัว่ ลิสง
ปัญหาทีส่ ำ� คัญประการหนึง่ ทีพ่ บ คือ การพัฒนาพันธุถ์ วั่ ลิสงของไทย ยังไม่ตรง
ตามความต้องการของตลาด เช่น ภาคอุตสาหกรรม และยังไม่เหมาะสมกับการ
ปลูกในแต่ละท้องถิน่ กับทัง้ ยังมีสารอะฟลาทอกซินในความเข้มข้นทีส่ งู เกินมาตรฐาน
ซึ่งหากสามารถพัฒนาพันธุ์ที่ลดการเกิดเชื้อรา หรือท�ำให้เชื้อราที่เป็นตัวการสร้าง
สารอะฟลาทอกซินไม่สามารถเจริญได้ทเี่ มล็ดถัว่ ลิสงก็จะช่วยแก้ปญ
ั หาได้เป็นอย่าง
ดี แผนงาน/โครงการส�ำคัญที่จะช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าว มีดังนี้
1. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืชหมุนเวียนใน
แต่ละท้องถิ่น เช่น พันธุ์ถั่วลิสงที่มีอายุสั้น และใช้น�้ำน้อยซึ่งเหมาะในเขต
ที่มีการปลูกพืชจ�ำกัดและมีน�้ำน้อย เป็นต้น
2. วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อให้มี
Chitinase สูง และมีความต้านทานเพลี้ยไฟ
3. พัฒนากระบวนการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงด้วยเครื่องจักร
กลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต
4. พัฒนาเทคโนโลยีกอ่ นและหลังการเก็บเกีย่ ว เพือ่ ลดปัญหาอะฟลาทอกซิน
5. ทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
ในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) มีองค์กรที่เกี่ยวข้องทั้งด้านการ
ผลิต การตลาด และการแปรรูปอยู่แล้ว บุคลากรในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้อง ได้แก่
เกษตรกรผูป้ ระกอบการ และเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐเป็นบุคลากรทีม่ คี วามรูค้ วามสามารถ
ในแต่ละด้าน จึงควรด�ำเนินงานบูรณาการงานร่วมกันเพือ่ พัฒนาท้องถิน่ และสร้าง
ความมัน่ คง และความปลอดภัย ในพืชของไทยให้ยงั่ ยืน กลยุทธ์ขอ้ นีจ้ ะช่วยให้การ
ผลิตถั่วลิสงของไทยเกิดความยั่งยืน โดยมีแผนงาน/โครงการ ดังนี้
1. สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ. และอบต.
เห็นความส�ำคัญของการผลิตถั่วลิสง เพื่อสร้างรายได้ในท้องถิ่น
2. อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง และถั่วลิสงพันธุ์
ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น
3. สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ และภาค
เอกชน เพื่อน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น
4. เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อความ
มั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
5. พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่น
6. สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษาการฝึกอบรม และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
แก่ยุวเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน
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มิติด้านความพอเพียง
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์ถั่วลิสงที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ง่าย
จากการปรับเปลีย่ นโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ ส่งผลให้เกิดช่องว่างด้านแหล่ง
ผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ ลิสงทีม่ คี ณ
ุ ภาพ และแหล่งขยายเมล็ดพันธุใ์ ห้แก่เกษตรกร แนวทาง
แก้ไขที่ส�ำคัญ มีดังนี้
1. จัดตัง้ ศูนย์ขยายเมล็ดพันธุพ์ ชื ไร่ เพือ่ ผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ ลิสงคุณภาพดีให้พอ
เพียงกับความต้องการของเกษตรกร
2. เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร และเอกชนน�ำถั่วลิสงพันธุ์ดี
ไปขยายผล
3. สร้างหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ในชุมชนที่มีการผลิตถั่วลิสง
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมกรรมวิธกี ารเพาะปลูกทีด่ ใี นพืน้ ทีท่ เี่ หมาะสม และการ
จัดการหลังการเก็บเกี่ยว
เกษตรกรส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเรื่องการเพาะปลูกที่ดี
ที่จะท�ำให้ได้ผลผลิตสูง และมีความปลอดภัยโดยเฉพาะการเกิดสารอะฟลาทอก
ซิน ดังนั้น การส่งเสริมความรู้ให้แก่เกษตรกรทั้งด้านการเพาะปลูก และการเก็บ
เกี่ยวจึงเป็นเรื่องส�ำคัญ ตัวอย่างของแผนงาน/โครงการ เช่น
1. ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการเพาะปลูกที่ดี ด้วยการใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์
คุณภาพดี รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่แบบครบวงจร
2. ส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหาอะฟลาทอกซิน
3. ส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิต เพื่อให้มีการลดความชื้นอย่างรวดเร็ว เช่น
พัฒนาเครื่องอบ เพื่อลดความชื้น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 5: ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยถั่วลิสง
เนื่องจากถั่วลิสงไม่ได้เป็นพืชเศรษฐกิจหลัก แต่ก็เป็นพืชอาหารที่ผูกพันกับ
ชีวิตคนไทยมายาวนาน ไทยมีการบริโภคถัว่ ลิสงในปริมาณทีม่ ากเกินกว่าที่ผลิตได้
ท�ำให้มีการน�ำเข้าถั่วลิสงมาโดยตลอด แนวทางหนึ่งในการที่จะให้ถั่วลิสงมีความ
ยัง่ ยืน และมีปริมาณการผลิตเพิม่ ขึน้ เพือ่ ลดการน�ำเข้าจากประเทศนอกกลุม่ อาเซียน
นั่นคือการปลูกถั่วลิสงสลับกับพืชเศรษฐกิจหลักช่วงที่มีการพักดิน และโดยที่ถั่ว
ลิสงมีประโยชน์ในแง่ทเี่ ป็นพืชบ�ำรุงดิน การปลูกถัว่ ลิสงจึงเป็นประโยชน์กบั พืชหลัก
แผนงาน/โครงการที่ส�ำคัญส�ำหรับกลยุทธ์นี้ ได้แก่
1. ส่งเสริมระบบการปลูกพืชหมุนเวียน โดยใช้ถวั่ ลิสงเป็นพืชสลับกับการปลูก
พืชหลักชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงดินลดต้นทุน ตัดวงจรของโรค/แมลง
2. สนับสนุนภาคเอกชนให้มกี ารผลิตถัว่ ลิสงทัง้ ในไทยและประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยใช้ระบบการท�ำเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming) ในระบบ
การปลูกพืชหมุนเวียน
กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสง
แนวทางหนึง่ ทีจ่ ะช่วยเพิม่ พืน้ ทีเ่ พาะปลูกและผลผลิตถัว่ ลิสง คือ สนับสนุนให้
ประเทศเพือ่ นบ้าน ได้แก่ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร์ ผลิตถัว่ ลิสงทีไ่ ด้มาตรฐาน
ให้ไทย ตัวอย่างของแผนงาน/โครงการ เช่น
1. สนับสนุนให้มกี ารผลิตเมล็ดถัว่ ลิสงในประเทศเพือ่ นบ้าน (สปป.ลาว กัมพูชา
เมียนมาร์) เพื่อน�ำกลับมาใช้ในประเทศ
2. ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุถ์ วั่ ลิสงให้มคี ณ
ุ ภาพและการกระจายสูเ่ กษตรกร
ทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
3. สร้างแรงจูงใจในการผลิตถัว่ ลิสง และเมล็ดพันธุร์ ว่ มกับประเทศเพือ่ นบ้าน
โดยการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ความตกลง AFTA/AIA/
ACIA/AC/AEC และ ACMECS
4. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน ในการพัฒนาและ
ทดสอบพันธุ์ถั่วลิสง รวมถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่เหมาะสมกับแหล่ง
ปลูกในแต่ละประเทศ
5. ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน ในการก�ำหนด
คุณลักษณะและมาตรฐานของระบบซื้อขาย ระบบจัดเก็บและเคลื่อนย้าย
รวมทั้งผลิตภัณฑ์
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มิติด้านความปลอดภัย
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาการตรวจสอบและการทดสอบ สารอะฟลาทอกซินได้
อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นย�ำ และรวดเร็ว
การพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงที่ลดการเกิดเชื้อรา หรือท�ำให้เชื้อราที่เป็นตัวการสร้าง
สารอะฟลาทอกซินไม่สามารถเจริญได้ทเี่ มล็ดถัว่ ลิสงตามกลยุทธ์ที่ 1 นัน้ ท�ำได้ยาก
และใช้เวลานาน จึงจ�ำเป็นต้องมีการพัฒนาระบบควบคุมที่เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพ ได้มาตรฐานสากล เพื่อให้ผลผลิตถั่วลิสงของไทยมีความปลอดภัย
จากสารอะฟลาทอกซิน แผนงาน/โครงการการพัฒนาที่ส�ำคัญ ได้แก่
1. พัฒนาวิธีการ และเครื่องมือตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินที่รวดเร็ว ชนิด
พกพาได้ (Portable Test Kit)
2. พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ได้มาตรฐาน
สากล ครอบคลุมทุกพื้นที่
3. พัฒนาบุคลากรทัง้ ภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ด้านการตรวจสอบ/ทดสอบ
ที่มีศักยภาพ
กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมายกฎระเบียบและสร้างบรรยากาศที่ดีโดย
มาตรการของรัฐ
ไทยมีกฎหมาย กฎระเบียบ หลายประการที่เป็นอุปสรรคต่อการเคลื่อนย้าย
ถั่วลิสงระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งส่งผลให้เกิดความล่าช้าจนก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผลผลิตได้ การแก้ปัญหาดังกล่าว อาจท�ำได้ ดังนี้
1. ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบการน�ำเข้าและส่งออก รวมทัง้ ว่าด้วยสุข
อนามัยและสุขอนามันพืช (SPS) เพื่อให้มีการส่งเสริมการปลูกในประเทศ
เพื่อนบ้านและน�ำผลผลิตกลับเข้าไทย
2. ปรับปรุง และจัดท�ำมาตรฐานสินค้าเมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์ให้ได้
มาตรฐาน ความปลอดภัยที่สอดคล้องกับของประเทศเพื่อนบ้าน
3. จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านข้อมูล การค้า
การลงทุน และการเคลือ่ นย้ายสินค้า เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกผูป้ ระกอบการ
4. เร่งรัดให้มกี ารน�ำระบบ National Single Window มาใช้ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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วิสัยทัศน

ไทยมีถั่วลิสงที่มีคุณภาพ ปลอดภัย เพียงพอ
และตรงตามความตองการของตลาด
เปาประสงค 2

การผลิตถั่วลิสงของ
เกษตรกรไทยมีความยั่งยืน
ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
(crop rotation)

เปาประสงค 2

เปาประสงค 3

ไทยมีผลผลิตถั่วลิสงที่มีคุณภาพ
ปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซิน
(Aﬂatoxin)

ประเด็นยุทธศาสตร 1

ประเทศเพื่อนบานเปนแหลงผลิต
ถั่วลิสงที่มีคุณภาพและปลอดภัย

ประเด็นยุทธศาสตร 2

พัฒนาระบบการผลิตถั่วลิสงเพื่อเพิ่มปริมาณผลผ
ลิตที่มีคุณภาพดวยระบบการปลูกพืชหมุนเวียน
(crop rotation)
และเพื่อใหปลอดภัยจากสารอะฟลาทอกซิน
(Aﬂatoxin)

รวมมือกับประเทศเพื่อนบานในการพัฒนา
การผลิตถั่วลิสงที่มีประสิทธิภาพและคุณภาพ

ความมั่นคง

ความยั่งยืน

ความปลอดภัย
ความเพียงพอ

กลยุทธที่ 1:

กลยุทธที่ 3:

กลยุทธที่ 2:

กลยุทธที่ 4:

วิจัยและพัฒนาพันธุ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ
และการผลิตถั่วลิสง

สรางความมั่นคงและความปลอดภัยทาง
อาหารโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(อปท.)

สงเสริมใหเกษตรกรมีพันธุถั่วลิสงที่มีคุณภาพ
เขาถึงไดงาย

สงเสริมกรรมวิธีการเพาะปลูกที่ดีในพื้นที่
ที่เหมาะสม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

กลยุทธที่ 5:

กลยุทธที่ 7:

พัฒนาการตรวจสอบ
ทดสอบสารอะฟลาทอกซินไดอยา
งมีประสิทธิภาพ แมนยำ
และรวดเร็ว

กลยุทธที่ 8:

ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ
และสรางบรรยากาศที่ดีโดยมาตร
การของรัฐ

สงเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยถั่วลิสง

กลยุทธที่ 6:

สงเสริมประเทศเพื่อนบานเปนแหลงเพาะ
ปลูกถั่วลิสง

รูปที่ 7 ความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ ประเด็นยุทธศาสตร์
และกลยุทธ์ เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร
ในถั่วลิสง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

• พัฒนาหองปฏิบัติการตรวจสอบ/ทดสอบ
• พัฒนาบุคลากรดานการตรวจสอบ
• Portable Test Kit

7. การตรวจสอบ ทดสอบสาร
อะฟลาทอกซินอยางมีประสิทธิภาพ

• การใชประโยชนจากความรวมมือ
กับตางประเทศ
• รวมมือประเทศเพื่อนบานกำหนด
คุณลักษณะและมาตรฐานระบบ
รับซื้อขาย จัดเก็บ และเคลื่อนยาย

• สงเสริมถั่วลิสงในการปลูกพืช
หนุนเวียน
• สนับสนุนเอกชนทำ Contract
Farming ในประเทศเพื่อนบาน

6. สงเสริมประเทศเพื่อนบาน
เปนแหลงปลูกถั่วลิสง

5. สงเสริมถั่วลิสงใน
การปลูกพืชหมุนเวียน
4. วิธีการเพาะปลูกที่ดี
มีคุณภาพและปลอดภัย

8. กฎหมาย กฎระเบียบขอบังคับ
• พรบ. คุมครองพันธุพืช 2542
• Harmonize กฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ
ในการผลิตและการเคลื่อนยายสินคาเกษตร
• เรงรัด พรบ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ
• One Stop Service
• National Single Window

1. พันธุ เมล็ดพันธุ
เทคโนโลยีการผลิต
• R&D พันธุและปรับปรุงพันธุ
• R&D เครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับพื้นที่
• R&D เทคโนโลยีการเก็บเกี่ยว
และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว

ไทยมีถั่วลิสงที่มีคุณภาพ เพียงพอ
ปลอดภัย และตรงตามความ
ตองการของตลาด

2. สรางความมั่นคงปลอดภัย
ในการผลิตถั่วลิสงโดย อปท.
• อนุรักษและพัฒนาพันธุพื้นเมือง
• เชื่อมโยงระบบผลิต ตลาด
แปรรูปในทองถิ่น
• พัฒนาบุคลากรและองคความรู
ในทองถิ่น

• สงเสริมวิธีการเพาะปลูกที่ดี
ใชพันธุที่ดี เทคโนโลยีที่เหมาะสม
• ปลูกถั่วลิสงในฤดูแลง
ลดปญหาอะฟลาทอกซิน
• จัดการผลผลิตเพื่อลดความชื้น

3. พันธุถั่วลิสงที่มีคุณภาพเขาถึงงาย
• ศูนยขยายเมล็ดพันธุ
• หมูบานเมล็ดพันธุในระดับชุมชน
• เรงรัดการนำพันธุดีไปขยายผล

รูปที่ 8 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการในการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์เพื่อความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางอาหารในถั่วลิสง
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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3. ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อสร้าง
เสถียรภาพและความมั่นคงของข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
3.1 ข้อเสนอแนะเพื่อแก้ปัญหาเร่งด่วน
1) การพัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างประสบการณ์ให้แก่เกษตรกร
การพัฒนาทั้งหลายจะประสบผลส�ำเร็จอย่างยั่งยืนได้ต้องอาศัยบุคลากรเป็น
ส�ำคัญ และเกษตรกรคือฐานทีส่ ำ� คัญของการพัฒนาการเกษตรของประเทศ เพราะ
เป็นต้นน�้ำ หากต้นน�้ำไม่สามารถมีความมั่นคงและยั่งยืนได้ ปลายน�้ำก็ไม่มีความ
มัน่ คงและยัง่ ยืนเช่นกัน แต่ปจั จุบนั เกษตรกรส่วนใหญ่ขาดองค์ความรูอ้ ย่างถูกต้อง
ทั้งด้านการเพาะปลูก การผลิตพืช และการตลาด การมีความรู้ความเข้าใจอย่าง
ถูกต้องจะท�ำให้หลายๆ ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับเกษตรกรจะคลี่คลายลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการเพิ่มศักยภาพการผลิตพืชตระกูลถั่วทั้ง 3 ชนิด (ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว
ลิสง) ดังนัน้ เกษตรกรกลุม่ นีค้ วรได้รบั การพัฒนาอย่างเร่งด่วน เช่น การพาไปศึกษา
ดูงานของเกษตรกรที่ประสบความส�ำเร็จ (Smart Farmer) การจัดฝึกอบรมให้
ความรู้ ซึ่งควรท�ำเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อให้เกษตรกรทันต่อสถานการณ์ การ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีการผลิต การเก็บเกี่ยว และการเก็บรักษา นอกจากนี้
เพือ่ ให้เกิดการผลิตทีย่ งั่ ยืน ภาครัฐจะต้องมีนโยบายทีช่ ดั เจนในการสร้างเกษตรกร
รุ่นใหม่ เพื่อทดแทนเกษตรกรที่สูงอายุ และไม่สามารถรับเทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
โดยสร้างแรงจูงใจให้คนรุ่นเยาว์สนใจที่จะท�ำการเกษตรและกลับสู่ภูมิล�ำเนาเพื่อ
พัฒนาด้านการเกษตรอย่างยั่งยืน ให้ประเทศไทยเป็นครัวของโลก
2) การเร่งรัดการจัดท�ำ National Single Window และ One Stop
Service
ถึงแม้วา่ ภาครัฐได้จดั ท�ำ National Single Window และ One Stop Service
มาได้ระยะหนึ่งแล้วก็ตาม แต่การด�ำเนินการนี้ค่อนข้างล่าช้า เนื่องจากบางหน่วย
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งานไม่มบี คุ ลากรเพียงพอ ท�ำให้การจัดท�ำขาดความต่อเนือ่ ง ดังนัน้ ผูบ้ ริหารหน่วย
งานที่เกี่ยวข้องควรให้ความส�ำคัญ เพราะเป็นนโยบายของรัฐบาลและอาเซียน
3) การปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ
มีกฎระเบียบหลายข้อทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการเคลือ่ นย้ายสินค้าเกษตรผ่านด่าน
ชายแดน ซึ่งสามารถด�ำเนินการปรับเปลี่ยนได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนี้
3.1) เพื่อให้การเคลื่อนย้าย (น�ำเข้าและส่งออก) จากประเทศเพื่อนบ้านทั้ง
3 คือ สปป.ลาว เมียนมาร์และกัมพูชา สามารถด�ำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ควรทบทวนและปรับปรุงกฎระเบียบว่าด้วยการกักกันพืช โดยปรับปรุงแก้ไขข้อ
ก�ำหนดในการน�ำเข้าเมล็ดพืชและเมล็ดพันธุ์พืชทั้ง 4 ชนิด
3.2) ปรับปรุงทบทวน กฎหมาย และกฎระเบียบในการอนุญาต โดยให้
สามารถน�ำเข้าเมล็ดพันธุพ์ ชื ทีไ่ ด้รบั การดัดแปลงพันธุกรรม เข้ามาเพือ่ ศึกษาทดลอง
และประเมินความปลอดภัยทางชีวภาพ หากพบว่าปลอดภัยควรจะอนุญาตให้ปลูก
เพื่อการค้าได้ พร้อมกับการก�ำหนดมาตรการเพื่อป้องกันผลกระทบให้ชัดเจน
3.3) ทบทวนการบังคับใช้กฎระเบียบในการขออนุญาตรวบรวมเพื่อการค้า
เมล็ดพันธุ์ควบคุมในการแจ้งข้อมูลที่มาพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์ เพื่อแสดง
ความเป็นเจ้าของพันธุ์ และแนวทางในการด�ำเนินการต่อผู้ขโมยหรือละเมิดความ
เป็นเจ้าของพันธุ์ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมวิชาการเกษตรให้เข้มงวดมากขึ้น และ
ควรประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้
มีมาตรฐานและคุณภาพเมล็ดพันธุ์ให้เท่าเทียมกัน เป็นที่ยอมรับร่วมกัน
3.4) เร่งรัดให้บังคับใช้กฎระเบียบในการขออนุญาต เข้าถึง และการแบ่ง
ปันผลประโยชน์ในการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมและข้อตกลงแบ่งปันผลประโยชน์
และทบทวนปรับปรุง พ.ร.บ. คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อให้เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ในการส่งเสริมและสร้างแรงจูงใจให้มกี ารพัฒนาพันธุพ์ ชื ใหม่ๆ เพือ่ เป็น
ทางเลือกให้เกษตรกร
3.5) จ�ำเป็นต้องท�ำความร่วมมือในการพัฒนาวิธกี ารตรวจสอบวิเคราะห์โดย
เฉพาะผลผลิตพืชเพือ่ ใช้เป็นอาหารสัตว์ ให้ได้มาตรฐาน โดยรัฐบาลไทยควรจะเป็น
ผู้ริเริ่มให้ความช่วยเหลือลงทุนในการยกระดับการผลิตการผลิตพืชเพื่อใช้เป็น
อาหารสัตว์ให้มีคุณภาพและมาตรฐานเดียวกันกับประเทศเพื่อนบ้าน
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3.6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ควรจัดท�ำมาตรฐานสินค้าเกษตรทีจ่ ำ� เป็น
แต่ยังไม่มีการจัดท�ำ รวมถึงเร่งรัดให้มีการน�ำมาตรฐานที่มีอยู่ไปบังคับใช้ให้เกิด
ประสิทธิผล และในกรณีที่มีความจ�ำเป็น ควรก�ำหนดเป็นมาตรฐานบังคับ เช่น
มาตรฐานสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง และควรปรับปรุงมาตรฐานที่ล้าสมัยให้
ทัดเทียมมาตรฐานสากล
3.7) ควรก�ำหนดระยะเวลาในการน�ำเข้าโดยเฉพาะเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ให้เหมาะสม และมีระยะเวลานานพอสมควร รวมทั้งควรให้มีการน�ำเข้าอย่างเสรี
ตามปริมาณที่เหมาะสม ก�ำหนดเงื่อนไขและวิธีการขออนุญาตและการพิจารณา
อนุญาตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยประสานกับหน่วยงานที่มีอ�ำนาจหน้าที่ใน
การก�ำกับดูแลและการน�ำเข้าข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ดว้ ย เช่น กรมวิชาการเกษตร (ด้าน
สุขอนามัยพืช) และกรมปศุสัตว์ (ด้านการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์)
3.8) เร่งรัดให้มีกฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว รวมทั้ง
ก�ำหนดแนวทางและขัน้ ตอนการก�ำกับดูแลการทดลองวิจยั พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ให้ชัดเจน
3.9) รัฐบาลควรเร่งรัดให้หน่วยงานที่รับผิดชอบในการน�ำเข้า ส่งออกและ
น�ำผ่าน ซึง่ สินค้าเกษตรจัดท�ำและเชือ่ มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และให้การขอและ
การอนุญาตใบรับรอง หรือเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการน�ำเข้าส่งออกและน�ำ
ผ่านสามารถด�ำเนินการได้โดยทางอิเล็กทรอนิกส์กอ่ นทีป่ ระชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
จะเริ่มด�ำเนินการจริงจัง ภายใน 31 ธันวาคม 2558 นี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการ
ประกอบธุรกิจ และเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
3.10) เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการ
และของประเทศ ควรจะมีการทบทวนปรับระบบและองค์กรการก�ำกับดูแลที่จะ
ให้เกิดภาระกับผูป้ ระกอบการน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยลดขัน้ ตอนต่างๆ เช่น การ
ขออนุญาต การอนุญาต จัดรวบรวมหน่วยงานที่ด่านน�ำเข้า ส่งออก เป็นต้น
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3.2 ข้อเสนอแนะเพื่อใช้ประโยชน์
จากการเข้าร่วมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
ข้อเสนอแนะภาพรวมของแผนยุทธศาสตร์นเี้ ป็นแนวทางใช้ประโยชน์ทไี่ ทยจะ
ได้รับจากการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนซึ่งมีประเด็นหลักเกี่ยวกับการใช้
ประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งวัตถุดิบ โดยพิจารณาในด้านการใช้ประโยชน์จาก
ความแตกต่างของแต่ละประเทศ (Competitive Advantage) และต้องการที่จะ
ขยายตลาดให้มากขึ้น เพื่อประชากรของภูมิภาคอาเซียน 600 ล้านคน สรุปได้
ดังนี้
1) การทบทวนนโยบายและมาตรการที่ไม่เอื้อต่อการสร้างความมั่นคงใน
การผลิต
1.1) นโยบายและมาตรการแทรกแซงราคาและการจ�ำน�ำผลผลิตในพืช
แข่งขัน ที่มีผลกระทบต่อพืชหลักและพืชรองหลายชนิด โดยเฉพาะข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ และพืชตระกูลถัว่ ทัง้ 3 ชนิด ซึง่ เป็นพืชทีม่ คี วามส�ำคัญต่อคนไทยและเศรษฐกิจ
ของประเทศมาอย่างยาวนาน เพราะเป็นวัตถุดบิ ในอุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรม
อาหารสัตว์ และผลิตภัณฑ์แปรรูปที่หลากหลาย เป็นพืชที่ใช้ประโยชน์ในทุกขั้น
ตอนของห่วงโซ่อาหาร (Food Chain) รวมทั้งมีส่วนช่วยส่งเสริมความมั่นคงทาง
อาหารภายในประเทศ และประเทศในกลุ่มอาเซียนด้วยกัน
ปัญหาหลักทีท่ ำ� ให้พนื้ ทีเ่ พาะปลูกของพืชทัง้ 4 ชนิดลดลง เนือ่ งมาจากราคา
ผลผลิตตกต�่ำ เกษตรกรที่เคยผลิตพืชดังกล่าวก็จะหันไปปลูกพืชแข่งขันที่ให้ผล
ตอบแทนสูงกว่า เช่น ข้าว ที่มีเหตุมาจากโครงการจ�ำน�ำข้าว เป็นต้น
1.2) การก�ำหนดนโยบายและการออกกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการวิจยั และพัฒนาพันธุพ์ ชื ดัดแปลงพันธุกรรม ประเทศไทยมีนโยบายในการ
ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจยั และพัฒนาด้านเทคโนโลยีชวี ภาพ แต่ยงั ไม่มนี โยบาย
ทีช่ ดั เจนเกีย่ วกับการวิจยั และพัฒนาพันธุด์ ดั แปลงพันธุกรรม ตลอดจนการอนุญาต
ให้เกษตรกรน�ำไปใช้เพาะปลูก แต่มีการอนุญาตให้มีการน�ำเข้าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์และถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม ซึ่งมีต้นทุนการผลิตที่ต�่ำกว่าเข้ามาใช้เป็น
วัตถุดิบในอุตสาหกรรมต่างๆ ได้ จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้เกษตรกรไทยส่วนหนึ่ง
ทีม่ ตี น้ ทุนการผลิตสูงเลิกท�ำการเพาะปลูกไป เพราะไม่สามารถแข่งขันได้ เนือ่ งจาก
ยังคงใช้พันธุ์พืชที่ได้มาจากการพัฒนาโดยวิธีการดั้งเดิมอยู่ ดังนั้น จึงสมควรที่จะ
ได้มกี ารปรับเปลีย่ นนโยบายและเร่งรัดให้มกี ารออกพระราชบัญญัตคิ วามปลอดภัย
ทางชีวภาพ และกฎระเบียบออกมาใช้บังคับโดยเร็ว
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ในอดีตจนถึงปัจจุบันไทยเป็นผู้น�ำในการส่งออกเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ลูกผสมเป็นปริมาณมากไปยังหลายประเทศในอาเซียน โดยเป็นเมล็ดพันธุท์ ไี่ ด้จาก
การปรับปรุงพันธุ์โดยใช้วิธีการปกติ แต่เมื่อฟิลิปปินส์ได้หันไปใช้พันธุ์ข้าวโพด
ดัดแปลงพันธุกรรมแล้ว ไทยได้สูญเสียตลาดนี้ไป และในปี 2558 นี้ เวียดนามได้
อนุญาตให้เกษตรกรได้ใช้พนั ธุข์ า้ วโพดดัดแปลงพันธุกรรมในการเพาะปลูก จะท�ำให้
ไทยต้องสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดลูกผสมไปอีกแห่งหนึง่ และเป็นทีค่ าดหมาย
ว่าในอีกไม่ชา้ ถ้าประเทศเพือ่ นบ้านทีย่ งั คงเป็นตลาดเมล็ดพันธุข์ า้ วโพดลูกผสมของ
ไทยอยู่ เห็นประโยชน์ของการใช้พนั ธุพ์ ชื ดัดแปลงพันธุกรรม และอนุญาตให้มกี าร
ใช้เพาะปลูกได้ จะท�ำให้ไทยสูญเสียตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมในอาเซียนไป
หมด ดังนัน้ การตัง้ เป้าหมายทีจ่ ะให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ (Seed Hub) และ
ให้อาเซียนเป็นตลาดเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดลูกผสมคงไม่สามารถที่จะบรรลุได้
ดังนัน้ รัฐจะต้องเร่งรัดให้มกี ฎหมายว่าด้วยความปลอดภัยทางชีวภาพโดยเร็ว
และก�ำหนดแนวทางขัน้ ตอน การก�ำกับดูแลการทดลองวิจยั พืชดัดแปลงพันธุกรรม
ให้ชัดเจน

• ไทยประสบปัญหาการผลิตพืชอาหาร 4 ชนิด คือ
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง ที่ลดลง
อย่างต่อเนื่อง ท�ำให้ต้องน�ำเข้าเพิ่มขึ้นทุกปี
• การส่งเสริมให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืนในพืชอาหารทั้ง
สี่ชนิด ต้องใช้กลยุทธ์ด้านความยั่งยืน ด้านความพอเพียง
ด้านคุณภาพและความปลอดภัย
• ไทยควรมีนโยบายสร้างความร่วมมือกับ ลาว กัมพูชา
และเมียนมาร์ เพื่อผลิตพืชอาหารทั้งสี่ชนิดอย่างมีคุณภาพ
และได้มาตรฐานความปลอดภัย ก่อนทีจ
่ ะส่งกลับเข้ามาในไทย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

2) การปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบให้สอดคล้องกับพันธกรณีการเข้า
เป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
2.1) การใช้กฎระเบียบการค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมดให้เป็นไปอย่าง
เดียวกัน (Harmonization of Rules and Regulation) ประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียน ซึ่งเป็นเสาหลักหนึ่งของประชาคมอาเซียน มีเป้าหมายที่จะให้อาเซียน
เป็นตลาด และฐานการผลิตเดียวกัน แต่ประเทศสมาชิกอาเซียนรวมทัง้ ประเทศไทย
ยังมีความแตกต่างกันอยู่มากในด้านกฎหมาย กฎระเบียบที่บังคับใช้ รวมทั้งขั้น
ตอนในการปฏิบตั ิ ดังนัน้ ในการทีจ่ ะให้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนบรรลุเป้าหมาย
ดังกล่าว แต่ละประเทศจะต้องท�ำการปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
มิให้เป็นอุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
รัฐจ�ำเป็นต้องทบทวนกฎระเบียบ การค้าในประเทศสมาชิกทั้งหมดให้เป็น
ไปอย่างเดียวกัน ทัง้ ในด้านมาตรฐาน คุณภาพ ราคา อัตราภาษี รวมถึงกฎระเบียบ
ในการซือ้ ขาย การขจัดมาตรการและข้อกีดกันต่างๆ โดยให้มกี ารเคลือ่ นย้ายสินค้า
บริการ การลงทุน ได้อย่างเสรีมากขึ้น
2.2) การทบทวนและปรับปรุงมาตรการในการอนุญาตให้น�ำเข้าเมล็ด
ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดถั่วเหลือง จากมาตรการที่ทางรัฐบาลไทยได้อนุญาต
ให้มีการน�ำเข้าเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดถั่วเหลืองเป็นบางช่วงเวลา และ
โดยผู้ได้รับอนุญาตเป็นบางหน่วยงานเท่านั้น ท�ำให้การผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน
เพื่อการส่งออกมายังประเทศไทยมีปัญหา ไม่มีผู้ต้องการเข้าไปลงทุนส่งเสริมการ
ผลิต หรือเข้าไปรับซื้อผลผลิตในช่วงเวลาที่มีการเก็บเกี่ยว หรือรับซื้อในราคาต�่ำ
จนเกษตรกรขาดทุน หรือต้องซื้อแล้วเก็บไว้จนกว่าจะถึงเวลาส่งออกได้ ท�ำให้
คุณภาพของผลผลิตเสื่อมลงเรื่อยๆ ซึ่งจากการเข้าร่วมประชุมกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐบาลของประเทศเพื่อนบ้าน และผู้ประกอบการค้าตามชายแดนต่างก็ต้องการ
ให้มีการยกเลิก หรือปรับปรุงมาตรการเสียใหม่ เพราะถือว่าเป็นมาตรการกีดกัน
ทางการค้า ที่ขัดกับความตกลงของอาเซียนที่ต้องการให้ลดลง หรือยกเลิก และ
ต้องมีการเปิดเสรีทางการค้า และมีการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่นกั ลงทุน รัฐบาล
ไทยจึงควรจะมีการทบทวนมาตรการดังกล่าว ซึ่งจากข้อมูลที่ได้จากการศึกษานี้
จะเห็นแล้วว่าในกรณีของข้าวโพดเลีย้ งสัตว์นนั้ ประเทศไทยมีผลผลิตน้อยกว่าความ
ต้องการใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์นบั ล้านตัน และมีการน�ำเข้าอย่างเป็นทางการ
อยูแ่ ล้ว ส่วนกรณีของถัว่ เหลืองนัน้ ปัจจุบนั อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มกี ารใช้ผลผลิต
ภายในประเทศไม่ถึง 10 เปอร์เซ็นต์ โดยราคาผลผลิตที่เกษตรกรขายได้นั้นก็สูง
กว่าราคาประกันขั้นต�่ำอยู่แล้ว จึงควรจะมีการทบทวนมาตรการเกี่ยวกับการน�ำ
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เข้าผลผลิตของพืชทัง้ สองชนิดเสียใหม่ แล้วพิจารณาใช้มาตรฐานสินค้าเป็นเกณฑ์
ส�ำหรับการอนุญาตให้น�ำเข้าแทน
3) การแก้ปัญหาการขาดแคลนพันธุ์ดีและเมล็ดพันธุ์ที่ไม่มีคุณภาพ
3.1) การจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชไร่ภายใต้ความรับผิดชอบของกรม
วิชาการเกษตร ในอดีตกรมวิชาการเกษตรมีหน้าทีใ่ นการวิจยั และพัฒนาพันธุ์ และ
การผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์คัด พันธุ์หลัก และพันธุ์ขยายเท่านั้น ส่วนกรมส่งเสริม
การเกษตรมีหน้าที่ในการผลิตเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์จ�ำหน่ายของพืชเศรษฐกิจส�ำคัญ
ชนิดต่างๆ ให้แก่เกษตรกร แต่เมื่อมีการโอนศูนย์ขยายพันธุ์พืชทั้งหมดของกรมส่ง
เสริมการเกษตรไปให้แก่กรมการข้าวแล้ว ท�ำให้ไม่มหี น่วยงานใดท�ำหน้าทีโ่ ดยตรง
ในการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของพืชไร่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เพาะปลูกต่อ
จึงสมควรที่จะได้พิจารณาการจัดตั้งศูนย์ขยายพันธุ์พืชไร่ของกรมวิชาการเกษตร
ขึน้ มาใหม่ ให้ทำ� หน้าทีใ่ นการผลิตและจ�ำหน่ายเมล็ดพันธุช์ นั้ พันธุจ์ ำ� หน่ายของพืช
ไร่ต่างๆ รวมทั้งของถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสงให้แก่เกษตรกรน�ำไปเพาะปลูก
เพื่อช่วยลดปัญหาความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีในปัจจุบัน
3.2) การส่งเสริมให้สหกรณ์การเกษตร และกลุ่มเกษตรกรท�ำการผลิต
เมล็ดพันธุ์ช้ันพันธุ์จ�ำหน่ายเพื่อแก้ปัญหาความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาความขาดแคลนเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีของเกษตรกร คือ ให้กรม
วิชาการเกษตรท�ำการผลิตเมล็ดพันธุห์ ลักของพันธุท์ รี่ ฐั บาลแนะน�ำและส่งเสริมอยู่
ไปให้สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกร และผู้ประกอบการรายย่อย ที่มีอยู่เป็น
จ�ำนวนมากท�ำการขยายพันธุ์ภายใต้การดูแลและแนะน�ำของเจ้าหน้าที่ที่มีความ
ช�ำนาญด้านการขยายพันธุ์พืชที่มีอยู่ตามศูนย์วิจัยต่างๆ แล้วน�ำไปจ�ำหน่ายให้แก่
เกษตรกรตามแหล่งเพาะปลูกส�ำคัญ นอกจากนั้นแล้วเนื่องจากถั่วเหลือง ถั่วเขียว
และถั่วลิสง เป็นพืชที่ผสมตัวเอง จึงสามารถที่จะเก็บเมล็ดไว้ใช้ท�ำพันธุ์ต่อไปได้ถ้า
เกษตรกรรู้จักวิธีการที่ถูกต้องในระหว่างการเพาะปลูก เก็บเกี่ยว และเก็บรักษา
ดังนั้นถ้ามีการถ่ายทอดความรู้ที่จ�ำเป็นไปให้แก่เกษตรกรก็จะช่วยแก้ปัญหาการ
ขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ และประหยัดค่าเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้ด้วย

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

4) การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนด้านการผลิตในประเทศ
เพื่อนบ้าน
4.1) การส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนท�ำการ
ผลิตในประเทศเพือ่ นบ้าน ควรพิจารณาแหล่งผลิตทีอ่ ยูใ่ กล้ชายแดนไทยทีส่ ามารถ
จะน�ำเข้าผลผลิตได้สะดวก เนือ่ งจากเกษตรกรในประเทศเพือ่ นบ้านมีความคุน้ เคย
กับการใช้ปัจจัยการผลิตและเทคโนโลยีการผลิตรวมทั้งเครื่องทุ่นแรงคล้ายกับ
เกษตรกรไทยอยูแ่ ล้ว จึงง่ายต่อการทีจ่ ะเข้าไปขยายพืน้ ทีเ่ พาะปลูก และเนือ่ งจาก
การคมนาคมภายในประเทศของประเทศเพือ่ นบ้านยังไม่สะดวกการเข้าไปส่งเสริม
ให้มีการผลิตในที่ห่างไกลออกไปจากชายแดน ไทยจะท�ำให้มีต้นทุนค่าขนส่งสูง
นอกจากนั้นแล้วยังมีความเสี่ยงในการที่จะถูกประเทศอื่น เช่น เวียดนาม จีน และ
อินเดีย เข้าไปแย่งซื้อผลผลิตอีกด้วย ส่วนชนิดของพืชที่มีศักยภาพในการเข้าไป
ขยายการผลิตในประเทศเพื่อนบ้าน ได้แก่
กัมพูชา ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลีย้ งสัตว์ ถัว่ เหลือง และถัว่ เขียว ในจังหวัด
บันเตียเมียนเจย พระตะบอง ไพลิน และเสียมเรียบ
สปป.ลาว ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในแขวงไชยะบุรี อุดมไชย
บ่อแก้ว และเวียงจันทน์
เมียนม่าร์ ส่งเสริมการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วลิสง และถั่วเขียว ในรัฐ
คะยิน คะยา และฉาน
4.2) การส่งเสริมให้ผปู้ ระกอบการไทยเข้าไปลงทุนสร้างคลังสินค้า/ไซโล
ในประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ จัดเก็บและรักษาผลผลิตให้มคี ณ
ุ ภาพดี จากการศึกษา
นี้พบว่าการเพาะปลูกพืชทั้ง 4 ชนิดในไทยและประเทศเพื่อนบ้านนั้นส่วนใหญ่
อาศัยน�ำ้ ฝน เมือ่ ถึงเวลาเก็บเกีย่ วจึงมีผลผลิตออกมาในช่วงทีใ่ กล้เคียงกันในปริมาณ
มากเกินความต้องการใช้ในบางช่วงเวลา จึงท�ำให้ราคาของผลผลิตตกต�่ำ ถ้ามีการ
อนุญาตให้มีการน�ำผลผลิตที่มีราคาถูกกว่าจากประเทศเพื่อนบ้านเข้ามาด้วย จะ
ท�ำให้เกษตรกรไทยประสบกับการขาดทุนได้ ดังนั้นจึงควรจะมีการส่งเสริมให้ผู้
ประกอบการไทยเข้าไปลงทุนในการสร้างคลังสินค้า/ไซโลในประเทศเพือ่ นบ้าน ซึง่
ในขณะนี้มีอยู่น้อยมาก และรับซื้อผลผลิตที่มีราคาถูกกว่าในประเทศเพื่อนบ้าน
เพือ่ เก็บไว้รอเวลาน�ำเข้ามาใช้เป็นวัตถุดบิ ส�ำหรับอุตสาหกรรมในประเทศไทย หรือ
เพือ่ น�ำผ่านประเทศไทยส่งออกไปจ�ำหน่ายยังต่างประเทศ โดยอาศัยความได้เปรียบ
จากการทีป่ ระเทศไทยมีระบบคมนาคมและการขนส่งทีส่ ะดวกกว่าทัง้ ทางบกและ
ทางน�้ำ และอีกประการหนึ่งการน�ำผ่านสินค้าเพื่อการส่งออกนั้นจะไม่เป็นการขัด
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มาตรการการน�ำเข้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เข้ามาเพื่อใช้ภายในประเทศ สามารถที่จะ
ส่งออกได้ตลอดเวลา ซึง่ จะเป็นการช่วยลดปัญหาการมีอปุ ทานทีม่ ากเกินไปในช่วง
เก็บเกี่ยว จนท�ำให้ราคาผลผลิตตกต�่ำ แต่ทั้งนี้ประเทศไทยจะต้องมีการปรับปรุง
กฎระเบียบเกีย่ วกับการขออนุญาต การตรวจสอบ การอนุญาตให้เกิดความสะดวก
รวดเร็ว และสามารถรองรับปริมาณสินค้าที่เพิ่มขึ้นได้
4.3) การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ประเทศเพื่อนบ้านในการยกระดับ
มาตรฐานด้านคุณภาพของผลผลิต ความปลอดภัยของอาหารเป็นเรื่องส�ำคัญ
ประการหนึ่งของความร่วมมือในอาเซียนในสาขาอาหารและเกษตรภายใต้แผน
งานการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน ในช่วงที่ผ่านมาอาเซียนได้ด�ำเนินการ
เพื่อเสริมสร้างระบบกระบวนการในการควบคุมคุณภาพอาหาร เพื่อส่งเสริมการ
เคลื่อนย้ายอาหารที่มีคุณภาพ มีประโยชน์ต่อสุขภาพ และมีความปลอดภัยมาก
ขึน้ ในภูมภิ าค โดยสินค้าอาหารและเกษตรของอาเซียน เมือ่ มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐาน
สากลจะช่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขันของอาเซียนในตลาดโลก อาเซียน
จึงเน้นความส�ำคัญเรื่องการปรับประสานคุณภาพและมาตรฐานการรับรองความ
ปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการจัดระบบการรับรองสินค้าอาหารและเกษตรให้
เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นประเทศไทยควรใช้โอกาสในการสร้างความร่วมมือ
กับประเทศเพือ่ นบ้านคือ สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนม่าร์ ในการสร้างเกณฑ์และ
มาตรฐาน เพื่อควบคุมคุณภาพวัตถุดิบจากพืชทั้ง 4 ชนิด (ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่ว
เหลือง ถัว่ เขียว และถัว่ ลิสง) ให้สอดคล้องกับสากล หรือเป็นมาตรฐานของอาเซียน
และร่วมมือในการพัฒนาบุคลากรและห้องปฏิบัติการส�ำหรับการตรวจสอบ และ
ทดสอบสินค้า
4.4) ปัจจัยส�ำคัญในการส่งเสริมให้ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนท�ำการ
ผลิตพืชทัง้ 4 ชนิดในประเทศเพือ่ นบ้านเพือ่ น�ำผลผลิตกลับมาใช้ในประเทศไทย
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการลงทุนของภาคเอกชน คณะผู้วิจัยได้ศึกษา
ข้อมูลปัจจัยที่จะต้องเตรียม เพื่อน�ำไปส่งเสริมใช้ส�ำหรับการผลิตในประเทศเพื่อน
บ้าน มีดังนี้
• พันธุ์ที่เหมาะสมต่อการน�ำไปส่งเสริมให้เพาะปลูก
• การเข้าถึงแหล่งเมล็ดพันธุ์ดีของเกษตรกร
• เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและการจัดการของเกษตรกร
ในแต่ละท้องถิ่น

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

• แหล่งผลิตทีม่ ศี กั ยภาพและเหมาะสมต่อการทีจ่ ะน�ำผลผลิตของพืชแต่ละ
ชนิดกลับเข้ามาใช้
• การท�ำการเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)
• ความร่วมมือและสนับสนุนจากเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐของประเทศเพือ่ นบ้าน
• อุปสรรคจากการที่จะมีประเทศอื่นเข้าไปแย่งซื้อผลผลิต
• อุปสรรคจากการที่มีความต้องการใช้วัตถุดิบในประเทศเพื่อนบ้านมาก
ขึ้นจากนโยบายส่งเสริมให้อุตสาหกรรมการแปรรูปมากขึ้น
ปัจจัยดังกล่าวข้างต้น ภาครัฐโดยหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องจ�ำเป็นต้องมีข้อมูลที่
เป็นปัจจุบัน เพื่อสนับสนุนภาคเอกชนให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5) การเคลือ่ นย้ายวัตถุดบิ กลับเข้าประเทศ เพือ่ ให้เกิดความพอเพียงในการ
บริโภค
การน�ำเข้า ส่งออก และการค้าสินค้าเกษตรด้านพืช ผูป้ ระกอบการต้องปฏิบตั ิ
ตามกฎหมายและกฎระเบียบหลายฉบับด้วยกัน แต่ละฉบับมีหลักเกณฑ์และเงือ่ นไข
ทีแ่ ตกต่างกัน เช่น กฎหมายและกฎระเบียบว่าด้วยการกักพืช การควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว์ พันธุ์พืช และมาตรฐานสินค้าเกษตร เป็นต้น ซึ่งเป็นต้นทุนในการ
ประกอบการของประชาชนทัว่ ไป เพือ่ เป็นการเพิม่ ขีดความสามารถในการแข่งขัน
ของผู้ประกอบการและของประเทศ ควรจะมีการทบทวนปรับระบบ และองค์กร
การก�ำกับดูแลทีจ่ ะให้เกิดภาระกับผูป้ ระกอบการน้อยทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ำ� เป็น โดยลดขัน้
ตอนต่างๆ เช่น การขออนุญาต การอนุญาตจัดรวบรวมหน่วยงานที่ด่านน�ำเข้า
ส่งออก เป็นต้น
ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงขอเสนอรูปแบบด่านตรวจสินค้าเกษตรในมโนภาพที่
อยากให้เกิดขึ้นในอนาคต ดังนี้

119

120

ด่านตรวจสินค้าเกษตร
ด่านตรวจสินค้าเกษตร เป็นจุดส�ำคัญในการน�ำเข้า ส่งออกสินค้าเกษตร ด่าน
ตรวจพืชในการป้องกัน ก�ำกับดูแลและอ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเข้า และส่ง
ออก และน�ำผ่านสินค้าเกษตร ควรจะมีลักษณะองค์ประกอบหน้าที่ ดังนี้
(1) ควรรวมงานด่านตรวจด้านพืช สัตว์ และประมง เป็นหน่วยเดียวให้มี
ภาระหน้าที่ในการตรวจสอบสินค้าเกษตรทั้งหมด โดยรวมเจ้าหน้าที่กรมวิชาการ
เกษตร กรมปศุสัตว์ และกรมประมง ให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจและกักสินค้าเกษตร
เป็นการประหยัดอัตราก�ำลังและงบประมาณ ท�ำให้การท�ำงานมีประสิทธิภาพมาก
ขึ้น และสามารถด�ำเนินการได้ทั่วถึง (เป็นส่วนหนึ่งของด่านศุลกากร)
(2) ด่านตรวจสินค้าเกษตร ควรจะต้องมีอุปกรณ์ เครื่องมือพื้นฐานในการ
ตรวจสอบสินค้าเกษตร ณ จุดน�ำเข้า ส่งออก ตามกฎระเบียบทีก่ ำ� หนดให้ตอ้ งตรวจ
สอบ เช่น อุปกรณ์ในการตรวจสอบโรค ศัตรูพืช สารพิษ ที่ติดมากับพืช เช่น
อะฟลาทอกซิน การตรวจสอบมาตรฐาน เช่น มาตรฐานอาหารสัตว์ มาตรฐาน
คุณภาพของเมล็ดพันธุค์ วบคุม กฎระเบียบมาตรฐานและคุณภาพดังกล่าวทีก่ ำ� หนด
ให้ตอ้ งตรวจสอบ ทดสอบก่อน ในการน�ำเข้า ส่งออก ควรจะด�ำเนินการได้เบ็ดเสร็จ
ณ จุดน�ำเข้าหรือส่งออก เพื่อลดขั้นตอนและอ�ำนวยความสะดวกในการน�ำเข้า ส่ง
ออกสินค้า
(3) จัดให้มรี ะบบสารสนเทศ การเชือ่ มต่อข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องในการขออนุญาต
การอนุญาต ขั้นตอนและระยะเวลาในการตรวจและวิเคราะห์สินค้าให้ประชาชน
ทั่วไปและผู้ปฏิบัติทุกภาคส่วนเข้าถึงได้โดยง่าย เพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เพิ่ม
ประสิทธิภาพภายในการปฏิบตั งิ าน และเป็นการลดต้นทุนในการด�ำเนินการ ท�ำให้
สินค้าเกษตรทีน่ ำ� เข้า ส่งออก มีศกั ยภาพในการแข่งขันกับต่างประเทศ เช่น ระบบ
National Single Window, One Stop Service และ Electronic Certificate
เป็นต้น
(4) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ ทั้งด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง
ด้านการบริหาร การสือ่ สารกับผูม้ าติดต่อ จัดให้มกี ารเพิม่ พูนความรูใ้ ห้กบั พนักงาน
เจ้าหน้าที่ เกีย่ วกับความรูท้ างวิชาการใหม่ๆ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
ช่วยในการปฏิบัติงาน

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

รูปที่ 9 ช่องทางหลักในการนำ�ผลผลิตพืชทั้ง 4 ชนิด
เข้าประเทศไทย
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6) การวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพืชทั้ง 4 ชนิด
ในอดีตหน่วยงานของภาครัฐได้รับงบประมาณส�ำหรับด�ำเนินการวิจัยในด้าน
ต่างๆ กับพืชทัง้ 4 ชนิด จ�ำนวนมาก ท�ำให้สามารถพัฒนาพันธุใ์ หม่ได้อย่างต่อเนือ่ ง
และผลิตเมล็ดพันธุ์ให้แก่เกษตรกรได้ในปริมาณมาก และมีการพัฒนาเทคโนโลยี
ด้านการผลิตทีเ่ หมาะสม เพือ่ น�ำไปถ่ายทอดให้เกษตรกรได้ใช้ แต่ปจั จุบนั มีการลด
งบประมาณและบุคลากรที่ท�ำการวิจัยและพัฒนาลงมาก จึงมีผลกระทบต่อการ
วิจยั และพัฒนาของภาคราชการ คณะผูว้ จิ ยั จึงเสนอให้มกี ารสนับสนุนงบประมาณ
ให้แก่กรมวิชาการเกษตร เพื่อน�ำไปใช้ด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้
(1) การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพันธุ์ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และ
ถั่วลิสง ที่เกษตรกรสามารถจะเลือกใช้ไห้เหมาะสมกับช่วงเวลาปลูกและสภาพ
แวดล้อมและการจัดการในแต่ละท้องถิ่นได้
(2) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ให้คง
คุณภาพดี
(3) การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการเพาะปลูก การจัดการในช่วงเก็บเกี่ยว
และเก็บรักษาผลผลิตให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพที่ดี
(4) การวิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่จะช่วยลดปัญหาขาดแคลน
แรงงาน
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรที่จะด�ำเนินการวิจัยและพัฒนาด้านต่างๆ ที่
ยังขาดแคลนอยู่
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ภาคผนวก:

กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ ภายใต้ยุทธศาสตร์ความมั่นคงและ
ความปลอดภัยทางอาหารของพืชเศรษฐกิจกับการเป็นประชาคม
อาเซียน

X

X

X

1.2 วิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ทั้งในฤดูฝนและฤดูแล้ง

1.3 วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรสาหรับการเพาะปลูกและ
เก็บเกี่ยวที่เหมาะสมกับพื้นที่ พร้อมทั้งถ่ายทอดเทคโนโลยี

1.4 วิจัยและพัฒนากระบวนการเก็บเกี่ยวและการจัดการหลังการเก็บ
เกี่ยวเพื่อเพิ่มคุณภาพ และมูลค่าผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

X

X

X

X

2.1 จัดตั้งสภาวิชาชีพด้านการเกษตรเพื่อยกระดับมาตรฐานผู้
ประกอบอาชีพนักวิจัยด้านการเกษตร

X

X

กลยุทธ์ที่ 2: การสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการเกษตร และเกษตรกรเลือดใหม่ที่มีคุณภาพ

X

1.1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ
ร่วมกับเทคโนโลยีมาตรฐาน

ระยะสัน้
1-3 ปี
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

สมาคมวิทยาศาสตร์เกษตรฯ
 สภาเกษตรกรแห่งชาติ
 นักวิจัย/นักวิชาการด้านการเกษตร


กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ตารางที่ 1 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน
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X

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

X

X

3.1 พัฒนาระบบ National Single Window มาใช้ในไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

X

X

กลยุทธ์ที่ 3: การพัฒนาและเชื่อมโยงเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูลเพื่อการผลิต การค้า และการลงทุน

2.3 ส่งเสริมและสนับสนุนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้แก่ยุวเกษตรกร
ในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมเมื่อเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

2.2 สร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการใช้และถ่ายทอด
เทคโนโลยีด้านพันธุ์ เทคโนโลยีด้านการผลิต และการตรวจสอบ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X
X

กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 กรมการค้าต่างประเทศ


กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
 ภาคเอกชน


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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ระยะสัน้
1-3 ปี
X

X

4.4 เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

X

X

X

X

X

X

X

4.3 สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น

4.1 สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ.
และอบต. เห็นความสาคัญของการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อ
สร้างรายได้ในท้องถิ่น
4.2 อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์
พื้นเมือง และข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจ
ในท้องถิ่น

กลยุทธ์ที่ 4: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

3.2 จัดสร้างศูนย์กลางข้อมูลด้านพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงมหาดไทย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
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X

X

5.1 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้ระบบทาการเกษตร
แบบมีสัญญา (Contract Farming) ทั้งในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน

5.2 จัดพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพการผลิต (Zoning)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

X

X

กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ภาคเอกชน


4.5 สร้างและพัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อรองรับ
 กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ในการผลิต
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4.6 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
X
X
 กรมส่งเสริมการเกษตร
เทคโนโลยีแก่ยุวเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยง
 กรมวิชาการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สัตว์ เพือ่ เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม
อย่างครบวงจรและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 5: การขยายฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ด้วยระบบการผลิตที่ดีทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X
X
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X

X

X

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

X

X

6.1 ประสานความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อให้เกิดความ
สอดคล้องในด้านกฎหมาย และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการผลิต
และการเคลื่อนย้ายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์

X

X

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมและสนับสนุนการค้าการลงทุนข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทั้งในไทย และประเทศเพื่อนบ้าน

5.4 ส่งเสริมระบบการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยใช้เทคโนโลยีที่
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และการจัดการของเกษตรกรในแต่ละ
ท้องถิ่น ทั้งในและประเทศเพื่อนบ้าน
5.5 พัฒนาแหล่งน้าบ่อตื้นและแหล่งน้าบาดาล ในเขตที่มีศักยภาพใน
การปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในฤดูแล้ง เพื่อเพิ่มพื้นที่การผลิตเมล็ด
ข้าวโพดและเมล็ดพันธุ์ เช่น ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ
ภาคเหนือ
5.6 จัดตั้งหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตเมล็ดพันธุ์
(Seed) แทนการผลิตเมล็ดข้าวโพด (Grain)

5.3 ขยายฐานการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ไปยังประเทศ
เพื่อนบ้านด้วยระบบการเกษตรแบบมีสัญญา ภายใต้โครงการ
ACMECS

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X

กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมการค้าต่างประเทศ


กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเอกชน


กรมวิชาการเกษตร
 กรมการค้าต่างประเทศ
 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 ภาคเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมทรัพยากรน้าบาดาล


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

129

X

X

6.5 สนับสนุนให้มีระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อลดความเสี่ยง

X

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

6.3 สนับสนุนภาคเอกชนของไทยให้มีการลงทุนผลิตเมล็ดข้าวโพด
เลี้ยงสัตว์และเมล็ดพันธุ์ (Grain and Seed) โดยผ่านหอการค้า
ระดับแขวง/จังหวัด/ประเทศ
6.4 ส่งเสริมกลไกในการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า

6.2 พัฒนาและเชื่อมโยงระบบ National Single Window ให้
สามารถนาไปปรับใช้ได้ในด้านการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X

สานักงานคณะกรรมการกากับการซื้อขายสินค้า
เกษตรล่วงหน้า
 กรมการค้าภายใน
 ภาคเอกชน
 กระทรวงเกษตรฯ
 กระทรวงการคลัง
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร


กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมปศุสัตว์
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กรมการค้าภายใน


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
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X

7.2 จัดทามาตรฐานเมล็ดข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Grain) ที่ปลอดภัยเพื่อ
รองรับมาตรฐานการลงทุนในอาเซียน

X

X

8.1 พัฒนามาตรฐานการจัดเก็บสินค้าคงคลัง เพื่อยกระดับคุณภาพ
ของ SILO/Warehouse ทั้งในประเทศและในประเทศเพื่อนบ้าน

8.2 พัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบมาตรฐานสินค้านาเข้า
และส่งออก

กลยุทธ์ที่ 8: การพัฒนา Logistics และ Supply Chain Management

X

7.1 ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบการนาเข้าและส่งออกเพื่อให้มี
การส่งเสริมการปลูกในประเทศเพื่อนบ้านและนาผลผลิตกลับเข้า
ไทย โดยเฉพาะกฎระเบียบว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช
(SPS)

X

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 7: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีโดยมาตรการของรัฐ

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 กรมศุลกากร
 ภาคเอกชน


กรมวิชาการเกษตร
 กรมปศุสัตว์
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กระทรวงพาณิชย์
 กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมปศุสัตว์
 มกอช.
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X

X

8.5 ผลักดันให้ไทยเป็นศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (Corn
Seed Center)

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

8.4 เป็นศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านการผลิต
และการตลาดทั้งในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

8.3 สนับสนุนให้มีการเจรจาจัดทามาตรฐาน การตรวจสอบสินค้าให้
สอดคล้อง (Harmonized) และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X
กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 กรมศุลกากร
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมศุลกากร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 กระทรวงพาณิชย์
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ภาคเอกชน
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
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8.6 พัฒนาบุคลากรและหน่วยงาน ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ทั้ง
มาตรฐานการผลิตและความปลอดภัยให้เป็นมาตรฐานสากล

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้
1-3 ปี
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
X
กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมปศุสัตว์
 ภาคเอกชน
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1.4วิจัยและพัฒนาเครื่องจักรกลการเกษตรที่ใช้ในการผลิตและเก็บ
เกี่ยวผลผลิตถั่วเหลือง เพื่อลดต้นทุนการผลิต และลดการสูญเสีย
ผลผลิตหลังการเก็บเกี่ยว
1.5วิจัยและพัฒนาเชื้อจุลินทรีย์ เช่น ไรโซเบียม ไมโคไรซา เป็นต้น
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการตรึงธาตุอาหารให้กับถั่วเหลือง

1.1 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองให้มีผลผลิตสูง ต้านทานต่อโรคและ
แมลงศัตรู และทนทานต่อสภาวะแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม ด้วย
เทคโนโลยีมาตรฐานและเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่
1.2 วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ กระบวนการผลิต และเก็บ
รักษาเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองเพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพ (Seed
Production, Processing and Storage )
1.3วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิตถั่วเหลืองที่เหมาะสมกับระบบ
ปลูกพืชหมุนเวียนโดยเฉพาะในพื้นที่ปลูกข้าวนาปรัง ข้าวโพด
และอ้อย

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์ การผลิต และการแปรรูป
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมการข้าว
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชนผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 มหาวิทยาลัย


ตารางที่ 2 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในถั่วเหลือง
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X

X

X

2.2 สร้างบุคลากรที่มีความรู้และทักษะในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการปรับปรุงพันธุ์ และเทคโนโลยีการผลิต

X

X

X

ระยะสัน้
1-3 ปี

2.1 ผลิตนักวิจัยมืออาชีพด้านการพัฒนาพันธุ์ และกระบวนการผลิต
เมล็ดพันธุ์ โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
จากการใช้ประโยชน์จากพันธุ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม

กลยุทธ์ที่ 2: การพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรและเกษตรกร

1.6 วิจัยและพัฒนานวัตกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองทางด้าน
โภชนาการ สุขภาพ เวชภัณฑ์ ฯลฯ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
 สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
 มหาวิทยาลัย
 ภาคเอกชน


กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาชุมชน
 มหาวิทยาลัย
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X

X

X

2.3 พัฒนาเกษตรกรเพื่อเพิ่มทักษะในการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
แทนการผลิตเมล็ดถั่วเหลือง

2.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีการสร้างยุวเกษตรกรด้านการผลิตถั่ว
เหลือง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมอย่างครบวงจรและยั่งยืน

3.1 สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) เช่น อบจ.
และอบต. เห็นความสาคัญของการผลิตถั่วเหลือง เพื่อสร้าง
รายได้ในท้องถิ่น

X

X

X
X
X
2.5 พัฒนาบุคลากรและศักยภาพของด่านตรวจพืชให้ได้ตาม
มาตรฐาน ISPM
X
X
2.6 ส่งเสริมการรวมกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตถั่วเหลือง เพื่อให้มีอานาจ
ต่อรองจากการทาเกษตรแบบมีสัญญา
กลยุทธ์ที่ 3: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

X

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวมหาดไทย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร

กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
 สภาเกษตรกร
 บริษัทเอกชน
 กรมอาชีวะศึกษา
 มูลนิธิส่งเสริมยุวเกษตรกรไทยในพระราชูปถัมภ์ของ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
 สภาเกษตรกร
 กรมวิชาการเกษตร
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X

X

X

X

X

X

X

X

X

3.2 อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถั่วเหลืองพันธุ์พื้นเมือง และ
ถั่วเหลืองพันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

3.3 สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ใน
ท้องถิ่น
3.4 เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

3.5 พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่เพื่อรองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น
3.6 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ยุวเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านการผลิตถั่วเหลือง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบ
วงจรและยั่งยืน

X

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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X

X

X

X

4.3 ส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์เพื่อให้
เกษตรกรสามารถเก็บเมล็ดพันธุ์ไว้ใช้เอง

X

4.2 สร้างหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ในชุมชนที่มีการผลิตถั่วเหลืองเพื่อเป็น
หมู่บ้านต้นแบบ และขยายผล

ระยะสัน้
1-3 ปี
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ถั่วเหลืองที่มีคุณภาพ และเข้าถึงได้ง่าย
X
4.1 จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง
คุณภาพดีให้พอเพียงกับความต้องการของเกษตรกรไทย และ
เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สถาบันเกษตรกร
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สถาบันเกษตรกร
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6.1 สร้างความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน
ในการพัฒนาและทดสอบพันธุ์ถั่วเหลือง รวมถึงเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกที่เหมาะสมในแต่ละประเทศ

X

X

X

X

5.2 ส่งเสริมการแปรรูปถั่วเหลืองเพื่อเป็นสินค้าโอทอปสาหรับตลาด
เฉพาะกลุ่ม (Niche Market )

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งผลิตถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์

X

X

5.1 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมการแปรรูปถั่วเหลืองทางด้าน
โภชนาการ เวชภัณฑ์ ฯลฯ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้บริโภค

ระยะสัน้
1-3 ปี
กลยุทธ์ที่ 5: การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถั่วเหลืองเพื่อเพิ่มความหลากหลาย และมูลค่า

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)


กรมวิชาการเกษตร
 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
 สานักงานอาหารและยา
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สถาบันเกษตรกร
 บริษัทเอกชน
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 กรมพัฒนาชุมชน
 มหาวิทยาลัย
 สานักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ
 บริษัทเอกชน
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6.4 สนับสนุนให้ภาคเอกชนลงทุนผลิตถั่วเหลืองในประเทศเพื่อนบ้าน
(สปป. ลาว กัมพูชา เมียนมาร์) ด้วยวิธีการทาเกษตรแบบมี
สัญญา (Contract Farming) เพื่อนากลับมาใช้ในประเทศ

X

X

6.2 สร้างแรงจูงใจในการผลิตถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์ร่วมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านโดยการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้
ความตกลง FTA/AIA/ACIA/ATIGA และ ACMECS

6.3 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองในประเทศเพื่อนบ้านให้มี
คุณภาพและกระจายสู่เกษตรกรทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)
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X

X

X

X

7.3 สนับสนุนการผลิตถั่วเหลืองให้มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐาน
โดยใช้ ระบบการทาเกษตรแบบมีสัญญา (Contract Farming)

X

7.2 ส่งเสริมวิธีการผลิตที่ดีตามหลักเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) ใน
เขตพื้นที่ที่เหมาะสม

7.1 การบริหารจัดการการผลิตถั่วเหลืองที่ดีและเหมาะสมในแต่ละ
พื้นที่ (Zoning)

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 7: ส่งเสริมวิธีการผลิตถั่วเหลืองให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพและความปลอดภัย
สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 ASEAN Ministers on Agriculture and
Forestry (AMAF)
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 กระทรวงพาณิชย์
 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
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7.6 ส่งเสริมการผลิตถั่วเหลือง Non-GMOs เพื่อใช้ในอุตสาหกรรม
อาหารมนุษย์ ที่ไม่ต้องการถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรมเป็น
วัตถุดิบ

X

X

7.4 สนับสนุนและขยายผลระบบการปลูกพืชหมุนเวียนเพื่อ
ปรับปรุงบารุงดิน โดยใช้ถั่วเหลืองเป็นพืชสลับกับการปลูกข้าวนา
ปรัง ข้าวโพดและอ้อย

7.5 ส่งเสริมการผลิตถั่วเหลืองที่ปลอดภัยจากสารเคมีเพื่อใช้ใน
อุตสาหกรรมอาหารของมนุษย์

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
กรมวิชาการเกษตร
 กรมการข้าว
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สถาบันเกษตรกร
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สถาบันเกษตรกร
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 สถาบันเกษตรกร
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8.6 ทบทวนระบบการนาเข้าแบบมีโควต้าภายใต้ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ เช่น WTO, FTA, AFTA และ ACMECSเป็นต้น

8.1 ปรับปรุงกฎหมายคุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ. 2542 เพื่อสร้างความ
มั่นใจให้เอกชนเข้ามาลงทุนในการพัฒนาพันธุ์และการผลิตเมล็ด
พันธุ์ถั่วเหลือง
8.2 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตและการเคลื่อนย้ายผลผลิตถั่วเหลืองระหว่างไทยกับประเทศ
เพื่อนบ้านให้มีความสอดคล้อง (Harmonization)
8.3 ปรับปรุงมาตรฐานการผลิตเมล็ดถั่วเหลือง และเมล็ดพันธุ์
ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านให้มีความสอดคล้อง
(Harmonization)
8.4 กาหนดนโยบายจัดตั้งศูนย์กลางเมล็ดพันธุ์ถั่วเหลืองของประเทศ
ให้ชัดเจน เพื่อกระจายเมล็ดพันธุ์ดีสู่เกษตรกรไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน
8.5 เร่งรัดการออก พ.ร.บ. ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ......เพื่อ
ส่งเสริมให้มีการวิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเหลืองดัดแปลงพันธุกรรม

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ และสร้างบรรยากาศที่ดีโดยมาตรการของรัฐ
กรมวิชาการเกษตร

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
 สมาคมการค้าเมล็ดพันธุ์ไทย
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการคลัง


กรมการค้าต่างประเทศ
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ




หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

143

1.4 พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวเพื่อป้องกันการ
สูญเสียผลผลิตและคุณภาพ

1.1วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วเขียวคุณภาพดีที่ให้ผลผลิตสูง มีความ
ต้านทานโรคและแมลง เก็บเกี่ยวได้พร้อมกัน ฝักไม่แตก เหมาะสม
กับระบบการปลูกพืชหมุนเวียนในแต่ละท้องถิ่นด้วยเทคโนโลยี
มาตรฐานร่วมกับเทคโนโลยีชวี ภาพสมัยใหม่
1.2 วิจัยและพัฒนาการผลิตเมล็ดพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตถั่วเขียว
ที่เหมาะสมกับแต่ละฤดูกาล และเข้ากับระบบการเพาะปลูกพืช
เชิงเดี่ยว/หมุนเวียน
1.3 พัฒนากระบวนการการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วเขียว
ด้วยเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 1: การวิจัยและพัฒนาพันธุ์ การผลิตเมล็ดพันธุ์ รวมถึงเทคโนโลยีการผลิตและการแปรรูปถั่วเขียว
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชนผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 สถาบันเกษตรกร
 บริษัทเอกชน


กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์


ตารางที่ 3 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในถั่วเขียว
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X

1.5 วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากถั่วเขียวให้มีความหลากหลายเพื่อ
สร้างมูลค่าเพิ่ม

X

X

X

X

X

X

X

X

2.3 สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น

2.4 เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น เพื่อ
ความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

2.1 สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(อปท.) เช่น อบจ.
และอบต. ให้เห็นความสาคัญของการผลิตถั่วเขียว ในการสร้าง
รายได้ให้ท้องถิ่น
2.2 อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถั่วเขียวพันธุ์พื้นเมือง และถั่ว
เขียวพันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

X

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงมหาดไทย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน


กรมส่งเสริมการเกษตร
 สถาบันเกษตรกร
 บริษัทเอกชน
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ระยะสัน้
1-3 ปี

X

X

X

X

X

X

3.2 จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียว
คุณภาพดีให้พอเพียงกับความต้องการของเกษตรกรไทย และ
เกษตรกรในประเทศเพื่อนบ้าน
3.3 จัดตั้งศูนย์เมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวระดับชั้นพันธุ์จาหน่าย
ในชุมชน

X

X

3.1 เร่งรัดให้หน่วยงานของรัฐ สถาบันเกษตรกร และเอกชนนาพันธุ์ถั่ว
เขียวพันธุ์ดีไปขยายผลสู่เกษตรกร

X
2.5 พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น
X
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรมและการถ่ายทอด
เทคโนโลยีให้แก่ยุวเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านการผลิตถั่วเขียว เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบ
วงจรและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์ถั่วเขียวที่มีคุณภาพ เข้าถึงเมล็ดพันธุ์ได้ง่าย

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี



กรมส่งเสริมสหกรณ์

กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 มหาวิทยาลัย
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์


กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กรมส่งเสริมการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ระยะสัน้
1-3 ปี

X

X

X

5.2 สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการผลิตถั่วเขียวทั้งในไทยและประเทศ
เพื่อนบ้านโดยใช้ระบบการทาเกษตรแบบมีสัญญา(Contract
Farming)

X

X

X

X

X

X

5.1 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชหมุนเวียนโดยใช้ถั่วเขียวเป็นพืชสลับกับ
การปลูกพืชหลักชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงดิน ลดต้นทุน ตัดวงจรของ
โรค/แมลง

กลยุทธ์ที่ 5: ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยถั่วเขียว

4.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้พันธุ์ถั่วเขียวที่สอดคล้องกับความต้องการ
ในการบริโภค (ถั่วงอก ถั่วซีก)
4.2 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี ด้วยวิธีการเพาะปลูกที่
ดี และเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่ เพื่อยกระดับผลผลิต
และคุณภาพ
4.3 ส่งเสริมให้มีการพัฒนาระบบจัดเก็บ (Silo/Warehouse) และ
เคลื่อนย้ายถั่วเขียวและเมล็ดพันธุ์อย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมการใช้กรรมวิธีการเพาะปลูกที่ดี และการจัดเก็บเคลื่อนย้ายอย่างมีประสิทธิภาพ

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 กรมวิชาการเกษตร
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงอุตสาหกรรม
 ภาคเอกชน


กรมส่งเสริมการเกษตร
 บริษัทเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
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X

X

X

X

X

X

6.2 สนับสนุนให้มีการผลิตถั่วเขียวในประเทศเพื่อนบ้าน (สปป.ลาว
กัมพูชา เมียนมาร์) เพื่อนากลับมาใช้ในประเทศ

6.3 พัฒนากระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วเขียวให้มีคุณภาพ และการ
กระจายสู่เกษตรกรทั้งในและนอกประเทศ

6.4 สร้างแรงจูงใจในการผลิตถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้านโดยการส่งเสริมให้เกิดการค้าการลงทุนภายใต้ความตก
ลง AFTA/AIA/ACIA/AEC/ATIGAและ ACMECS
6.5 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้านในการ
พัฒนาและทดสอบพันธุ์ถั่วเขียว รวมถึงเทคโนโลยีในการเพาะปลูก
ที่เหมาะสมกับแหล่งปลูกในแต่ละประเทศ
X

X

X

ระยะสัน้
1-3 ปี

6.1 เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการผลิตถั่วเขียวทั้งในประเทศและ
ประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดการพึ่งพาจากประเทศนอกกลุ่มอาเซียน

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วเขียว

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
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ระยะสัน้
1-3 ปี
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X

X

X

X

X

X

7.1 พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกพื้นที่

7.2 พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐและเอกชน ด้านการตรวจสอบ/ทดสอบ
ที่มีศักยภาพ

7.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการนาระดับมาตรฐานและคุณภาพ
เมล็ดถั่วเขียวมาใช้เป็นตัวกาหนดราคา

อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยา และรวดเร็ว
กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 ภาคเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 ภาคเอกชน
 กระทรวงพาณิชย์
 กรมวิชาการเกษตร


X
X
6.6 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
กาหนดคุณลักษณะ และมาตรฐานของระบบซื้อขาย ระบบจัดเก็บ
 กระทรวงการต่างประเทศ
และเคลื่อนย้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
กลยุทธ์ที่ 7: ปรับปรุงการตรวจสอบ และการทดสอบ คุณภาพตามมาตรฐานเมล็ดพันธุ์ การปนเปื้อนวัตถุอันตรายและสุขอนามัยพืชของเมล็ดถั่วเขียว

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
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8.1 ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับว่าด้วยการนาเข้าและ
ส่งออก รวมทั้งว่าด้วยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (SPS) เพื่อให้มี
การส่งเสริมการปลูกในประเทศเพื่อนบ้านและนาผลผลิตกลับเข้า
ไทย
8.2 ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการปรับปรุง และจัดทามาตรฐาน
สินค้าเมล็ดถั่วเขียว และเมล็ดพันธุ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน
และมีความปลอดภัย
8.3 จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านข้อมูล
การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ

X

X

X

X

X

X

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมาย/กฎระเบียบและสร้างบรรยากาศที่ดีโดยมาตรการของรัฐ
กรมการค้าต่างประเทศ
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมศุลกากร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร


หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

150

X

X

X

X

X

X

X

1.3 พัฒนากระบวนการเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวผลผลิตถั่วลิสงด้วย
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อลดต้นทุนการผลิต

1.4 พัฒนาเทคโนโลยีก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว เพื่อลดปัญหา
อะฟลาทอกซินในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน

1.1วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสง ที่เหมาะสมกับระบบการปลูกพืช
หมุนเวียนในแต่ละท้องถิ่น เช่น พันธุ์ถั่วลิสงที่มีอายุสั้น และใช้น้า
น้อยซึ่งเหมาะในเขตที่มีการปลูกพืชจากัดและมีน้าน้อย
1.2 วิจัยและพัฒนาพันธุ์ถั่วลิสงโดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ เพื่อให้
มี Chitinase สูง และมีความต้านทานต่อเพลี้ยไฟ

X

ระยะสัน้
1-3 ปี
กลยุทธ์ที่ 1: วิจัยและพัฒนา พันธุ์ เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์และการผลิตถั่วลิสง

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเมล็ดพันธุ์
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชน


ตารางที่ 4 กลยุทธ์และแผนงาน/โครงการ กรอบระยะเวลา และผู้รับผิดชอบในถั่วลิสง
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X

ระยะสัน้
1-3 ปี
X

X

X

X

X

X

X

X

2.3 สร้างความเข้มแข็งและบูรณาการระหว่างกลุ่มเกษตรกร ภาครัฐ
และภาคเอกชน เพื่อนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมไปปรับใช้ในท้องถิ่น

2.4 เชื่อมโยงระบบการผลิต การตลาด และการแปรรูปในท้องถิ่น
เพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหาร

2.1 สร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น อบจ. และ
อบต. เห็นความสาคัญของการผลิตถั่วลิสง เพื่อสร้างรายได้ใน
ท้องถิ่น
2.2 อนุรักษ์และพัฒนาการใช้ประโยชน์ถั่วลิสงพันธุ์พื้นเมือง
และถั่วลิสงพันธุ์ดี ตลอดจนพันธุ์พืชเศรษฐกิจในท้องถิ่น

X

กลยุทธ์ที่ 2: สร้างความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

1.5 ทดสอบพันธุ์และเทคโนโลยีการผลิตในประเทศและประเทศ
เพื่อนบ้าน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงมหาดไทย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาชุมชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน


กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
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ระยะสัน้
1-3 ปี

3.3 สร้างหมู่บ้านเมล็ดพันธุ์ ในชุมชนที่มีการผลิตถั่วลิสง

3.1 จัดตั้งศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์พืชไร่ เพื่อผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสง
คุณภาพดีให้พอเพียงกับความต้องการของเกษตรกร
3.2 เร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐ สถาบันเกษตรกร และเอกชนนาถั่วลิสง
พันธุ์ดีไปขยายผล

X
X

X

X

X

X

X

X

X
2.5 พัฒนาบุคลากรและเกษตรกรรุ่นใหม่ เพื่อรองรับเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการผลิต และสร้างนวัตกรรมให้เป็นผลิตภัณฑ์
ของท้องถิ่น
X
2.6 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษา การฝึกอบรม และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีแก่ยุวเกษตรกรในท้องถิ่น ด้านการผลิตถั่วลิสง เพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบ
วงจรและยั่งยืน
กลยุทธ์ที่ 3: ส่งเสริมให้เกษตรกรมีพันธุ์ถั่วลิสงที่มีคุณภาพ เข้าถึงได้ง่าย

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กรมวิชาการเกษตร
กรมส่งเสริมสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 สถาบันเกษตรกร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น




กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมวิชาการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


กรมส่งเสริมการเกษตร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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X

X

X

X

X

4.1 ส่งเสริมให้เกษตรกรใช้วิธีการเพาะปลูกที่ดี ด้วยการใช้พันธุ์และ
เมล็ดพันธุ์คุณภาพดี รวมทั้งเทคโนโลยีที่เหมาะสมในแต่ละพื้นที่
แบบครบวงจร

4.2 ส่งเสริมการเพาะปลูกถั่วลิสงในฤดูแล้ง เพื่อลดปัญหา
อะฟลาทอกซิน

4.3 ส่งเสริมให้มีการจัดการผลผลิต เพื่อให้มีการลดความชื้นอย่าง
รวดเร็ว เช่น พัฒนาเครื่องอบเพื่อลดความชื้น

กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 4: ส่งเสริมกรรมวิธีการเพาะปลูกที่ดีในพื้นที่ที่เหมาะสม และการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว
กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมส่งเสริมสหกรณ์
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน
 กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 บริษัทเอกชน
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6.1 สนับสนุนให้มีการผลิตถั่วลิสงในประเทศเพื่อนบ้าน
(สปป.ลาว กัมพูชา เมียนมาร์) เพื่อนากลับมาใช้
ในประเทศ

X

X

X

X

5.2 สนับสนุนภาคเอกชนให้มีการผลิตถั่วลิสงทั้งในไทยและประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยใช้ระบบการทาเกษตรแบบมีสัญญา (Contract
Farming) ในระบบการปลูกพืชหมุนเวียน

กลยุทธ์ที่ 6: ส่งเสริมประเทศเพื่อนบ้านเป็นแหล่งเพาะปลูกถั่วลิสง

X

X

ระยะสัน้
1-3 ปี

5.1 ส่งเสริมระบบการปลูกพืชหมุนเวียน โดยใช้ถั่วลิสงเป็นพืชสลับกับ
การปลูกพืชหลักชนิดอื่น เพื่อปรับปรุงดิน ลดต้นทุน ตัดวงจรของ
โรค/แมลง

กลยุทธ์ที่ 5: ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนโดยถั่วลิสง

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ

X

X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน


กรมวิชาการเกษตร
 กรมส่งเสริมการเกษตร
 กรมพัฒนาที่ดิน
 กรมการข้าว
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 บริษัทเอกชน
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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X

X

X

X

X

X

X

X

6.3 สร้างแรงจูงใจในการผลิตถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์ร่วมกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยการส่งเสริมให้เกิดการค้า การลงทุนภายใต้ความ
ตกลง AEC AIA/ACIA และ ACMECS

6.4 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
พัฒนาและทดสอบพันธุ์ถั่วลิสง รวมถึงเทคโนโลยีการเพาะปลูกที่
เหมาะสมกับแหล่งปลูกในแต่ละประเทศ
6.5 ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในประเทศเพื่อนบ้าน ในการ
กาหนดคุณลักษณะและมาตรฐานของระบบซื้อขาย ระบบจัดเก็บ
และเคลื่อนย้าย รวมทั้งผลิตภัณฑ์

ระยะสัน้
1-3 ปี

6.2 ส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ถั่วลิสงให้มีคุณภาพ และกระจายสู่
เกษตรกรทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้าน

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี

กระทรวงพาณิชย์
 กรมศุลกากร


กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงพาณิชย์
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
 สานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
 กระทรวงการต่างประเทศ
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X

X
X

7.2 พัฒนาห้องปฏิบัติการทดสอบ/ตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ ได้
มาตรฐานสากล ครอบคลุมทุกพื้นที่
7.3 พัฒนาบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน และเกษตรกร ด้านการ
ตรวจสอบ/ทดสอบที่มีประสิทธิภาพ

8.1 ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบการนาเข้าและส่งออก รวมทั้ง ว่า
ด้วยสุขอนามัยและสุขอนามันพืช (SPS) เพื่อให้มีการส่งเสริมการปลูกใน
ประเทศเพื่อนบ้านและนาผลผลิตกลับเข้าไทย
8.2 ปรับปรุง และจัดทามาตรฐานสินค้าเมล็ดถั่วลิสง และเมล็ดพันธุ์ให้
ได้มาตรฐานความปลอดภัย ที่สอดคล้องกับของประเทศเพื่อนบ้าน

X

X

X

X

กลยุทธ์ที่ 8: ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบและสร้างบรรยากาศที่ดีโดยมาตรการของรัฐ

X

X

7.1 พัฒนาวิธีการ และเครื่องมือตรวจสอบสารอะฟลาทอกซินที่
รวดเร็ว ชนิดพกพาได้ (portable test kit)

หน่วยงานผู้รับผิดชอบ

กระทรวงพาณิชย์
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานคณะกรรมการอาหารและยา


กรมวิชาการเกษตร
 สานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
 มหาวิทยาลัย
X  กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
X  กรมวิชาการเกษตร
 มหาวิทยาลัย
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 บริษัทเอกชน


กรอบเวลา
กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
ระยะสัน้ ระยะกลาง ระยะยาว
1-3 ปี
4-6 ปี
7-10 ปี
กลยุทธ์ที่ 7: พัฒนาการตรวจสอบ และการทดสอบ สารอะฟลาทอกซินได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม่นยา และรวดเร็ว
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X

8.3 จัดตั้งศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ด้านข้อมูล
การค้า การลงทุน และการเคลื่อนย้ายสินค้า เพื่ออานวยความ
สะดวกแก่ผู้ประกอบการ
8.4 เร่งรัดให้มีการนาระบบ National Single Window มาใช้ให้
เกิดผลในทางปฏิบัติ
X

ระยะสัน้
1-3 ปี

กลยุทธ์/แผนงาน/โครงการ
X

กรอบเวลา
ระยะกลาง ระยะยาว
4-6 ปี
7-10 ปี
กรมศุลกากร
 กรมวิชาการเกษตร
 กระทรวงพาณิชย์
 กรมศุลกากร
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ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง
ทิศทางพืชเศรษฐกิจไทยในอาเซียน

159

160
รายนามคณะผู้วิจัยโครงการยุทธศาสตร์ของประเทศไทย
ด้านความมั่นคงและความปลอดภัยทางอาหารในข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว และถั่วลิสง กับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)

ดร.เกรียงศักดิ์ สุวรรณธราดล
นางชุติมา รัตนเสถียร
นายนิพนธ์ ดิลกคุณานันท์
ดร.นิพนธ์ เอี่ยมสุภาษิต
นายพิพัฒน์ แก้วปลั่ง
นางพจนา วีระโสภณ
ดร.สงกรานต์ จิตรากร
นายวิชา ธิติประเสริฐ
นางชณิกา เอี่ยมสุภาษิต
นางอุไรวรรณ ดิลกคุณานันท์
นางศิริพร ไวยวุฒิ

หัวหน้าโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ที่ปรึกษาโครงการ
ผู้ช่วยหัวหน้าโครงการ
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
ผู้ร่วมวิจัย
การเงินและบัญชี

