อนาคตเกษตรไทยภายใต้ AEC จะเป็ นอย่างไรต่อไป จากข้อตกลงของการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ AEC
(ASEAN Economic Community) ที่กาหนดให้ปี 2558 ประเทศในกลุ่มอาเซี ยนต้องลดภาษีสินค้าเป็ นศูนย์ ซึ่ งนัน่ ย่อมส่ งผล
กระทบต่อสิ นค้าเกษตรของไทยทั้งดีและร้ายแน่นอน ซึ่ งอาจก่อให้เกิดทั้งอุปสรรคใหญ่ และโอกาสให้กบั ประเทศ โดยสิ นค้า
เกษตร ไม่วา่ จะเป็ นข้าว มันสาปะหลัง น้ ามันปาล์ม ยางพารา อ้อย และอื่นๆ ที่เป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของหลายๆ ประเทศ
ในกลุ่มอาเซี ยน และประเด็นที่ทา้ ทายอย่างหนึ่งของประเทศไทยก็คือ เราจะฉกฉวยโอกาสได้มากน้อยเพียงใด ภายใต้การเปิ ด
เสรี น้ ี
การก้าวสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเชียน ต้องขอให้รัฐบาลเป็ นผูห้ าข้อมูลการลงทุนเกี่ยวกับการเกษตรและสิ นค้า
เกษตรในอาเซียน 10 ประเทศว่าแต่ละประเทศมีจุดเด่น-จุดด้อยอย่างไร ซึ่ งสาหรับประเทศไทยเราพอจะรู ้อยูแ่ ล้ว แต่ยงั ไม่รู้วา่
อีก 9 ประเทศ เช่น พม่า ลาว เขมร เวียดนาม ฯลฯ มีอะไรเป็ นจุดเด่นในเรื่ องการเกษตรบ้าง

รัฐบาลควรส่ งเสริ มและสนับสนุนนักธุ รกิจไทย เพราะเท่าที่ติดตามข้อมูลเรื่ องการเกษตรของประเทศในอาเซี ยน
ประเทศไทยมีสินค้าเกษตรโดดเด่นไม่เป็ นรองใคร ยกเว้นมาเลเซี ยที่เหนือกว่าใครในเรื่ องปาล์ม แต่วนั นี้ประเทศไทยได้มีการ
พัฒนาพันธุ์ปาล์ม ซึ่งสามารถแข่งขันกันได้ และยังมีพนั ธุ์ยางที่พฒั นาก้าวไกลเหนื อมาเลเซี ย จนพูดได้วา่ วันนี้ยางไทยเป็ นที่
หนึ่งของโลกและเหนื อกว่ามาเลเซี ย
ในประเทศที่มีจุดเด่นด้านการเกษตรและยังมีโอกาสที่จะพัฒนาได้ ประเทศไทยต้องพิจารณาเข้าไปลงทุน เพราะ
ปั จจุบนั โลกไม่มีพรมแดนอีกต่อไป สนามรบเป็ นสนามการค้า ดังที่ พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ อดีตนายกรัฐมนตรี เคยกล่าว
ไว้ ดังนั้นจึงเป็ นโอกาสสาคัญของประเทศไทยที่จะนาความความรู ้และความสามารถของ นักธุ รกิจไทยไปลงทุนใน
ต่างประเทศ
ยกตัวอย่าง กัมพูชาผลิตข้าวได้ปีละเป็ นล้านตันแต่ปรากฏว่าไม่มีตลาดรองรับ จึงเป็ นโอกาสของไทย นักลงทุน
ไทยสามารถซื้ อข้าวจากกัมพูชาและนาไปขายในตลาดต่างประเทศ คนไทยก็ได้กาไร กัมพูชาก็มีเงินตราเข้าประเทศ
นอกจากนี้ไทยยังสามารถนาสิ นค้าอื่น ๆ ไปขายให้กบั กัมพูชาได้อีก เช่น รถมอเตอร์ ไซต์ รถยนต์ ฯลฯ
อีก 3 ปี ข้างหน้า 10 ประเทศสมาชิกอาเซี ยนรวมถึงประเทศไทย จะเข้าสู่ การเป็ นประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนแล้ว
ซึ่ งประเทศสมาชิกอาเซี ยนจะต้องรวมกันเป็ นตลาดและฐานการผลิตเดียว โดยการเปิ ดเสรี ดา้ นสิ นค้า บริ การและการลงทุน
ดังนั้น แต่ละประเทศต้องมีการเตรี ยมความพร้อมในการเข้าสู่ เออีซี รวมทั้งปกป้ องตนเองให้สามารถดารงสถานะที่ได้

ประโยชน์และไม่เสี ยเปรี ยบประเทศสมาชิกอื่น ๆ ทั้งนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็ นหน่วยงานหนึ่งที่
มีบทบาทสาคัญในการดูแลเรื่ องมาตรฐานสิ นค้าพืช เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันให้กบั เกษตรกรไทย

นายจิรากร โกศัยเสวี อธิ บดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวว่า การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน หรื อ เออีซี ทุก
ประเทศสมาชิกจะต้องใช้มาตรฐานเดียวกันทั้งหมด ดังนั้น ในส่ วนของกรมวิชาการเกษตร ในฐานะเป็ นหน่วยงานที่มีหน้าที่
รับผิดชอบในการตรวจรับรองมาตรฐานด้านสุ ขอนามัยและสุ ขอนามัยพืชสาหรับสิ นค้าพืช และเป็ นหน่วยงานดูแล
พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง 6 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ.กักกันพืช พ.ร.บ.วัตถุอนั ตราย พ.ร.บ.ปุ๋ ย พ.ร.บ.ควบคุมยาง พ.ร.บ.พันธุ์พืช
และพ.ร.บ.คุม้ ครองพันธุ์พืช จาเป็ นจะต้องมีการทบทวนกฎหมายต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานของอาเซี ยน แต่ที่สาคัญคือ
ต้องทาให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศไทยมากที่สุด
โดยขณะนี้ได้จดั ตั้งคณะทางานเพื่อทบทวนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม และการกักกันพืช ตลอดจนศึกษา
วิจยั วิเคราะห์กฎหมายที่เกี่ยวกับการนาเข้าและส่ งออกของประเทศสมาชิกอาเซี ยน เพื่อนามาวิเคราะห์กบั กฎหมายที่กรม
วิชาการเกษตรรับผิดชอบ ทั้งที่เป็ นประโยชน์และที่มีผลกระทบต่อประเทศไทย เพื่อทบทวน แก้ไข พระราชบัญญัติต่าง ๆ ให้
สามารถปกป้ องผลประโยชน์ของพี่นอ้ งเกษตรกร และภาคการเกษตรของไทยไม่ให้เสี ยเปรี ยบประเทศอื่นๆ
นอกจากด้านกฎหมายแล้ว กรมฯ ยังมีการเตรี ยมความพร้อมในด้านงานวิจยั และพัฒนา ซึ่งจะเน้นการวิจยั และ
พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตพืชที่มีตน้ ทุนต่า เพิ่มผลผลิต และมีคุณภาพ รวมทั้งวางแผนการผลิต โดยเน้นการผลิตพืชที่มี
ศักยภาพในการแข่งขันระหว่างอาเซี ยน มีการวิเคราะห์ผลกระทบรายสิ นค้าทั้งเชิงบวกและลบของประเทศไทยและประเทศ
สมาชิกอาเซี ยน การกาหนดค่าสารพิษตกค้างสู งสุ ดในผลผลิตที่ยอมรับได้ หรื อเอ็มอาร์ แอลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมาตรฐานที่อาเซี ยนกาหนดเป็ นข้อตกลงร่ วมกัน ควบคู่กบั การปรับปรุ งพันธุ์พืชโดยใช้เทคโนโลยีข้ นั สู งขึ้น เพื่อเพิ่ม
มูลค่าการส่ งออกที่สูงกว่าการนาเข้าโดยคานึงถึงมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ

การเข้าสู่ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยนเป็ นสิ่ งที่ดี แต่ทุกคนจะต้องปรับตัวในการเรี ยนรู ้และพัฒนาจุดด้อย เพิ่ม
ประสิ ทธิ ภาพจุดเด่นให้ดีข้ ึนไปอีก ซึ่ งเกษตรกรมีศกั ยภาพอยูแ่ ล้ว อีกทั้งเทคโนโลยีการผลิตต่างๆ ของเราก็มีอยูม่ ากมาย ถ้า
สามารถร่ วมมือกันสร้างเครื อข่ายเกษตรกรเพื่อผลิตสิ นค้าให้ได้มาตรฐานตามที่กาหนด เราจะได้การยอมรับจาก
ผูป้ ระกอบการมากขึ้น นอกจากนี้เรายังมีแหล่งวัตถุดิบจากประเทศเพื่อนบ้านที่มีราคาถูกกว่าการนาเข้าจากนอกกลุ่มอาเซี ยน
ทาให้ตน้ ทุนการผลิตต่าลง ดังนั้นการขายสิ นค้าเราจะมีมูลค่าเพิ่มขึ้นจากตลาดในประเทศ 60 ล้านคน ขยายเป็ นประชากรใน
ภูมิภาคอาเซียน 600 ล้านคน รวมไปถึงตลาดนอกอาเซี ยนที่ประเทศไทยส่ งออกอีกจานวนมาก
ชาวนาญีป่ ุ่ นรวยทีส่ ุ ดในโลก รวยกว่าชาวนาสหรัฐอเมริ กาเสี ยอีก เพราะตั้งแต่สมัยโบราณ จักรพรรดิของญี่ปุ่นยก
ย่องชาวนาว่าเป็ นผูม้ ีบุญคุณต่อประเทศชาติ สร้างอาหารเลี้ยงคนทั้งประเทศ รายได้เกษตรกรญี่ปุ่นจึงสู งที่สุดในโลก ชาวนา
ญี่ปุ่นเดินทางไปเที่ยวรอบโลก พักโรงแรมระดับ 5 ดาว ก็เพราะรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าใจว่าเกษตรกรเป็ นฐานของประเทศ เหมือน
เราสร้างบ้าน จะสร้างตึกกี่ช้ นั ก็ตาม ถ้าจะสร้างตึกสู ง 100 ชั้น ฐานรากก็ตอ้ งตอกเสาเข็ม 100 ชั้น ทั้งนี้เพราะญี่ปุ่นมีความ
เข้าใจในเรื่ องเกษตรว่าเป็ นเสาหลักของชาติ ไม่มีประเทศไหนที่ร่ ารวยแล้วยังไม่ปกป้ องราคาสิ นค้าเกษตร วันนี้ การเจรจา
WTO คุยกันไม่จบ ก็เพราะติดปั ญหาเรื่ องการเกษตร ประเทศที่เจริ ญแล้ว ที่ร่ ารวยแล้ว แม้แต่สหรัฐอเมริ กาซึ่ งเหลือเกษตรกร
เพียง 1% ของประชากรทั้งหมดก็ยงั ปกป้ องสิ นค้าเกษตรของประเทศ
ทาไมประเทศเหล่านั้นปกป้ องสิ นค้าเกษตร เพราะสิ นค้าเกษตรเป็ นทรัพย์สมบัติของชาติสาคัญยิง่ กว่าทองคาเสี ย
อีก หากปล่อยให้ทรัพย์สมบัติของชาติราคาถูกลง ก็เท่ากับทาให้คนจนลง สิ นค้าเกษตรมีราคาขายเท่าไรก็เท่ากับเราพิมพ์
ธนบัตร พิมพ์พนั ธบัตรออกมาได้เท่านั้นเพราะเป็ นสมบัติของชาติ

