ROAD MAP
เพื่อการพัฒนาการเกษตรและแกไขปญหา
ความยากจนของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน
ตอนที่ 1
“ภาคเกษตรไทย : ผลประโยชนของชาติ
บนความทุกขยากของเกษตรกรไทย”

Road Map
เพื่อการพัฒนาการเกษตร
และแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน
เปาหมาย (Ultimate Goals)
“ยกระดับรายไดฐานะความเปนอยูของเกษตรกรใหสูงขึ้น
เพื่อใหครอบครัวเกษตรกรมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้น
(Better Standard Of Living) เทียบเทากับคนในสาขาอาชีพอื่น
ลดความเหลื่อมล้ํา ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง”

พันธกิจ
1.
2.
3.
4.
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6.
7.
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พัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาการเกษตร
กําหนดนโยบาย มาตรการ และวิธีการใหเกษตรกรทีไ่ มมีที่ดินเปนของตนเอง หรือเกษตรกรผู
เชาที่ดินใหมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง
สงเสริมการวิจัยและพัฒนา รวมกับภูมิปญญาชาวบาน เพื่อสรางนวัตกรรมใหมในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิต
พั ฒ นาองค ก รเกษตรกรให เ ข ม แข็ ง เพื่ อ ทํ า หน า ที่ เ ป น ตั ว แทนของเกษตรกร ได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพ และโปรงใส
ปฏิรูปกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเกษตรเพื่อใหทันสมัยและเหมาะสมกับสถานการณปจจุบัน
และอนาคต
ปรับโครงสรางกระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อความเปนเอกภาพในการบริหาร ขจัดการ
ทุจริต คอรัปชั่น และการแตงตั้งโยกยายขาราชการที่ไมเปนธรรม
จั ด ทํ า สํ า มะโนภาคการเกษตรให ทั น สมั ย ถู ก ต อ งเป น ที่ น า เชื่ อ ถื อ เพื่ อ เป น ข อ มู ล พื้ น ฐาน
สําหรับการพัฒนา และการแกไขปญหาในทุกดาน
ปรับโครงสรางการผลิตทางการเกษตร เสนอทางเลือกใหแกเกษตรกร โดยกระบวนการมีสวน


ความสําเร็จและความลมเหลวในการพัฒนาการเกษตรไทย
อันเปนทีม่ าของ Road Map เพื่อการพัฒนาการเกษตร
และแกไขปญหาความยากจนของเกษตรกรไทยอยางยั่งยืน
1. ขอเท็จจริงภาคเกษตรไทย
ก. เกษตรไทยเปนเกษตรอาศัยน้ําฝน (Rain Fed Agriculture) ขอมูลป พ.ศ. 2555
- พื้นที่ประเทศไทย
321
ลานไร
- พื้นที่ถือครองการเกษตร
131
ลานไร
- พื้นที่ชลประทาน
29.58 ลานไร คิดเปน 25.15% ของพื้นที่ถือครองการเกษตร
- พื้นที่รับประโยชนจากชลประทานในหนาแลง 11.69 ลานไร คิดเปน 15.31% ของพื้นที่ถือครอง
การเกษตร
ดังนั้น การเกษตรประเทศไทยจึงเปนการเกษตรซึ่งอาศัยน้ําฝน ขึ้นอยูกับธรรมชาติ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต เชน เพิ่มผลผลิตตอไรเพื่อลดตนทุนการผลิต รวมทั้งคุณภาพของผลผลิตจึงคอนขางมีปญหาและอุปสรรค
ข. เกษตรกรไทยเปนเกษตรกรรายยอย มีพื้นที่ถือครองขนาดเล็ก
- ไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง ประมาณ 1,000,000 ครอบครัว จากครอบครัวเกษตรกรประมาณ 5.7
ลานครอบครัว หรือประมาณ 17.5%
- เกษตรกรในภาคกลาง (รวมภาคตะวันออกและภาคตะวันตก) เปนผูเชาที่ดินทํากิน ประมาณ 62%
ภาคเหนือ 45% ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประมาณ 10%

**ปญหาของการไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง และการเปนผูเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร
จึงเปนอุปสรรคตอการพัฒนา การลงทุน และประสิทธิภาพการผลิต**

ค. เกษตรกรเปนคนสวนใหญของประเทศ จากขอมูลป 2551/52 มีครัวเรือนเกษตรกร ประมาณ 5.8 ลานครอบครัว
ขนาดครัวเรือนครอบครัวละ 4 คน รวมเปนประชากรภาคการเกษตร 23.2 ลานคน หรือประมาณ 36% ของประชากรทั้ง
ประเทศ ดังนั้น เกษตรกรจึงเปนคนสวนใหญของประเทศที่มีปญหามากมาย เชน
เกษตรกรไทยสวนใหญดอยการศึกษา
เกษตรกรไทยสวนใหญมีฐานะยากจน
เกษตรกรไทยมีปญหาเรื่องสุขภาพ และอนามัย และปญหาดานการทุพ
โภชนาการ เพราะความยากจน และดอยการศึกษา
ง. ทัศนคติและมุมมองของสังคมและรัฐบาลตอภาคการเกษตรไทย
ภาคเกษตรไทย ทําลายทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม - ที่ดิน - แหลงน้ํา ปุยเคมี - สารเคมี
ประสิทธิภาพการผลิตต่ํา
+ ผลผลิตตอหนวยพื้นที่ต่ํา
+ คุณภาพต่ํา
+ ตนทุนสูง
ไมสามารถแขงขันกับตางประเทศได
ภาคเกษตรไทย เปนภาระแกสังคมและรัฐบาล

2. รัฐบาลและคนในชาติมองวาเกษตรกรไทย เปนเพียงกลไกหรือเครื่องมือในการผลิต
เพื่อใหคนในชาติ
-

มีอาหารการกินเพียงพอ
เหลือเพื่อการสงออก
สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ
เพื่อทดแทนการนําเขา
เปนแหลงสรางพลังงานทดแทนจากพืชผลทางการเกษตร

3. จากทัศนคติและมุมมองของสังคมและรัฐบาลที่ใหความสําคัญแกเกษตรกรไทยเพียง
ลมปาก หรือดวยการสรางวาทกรรมที่สวยหรู เชน “ชาวนาคือกระดูกสันหลังของชาติ” หรือ
“ทุกขของชาวนาคือทุกขของแผนดิน” แตเสียงเรียกรองของชาวนาและเกษตรกรไทย จาก
การถูกเอารัดเอาเปรียบจากพอคา จากนักการเมือง ขาราชการ แมแตองคกรปกครองสวน
ท อ งถิ่ น ที่ เ อาเปรี ย บจากการกดราคาผลิ ต ผลทางการเกษตร กระทํ า การทุ จ ริ ต หา
ผลประโยชนจากโครงการชวยเหลือเกษตรกร โดยอางวาเพื่อชวยเหลือเกษตรกร ทําให
ภาคเกษตรถูกมองวาเปนภาคการผลิตที่ลมเหลว จนมีบางรัฐบาลมีความพยายามที่จะ
เปลี่ ย นให ป ระเทศไทยซึ่ ง เป น ประเทศเกษตรกรรม เป น ประเทศอุ ต สาหกรรม อั น
เนื่องมาจากทัศนคติและมุมมองดังไดกลาวมาแลว

4. สถานการณในอดีตและปจจุบันของความลมเหลวภาคเกษตรไทย
แต แ ท ที่ จ ริ ง แล ว ถ า จะมองว า ภาคเกษตรไทยล ม เหลว ป จ จั ย หลั ก น า จะเกิ ด จากรั ฐ บาล นั ก การเมื อ ง
ขาราชการ และพอคาที่เอาเปรียบ แสวงหาผลประโยชนจากเกษตรกรแทบทุกดาน
ความลมเหลวในการพัฒนาการเกษตรเกิดขึ้นจากสาเหตุหลายประการ โดยเฉพาะ
4.1
รัฐบาลไมใหความสําคัญในการลงทุนดานโครงสรางพื้นฐานที่มีความสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาการ
เกษตรอยางจริงจังและตอเนื่อง คือ การพัฒนาแหลงน้ําเพื่อการชลประทานเพื่อการเกษตร ทําใหการเกษตรของประเทศไทยตอง
อาศัยธรรมชาติ คือ น้ําฝนในการเพาะปลูก การเกษตรประเทศไทยจึงเปนการเกษตรอาศัยน้ําฝน (Rain fed Agriculture) มีพื้นที่
ชลประทาน 29.57 ลานไร คิดเปน 22.69 % ของพื้นที่การเกษตรทั้งประเทศ 130.29 ลานไร
ทั้งที่ประเทศไทยมีลุมน้ําหลักทั่วประเทศถึง 25 ลุมน้ํา รวมทั้งหวยหนองคลองบึงจากเหนือสุดถึงใตสุด
ตะวันออกถึงตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือถึงตอนกลางของประเทศ
4.2
การจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรผูไมมีที่ดินเปนของตนเอง และเกษตรกรผูเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร
การจัดที่ดินทํากินใหแกเกษตรกรที่ไดดําเนินการมาโดยสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม (สปก.) ตั้งแตป พ.ศ. 2518 เปนตนมา จนถึงปจจุบันปรากฏวา ยังมีเกษตรกรประมาณ 1 ลานครอบครัว จากจํานวน
ครัวเรือนเกษตรกร 5.8 ลานครอบครัว ยังไมมีที่ดินทํากินเปนของตนเอง หรือเปนผูเชาที่ดินเพื่อทําการเกษตร
สําหรับการจัดที่ดินใหเกษตรกร ซึ่งไดจัดสรรที่ดินใหเกษตรกรไปแลวจํานวน 2.7 ลาน
ครอบครัว พื้นที่ประมาณ 35 ลานไร ปรากฏวาพื้นที่สวนหนึ่งไดถูกเปลี่ยนมือไปสูนายทุนหรือผูที่ไมไดประกอบอาชีพทางการเกษตร
เกษตรกรจํานวนมากกลายเปนผูเชาที่ดินของตนเอง เหตุผลหนึ่งของการขายที่ดิน หรือเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ เพราะเกษตรกรที่ไดรับการ
จัดสรรที่ดินประสบความลมเหลวในการประกอบอาชีพการเกษตรอันเนื่องมาจากที่ดินที่ไดรับการจัดสรรเปนพื้นที่แหงแลง ดินเสื่อม
โทรม ดินลูกรัง ขาดโครงสรางพื้นฐานในการสนับสนุนการใชที่ดินใหเกิดประโยชน เชน การชลประทาน ถนน ไฟฟา น้ําเพื่อการอุปโภค
และบริโภค

4.3 ความไมจริงใจของรัฐบาลในการแกไขปญหาใหแกภาคการเกษตร การแสวงหาผลประโยชน โดยการทุจริต
คอรั ป ชั่ น จากนโยบายและโครงการที่ ไ ด จั ด ทํ า เพื่อ ช ว ยเหลื อ เกษตรกร ไม ว า จะเป น การจั ด หาป จจั ย การผลิ ต การ
แทรกแซงราคาสิ นค าเกษตรโดยการรับ จํานํา โครงการชลประทานและการจัดหาแหลงน้ํ าใหแกเกษตรกร การทํ า
ขอตกลงเขตการคาเสรีกับประเทศตางๆ ที่มีผลกระทบกับการผลิตภายในประเทศ การอนุญาตใหนําเขาวัตถุดิบและ
ผลิตภัณฑทางการเกษตร โดยไมมีการปกปองเกษตรกรอยางเปนธรรม เหลานี้เปนตน
4.4 การจัดสรรงบประมาณใหแกภาคการเกษตร โดยผานทางกระทรวงเกษตรและสหกรณมีสัดสวนลดลงโดย
ลําดับ เพราะรัฐบาลมองวาสัดสวนของ GDP ของภาคการเกษตรลดลง สัดสวนการสงออกลดลง ทําใหภาคการเกษตรมี
ความสําคัญลดลง ทั้งที่มูลคาของการสงออกสินคาเกษตรและผลิตภัณฑเพิ่มขึ้นทุกป ความมั่นคงทางดานอาหาร
(Food Security) เกือบสูงสุดในโลก โดยไมตองพึงพาการนําเขา
4.5 รัฐมนตรีที่ผานมาขาดวิสัยทัศน ไมมีความรูความสามารถและไมเขาใจถึงโครงสรางและปญหาพื้นฐานของ
ภาคเกษตรไทยทําใหการพัฒนาและการแกไขปญหาจึงไมประสบความสําเร็จ รวมทั้งการแตงตั้งโยกยายขาราชการไป
ดํารงตําแหนงในหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไมไดคํานึงถึงความรูความสามารถ ทําใหการ
บริ ห ารงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ใ นช ว งที่ ผ า นมา ไม ไ ด นํ า ไปสู ก ารพั ฒ นาและการแก ป ญ หาของภาค
การเกษตรอยางตอเนื่องและยั่งยืน
4.6 การจัดการเรื่องผลิตผลและสินคาการเกษตร ที่ผลิตจากหยาดเหงื่อและแรงงานของพี่นองเกษตรกร มีการ
บริหารจัดการโดยกระทรวงพาณิชยทั้งในดานราคา การกําหนดมาตรการในการนําเขา-สงออกสินคาเกษตร ทั้งที่เปน
วัตถุดิบและผลิตภัณฑ ซึ่งไมเคยสัมผัสกับวิถีชีวิตความเปนอยูและความยากลําบากของพี่นองเกษตรกร การจัดการเรื่อง
การตลาด การแกไขปญหาเรื่องราคาสินคาเกษตรตกต่ํา โดยเฉพาะ มาตรการการรับจํานําและการจําหนายผลผลิตที่ได
จากการรับจํานํา จึงมีการเอื้อประโยชนใหกับนักการเมือง ขาราชการ พอคาผูสงออกและภาคธุรกิจมากกวาที่จะกลับ
ไปสูพี่นองเกษตรกร

4.7 รั ฐ บาล และรั ฐ มนตรี ผู กํ า กั บ ดู แ ลด า นเศรษฐกิ จ ให ค วามสํ า คั ญ ทางด า นสถาบั น การเงิ น ตลาดเงิ น ตลาดทุ น
ภาคอุตสาหกรรม ภาคการคา ภาคการทองเที่ยว มากกวาภาคการเกษตร ทั้งๆ ที่ภาคการเกษตรเปนภาคที่มีความสําคัญที่มีพี่นอง
เกษตรกรประกอบอาชีพอยูประมาณ 36% ของจํานวนประชากรทั้งประเทศ สามารถผลิตสินคา ทั้งอาหารและวัตถุดิบเพื่อการแปรรูป
ไปเปนผลิตภัณฑ และสินคาอุตสาหกรรมภายในประเทศไดอยางพอเพียงมีเหลือเพื่อการสงออก นํารายไดมาสูประเทศ ลดการขาด
ดุลทางการคา โดยการสงออกสินคาเกษตรทั้งในรูปวัตถุดิบและผลิตภัณฑ โดยเฉพาะในเรื่องอาหาร ประเทศไทยเปนผูผลิตอาหารติด
อันดับ 1 ใน 10 ของโลกมาโดยตลอด แตดวยความไมเขาใจในเรื่องการเกษตรของรัฐมนตรีเศรษฐกิจที่มักจะมาจากนักเศรษฐศาสตร
นักการเงิน นักการธนาคาร ผูประกอบการอุตสาหกรรม จึงละเลยและไมเห็นความสําคัญของภาคเกษตรอยางที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและ
ปจจุบัน ทําใหนโยบายทางดานเศรษฐกิจจึงไมรวมภาคการเกษตรอยูในนโยบายดวย ทั้งๆ ที่ภาคการเกษตรถือวาเปนสวนหนึ่งของ
ภาคเศรษฐกิจโดยรวม
และกลุมคนเหลานี้มีองคกรที่เปนตัวแทน เชน สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาหอการคาแหงประเทศ
ไทย สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย สมาคมการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ที่สามารถยื่นขอเสนอใหกับรัฐบาลในการ
สนับสนุนและชวยเหลือ ทั้งการเจรจาโดยตรงหรือผานสื่อมวลชนจากแขนงตางๆ ไดตลอดเวลา ทั้งในภาวะปกติและยาม
เกิดวิกฤติปญหาขึ้นมา
แตภาคการเกษตรไมมีองคกรที่เปนตัวแทนของเกษตรกรโดยรวม ถึงแมวาจะมีสภาเกษตรกรแหงชาติ ที่ได
จัดตั้งขึ้นมาประมาณ 1 ป หรือ พรบ.กองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาเกษตรกรป 2542 เพราะตัวแทนของเกษตรกรที่เปน
องคประกอบสําคัญของสภาเกษตรกรแหงชาติ และพรบ.กองทุนเพื่อฟนฟูและพัฒนาเกษตรกร ไมมีความสามารถและ
ศักยภาพเพียงพอที่จะทําหนาที่แทนพี่นองเกษตรกรทั้งประเทศได และในขณะเดียวกัน สื่อมวลชนก็ไมใหความสําคัญ
ปญหาและเสียงเรียกรองของเกษตรกรจึงแผวเบาและไปไมถึงรัฐบาลและสังคม
4.8 อัตราดอกเบี้ยเพื่อสินเชื่อการเกษตรสําหรับเงินกูของเกษตรกรมีอัตราที่สูงมาก หากกูจาก ธกส. อัตราดอกเบี้ยจะอยู
ระหวาง 7.5 - 12% เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารเอกชนใหกูแกภาคอุตสาหกรรมหรือภาคธุรกิจอื่นๆ โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับ
ประเทศสหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุน ไตหวัน อัตราดอกเบี้ยสําหรับเกษตรกรจะอยูที่ 3 - 5% รวมทั้งการเก็บภาษีนําเขาสําหรับ
เครื่องจักรกลการเกษตร วัสดุอุปกรณที่สนับสนุนการผลิต เชน ระบบน้ํา พลาสติก สําหรับโรงเรือน สแลน เครื่องพนยา เครื่องสูบน้ํา
ปุยเคมี สารกําจัดปองกันศัตรูพืช เมล็ดพันธุ กิ่งพันธุ ทําใหตนทุนการผลิตของเกษตรกรสูง

4.9 ปญหาเรื่องขอมูลของการเกษตร อาทิ พื้นที่การเกษตร พื้นที่ชลประทาน พื้นที่การปลูกพืชแตละชนิด โดยเฉพาะพืช
เศรษฐกิจหลัก เชน ขาว มันสําปะหลัง ออย ขาวโพดเลี้ยงสัตว ปาลมน้ํามัน ไมผล เชน ลําไย ทุเรียน มังคุด มะมวง สมเขียวหวาน ฯ
ไมดอกไมประดับ รวมทั้งผลผลิตตอไร ตนทุนการผลิตไมเปนที่นาเชื่อถือ เพราะแมแตหนวยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เอง ขอมูลเหลานี้ก็ยังมีความแตกตางกัน โดยเฉพาะเรื่องขาวที่มีความสําคัญมาก เชน พื้นที่ปลูกขาวนาป ผลผลิตขาวนาปและนาปรัง
ตนทุนการผลิตมีความแตกตางกันระหวางสํานักเศรษฐกิจการเกษตรและกรมการขาว ขอมูลที่ผิดพลาดไมนาเชื่อถือเหลานี้
ทําใหเกิดปญหาในโครงการชวยเหลือชาวนา ตัวเลขที่นําไปใชในโครงการรับจํานําหรือโครงการประกันรายได หรือโครงการชวยเหลือ
อื่นๆ จึงเปนตัวเลขที่เกินความเปนจริงมากมาย กอใหเกิดการทุจริต ทําใหรัฐบาลตองจายงบประมาณในสิ่งเหลานี้มากมาย
4.10 ปญหาของเกษตรกรไทย คือ ความไมเปนธรรมจากผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิตภายใตนโยบายของรัฐและความ
คาดหวังของสังคม ที่ตองการใหเกษตรกร ไทยผลิตใหมีคุณภาพดีที่สุดและขายใหถูกที่สุด โดยไมคํานึงถึงรายไดที่เกษตรกรควรจะ
ไดรับ ทําใหนโยบายของรัฐและความคาดหวังของสังคมไทย และทัศนคติของไทยที่มีตอภาคการเกษตร คือ ตองการใหเกษตรกร
เปนเพียงเครื่องมือในการผลิตเพื่อใหคนในชาติ
- มีอาหารการกินเพียงพอ
- เหลือเพื่อการสงออก
- สนับสนุนอุตสาหกรรมภายในประเทศ
- เพื่อทดแทนการนําเขา
- เปนแหลงรองรับแรงงาน
ดังนั้นการถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูบริโภค ธุรกิจเอกชนและหนวยงานของรัฐในการกดราคาสินคาเกษตร เพื่อประโยชนของ
ผูบริโภค ผูประกอบธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่อง บนหยาดเหงื่อแรงงานของเกษตรกร จึงเปนวงจรแหงความยากจนของพี่นอง
เกษตรกรตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน และคงสืบเนื่องไปในอนาคตหากไมมีการแกไข

นี่คือขอเท็จจริงของ “ภาคเกษตรไทย”

