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•  ม า ทํ า ค ว าม เ ข  า ใ จ
กันในเรื่องความแตกต าง
ของผักและผลไม กันก อน 

สวนของผักกับผลไมเมืองรอนจะ
มีความแตกตางกัน โดยผักจะมีความ
หลากหลาย ท้ังชนิด ลักษณะการผลิต 
กระบวนการการจัดการหลังเก็บเกี่ยว 
การบริโภค รวมท้ังความออนไหวใน
การเก็บรักษา ความออนไหวในเรื่อง
ราคามาก ผักของเราจากขอมูลกรม
สงเสริมการเกษตรบอกวามีพื้นที่ปลูก
ประมาณ 3 ลานไร ผลผลิต 3.5 ลานตัน 
90% บริโภคในประเทศ สงออกสดและ
แปรรูป 25,380 ลานบาท โดยมีชนิดที่

ผักและผลไม�ไทย
จะก�าวไปทางไหนใน AEC?

คุณเปรม ณ สงขลา ผูเชี่ยวชาญดานการเกษตร 
ดานการบริการ และการผลิตสินคาเกษตร

ในแวดวงการเกษตร “คุณเปรม ณ สงขลา” จัดไดวาเปนผู ที่ครํ่าหวอดและผู เชี่ยวชาญ
ดานการเกษตร ดานการบริหาร และการผลิตสินคาเกษตรในหลายกลุมดวยกัน ไมวาจะเปนกลุมผลไม กลุม
พืชสวน ฯลฯ รวมถึงการเปนบรรณาธิการวารสารเคหการเกษตร (พืชสวน) มากวา 30 ป ไดเดินทางขามนํ้า
ขามทะเลไปดูระบบการผลิต การตลาดสินคาพืชสวนและขาวในประเทศตาง ๆ ทั่วโลกมานับไมถวน ปจจุบันยัง
ลงมือทําสวนและทํานา 70 ไรเปนงานอดิเรกอยูที่ อ.ลาดหลุมแกว จ.ปทุมธานี อีกดวย ครั้งนี้คุณเปรมจะมา
รวมใหทัศนะเกีย่วกบัผกัและผลไมไทยวาผูทีเ่ก่ียวของในวงจรการผลิตจะตองปรับตัวเพือ่ใหผักและผลไมไทยอยู
ในตลาดอาเซียนไดอยางไรบาง?  

สาํคญัคอื ผกัใบ และผกัผล โดยผกัผลจะมทีัง้สวนทีใ่ชกนิสดแบบผลไม เชน แตงโม 
เมลอน มะละกอดิบสมตํา การใชประกอบอาหาร เชน สกุลมะเขือ พริก ถั่วฝกยาว 
บวบ ฟกทอง มะระ ขาวโพดฝกออน ฯลฯ การแปรรูปในระดับอุตสาหกรรม เชน 
ขาวโพดหวานกระปองทีเ่รายงัครองอนัดบัโลกในการสงออก ทัง้นีไ้มนบัรวมเหด็ ซึง่
ขณะนีเ้หด็มคีวามหลากหลายและไดเขามามบีทบาทสาํคญัลกัษณะเดยีวกับผกัมากขึน้ 

บทสัมภาษณพิเศษ : เปรม ณ สงขลา1

1ประชาคมวิจั ฉบับที่ 111 หนา 31-35
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นอกจากนีย้งัมผีกัในลักษณะสมนุไพร
ทีใ่ชในการประกอบอาหารไทย และมกีาร
สงออกอีกจํานวนหนึ่งในรูปสดและแหง 
ผกัและสมนุไพรของไทยเหลานีย้งัมจีดุแขง็
ในการผลติของชาวสวน เนือ่งจากเอกชน
สามารถพัฒนาพันธุลูกผสมใหมๆที่ทน
โรคและมคีณุคาทางอาหารสงูออกมาเพิม่
ความหลากหลายใหผูบรโิภคตลอดเวลา 
ขณะเดยีวกนัการพฒันาสารกาํจดัศัตรพูชื
ชนิดใหมๆที่มีคุณภาพสูงและอันตราย
นอยตอผูใชและผูบรโิภคมากขึน้ รวมทัง้
กระบวนการขึน้ทะเบยีนสารเคมีใหมตาม 
พรบ. 2550 ทีเ่ขมงวดขึน้ ทาํใหเกดิการยก
ระดบัการใชสารเคมโีดยรวมดขีึน้ทัง้ในแง
ของความปลอดภยัตอสิง่แวดลอมและผู
บรโิภค ขณะเดยีวกันการใหผลตอบแทน
ทีคุ่มในการลงทนุของชาวสวน แมตนทนุ
คาแรงในการจดัการจะสงูขึน้แตการปรบั
ตวัของชาวสวนในการจดัการการผลติใน
รปูกลุมและการจางเหมางานและการใช
จักรกลเกษตรเขามาชวยทําใหสามารถ
แขงขันไดดีข้ึน อยางไรก็ตามผักหัวและ
เหด็บางชนดิทีเ่ราไมสามารถแขงขนัไดเชน 
กระเทยีมหวัใหญ แครอท เหด็หอม เปน
สินคาทีผ่ลิตจากประเทศจนีทีม่ตีนทนุถกู
เนื่องจากสภาพอากาศที่เหมาะสมและ
ตนทุนการขนสงทีไ่ดรบัการสนับสนุนจาก
รฐั ทาํใหเขาถงึตลาดไทยไดในราคาทีถ่กู 
โดยสินคาผักเหลานี้ไมไดมีแหลงกําเนิด
จากกลุมอาเซียนแตอยางใด 

สิ่งที่นาสังเกตสําคัญสําหรับผักสด
ก็คือ กระบวนการจากแปลงถึงผูบริโภค 
ขณะน้ีในแตละเขตการผลติทีส่าํคัญจะมี
ทัง้ผูรวบรวมจากแปลงของชาวสวน หรอื
ชาวสวนทีม่กีารทาํการผลติเปนกลุมจะนาํ
ผลผลิตเขาสูตลาดกลางคาสงในแตละเขต 
จากน้ันก็จะมีผูคานําไปจาํหนายยงัตลาด
ยอยปลายทางหรอืรานอาหาร ภตัตาคาร
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การผลิตผักตามมาตรฐาน GAP
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ตางๆ รวมทัง้โมเดรินเทรดอกีจาํหนวนหนึง่ 
แมโมเดิรนเทรดในขณะนีจ้ะพยายามเขา
ถงึกลุมผูปลกูโดยตรงเพือ่ความมัน่ใจ ใน
ระบบการผลติทีป่ลอดภยัและราคาจาก
ตนทางทีถ่กูลงเพือ่การแขงขนัของตลาด
คาปลีกเหลานี้ที่มีการแขงขันดานราคา
และการหาสินคาใหมสูผูบริโภคมากขึ้น

สิ่งที่ยังเปนขอกังวลสําหรับการ
บริโภคผักเหลานี้ก็คือความปลอดภัย
จากสารเคมีและเช้ือจุลินทรียที่กอโรค 

โดยแมจะมีการประกาศใชมาตรฐาน
การผลิต GAP มานับแตป 2546 แตใน
ภาคปฏิบัติเพียงสามารถทําไดในระดับ
หนึ่งหรือบางสวนเทานั้น ทั้งนี้เนื่องจาก
มาตรฐานเหลานี้ยังไมมีมาตรการบังคับ
ใชทางกฎหมายอยางเขมงวด ทั้งนี้รวม
ทั้งสินคาผักนําเขาจากประเทศจีนหรือ
สินคาผานแดนเขามาในประเทศ 

 สวนผลไมเมืองรอนสําคัญของ
เราที่มีบทบาทและนํ้าหนักในเรื่องผล

ตอบแทนแกชาวสวนและการสงออกมาก
พอสมควรนั้นมีเพียงไมกี่ชนิด ที่สําคัญ
คือ ลําไย ทุเรียน มะมวงสุก มังคุด สม
โอ มะพราวนํ้าหอม ฯลฯ (ไมรวมกลวย
ซึ่งมีการแยกกลุมออกไปตางหาก) การ
ผลิตผลไมเหลานี้จะถูกจํากัดอยูในเร่ือง
ของสภาพความเหมาะสมของ “ภูมิ
ชัยภูมิ”ที่มีทั้งเรื่องดิน นํ้า อากาศ ขนาด
พืน้ทีท่ีอ่าํนวย ความชาํนาญของชาวสวน
ในพื้นท่ีสังคมนั้นๆ เชนการลงทุนผลิต
ลําไยที่ไดผลตอบแทนสูงสุดขณะนี้คือ 
อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ีมะมวงที ่จ. สระแกว 
อ.โปงนํา้รอน อ.สอยดาว จ.จนัทบรุ ีมงัคุดที่ 
จ.ตราด และ จ.จนัทบรุ ีทเุรยีนที ่จ.จนัทบรุี 
บางจุดของ จ.ปทุมธานีที่เคยเปนสวน
สมเกาหรือบางจุดของภาคอีสานที่มีอยู
นอยมากสมโอท่ี นครชัยศรี สามพราน 
จ.นครปฐม อ.ลาดบัวหลวง จ.อยุธยา 
อ.มโนรมย จ.ชยันาท มะพราวนํา้หอมใน
เขตพืน้ที ่จ.ราชบรุ ีนครปฐม สมทุรสาคร 
ปทุมธานี ฉะเชิงเทรา เปนตน

ดงันัน้เมือ่สาํรวจลงในรายละเอยีด
ของพืน้ทีจ่รงิๆแลว การผลติผลไมทีเ่หมาะ
สมของไทยน้ันจะถูกจํากัดดวย “ภูมิ
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ชยัภมู”ิ ทีเ่หมาะสมและความชาํนาญของ
ชาวสวนยคุปจจบุนัทีม่อีายมุากขึน้ ดงันัน้
เมือ่พจิารณาในภาพรวมท้ังระบบของหวง
โซธุรกิจ โดยเฉพาะปลายนํ้าที่ยังมีการ
ขยายตัวอยางตอเนื่องโดยเฉพาะตลาด
จนี ตลาดคาชายแดน ตลาดการแปรรปูที่
มีมลูคาเพิม่ดวยเทคโนโลยใีหมๆ ทีค่งรกัษา
คณุภาพและยดือายกุารเกบ็รกัษา ผลไม
เมอืงรอน” ของไทยจะสามารถเจยีระไน
ใหเปนผลไมมูลคาสูงกวาท่ีเปนอยูใน
ปจจุบันได โดยการจัดการ ตนนํ้าจาก
สวนใหไดเกรดคณุภาพสงูทีต่ลาดตองการ
เพยีงสองเกรดคอื เกรดผลสด เพือ่ตลาด
ในประเทศ/เกรด สงออก และเกรดเพื่อ
การแปรรปู ใหเขาสูรปูแบบ “ทาํนอยแต
ไดมาก” โดยสวนนี้จะตองพัฒนา “การ
รวมกลุม” ผูผลิตและนาํเทคโนโลยทีี ่สกว. 
ไดวิจัยไวแลวมากมายอยางครบถวนให 
“กลุมชาวสวน” ไดนําไปใชอยางถวนหนา
ขาดสวนใดกท็าํการ “วิจยัเชิงปฏบิติั” ที่
ผูใชตองการเพิ่มเติมอยางตอเนื่องตอไป

• งานวิจัยและพัฒนาสินคา
เกษตรในลักษณะใดที่จะชวยขับ
เคลื่อนใหสินคาเกษตรไทยเปนที่
ตองการของตลาดโลก

ประชาคมอาเซยีนไมไดจะเกดิขึน้ในป 
2558 แตไดดาํเนินมาและดาํเนินไปเปนลําดบั 
การเปนตลาดรวมหรือตลาดเดียวของ
อาเซียนจะชวยใหเกิดความรวมมือกัน
ขยายการใชทรัพยากรตางๆ รวมทั้ง
ทรัพยากรคนและตลาดของประเทศใน
กลุมที่มีประ ชากรขนาดใหญเปน 600 
ลานคนมากขึน้ ในเร่ืองของผักและผลไม 
เรามีเทคโนโลยีการผลิตและพนัธุทีดี่ ส่ิงท่ี
ควรดาํเนินการก็คอื การไปลงทนุแบบเทริน
คยี (turnkey) ใหเกดิการใชทรพัยากรคน
และทีด่นิของอาเซยีนในการผลิตขัน้ปฐม 
โดยทีน่กัลงทุนไทยทาํหนาทีเ่ปนผูจดัการ

ซพัพลายท้ังสงออกสดและแปรรปูขัน้ตน
เพือ่นาํมาเพิม่มลูคาในประเทศและสงออก
สูตลาดอาเซยีนหรือตลาดนอกอาเซยีนตอ
ไป ทัง้นีก้ารดาํเนนิการจะตองมนีโยบาย
การสนับสนุนจากรัฐบาลในการสงเสริม
การลงทุนในประเทศเหลานี้ โดยเฉพาะ
การเชื่อมโยงการลงทุน การปกปองนัก
ลงทุนจากประเทศไทย กอนที่ชาติอื่นที่
มีทุนจํานวนมากใชศักยภาพสวนนี้ของ
เรา โดยซื้อตัวชาวสวนและนักวิชาการ
จากไทยไปเปนมือปนรับจางราคาถูกๆ 
ซึ่งกําลังเกิดข้ึนกับการลงทุนผลิตลําไย
ในอินโดนีเซียในขณะนี้แลว 

• การเขาสูประชาคมอาเซียน
ทาํใหเกดิแรงกระตุนใหผูทีเ่กีย่วของ
ในวงจรการผลิตสินคาเกษตร 
(เชน เกษตรกร/ชาวสวน พอคา
คนกลางไทย และผูสงออกไทย) 
ตองพัฒนาและปรับตัวเพ่ือการ
แขงขันหรือไมอยางไร

ผูทีเ่กีย่วของทัง้หมดจะตองพฒันา
ทัศนคติในการลงทุนใหมีความอดทนใน
การสรางกลยุทธการเดนิแบบกลุมหรือฝงู
ที่เขมแข็ง ใหเห็นแกชาติของตนโดยรวม

มากกวาการเดินเดี่ยวๆ นอกจากนั้นเรา
มคีรบถวนทัง้เทคโนโลยแีละเงนิทนุในรปู
เงินตราตางประเทศ 

• หากประเทศไทยจะพัฒนา
เปนศูนยกลางการคาผกัและผลไม
ของอาเซยีน ภาครฐัควรมีทิศทาง
เชิงนโยบายอยางไร

คงตองใชเวลาทีจ่ะตองทาํใหแตละ
ประเทศพัฒนาคน พัฒนาเศรษฐกิจ ยก
ระดับใหไมเหลื่อมลํ้ากันมาก ใหทุกคน
คิดดวยใจ “อาเซียนหนึง่เดยีว” ใหไดโดย
ไมเคลือบแคลง หากยกระดับไดถึงขั้นนี้
เมือ่ใดจะทาํอะไรไปถงึไหนก็สําเร็จทัง้นัน้ 
ปจจบุนัใหไปถงึจดุนัน้ ประเทศ “รํา่รวย” 
ตองเกือ้หนนุประเทศดอยกวาใหมาก ไม
ใหคนในอีกประเทศคิดวาถูกเอาเปรียบ
หรอืฉวยโอกาสจะทาํใหประชาคมอาเซยีน
เปนประโยชนกบัคนเพยีงกลุมเดยีวทีแ่ขง็
แรงกวา เทานัน้ ลกัษณะนีค้วามย่ังยืนใน
การพัฒนาจะไมมีทางเกิดขึ้นได 

• แนวโนมของผลิตภัณฑ
สินคาเกษตรในอนาคตที่จะเปนที่
ถูกใจของผูบริโภคจะเปนอยางไร

เ ติ ม ค ว า ม รู
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ตองกินงาย อรอย สวย มีคุณคา
ตอสุขภาพ ปลอดภัย โดยสามารถตรวจ
สอบยอนกลับไดดวยเทคโนโลยีสมารท
โฟนงายๆ 

ชาวสวนไทยเปนมืออาชพีระดบัโลก
แตขาดอยางเดียวคือ การเปน “ไทย” 
คืออิสระเสรีชนมากเกินไปไมพัฒนา 
“ใจ”ใหทํางานเชิงระบบแบบ “รวมฝูง” 
อยาง “หมาไน” ทีล่มมาลายตวัใหญกวา
ไดสบายๆ ตองชวยกันทําให ชาวสวน

ไทยมองเห็นโอกาสน้ี
และเดินนําหนาถือธง
ไตรรงคออกไป แมเสีย่ง
แตโอกาสความสาํเรจ็จะ
มีสูงกวาความลมเหลว 
หากมวัแตเกงในประเทศ
จะทําใหโอกาสอนัมคีา
นี้ถูกผูอื่นแยงไปหมด 
ภายใน 10 ปก็จะไมมี

สงออกมากอนมาดาํเนนิการเพียงการนาํ
เขาสงออกผกัและผลไมไทย เพราะจะไม
คุมคากับความเหนื่อยยากและโอกาส
พบความสําเร็จนอยมาก เนื่องจากตอง
ผาดานมาเฟยเกาๆที่ครองตลาดอยูเดิม 
แตอยากใหหาชองทางและแนวทางใหม
ในการพัฒนานับแตตนทางใหไดสินคา
ที่ดีที่สุดกอน แลวคอยๆขยายสูขั้นตอน   
ซัพพลายเชนขั้นตอไป

สดุทายอยากให สกว.ปรบักระบวน
ทศันวจิยัใหมคอื ” วิจยัเชงิปฏบิตั ิ“ หรอื 
“operation research” ทาํใหเกิดโมเดล
ทีค่รบทัง้วงจรใหมากขึน้ เพ่ือใหเกิดพลงั
ในการขับเคล่ือนใหเกดิการเปลีย่นแปลง
ไดอยางแทจรงิ โลกเปลีย่นเรว็และรนุแรง
โดยเกดิรูปแบบการแขงขนัทีค่าดไมถงึอยู
ตลอดเวลาแต “ไทย”เราทั้งมวลไมคอย
ตระหนักถึงหายนะเหลานี้นัก 

 

โอกาสอีกแลว ใครจะเริ่มตนนําและจะ
วางกลยทุธกนัอยางไรใหไปแบบสบาย ๆ  
นี่คือคําถาม 

• โอกาสทางธุรกิจและคํา
แนะนําสําหรับผูประกอบการหนา
ใหมที่ตองการเขามาทําธุรกิจดาน
นําเขา-สงออกผักและผลไมไทย
กับ AEC

ผมไมสนับสนุนใหผูประกอบการ
รายใหมท่ีไมมีพื้นฐานดานการคานําเขา
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คุณเปรม  ณ สงขลา ใหคําแนะนําผูประกอบการใหม
ที่สนใจทําธุรกิจสงออกผักและผลไม


