ROAD MAP
เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแกไขปญหา
ความยากจนของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน
ตอนที่ 2
“ภาคเกษตรไทย : ผลประโยชนของชาติ
บนความทุกขยากของเกษตรกรไทย”

5. ภาคเกษตรไทยลมเหลวจริงหรือ
5.1
ถาจะมองในเรื่องของรายได และฐานะความเปนอยูของเกษตรกรไทยตองนับวา
ลมเหลว เพราะ “เกษตรกรไทย ยิ่งผลิตยิ่งจน”

รายการ

ปเพาะปลูก

ปเพาะปลูก 2554/55

2551/52 2552/53 2553/54 2554/55 ประเทศ

เหนือ

ตะวันออก
เฉียงเหนือ

กลาง

ใต

ทรัพยสิน - หนี้สิน
- ทรัพยสินเกษตรตนป (บาท/ครัวเรือน) 955,486 961,878 1,019,088 1,007,005 1,007,005 555,090 748,473 1,796,949 1,587,557
- ขนาดหนีส้ ินตนป (บาท/ครัวเรือน)

53,885

54,409

54,061

59,808

59,808

86,899

55,735

61,433

36,378

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

นี่คือสิ่งที่นาเศราใจสําหรับเกษตรกรไทย ซึ่งควรที่จะไดรับผลตอบแทนที่มีคุณคา ไมวาจะ
เปนรายได สภาพทางเศรษฐกิจ สภาพทางสังคม การมีคุณภาพชีวิตที่ดี เทียบเทาหรือใกลเคียงกับผูประกอบอาชีพอื่น
แตปรากฏวาเกษตรกรไทย กลับเปนผูที่ดอยโอกาส ถูกเอารัดเอาเปรียบมากที่สุดในสังคมไทย
5.2
แตถาจะมองถึงผลประโยชนของชาติ ภาคเกษตรไทยไดสรางคุณประโยชนใหแก
ประเทศชาติอยางมหาศาล
ภาคเกษตรไทย สามารถผลิ ต อาหารเลี้ ย งคนในชาติ ไ ด อ ย า ง
เพียงพอและหลากหลายทั้งชนิด ปริมาณ และคุณภาพ อาทิ ขาว ขาวโพด มันสําปะหลัง น้ําตาล ผัก ผลไม ชา กาแฟ กุง
ไก เปด หมู โคนม โคเนื้อ อาหารทะเล ปลาน้ําจืด ฯลฯ โดยไมตองพึ่งพาการนําเขา

- ภาคเกษตรกรไทย สามารถผลิตสินคาเกษตรเพื่อทดแทนการนําเขาเพื่อการบริโภค และสนับสนุนอุตสาหกรรม
ภายในประเทศไดหลากหลายชนิด เพื่อเปน Buffer ในกรณีที่มีปญหาในการนําเขา อาทิ ถั่วเหลือง ขาวโพด (สําหรับ
อาหารสัตว) เสนไหม โคนม โคเนื้อ สุกร ไกเนื้อ ฯลฯ
- ภาคเกษตรไทย สามารถสงออกสินคาเกษตรติดอันดับหนึ่งของโลกหลายชนิดและติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก
ของสินคาประเภทอาหาร
* สินคาเกษตรสงออกติดอันดับหนึ่งของโลก อาทิ ขาว ยางพารา มันสําปะหลัง สับปะรดกระปอง ทุเรียน
ลําไย มังคุด เงาะ ถั่วแระ กลวยไม ไกเนื้อ กุงเพาะเลี้ยง (กุงขาว กุงกุลาดํา )
* สินคาเกษตรสงออกรองลงมา อาทิ น้ําตาล ขาวโพดหวาน กระเจี๊ยบเขียว ขาวโพดฝกออน หนอไมฝรั่ง
ฯลฯ
- ประเทศไทยถูกจัดในกลุมผูนําดานเกษตรกรรมของโลก
* ประเทศสหรัฐอเมริกาผลิต 3.1% (อันดับที่ 1)
* รองลงมา คือ กลุมสหภาพยุโรป: (ฝรั่งเศส (2) เนเธอรแลนด (3) เยอรมนี (4) เบลเยียม อิตาลี ลัก
แซมเบอรก สหราชอาณาจักร)
* ประเทศไทยผลิต 1.7% (อันดับที่ 15)
- ป 2556 ในจํานวนประเทศที่เปนสมาชิกองคกรสหประชาชาติ มากกวา 200 ประเทศ และเปนประเทศสมาชิก
WTO 156 ประเทศ ประเทศไทย
* มีเศรษฐกิจใหญเปนอันดับ 31 ของโลก
* สงออกอันดับที่ 28 ของโลก
* เปนประเทศที่ลงทุนทําธุรกิจไดงาย อันดับที่ 17 ของโลก (เชน กูเงินไดเร็ว กอสรางไดเร็ว แรงงานเกง จด
ทะเบียนบริษัทไดเร็ว)

* สงออกและนําเขา อันดับที่ 20 ของโลก
* ผลิตสินคาเกษตร อันดับที่ 11 ของโลก
* สงออกสินคาอาหาร อันดับที่ 12 ของโลก
* นักทองเที่ยว เขามาอันดับที่ 19 ของโลก
* คาครองชีพ อันดับที่ 81 ของโลก
* มีอัตราคนวางงานต่ํา เปนอันดับที่ 2 ของโลก
การสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑ นําเขาเงินตราตางประเทศ ลดการขาดดุลการคา
และดุลการชําระเงิน ประเทศไทยไดดุลการคาจากการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑมาโดยตลอด
ภาคเกษตรไทยเปนบุคคลกลุมใหญ และเปนแหลงรองรับแรงงานที่สําคัญของประเทศ

ที่มา : สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร ป 2554

- ประมาณ 2 ใน 3 ของการขนสงภายในประเทศ เปนการขนสงวัตถุดิบทางการเกษตร และผลิตภัณฑการเกษตร
- ผูประกอบธุรกิจที่เกี่ยวกับการเกษตร สวนใหญจะเปนผูมีฐานะดีเปนเศรษฐี เชน ผูประกอบการคาขายปจจัยการผลิต
(ปุยเคมี สารเคมี อาหารสัตว เครื่องจักรกลการเกษตร เครื่องมือในการเกษตร ฯลฯ) โดยเฉพาะผูสงออกสินคาเกษตรหลักๆ ของ
ประเทศไทย เชน เจาของโรงสีขาว ผูสงออกขาว เจาของลานมันสําปะหลัง ผูสงออกผลิตภัณฑมันสําปะหลัง เจาของโรงงานน้ําตาล
ออย ผูสงออกน้ําตาลทราย บริษัทผูรับซื้อและสงออกยางพารา ผูสงออกผักผลไมสดและแปรรูป กลุมคนเหลานี้เปนมหาเศรษฐีลําดับ
ตนๆ ของประเทศไทย
กลาวไดวา “ภาคเกษตรไทยไดสรางคุณประโยชนใหแกคนไทย
และประเทศไทยอยางมหาศาล แตผลประโยชนที่คนไทยและ
ประเทศไทยไดรับ เกิดมาจากความทุกขยากลําบากของพี่นองเกษตรกรไทย”

6.
ขอเสนอเพื่อการพัฒนาและการแกไขปญหาการเกษตรอยางยั่งยืน คือ เกษตรกร
สามารถประกอบอาชีพการเกษตร มีรายไดเพียงพอตอการดํารงชีวิตสงลูกหลานไปเรียน
หนั ง สื อ ค า ใช จ า ยประจํ า วั น มี คุ ณ ภาพชี วิ ต ที่ ดี ต ามมาตรฐานที่ ค วรจะเป น การทํ า
การเกษตรที่ไ ม ทํา ลายสภาพแวดลอม การเกษตรที่อ นุ รักษ ธ รรมชาติ การเกษตรที่ อ ยู
รวมกับชุมชนและสังคมไดอยางมีความสุข
ดังนั้น นโยบาย ยุทธศาสตร และมาตรการในการพัฒนาการเกษตรในอนาคตจะตองตอบโจทยที่
เปนขอเท็จจริงของภาคเกษตรไทย โดยการกําหนดเปาหมายสุดทาย (Ultimate Goals) ในการพัฒนาการ
เกษตร คือ “การยกระดับรายได ฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหสูงขึ้น เพื่อใหครอบครัวเกษตรกรมี
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น (Better Standard of Living) เทียบเทากับคนในสาขาอาชีพอื่น ทั้งในดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม”

7. พันธกิจ
7.1

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตร
การพั ฒ นาแหลง น้ํ า เพื่ อ การชลประทาน เพื่ อ เพิ่ ม พื้ น ที่ก ารชลประทานเพื่ อ
การเกษตร ซึ่งปจจุบันมีพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 29.58 ลานไร คิดเปน 25.15% ของพื้นที่ถือครองทางการเกษตร แต
ยังมีพื้นที่มีศักยภาพในการพัฒนาโครงการชลประทานเพื่อการเกษตรอีกประมาณ 30 ลานไร ซึ่งควรจะตองดําเนินการ
เพื่อใหไดพื้นที่ชลประทาน ประมาณ 50% ของพื้นที่ทําการเกษตรทั้งประเทศ
ปรับปรุงแหลงน้ํา และระบบชลประทานที่มีอยูเดิม โดยทําการขุดลอกลําน้ํา
,หวย,หนอง,คลอง,บึง ที่ตื้นเขิน เพื่อรองรับน้ําในฤดูฝน และมีปริมาณน้ําที่มากพอสําหรับฤดูแลง รวมทั้งพัฒนาระบบ
ชลประทานเพื่อนําน้ํามาใชประโยชนทางการเกษตร อุปโภค และบริโภค ซึ่งจะเปนการสรางงาน และกระจายรายไดใน
ชนบทดวย
พัฒนาถนนหนทางในชนบท เพื่อใหการขนสงสินคาการเกษตรออกสูตลาด
อยางมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสีย และรักษาคุณภาพผลผลิต
7.2
กําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการใหเกษตรกรที่ไมมีที่ดินเปนของตนเอง หรือ
เกษตรกรผูเชาที่ดินใหมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
รักษาพื้นที่ทําการเกษตรที่มีอยูในปจจุบัน ไมใหเปลี่ยนแปลงไปทํากิจกรรมอื่น
นําพื้นที่รกราง พื้นที่ปาสงวนเสื่อมโทรม ที่ดินของกรมธนารักษมาจัดสรรใหแก
เกษตรกรและพัฒนาใหเปนพื้นที่เพาะปลูก
ทําการสํารวจพื้นที่ สปก. ที่ไดจัดสรรใหแกเกษตรกรไปแลว วาได
มีการเปลี่ยนแปลงเจาของจากเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรไปแลวกี่ราย และเกษตรกรที่ไดรับการจัดสรรที่ยังถือครอง
ที่ดินอยูมีกี่ราย เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาอยางยั่งยืน

7.3 สงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมกับภูมิปญญาชาวบาน เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต
- จัดสรรงบประมาณสําหรับการวิจัยใหเพียงพอ
- เรงสรางนักวิจัยรุนใหม ทดแทนนักวิจัยอาวุโส
- ผลักดันและมีมาตรการจูงใจนักวิจัยใหมีการสรางนวัตกรรม และเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อพัฒนาการเกษตร
- สนับสนุนการวิจัย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการแขงขันของสินคาเกษตร ในตลาดตางประเทศ โดยการลดตนทุนการ
ผลิต เพิ่มปริมาณและคุณภาพของผลผลิต
- สนับสนุนการวิจัยและพัฒนารวมกับภูมิปญญาชาวบาน
- เรงรัดการนําผลงานวิจัยถายทอดสูเกษตรกรนําไปปฏิบัติใหบังเกิดผล
7.4 พัฒนาองคกรเกษตรกรใหเขมแข็ง เพื่อทําหนาที่เปนตัวแทนของเกษตรกร ไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
โปรงใส เชน สหกรณการเกษตร สภาเกษตรกรแหงชาติ
- พัฒนา และสงเสริมสถาบันเกษตรกร กลุมเกษตรกร กลุมสหกรณ สภาเกษตรกร ใหมีความเขมแข็ง สามารถ
ชวยเหลือ และแกปญหาใหกับเกษตรกรได เพื่อแบงเบาภาระของรัฐบาล
- สรางระบบใหเกษตรกรมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และการแกไขปญหาดานการเกษตร
- ลดดอกเบี้ยเงินกูใหแกเกษตรกรจากเดิม 7.5 - 12% ใหอยูระหวาง 5 - 7% เพื่อลดตนทุนการผลิตใหแกเกษตรกร
- สนับสนุนใหสถาบันเกษตรกร และเกษตรกรทั่วไปหันมาใชเครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อทดแทนและแกปญหาเรื่อง
แรงงานขาดแคลน โดยสนับสนุนเงินกูดอกเบี้ยต่ํา ลดภาษีการนําเขาเครื่องจักรกลการเกษตร และอุปกรณการเกษตร เชน ระบบน้ํา
พลาสติกคลุมโรงเรือน ตาขาย เครื่องสูบน้ํา เครื่องพนยา เปนตน
- ประกันความเสี่ยงของเกษตรกรจากภัยธรรมชาติ จัดทําโครงการประกันภัยพืชผล เพื่อชดเชยเยียวยาเกษตรกรที่
ไดรับความเสียหายจาก ภัยธรรมชาติ เชน น้ําทวม ความแหงแลง ศัตรูพืชระบาด

7.5 ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน และอนาคต
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ รับผิดชอบกฎหมายเกษตรรวมเปนจํานวนมากที่ควรไดรับการแกไขปรับปรุงใหทันสมัย
เหมาะสมกับสถานการณ มีประสิทธิภาพ ทั้งในดานการสนับสนุน การปองกัน และการบังคับใช เชน กฎหมายเกี่ยวกับพืช 4 ฉบับ
กฎหมายเกี่ยวกับสัตว 7 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับการชลประทาน 4 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับการประมง 2 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับที่ดิน
5 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับปจจัยการผลิต 2 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวเศรษฐกิจ การเงิน และสถาบันเกษตรกร 7 ฉบับ กฎหมายเกี่ยวกับการ
จัดตั้งองคกรของรัฐที่เกี่ยวกับการเกษตร 11 ฉบับ
7.6 ปรับโครงสรางกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหาร ขจัดการทุจริตคอรัปชั่น
และการแตงตั้งโยกยายขาราชการที่ไมเปนธรรม
- ยุบรวมหนวยงานที่มีภารกิจคลายกัน เพื่อความเปนเอกภาพในการทํางาน
- การแตงตั้งโยกยายขาราชการ ตองมีมาตรการที่โปรงใส ยุติธรรม ไมมีการซื้อขายตําแหนง
- ขจัดการทุจริต คอรรัปชั่นในโครงการตางๆ ภายใตหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
- ทบทวนเพื่อปรับปรุงแกไขบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบของสํานักงานอัครราชฑูตดานการเกษตรที่ประจํา
อยูในประเทศตางๆ ใหมีประสิทธิภาพ ตอบสนองนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ในการทําความเขาใจในเรื่องสินคาเกษตร
รวมทั้งแกไขปญหาอุปสรรคในการนําเขา สงออกสินคาเกษตรในประเทศ หรือกลุมประเทศที่รับผิดชอบ
7.7 จัดทําสํามะโนภาคการเกษตรใหทันสมัย ถูกตองเปนที่นาเชื่อถือ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐานสําหรับการพัฒนา
และการแกไขปญหาในทุกดาน
- จํานวนครัวเรือนที่ประกอบอาชีพการเกษตร
- พื้นที่ถือครองเพื่อการเกษตร (เปนของตนเองหรือพื้นที่เชา)
- พื้นที่ชลประทานเพื่อการเกษตร
- พื้นที่ปลูกพืชเศรษฐกิจแตละชนิด
- ผลผลิตตอไรของพืชเศรษฐกิจ (ในเขตชลประทาน และนอกเขตชลประทาน)
- การใชปจจัยการผลิต เชน ปุยเคมี สารเคมีกําจัดศัตรูพืช สารกําจัดวัชพืช ฯ

7.8 ปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร เสนอทางเลือกใหแกเกษตรกร โดยกระบวนการมีสวนรวมของ
เกษตรกร (Farmer Participation)
เพื่อปรับเปลี่ยนกิจกรรมทางการเกษตรที่ใหผลตอบแทนต่ํา ผลผลิตตอไรต่ําไปสูก ิจกรรมที่ให
ผลตอบแทนดีกวา เหมาะสมกับสภาพของพื้นดิน
เสนอทางเลือกใหแกเกษตรกร โดยกระบวนการมีสวนรวมและใหเกษตรกรตัดสินใจ ยอมรับทางเลือก
ใหม ซึ่งรัฐจะตองใหการสนับสนุน เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดังกลาว เชน สนับสนุนเทคโนโลยี ปจจัยการผลิต เชน พันธุพืช พันธุ
สัตว สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยต่ํา รวมทั้งแรงจูงใจอื่นๆ และการดูแลเรือ่ งราคาใหมีเสถียรภาพ
7.9 สรางเสถียรภาพราคาสินคาเกษตร
กําหนดมาตรการยกระดับราคาสินคาเกษตรในกรณีราคาตกต่ํา เพื่อใหเกษตรกรจําหนายไดในราคาที่
เปนธรรม เชน การกระจายสินคาจากแหลงผลิตสูผ บู ริโภค การสงออก การแปรรูปสรางมูลคาเพิ่ม เปนตน
สงเสริมการผลิตตามระบบ GAP และเกษตรอินทรีย ใหกวางขวาง
กําหนดมาตรการควบคุมปจจัยการผลิต เชนปุย สารเคมีปองกันกําจัดศัตรูพืช พันธุพืช อาหารสัตว ยา
รักษาโรคสัตว ใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน และราคายุติธรรม
เปดตลาดสินคาเกษตรในตางประเทศใหมากขึ้น
มีมาตรการลงโทษผูสงออก และเจาหนาที่ของรัฐที่ไมปฏิบตั ิตามกฎกติกาการสงออก อยางเขมงวด
พัฒนาการผลิตใหไดคุณภาพตามมาตรฐานของ Food Safety และมาตรฐานของการนําเขาแตละ
ประเทศ
7.10 สงเสริมการใชพลังงานทดแทนจากพืชที่ประเทศไทยมีการผลิต เหลือจากการบริโภค เชน มันสําปะหลัง
ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน เพื่อทดแทนการนําเขาพลังงานจากฟอสซิส ยกระดับราคาสินคาเกษตร
สงเสริมการใชแกสโซฮอล ซึ่งผลิตจากเอทานอลที่ทํามาจากมันสําปะหลัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว
สงเสริมการใชไบโอดีเซล ซึ่งผลิตจากปาลมน้ํามัน
กําหนดเปาหมายการผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล อยางชัดเจน
สรางเสถียรภาพของราคาผลผลิตพืชซึ่งเปนวัตถุดิบที่นํามาผลิตเอทานอล และไบโอดีเซล

7.11 นอมนําแนวพระราชดําริเกษตรทฤษฎีใหม และเศรษฐกิจพอเพียง มาสงเสริมใหเกษตรกรนําไปปฏิบัติให
เกิดเปนรูปธรรม
7.12 ตรากฎหมายสําหรับการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดลอม เพื่อปกปองผลประโยชนของเกษตรกรในระยะ
ยาว
ตรากฎหมายสําหรับการพัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะ มีผลบังคับใช 4-6 ป เชน Farm Bill ของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา หรือ CAP Reform ของสหภาพยุโรป
กฎหมายสําหรับการพัฒนาการเกษตร ควรจะครอบคลุมเรื่องการเกษตรและชนบท ออกเปน 9 ดาน คือ
การกําหนด Zoning
การชวยเหลือสินคาเกษตร ทั้งดานการผลิต ประสิทธิภาพการผลิต และการตลาด
การอนุรักษ และพัฒนาพื้นที่การเกษตร
การคาสินคาเกษตร
ดานโภชนาการ Food Safety
ดานสินเชื่อเพื่อการเกษตร
การวิจัยและพัฒนา
พลังงานจากพืช
อื่นๆ
การตรากฎหมายสําหรับการพัฒนาการเกษตรและชนบท ถือเปนนโยบายและกรอบในการบริหารจัดการดาน
การเกษตรที่รัฐบาลตองนําไปปฏิบตั ิ โดยผานทางหนวยงานตางๆ หากจะมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลตองเสนอรัฐสภา ไมใช
เปลี่ยนแปลงนโยบายรายวันหรือรายป เหมือนประเทศไทยที่เปลี่ยนแปลงนโยบายตามการเปลี่ยนแปลงพรรคการเมือง หรือรัฐมนตรี
กฎหมายเพื่อพัฒนาการเกษตรและชนบทนี้ จะเปนตัวกําหนดสินคาเกษตรที่รัฐบาลจะใหการชวยเหลือทั้งดานการ
ผลิต การตลาด การประกันรายได สามารถควบคุมปริมาณผลผลิต และคุณภาพผลผลิตตามที่ระบุไวในกฎหมาย

8. บทสงทาย
การที่จะใหพันธกิจ ทั้ง 12 ประการ ประสบความสําเร็จไดนั้น จะตองมีองคประกอบที่สําคัญ คือ
8.1
รั ฐ บาลต อ งให ค วามสํ า คั ญ และมุ ง มั่ น ในการปฏิ รู ป การเกษตรอย า งจริ ง จั ง และต อ เนื่ อ ง (Strong
Determination)
8.2
รัฐมนตรีและขาราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณตองมีความเขาใจและเห็นใจเกษตรกร
(Favor Attitude) วาเปนผูที่ยากไร ดอยโอกาส และถูกทอดทิ้งมาชานาน เปนกลุมคนสวนใหญของประเทศที่มีฐานะยากจนที่สุด หาก
มีความเขาใจดังกลาว บุคคลเหลานี้ซึ่งมีหนาที่ที่ตองชวยเหลือเกษตรกร ตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายจะตองไมกระทําการใดๆ ที่สอ
ไปในทางหาผลประโยชนจากโครงการที่ไดกําหนดไวเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ตองทํางานดวยความมุงมั่น ทุมเท โปรงใส ไมมีการทุจริต
คอรรัปชั่น และตองเปนผูมีความรูความสามารถในดานวิชาการและการบริหารจัดการ โดยการทํางานรวมกับเกษตรกรไดอยางมี
ประสิทธิภาพ นั่นก็คืออุดมการณที่จะทํางานใหแกเกษตรกรผูยากไร
8.3
รัฐบาลตองจัดสรรงบประมาณใหแกภาคการเกษตรอยางเหมาะสมกับภารกิจของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณที่ตองทํางานกับเกษตรกร ซึ่งเปนคนสวนใหญของประเทศถึง 5.7 ลานครัวเรือน มากกวา 30 ลานคน หรือประมาณ 40% ของ
จํานวนประชากรทั้งประเทศ แตปรากฏวากระทรวงเกษตรและสหกรณไดรับงบประมาณนอยมาก ประมาณ 3% ของงบประมาณ
รายจายแตละป แมแตในปจจุบัน ซึ่ง คสช. ไดเขามาบริหารประเทศ งบประมาณของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ก็ยังเปนสัดสวนที่
นอยนิดสําหรับภารกิจที่ตองทํางานกับเกษตรกรผูยากไร และดอยโอกาสในทุกๆ ดาน
8.4
ดังนั้น การที่รัฐบาลหรือเอกชน โดยเฉพาะพอคาที่ทํามาหากินกับการซื้อสินคาการเกษตร เพื่อการ
บริโภคภายในประเทศหรือเพื่อการสงออก เรียกรองใหเกษตรกรเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดตนทุนการผลิต มีคุณภาพมาตรฐาน
ยอมเปนไปไดยาก ภายใตการจํากัดของงบประมาณและเอกชนเหลานี้ คือ ผูที่มีสวนสําคัญในการกดราคาสินคาเกษตร เพื่อใหธุรกิจ
ของตนเองไดประโยชนสูงสุด และมักจะเรียกรองใหเกษตรกรใหทําในทุกๆ เรื่อง โดยอางวาหากไมลดตนทุนการผลิต คุณภาพสินคา
ไมดี ไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได แตขอเท็จจริงปรากฏวา สินคาเกษตรไทยสงออกติดอันดับที่ 11 ของโลก และสงออกสินคา
อาหารติดอันดับที่ 12 ของโลก เอกชนเหลานี้จึงเปนผูที่มีฐานะร่ํารวยที่สุดกลุมหนึ่งของประเทศไทย

“ภาคเกษตรไทย : ผลประโยชนของชาติ
บนความทุกขยากของเกษตรกรไทย”
****************************

