โรดแมปภาคเกษตร ป 2558 :
พัฒนา หรือ ทําราย เกษตรกรไทย
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ข า วจากสื่ อ มวลชนได ร ายงานตรงกั น ว า นายป ติ พ งศ พึ่ ง บุ ญ ณ อยุ ธ ยา
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดกําหนดนโยบายเพื่อขับเคลื่อนภาคเกษตร
ป 2558 โดยกําหนด 4 แผนงานในการดําเนินงานตามนโยบาย คือ 1. แผนปรับ
โครงสรางและพัฒนาการผลิต คือ การปรับโครงสรางการผลิตสินคาเกษตรใหสอดคลอง
กับความตองการดวยวิธีการตางๆ เช น การแบงเขตเพื่อ ปลูกพืชผลแต ละชนิด และการ
สนับสนุนใหสหกรณของกลุมเกษตรที่ผลิตสินคาเกษตรเพิ่มบทบาทในฐานะผูซื้อพืชผลจนถึง
การแปรรูปและการสงออก เพื่อใหสหกรณเปนผูคาขายสินคาเกษตรรายใหญอีกรายหนึ่งซึ่ง
จะชวยคานอํานาจของกลุมพอคาเอกชนที่มีอยูในปจจุบันใหมีความสมดุลมากขึ้น 2. แผน
เพิ่มศักยภาพในการดําเนินงานเชิงพาณิชย 3. แผนเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ํา ดิน และที่ดิน และ 4. แผนแกไขปญหาเกษตรกรอยางยั่งยืน ซึ่งทุกแผนงาน
จะมีการบูรณาการงานเขาดวยกัน ทั้งการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการผลิตน้ํา ดิน การ
พัฒนาการผลิต การเพิ่มศักยภาพการผลิต การเพิ่มมูลคาสินคา การลดตนทุนการผลิต และ
ยังรวมถึงการเชื่อมโยงตลาดการหาแหลงเงินทุน

ในสวนของสหกรณจะมีบทบาทสําคัญ 2 ประการ ที่จะตองดําเนินงาน
คือ 1. การคาชายแดน ขณะนี้วางแผนงานไปแลว 2 จุด คือ อําเภอแมสอด จังหวัด
ตาก ที่ จ ะเป น ช อ งทางนํ า เข า ข า วโพดเลี้ ย งสั ต ว และอํ า เภออรั ญ ประเทศ จั ง หวั ด
สระแกว เปนชองทางนําเขามันสําปะหลัง แตหลังจากนี้จะพัฒนาไปสูชายแดนอื่นๆ
เพื่อตอบรับการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 2. การพัฒนาสินคาเกษตรใน
พื้นที่ สหกรณจะเขาไปมีบทบาทมากขึ้น ทั้งการปรับโครงสรางพืชและยกระดับสินคา
ลักษณะ Niche Market ของพื้นที่ เชน ขาวไรซเบอรรี่
ทั้งนี้ นายโอภาส กลั่นบุศย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ เผยถึงบทบาท
ของกรมฯ ที่จะเขามาดูแลปญหานี้วา สหกรณจะเขามาเปนผูรวบรวมสินคา
และปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพให มี มู ล ค า เพิ่ ม ขึ้ น ก อ นส ง จํ า หน า ย ทํ า ให มี กํ า ไรเกิ ด
ขึ้นกับสหกรณ ผลประโยชนจะตกอยูกับประชาชน ผูถือหุน ไมใชเอกชนที่ได
ประโยชนฝายเดียวเหมือนที่ผานมา

และดานชายแดนแรกจะมุงไป คือ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก โดยใหสหกรณนิคม
แมสอด สหกรณนิคมแมระมาด สหกรณการเกษตรพบพระ สหกรณการเกษตรบานตาก เขา
ไปดูแลควบคุมการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว 20,000 ตัน มาปรับปรุงคุณภาพกําจัดสิ่งเจือปน
ออก เขาโรงอบลดความชื้นเพื่อใหไดมาตรฐานแลวสงขายตอไปยังจีน 50% สวนที่เหลือให
สหกรณภายในประเทศนําไปใชเปนวัตถุดิบทําอาหารสัตวจําหนายภายในประเทศ
แหงที่สอง ดานชายแดนอําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว ใหสหกรณโคนมวังน้ํา
เย็น รวบรวมผลผลิตมันสําปะหลัง จํานวน 24,000 ตัน ขาวโพด 10,000 ตัน มาปรับปรุง
คุ ณ ภาพก อ นส ง ไปจี น ส ว นข า วแข็ ง 5,000 ตั น ถั่ ว เหลื อ ง 5,000 ตั น จะนํ า เข า มาเพื่ อ
จําหนายในประเทศ โดยสหกรณทั้งหมดไดจดทะเบียนกับกรมการคา กรมปศุสัตว กรม
วิชาการเกษตร เพื่อขอนําเขาสินคาเกษตรอยางถูกตองตาม พ.ร.บ. อาหารสัตว
สวนชวงเวลานําเขาผลผลิตทั้งหมด นายโอภาส บอกวา อยูระหวางเสนอ ครม. เพื่อ
ขอนําเขาตั้งแตตนเดือนมกราคม เร็วกวากําหนดเดิมที่กระทรวงพาณิชยประกาศไว 1 ก.พ. 31 ส.ค. 2558 ซึ่งการนําเขาจะไมสงกระทบตอผลผลิตภายในประเทศ เนื่องจากไมตรงกับ
ชวงผลผลิตในประเทศออกสูตลาด

ที่ผมไดเกริ่นนําวา โรดแมปภาคเกษตร ป 2558 : พัฒนา หรือ ทําราย เกษตรกร
ไทย ก็คือ นโยบายที่จะใหสหกรณการเกษตรนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลัง
จากประเทศเพื่อนบาน ซึ่งนโยบายและแผนงานดังกลาว ไมใชเปนการพัฒนาเกษตรกรไทย
แนนอน แตเปนนโยบายและแผนงานที่ทํารายเกษตรกรไทย ตามเหตุผลดังตอไปนี้

ขาวโพดเลี้ยงสัตว
1. ปจจุบันประเทศไทยสามารถผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตวที่มีปริมาณและคุณภาพที่เพียงพอ
ตอการใชภายในประเทศและเพื่อการสงออกบางสวน
2. สหกรณการเกษตรมีบทบาทและหนาที่ที่ตองดูแลและชวยเหลือสมาชิกในการจัดหา
ปจจัยการผลิตที่มีคุณภาพและราคาที่ยุติธรรมมาจําหนายใหแกสมาชิก และบริหารจัดการเรื่อง
การตลาดของสินคาเกษตรที่ผลิตโดยสมาชิกของสหกรณ
3. การที่ ใ ห ส หกรณ นิ ค มแม ส อด สหกรณ นิ ค มแม ร ะมาด สหกรณ ก ารเกษตรพบพระ
สหกรณการเกษตรบานตาก ควบคุมนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อการสงออกไป
ยังประเทศจีน 50% และใชภายในประเทศเพื่อทําอาหารสัตวอีก 50% ถามวา ทําไมสหกรณเหลานี้
จึงไมรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวจากสมาชิก เพราะพื้นที่ของสหกรณเหลานี้ มีสมาชิกปลูกขาวโพดเลี้ยง
สั ต ว เ ป น จํ า นวนมาก ทั้ ง ที่ จั ง หวั ด ตากเอง รวมทั้ ง จั ง หวั ด เพชรบู ร ณ จั ง หวั ด น า น และจั ง หวั ด
กําแพงเพชร ซึ่งเปนแหลงปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวของภาคเหนือตอนลาง

4. ขาวโพดเลี้ยงสัตวจากพื้นที่เหลานี้ จะมีคุณภาพดีกวาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศ
เพื่อนบานแนนอน แตอาจมีราคาสูงกวา ทําไมสหกรณจึงไมคิดที่จะชวยเหลือสมาชิกของตนเอง โดย
การรับซื้อแลวมาปรับปรุงคุณภาพเพื่อการสงออก และนําไปทําอาหารสัตวเพื่อใชภายในประเทศ
5. ขณะนี้ขาวโพดเลี้ยงสัตวของประเทศไทยกําลังอยูในชวงการเก็บเกี่ยว มีราคาที่สูงมาก
กิโลกรัมละประมาณ 9.20 - 9.50 บาทตอกิโลกรัม ณ ความชื้น 14.5% (ราคาตางกันบาง แตละ
พื้นที่) การนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบาน จะมีผลกระทบตอราคาขาวโพดเลี้ยงสัตว
ในประเทศทันที “นี่คือนโยบายที่ทํารายเกษตรกรไทย”
6. ผมไมเขาใจวาการนําเขาขาวโพดเลี้ยงสัตวจากประเทศเพื่อนบาน จะเกิดประโยชนแก
สมาชิกของสหกรณไดอยางไร ผมคิดวานาจะเปนประโยชนของผูที่อยูเบื้องหลังที่มีการผลักดันใหมี
การนําเขาขาวโพดมากกวา สมาชิกสหกรณควรจะตองออกมาคัดคานนโยบายนี้ รวมทั้งเกษตรกรที่
ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวดวย

มันสําปะหลัง
1. ประเทศไทยมีผลผลิตมันสําปะหลังปละประมาณ 30 ลานตัน ผลผลิตสวนใหญสงออก
ไปยังตางประเทศมีปญหาเรื่องราคามาโดยตลอด เพราะปริมาณผลผลิตเกินปริมาณความตองการ
ใชภายในประเทศเปนจํานวนมาก

2. ทําไมสหกรณการเกษตรจะตองนําเขามันสําปะหลังมาจากประเทศเพื่อนบาน ทําไมไมซื้อจาก
สมาชิกสหกรณของตนเอง ของเรามีจนลนตลาด ยังจะมีการนําเขามาอีก เกษตรกรไทยจะไดประโยชนอะไร
3. ทานบอกวา จะเอามันสําปะหลังมาปรับปรุงคุณภาพกอนสงไปจีน เปนเหตุผลที่ฟงไมขึ้น ทําไม
ไมพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพของมันสําปะหลังไทยเพื่อสงไปจีน แทนการนําเขา
4. การเปดดานชายแดน อําเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแกว เพื่อการนําเขามันสําปะหลังเปน
เรื่องที่นาแปลกใจ เพราะวาจังหวัดสระแกว และจังหวัดปราจีนบุรี ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอกับชายแดนดังกลาว มี
เกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลังเปนจํานวนมากอยูแลว หรือแมแตจังหวัดที่ใกลเคียง คือ จังหวัดนครราชสีมา ก็
เปนแหลงปลูกมันสําปะหลังมากที่สุดในประเทศ ทําไมทานจึงไมซื้อมันสําปะหลังภายในประเทศ และนํามา
ปรับปรุงคุณภาพเพื่อการสงออกตามที่ทานอยากจะทํา มันสําปะหลังจากประเทศเพื่อนบานมีดีอยางเดียวคือ
ราคาถูกกวาการรับซื้อภายในประเทศ
และที่บาไปมากกวานั้น ที่ดานชายแดนอําเภออรัญประเทศ จะใหมีการนําเขาขาวแข็ง 5,000 ตัน
ทั้งๆ ที่ประเทศไทยผลิตขาวจนลน มีสต็อกถึง 17 ลานตัน ยังขายไมออก และถาสหกรณตองการขาวแข็ง ที่
จังหวัดปราจีนบุรีก็มีการปลูกขาวพลายงามที่เปนขาวแข็งอยูแลว หรือแถบภาคกลางก็มีการปลูกขาวขาวตา
แหง ขาวเจกเชย ทําไมทานไมซื้อขาวเหลานี้ภายในประเทศ สวนการนําเขาถั่วเหลือง 5,000 ตัน ผมเพิ่งรูวา
ประเทศเพื่อนบานมีการปลูกถั่วเหลืองเพื่อการสงออกได นี่คือความรูใหมของผมจริงๆ

ผมไมเห็นวาสมาชิกสหกรณจะไดประโยชนอะไรจากการนําเขามันสําปะหลัง ขาวแข็ง ถั่ว
เหลือง ยกเวนพอคาและผูอยูเบื้องหลังการผลักดันนโยบายนี้ เพราะการนําเขามีราคาถูกกวา แต
เปนการทุบราคาของสินคาเหลานี้ที่สมาชิกสหกรณเปนผูปลูกภายในประเทศ

ที่นาตกใจคือการที่นายโอภาส กลั่นบุศย อธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ
กลาววา จะนําเรื่องนี้เสนอ ครม. เพื่อขอนําเขาตั้งแตเดือนมกราคม เร็วกวา
กําหนดเดิมที่กระทรวงพาณิชย ประกาศใช 1 ก.พ. - 31 ส.ค. 2558 ซึ่งการ
นําเขาจะไมสงผลกระทบตอผลผลิตภายในประเทศ เนื่องจากไมตรงกับชวง
ผลผลิตในประเทศออกสูตลาด
ทานอธิบดีครับ ทานไมรูจริงๆ หรือครับ วาขณะนี้เกษตรกรกําลังเก็บ
เกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตว ซึ่งปกติชาวไรขาวโพดจะเก็บเกี่ยวขาวโพดตั้งแตเดือน
ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ ของแตละป ขึ้นอยูกับชวงการปลูกวาปลูกตนฝน
หรือปลายฝน รวมทั้งการจัดหาแรงงานเพื่อเก็บขาวโพดเลี้ยงสัตวที่คอนขาง
หายาก ทําใหการเก็บเกี่ยวขาวโพดเลี้ยงสัตวตองใชระยะเวลายาวพอสมควร

สําหรับมันสําปะหลัง ชาวไรจะเริ่มขุดมันสําปะหลัง ตั้งแตเดือนมกราคม จนถึง
เดือนเมษายน เพราะหากเก็บเร็ว เปอรเซ็นตแปงจะต่ํา ขายไมไดราคา ดังนั้นชวงเดือน
ธันวาคม - มีนาคม จะเปนชวงที่มีขาวโพดเลี้ยงสัตวและมันสําปะหลังออกสูทองตลาดมาก
ที่สุด การนําเขาสินคาทั้ง 2 ชนิด ในเดือนมกราคมที่ทานอธิบดีบอกวาจะไมสงผลกระทบ
ตอผลผลิตภายในประเทศ เนื่องจากไมตรงกับชวงผลผลิตภายในประเทศออกสูทองตลาด
นั้น ผมไมทราบวาทานเอาขอมูลมาจากไหน ทานอธิบดีครับ ทานรีบลงไปดูการเก็บเกี่ยว
ขาวโพดเลี้ยงสัตว และมันสําปะหลังในจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเปนแหลงผลิตสินคาทั้ง 2
ชนิดมากที่สุดในประเทศไทยโดยทันที แลวทานจะรูวาขอมูลของทานนั้น เปนขอมูลที่คน
ระดับอธิบดีจะออกมาพูดกับสื่อมวลชนไดอยางไร

โรดแมปภาคเกษตร ป 2558 นอกจากจะไมปกปองสินคาเกษตรไทย
แลว ยังเปนการทําลายขีดความสามารถในการแขงขันของเกษตรกรไทย และ
ยังเปนการทําใหราคาผลิตผลทางการเกษตรภายในประเทศตกต่ําลงไปอีก แต
ผูที่ไดรับผลประโยชนจากนโยบายนี้คือ พอคา หรือผูที่อยูเบื้องหลังที่ผลักดัน
แผนงานดังกลาว
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