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ก�ำลังเผชิญอยู่ ไม่ว่ำจะเป็นปัญหำกำรเข้ำถึงปัจจัย 
กำรผลติของเกษตรกร โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งทีด่ิน ปัญหำ
ควำมเสือ่มโทรมของฐำนทรพัยำกรเกษตร ปัญหำหนีส้นิ
ในหมู่เกษตรกรที่พอกพูนขึ้นไม่รู้จบ กำรผูกขำดระบบ
เกษตรและอำหำรโดยกลุ่มนำยทุนและพ่อค้ำคนกลำง 
ตน้ทุนกำรเกษตรสูง เกษตรกรใช้สำรเคมมีำกเกินขนำด
และเสี่ยงต่อปัญหำสุขภำพ สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม  
วกิฤตพิลงังำนและภำวะโลกร้อน รวมทัง้ปัญหำกำรแข่งขนั
ทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศและกำรเปิดเสรีกำรค้ำ 
ทัง้หมดนีล้้วนแต่ส่งผลกระทบต่อควำมมัน่คงทำงอำหำร 
ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 

ความจริงที่ขัดแย้ง 

ในระบบอาหารของไทย

แผ่นดินไทยเคยได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น�้า เป็นดินแดนที่ในน�้ามีปลา  

ในนามีข้าว บนแผ่นดินนี้ไม่เคยมีคนอดตาย  

เพราะที่นี่เป็นแผ่นดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 

ไทยเป็นหนึง่ในประเทศผูส่้งออกอาหารมากเป็นอนัดบัต้นๆ 

ของโลก โดยเฉพาะ ข้าว ไก่ กุ้ง ปลาทูน่ากระป๋อง และ

สับปะรดกระป๋อง ซึ่งไทยส่งออกมากเป็นอันดับที่ 1  

ของโลกติดต่อกันมาหลายปีตราบจนปัจจุบัน ในปี 2551 

ไทยมีรายได้จากการส่งออกอาหาร 778,056 ล้านบาท 

หรือราวร้อยละ 13 ของมูลค่าสินค้าส่งออกทั้งหมด  

มูลค่านี้คิดเป็นประมาณกว่าร้อยละ 2 ของมูลค่าส่งออก

อาหารของทั้งโลก

จะว่าประเทศไทยเป็น “ครวัของโลก” กค็งจะ
กล่าวได้อย่างไม่เคอะเขิน 

อย่ำงไรก็ตำม อีกด้ำนหนึ่งของควำมจริงที่น่ำ 
ภำคภูมิใจนี้ คือ ปัญหำร้อยแปดที่เกษตรกรนับล้ำน 
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เช่นนี้แล้ว หลายคนที่เป็น
ห่วงจงึเริม่ตัง้ค�าถามว่า หากสภาพ
ที่เป็นอยู่ปัจจุบันยังด�าเนินต่อไป 
จะเกิดผลกระทบอะไรบ้างต่อ
ความมั่นคงทางอาหารของชาติ 
ประเทศไทยจะด�ารงอธปิไตยทาง
อาหารไว้ ได้หรือไม่ ท่ามกลาง
กระแส เชี่ ย วกรากของการ
เปลี่ยนแปลง ทั้งจากภายในและ
จากแรงกระแทกของโลกาภิวัตน์ 

มองจำกสภำพที่เป็นอยู ่ ใน 
วันนี้ หลำยคนสรุปว่ำ ระบบอำหำร
ของไทยได้มำถึงจุดที่ต้องก�ำหนด 
ทำงเลือกและยุทธศำสตร์ ให้ชัดว่ำ 

อะไรควรจะมำก่อน อะไรควรมำหลงั 
ระหว่ำงเกษตรทีมุ่ง่ควำมเตบิโตของ
ผลผลิตและรำยได้ของประเทศ 
โดยที่เกษตรกรส่วนใหญ่ยังได้ส่วน
แบ่งที่ ไม่เป็นธรรม กับเกษตรที่มุ่ง
ควำมมัน่คงทำงอำหำรโดยทีค่รวัเรอืน  
ชมุชนและท้องถิน่สำมำรถพึง่ตนเอง
ได้อย่ำงยั่งยืน กล่ำวอีกนัยหนึ่ง 
สังคมควรให้ควำมส�ำคัญแก่อะไร
มำกกว่ำ ระหว่ำงเกษตรเชงิพำณชิย์
อันมีเป้ำหมำยอยู่ที่เงิน กับเกษตร
เพือ่ควำมพอเพยีง ยัง่ยนืและปลอดภยั  
ของทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค 

บทควำมนี้  จะประ เมิ น
สถำนกำรณ์ควำมมั่นคงในกำรผลิต
อำหำรของไทย โดยเน้นเฉพำะดำ้น
กำรเกษตรเป็นหลัก เหตุผลก็เพรำะ
เกษตรเป็นระบบกำรผลิตอำหำร 
ที่ส�ำคัญที่สุด และเป็น 1 ใน 4 มิติ
ที่ส�ำคัญของระบบควำมมั่นคงทำง
อำหำร นอกจำกนี้ เกษตรยังเป็น 
“ฐำนชีวิต” ที่ ไม ่เพียงให้อำหำร 
เพือ่ควำมด�ำรงอยู่ได้ ในทำงร่ำงกำย
เท่ำนั้น แต่ยังเป็นฐำนที่รองรับ 
วิถีชีวิตทำงเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของมนุษย์ด้วย 

ความมั่นคงทางอาหาร

พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ พ.ศ. 2551 ให้ควำมหมำย “ควำมมั่นคงทำงอำหำร” ว่ำ  
หมำยถึง “กำรเข้ำถึงอำหำรที่มีอย่ำงเพียงพอส�ำหรับกำรบริโภคของประชำชนในประเทศ อำหำรมีควำมปลอดภัย  
มีคุณคำ่ทำงโภชนำกำร เหมำะสมตำมควำมต้องกำรตำมวัย เพื่อกำรมีสุขภำวะที่ดี รวมทั้งมีระบบกำรผลิตที่เกื้อหนุน 
รักษำควำมสมดุลของระบบนิเวศวิทยำ และควำมคงอยู่ของฐำนทรัพยำกรอำหำรทำงธรรมชำติของประเทศ ทั้งใน
ภำวะปกติหรือเกิดภัยพิบัติ สำธำรณภัยหรือกำรก่อกำรรำ้ยอันเกี่ยวเนื่องจำกอำหำร”

กำรประชุมสุดยอดว่ำด้วยอำหำรโลก (World Food Summit) ซึ่งจัดโดยองค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2539 ได้ ให้ควำมหมำยของควำมมั่นคงทำงอำหำรว่ำ “เป็นสถำนกำรณ์ที่เกิดขึ้น 
เมือ่คนทกุคน ในทกุเวลำ มคีวำมสำมำรถทำงกำยภำพและทำงเศรษฐกจิ ในกำรเข้ำถงึอำหำรทีม่คีณุค่ำทำงโภชนำกำร 
เพียงพอ ปลอดภัย และสนองควำมต้องกำรประจ�ำวนัและควำมชอบส่วนตัวของแต่ละคน เพื่อกำรมรี่ำงกำยที่แข็งแรง
และกำรด�ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขภำพ”

ความมั่นคงทางอาหารประกอบด้วยมิติส�าคัญ 4 ด้าน คือ 

(1) กำรมีอำหำรเพียงพอทั้งในด้ำนปริมำณและคุณภำพ โดยอำศัยกระบวนกำรผลิต หรือจำกกำรน�ำเขำ้ 

(2) กำรทีค่นทกุคนเข้ำถงึอำหำรทีม่คีณุค่ำทำงโภชนำกำรได้เพยีงพอกบัควำมต้องกำร สทิธิในกำรเข้ำถงึอำหำร
เป็นสทิธขิัน้พืน้ฐำนของคนทกุคน และสำมำรถเรยีกร้องได้ ภำยในขอบเขตของกฎหมำย กำรเมอืง เศรษฐกจิ และสงัคม
ที่เขำอำศัยอยู่ 

(3) กำรใช้ประโยชน์อำหำร เน้นเรื่องกำรบริโภคอำหำรเพื่อควำมมีสุขภำพดี ซึ่งเชื่อมโยงไปถึงปัจจัยอื่นๆ  
ที่ ไม่ใช่เรื่องอำหำรโดยตรง เช่น กำรค้ำอำหำร วัฒนธรรม กำรเรียนรู้เกี่ยวกับอำหำร (อำหำรศึกษำ) เป็นต้น 

(4) ควำมยั่งยืนของอำหำร หมำยถึงกำรที่ประชำชน ครัวเรือน และบุคคลสำมำรถเข้ำถึงอำหำรได้ทุกเมื่อ  
โดยไม่เสี่ยงต่อกำรขำดแคลนอำหำร หรือควำมอดอยำก ไม่วำ่จะในยำมปกติ หรือในยำมที่เกิดวิกฤติ

ที่มา: 1. พระรำชบัญญัติคณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ  2. FAO Policy Brief, June 2006, Issue 2
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ระบบการผลติอาหารของไทย

ความมั่นคงที่เริ่มสั่นคลอน
ถ้าดูจากปริมาณผลผลิตทางการเกษตรในแต่ละปี  

ภาพทีเ่หน็อาจจะดสูดใสและน่าประทบัใจ ประเทศไทยผลติ

อาหารหลกัๆ ได้มากกว่าจ�านวนทีต้่องการบรโิภคภายใน

ประเทศ และยังมีส่วนเกินอีกมากที่ส่งไปขายในตลาด 

ต่างประเทศ ท�ารายได้ปีละหลายแสนล้านบาท แม้ว่า

ปริมาณอาหารที่ผลิตได ้ ในแต่ละป ีจะเปลี่ยนแปลง 

ขึ้น-ลงบ้างตามสภาพดินฟ้าอากาศ แต่โดยรวมแล้ว 

ก็ยังเพิ่มขึ้นมาตลอด 

อย่ำงไรก็ตำม เบื้องหลังภำพที่ดูสดใสนี้ ยังมี
ปัญหำระดบัพืน้ฐำนหลำยอย่ำง ปัญหำเหล่ำนีบ้ำงอย่ำง
เข้ำขัน้วกิฤตทิีค่วรได้รบักำรแก้ไขอย่ำงจรงิจงัและรบีด่วน

1. วกิฤตฐิานทรพัยากรเกษตร

ที่ดิน น�้ำ และทรัพยำกรป่ำไม้ คือฐำนทรัพยำกร
เกษตรที่ส�ำคัญที่สุด ในรอบหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ กำร
พัฒนำประเทศได้ ใช้ทรัพยำกรเหล่ำนี้อย่ำงสิ้นเปลือง 
ท�ำให้ปรมิำณลดลง หรอืสญูเสยีสภำพทีส่มบรูณ์ไปมำก 
จนส่งผลกระทบต่อกำรผลิตอำหำรในปัจจุบัน 

ที่ดิน : ปัญหาใหญ่คือการถือครอง

และการใช้ประโยชน์

พื้นที่การเกษตรลดลง 

ในปี 2552 มพีืน้ทีถ่อืครองทำงกำรเกษตรทัง้หมด
ประมำณ 131.7 ลำ้นไร่ หรือประมำณร้อยละ 41 ของ
พืน้ทีท่ัง้ประเทศ (ซึง่มอียู ่320.7 ล้ำนไร่) และมพีืน้ทีป่่ำ
ไม้ประมำณ 107 ล้ำนไร่ (ร้อยละ 33) ที่เหลือเป็นพื้นที่
นอกเกษตรกรรม โดยเฉพำะคือเขตเมืองและเขต
อุตสำหกรรม 

พื้นที่ท�ำกำรเกษตร ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ปลูกขำ้ว 
รองลงไปเป็นพื้นที่ปลูกพืชไร่ และพืชสวน ที่เหลือเป็น
พื้นที่ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ทุ่งหญ้ำเลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ 
ทีน่่ำสงัเกตคอื พืน้ทีป่ลกูข้ำวลดลงช้ำๆ แต่ต่อเนือ่ง จำก
ประมำณร้อยละ 55 ของพื้นที่ถือครองทำงกำรเกษตร
ในปี 2532 เหลือรำวร้อยละ 52 ในปี 2552 แม้กระนั้น
ผลผลิตข้ำวก็ยังเพิ่มขึ้น เนื่องจำกเกษตรกรท�ำนำปรัง 
ได้มำกขึ้น ส่วนพื้นที่ปลูกพืชไร่ลดลงจำกร้อยละ 26  
เหลือร้อยละ 21 ขณะที่พื้นที่ปลูกไม้ผลและไม้ยืนต้น  
(รวมทัง้ยำงพำรำ) เพิม่ขึน้จำกประมำณร้อยละ 14 เป็น
ร้อยละ 21 (ตำรำงที่ 1) 
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ข น า ด ที่ ดิ น โ ด ย เ ฉ ลี่ ย ที่
เกษตรกรถือครองก็ลดลง จาก
ประมาณ 26 ไร่ต่อครัวเรือนในปี 
2529 เป็น 22 ไร่ในปี 2552 หรือ
ลดลงประมาณร้อยละ 15 แต่ถ้าดู
ในรายละเอียดจะเห็นว่า มีสัดส่วน
ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดินท�ากิน
ขนาดเล็ก (น้อยกว่า 10 ไร่) เพิ่มขึ้น
เรื่อยๆ จากประมาณร้อยละ 33 ใน
ปี 2541 เป็นร้อยละ 38 และ 39 
ในปี 2546 และ 2551 ตามล�าดับ 
ขณะที่ครัวเรือนเกษตรกรที่มีที่ดิน
ขนาดกลาง (10-39 ไร่) มีแนวโน้ม
ลดลงจากประมาณร้อยละ 58 ในปี 
2541 เหลือร้อยละ 52 ในปี 2551 
ครวัเรอืนเกษตรกรทีม่ทีีด่นิขนาดใหญ่ 
ตั้งแต่ 40 ไร่ขึ้นไปซึ่งมีประมาณ 
ร้อยละ 10 และมแีนวโน้มว่าสดัส่วน
ครวัเรอืนกลุม่นีจ้ะสงูขึน้ (ตารางที ่2) 

สถิติจากส�ามะโนการเกษตร 
พ.ศ. 2546 บอกว่า ประมาณร้อยละ 
77 ของทีด่นิทีเ่กษตรกรท�ากนิอยูน่ัน้ 
เป็นที่ดินที่เกษตรกรเป็นเจ้าของเอง 
และร้อยละ 23.1 เป็นทีด่นิทีเ่กษตรกร
ไม่ได้เป็นเจ้าของ แต่ท�ากินในฐานะ
ผู้เช่าหรือในฐานะอื่น

คนจนที่ท�ากินในที่ดินของรัฐโดย 
ไม่ถูกต้องตามกฎหมาย ปรากฏว่า 
มีผู ้มาขึ้นทะเบียนทั้งหมด 4.9  
ล้านราย เหน็ได้ชดัว่าปัญหาทีท่�ากนิ
เป็นปัญหาของเกษตรกรกลุ่มใหญ่
มาก เป็นวกิฤตสิงัคมทีส่ะสมมานาน 
และนับวันจะพอกพูนมากขึ้น 

อะไรคือสาเหตุของการไร้ 
ที่ท�ากินของเกษตรกร? ถ้าจะพูดกัน
อย่างถงึแก่นแล้ว ปัญหานีม้ทีีม่าจาก
โครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและ
ระบบการจดัการทีด่นิที่ ไม่เป็นธรรม 
ที่ส�าคัญได้แก่: 

1. ระบบเศรษฐกิ จแบบ
ทุนนิยมเสรี ซึ่งได้เปลี่ยนคุณค่าของ
ที่ดินจากการเป็นฐานของชีวิต และ
เป็นทุนทางสังคมในชุมชน มาเป็น
สนิค้าในตลาด เปิดโอกาสให้คนรวย
และคนมีอ�านาจกอบโกยที่ดินได้  
ภายใต้กลไกทางกฎหมายที่อ่อนแอ 

2. ทิ ศ ท า ง ก า ร พั ฒ น า
เศรษฐกิจที่ ให้ความส�าคัญแก่การ
เติบโตทางอุตสาหกรรม ซึ่งกลุ่มทุน
ใหญ่มีอ�านาจมาก ขณะที่เศรษฐกิจ 
สังคม และวิถีชีวิตของเกษตรกร 
รายย่อยได้รับความสนใจน้อย หรือ
ถูกละเลย 

ตารางที่ 1: ร้อยละของที่ดินการเกษตร จ�าแนกตามการใช้ประโยชน์  
พ.ศ. 2532-2552

2532 2537 2542 2547 2552

นาข้าว 54.6 53.2 51.4 51 51.7

พืชไร่ 25.8 25 22.5 21.9 21.4

ไม้ยืนต้น 14.5 16.9 20.4 21.2 21.4

ผักและไม้ประดับ 0.06 0.7 0.8 1 0.9

ทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ 0.6 0.6 0.6 0.8 0.8

อื่นๆ 4.0 3.6 4.2 4.2 3.8

รวม 100 100 100 100 100

ที่มา: ปรับจากข้อมูลของส�านักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เกษตรกรจ�านวนมากไร้ที่ท�ากิน 

ในปี 2546 ครวัเรอืนเกษตรกร
ประมาณ 650,000 ครัวเรือนไม่มี
ที่ดินท�ากิน โดยมีความแตกต่าง 
อย่างมากระหว่างภาคต่างๆ กล่าว
คือ ภาคกลางมีสัดส่วนเกษตรกร 
ไร้ทีท่�ากนิสงูทีส่ดุ ภาคอสีานต�า่ทีส่ดุ 
หลักฐานอีกอย่างหนึ่งที่แสดงว่า  
ครวัเรอืนเกษตรกรไร้ทีท่�ากนิมจี�านวน
มาก คอืข้อมลูการขึน้ทะเบยีนคนจน 
ในปี 2547 ซึง่ก�าหนดให้ขึน้ทะเบยีน
คนจน 2 กลุ่ม คือ คนยากจนที่ ไม่มี
ที่ดินท�ากินเป็นของตัวเอง หรือมีแต่
ไม่เพยีงพอในการประกอบอาชพี และ

ตารางที ่2: ร้อยละขนาดถอืครองทีด่นิท�าการเกษตรของครวัเรอืนเกษตรกร  
พ.ศ. 2541, 2546, 2551

จ�านวน 2541 2546 2551

น้อยกว่า 10 ไร่ 33.1 37.6 38.6

10-39 ไร่ 57.5 51.1 51.6

40 ไร่ขึ้นไป 9.4 11.3 9.7

รวม 100 100 100

ที่มา: คณะกรรมการอาหารแห่งชาติ, 2554 (อ้างอิงข้อมูลของส�านักงานสถิติแห่งชาติ 2551)

55-03-004 Th_001-120_new9_W.indd   89 9/3/2012   15:13



90 สขุภาพคนไทย 2555

ประชำชนจ�ำนวนมำกขำดที่ท�ำกิน 
หรือถูกเบียดขับออกจำกที่ดินซึ่งตน
เคยท�ำกนิมำก่อน แต่กลบัมทีีด่นิทีถ่กู
ปล่อยให้รกร้ำง ไม่ได้เอำมำใช้ประโยชน์  
หรอืใช้ประโยชน์ไม่เตม็ทีเ่ป็นจ�ำนวน
มำก แสดงวำ่นโยบำย โครงสรำ้ง 
และระบบกำรจัดกำรที่ดินของเรำ 
มีปัญหำที่ต้องได้รับกำรเยียวยำ 
โดยด่วน

ปัญหำทีด่นิท�ำกนิของเกษตรกร  
เป็นวิกฤติที่นับวันจะรุนแรงมำกขึ้น 
น�ำไปสู่ควำมขัดแย้งในสังคม และ
ควำมไม่มัน่คงทำงอำหำรในครวัเรอืน
เกษตรกรจ�ำนวนหลำยแสนครวัเรอืน 
แถลงกำรณ์ของคณะกรรมกำรปฏริปู
ว่ำด้วย แนวทางปฏิรูปที่ดินเพื่อการ 
เกษตร (2554) กล่ำวถงึควำมส�ำคญั
ของกำรไม่มทีีด่นิท�ำกนิ หรอืกำรสญู
เสียที่ดินของเกษตรกรว่ำ “มิเพียง
ก่อให้เกิดปัญหาความอับจนในการ
ประกอบสัมมาอาชีพและกลายเป็น
ทุกข์ โศกของแผ่นดินเท่านั้น หากยัง
เป็นการสญูสิน้วถิชีวีติอนัมมีาแต่เดมิ
ของชาวไร่ชาวนา ซึง่เป็นฐานวฒันธรรม 
ทีส่�าคญัอย่างหนึง่ของสงัคมไทยด้วย” 

ปัญหำทีด่นิท�ำกนิของเกษตรกร 
จงึเป็นปัญหำใหญ่มำกในปัจจบุนั ถ้ำ
ปล่อยให้เป็นอย่ำงนีอ้ยูต่่อไป อำจจะ
กลำยเป็นปัญหำที่แก้ ไขไม่ได้ หรือ
อำจจะเปิดทำงให้ปัญหำสังคมอื่นๆ 
ตำมมำอีกมำก เรื่องเร่งด่วนคือต้อง
ปฏิรูปที่ดิน และต้องก�ำหนดให้กำร
ปฏริปูทีด่นิเป็นวำระแห่งชำต ิรฐัต้อง
ใช้ควำมเด็ดเดี่ยวหนักแน่นในทำง
นโยบำย บวกกบัควำมกล้ำหำญทำง 
กำรเมอืง และพลงัสนบัสนนุทีเ่ข้มแขง็ 
จำกภำคประชำสังคม จึงจะบรรลุ
ทำงออกของปัญหำนี้ ได้

❝เรื่องเร่งด่วนคือต้องปฏิรูปที่ดิน และต้องก�าหนดให ้

การปฏริปูทีด่นิเป็นวาระแห่งชาต ิรฐัต้องใช้ความเดด็เดีย่ว

หนกัแน่นในทางนโยบาย บวกกบัความกล้าหาญทางการเมอืง  

และพลังสนับสนุนที่เข้มแข็งจากภาคประชาสังคม จึงจะ

บรรลุทางออกของปัญหานี้ได้❞
3. ระบบกรรมสทิธิท์ีด่นิแบบ

ปัจเจกที่ยึดโยงอยู ่กับกลไกตลำด 
และระบบภำษีที่เอื้อต่อกำรกระจุก
ตัวของที่ดินในมือของคนรวย 

4. นโยบำยกำรจดักำรป่ำไม้
แบบรวมศนูย์อ�ำนำจอยูท่ีร่ฐั ในนำม
ของกำรสงวนพื้นที่ป่ำไม้ของชำติซึ่ง
บ่อยครั้งกลำยเป็นสิ่งที่เบียดขับ 
กำรจัดกำรที่ดินและทรัพยำกรของ
ชุมชน และไล่รื้อชุมชนออกจำกที่ดิน
ที่เขำอยู ่อำศัยและท�ำกินต่อเนื่อง 
มำนำน 

ที่ดินกระจุกตัว 

ด้วยสำเหตุที่กล่ำวข้ำงต้น 
ที่ดินจึงกระจุกตัวอยู ่ ในมือของ 
คนจ�ำนวนน้อย กำรศึกษำเกี่ยวกับ
นโยบำยที่ดินชิ้นหนึ่งรำยงำนว่ำ ใน
หลำยจังหวัดเจ้ำของที่ดินรำยใหญ่
ทีส่ดุ 50 รำยแรกมทีีด่นิรวมแล้วคดิ
เป็นสัดส่วนที่สูงมำก เช่น จังหวัด
ปทมุธำน ีเจ้ำของทีด่นิรำยใหญ่ทีส่ดุ 
50 รำยแรกถอืครองทีด่นิรำวร้อยละ  
12 ของทีด่นิทัง้จงัหวดั, ภเูกต็ร้อยละ  
14, สมทุรปรำกำรร้อยละ 12, กรงุเทพฯ  
ร้อยละ 10, นครนำยกและอ่ำงทอง
ร้อยละ 5 

กำรศกึษำข้อมลูจำกส�ำนกังำน
ที่ดิน 399 แห่งทั่วประเทศ พบว่ำ 
ประชำกรส่วนใหญ่ถือครองที่ดิน
ขนำดเล็ก ไม่เกิน 4 ไร่ต่อรำย (โดย
มีโฉนด) ขณะทีป่ระชำชนทีถ่อืครอง

ทีด่นิขนำดใหญ่เป็นเพยีงคนส่วนน้อย 
แต่มทีีด่นิถอืครองรวมกนัเป็นจ�ำนวน
มำก ดังจะเห็นว่ำ บุคคลธรรมดำ 
ที่ถือครองที่ดินเกิน 100 ไร่ขึ้นไป 
มี 4,613 รำย ในจ�ำนวนนี้ 121 รำย 
มีที่ดินถือครองขนำด 500-999 ไร่
ต่อรำย และอีก 113 รำย ถือครอง
ทีด่นิรำยละ 1,000 ไร่ขึน้ไป ส�ำหรบั
นิติบุคคล มี 2,205 รำย ถือครอง
ที่ดินขนำดตั้งแต่ 100 ไร่ขึ้นไป  
ในจ�ำนวนนี้มี 100 รำยมีที่ดินใน 
ครอบครองขนำด 500-999 ไร่ และ 
42 รำยครอบครองที่ดินเกินรำยละ 
1,000 ไร่

ทีด่นิจ�ำนวนมำกถกูเจ้ำของ (ซึง่ 
ส่วนมำกเป็นคนรวย หรอืนกัเกง็ก�ำไร  
ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล)  
ปล่อยให้รกร้ำง ไม่ได้ ใช้ประโยชน์ 
หรอืใช้ประโยชน์ไม่เตม็ที ่กำรศกึษำ
โดยมูลนิธิสถำบันที่ดิน (ประมำณปี 
2544) ระบวุ่ำ ถ้ำรวมทีด่นิทีเ่จ้ำของ
ปล่อยให้รกร้ำงไม่ได้ใช้ประโยชน์ กบั
ที่ดินที่ ใช้ประโยชน์ไม่เต็มที่เขำ้ด้วย
กนั จะมสีดัส่วนประมำณร้อยละ 30 
ของทีด่นิทีม่ผีูถ้อืครองทัง้หมด ท�ำให้
เกิดมูลค่ำกำรเสียโอกำสและควำม
สูญเสียทำงเศรษฐกิจมำกถึงปีละ
ประมำณ 127,384 ล้ำนบำท แน่นอน
ว่ำ ส่วนหนึง่ของทีด่นิเหล่ำนีเ้ป็นทีด่นิ
ทำงกำรเกษตร

สิ่งที่ ไม่น่ำจะเกิดขึ้นในระบบ
กำรถือครองที่ดินก็คือ ขณะที่
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ยังมีปัญหาสังคม สิ่งแวดล้อม และ
ระบบนิเวศที่ซับซ้อนเชื่อมโยงอยู่กับ
เรื่องการสร ้างเขื่อนและระบบ
ชลประทาน 

ปัญหาส�าคัญในเรื่องน�้าเพื่อ
การเกษตรหนีไม่พ้นภาวะฝนแล้งและ
น�้าท่วม ซึ่งเกิดขึ้นทุกปี บางพื้นที่ 
เกดิขึน้ซ�า้ซาก นอกจากนี ้การปลกูพชื 
ของเกษตรกรกย็งัไม่สามารถบรหิาร
จัดการให้สอดคล้องกับปริมาณน�้า 
ในแต ่ละป ี ได ้ เกษตรกรในเขต
ชลประทานส่วนใหญ่ยงัเน้นการปลกู
ข้าว ซึง่เป็นพชืทีต้่องการน�า้มาก เมือ่
น�้าจากเขื่อนไม่พอจึงเสี่ยงต่อความ
เสียหายมาก ส่วนในพื้นที่นอกเขต
ชลประทานหลายแห่ง ปัญหาภยัแล้ง
และน�้าท่วม เป็นปรากฏการณ์ที่เกิด
ขึ้นบ่อยๆ บางทีก็เกิดในฤดูกาล 
เพาะปลูกเดียวกัน 

ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้จึง
ไม่ใช่การจดัหาน�า้ให้เพยีงพอเท่านัน้ 
แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้า อย่าง
มีประสิทธิภาพด้วย 

ทะเลเริ่มอ่อนล้า 

ทะเลไทยซึ่งเคยเป็นแหล่ง
อาหารโปรตนีทีอ่ดุมสมบรูณ์ ปัจจบุนั
กอ่็อนล้าลงมาก สาเหตมุาจากหลาย
ด้าน แต่ที่ส�าคัญคือ การท�าประมง
ขนาดใหญ่ที่ ใช้เครือ่งมอืทนัสมยั และ
จบัสตัว์น�า้โดยไม่เลอืกชนดิและขนาด 
บวกกับการลดลงของป่าชายเลน  
อันเนื่องจากการใช้พื้นที่ชายฝั่งเพื่อ
พัฒนาอุตสาหกรรมและการท่อง
เทีย่ว ซึง่ได้ก่อให้เกดิมลพษิสะสมใน
ทะเลมากขึน้ เป็นสาเหตสุ�าคญัทีท่�าให้
สตัว์น�า้จ�านวนมากหายไป ดงัจะเหน็
ว่าปรมิาณสตัว์น�า้ทีช่าวประมงขนาด

❝ประเด็นส�าคัญในเรื่องนี้จึงไม่ใช่การจัดหาน�้าให้เพียงพอเท่านั้น  

แต่อยู่ที่การบริหารจัดการน�้า อย่างมีประสิทธิภาพด้วย❞  

ระบบชลประทานยังไม่พอ 

เกษตรส่วนใหญ่ของไทยยัง
เป็น “เกษตรน�้าฝน” พื้นที่เพาะปลูก
ส่วนใหญ่อาศัยน�้าฝนอย่างเดียว  
ตามตัวเลขใน สถิติการเกษตรของ
ประเทศไทย ปี 2552 มีที่ดินทาง 
การเกษตรร้อยละ 25.5 เท่านัน้ที่ ได้
รบัน�า้จากโครงการชลประทาน พืน้ที่
ในภาคกลางได้รับน�้าจากโครงการ
ชลประทานมากกว่าในภาคอื่นๆ คือ 
17 ล้านไร่ ภาคเหนอื 9 ล้านไร่ ภาค
อสีาน 6 ล้านไร่ และภาคใต้ 4 ล้านไร่

ถ ้ า ดู ต า ม สั ด ส ่ ว น พื้ น ที่
การเกษตรที่ ได้รับน�้าชลประทาน 
ในปัจจุบันแล้ว ประเทศไทยก็ยัง
ต้องการระบบชลประทานเพิม่ขึน้อกี
มาก แต่นัน่คงจะต้องใช้เวลาอกีนาน 
เพราะต้องใช้งบประมาณมาก อกีทัง้

น�้าเพื่อการเกษตร: ยังมีไม่ทั่วถึง และบริหารจัดการไม่ดีพอ

ยอแห่งชีวิต...ภาพโดย จักรภัทร ประทุมนันท์
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เล็กหำได้ ในแต่ละวันลดลงอย่ำง 
น่ำใจหำย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อ
ควำมมัน่คงทำงอำหำรของครวัเรอืน
และชมุชนชำวประมงตำมแนวชำยฝ่ัง
มำกขึ้น

ทะเลที่เคยเป็นแหล่งควำม
มั่นคงทำงอำหำรมำแต่เดิม ก�ำลัง
ประสบวิกฤติมำกขึ้น กำรบริหำร
จัดกำรที่ยึดเอำควำมมั่นคงของกำร
ผลติอำหำรอย่ำงยัง่ยนืส�ำหรบัชมุชน
ในแถบชำยฝั ่งเป็นที่ตั้งเท่ำนั้นจะ 
ช่วยบรรเทำปัญหำลงได้

ทรัพยากรธรรมชาติ

เสื่อมโทรม

ในช่วงหลำยสิบปีที่ผ่ำนมำ 
กำรลดลงของทรัพยำกรป่ำไม้ และ
พื้นที่ชุ่มน�้ำ เช่น ป่ำชำยเลนและป่ำ
พรุ อันเป็นแหล่งอำหำรชั้นดี ส่งผล 
กระทบต่อกำรผลิตทำงกำรเกษตร
อย่ำงประมำณค่ำมิได้ นอกจำก
ปัญหำน�ำ้ท่วม-ฝนแล้ง ซึง่เกดิซ�ำ้ซำก
ในหลำยพืน้ทีแ่ล้ว ยงัมปัีญหำคณุภำพ 
ดินเพื่อกำรเกษตรเสื่อมโทรม และ
ปัญหำกำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
ทั้งหมดนี้มีควำมเชื่อมโยงกันเป็น 
ห่วงโซ่ทำงสิ่งแวดล้อม

มน้ีอยกว่ำในปี 2543 ประมำณ 3.8 
ล้ำนไร่ แสดงว่ำในช่วงเวลำระหว่ำง
ปี 2543-2547 นั้น ป่ำไม้ถูกท�ำลำย
ไปโดยเฉลีย่ปีละประมำณ 7 แสนไร่ 
แม้พืน้ทีป่่ำทีเ่หลอือยูก่ย็งัเป็นทีส่งสยั
ว่ำจะมีสภำพทำงนิเวศสมบูรณ์อยู่
จริงๆ สักเท่ำไร ผู้เชี่ยวชำญด้ำน 
ป่ำไม้ประมำณว่ำ ปัจจุบันป่ำไม้ที่มี
สภำพสมบูรณ์มีรำวร้อยละ 18 ของ
พื้นที่ประเทศเท่ำนั้น

กำรลดลงของพื้นที่ป ่ำไม ้ 
ส่งผลโดยตรงต่อปรมิำณน�ำ้ในแหล่ง
น�้ำธรรมชำติ เพรำะเมื่อป่ำในพื้นที่
สูงหำยไปก็ท�ำให้ชุมชนแถบลุ่มน�้ำ
หลำยแห่งเสี่ยงต่อกำรได้รับน�้ำมำก
และถูกน�้ำท่วมเร็วเกินไปในหน้ำฝน 
เมื่อหมดหน้ำฝนน�้ำก็ขำดแคลนเร็ว 
เป็น “ปัญหำสองเด้ง” ที่เกิดในปี
เดียวกัน ดังเช่นที่เกิดในพื้นที่แถบ 
ลุม่น�ำ้ยมตอนล่ำง หรอืลุม่น�ำ้อืน่ๆ อกี
หลำยแห่ง สภำพเช่นนี้ย่อมส่งผล 
กระทบต่อกำรผลติอำหำรในท้องถิน่
ไม่มำกก็น้อย

พื้นที่ชุ่มน�า้ถูกคุกคาม 

พื้นที่ชุ่มน�้ำเป็นพื้นที่ที่มีควำม
อดุมสมบรูณ์สงู มคีณุค่ำต่อชวีติ ทัง้
ของมนุษย์ พืช และสัตว์นำนำชนิด 
พืน้ทีชุ่ม่น�ำ้ประกอบด้วย ป่ำชำยเลน 

พื้นที่ป่าไม้หดหาย 

เมือ่ พ.ศ. 2504 ประเทศไทย
มีพื้นที่ป่ำ 171 ลำ้นไร่ หรือมำกกว่ำ
ครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งประเทศ แต่ใน
ปี 2542 พื้นที่ป่ำไม้เหลืออยู่ 80  
ล้ำนไร่ ตลอดช่วงเวลำ 38 ปีนี ้พืน้ที่
ป่ำหำยไปไม่น้อยกว่ำ 90 ล้ำนไร่ 
หรือประมำณร้อยละ 53 แต่หลัง
จำกนั้น ตัวเลขพื้นที่ป่ำเพิ่มขึ้นอย่ำง
น่ำสงัเกต เป็น 106 ล้ำนไร่ในปี 2543 
และได้ทรงตัวอยู่ ในระดับใกล้เคียง
กนันีม้ำตลอดจนถงึปัจจบุนั ค�ำอธบิำย
ของกำรเพิม่ขึน้นีค้อื เนือ่งจำกมกีำร
เปลี่ยนวิธีประเมินพื้นที่ป่ำ จำกกำร
ส�ำรวจภำคพืน้ดนิ มำใช้วธิแีปลข้อมลู
จำกภำพถ่ำยดำวเทยีม (มำตรำส่วน 
1 : 50,000) ซึง่เริม่มำตัง้แต่ปี 2543 
แต่ข้อมูลภำพถ่ำยดำวเทียมนี้ ไม่มี 
กำรตรวจสอบควำมถกูต้องกบัข้อมลู
จำกกำรส�ำรวจภำคพื้นดิน 

ข้อเท็จจริงที่ปรำกฏอยู่ทุกวัน
นี้ท�ำให้เชื่อว่ำ พื้นที่ป่ำยังถูกท�ำลำย
อย่ำงต่อเนื่อง ทั้งด้วยจุดมุ่งหมำย
ทำงกำรค้ำ (แม้จะมีกำรยกเลิก
สมัปทำนป่ำไม้ไปแล้วตัง้แต่ปี 2532) 
และกำรบกุรกุเข้ำท�ำกำรเกษตรอย่ำง
ผิดกฎหมำย จำกกำรเปรียบเทียบ
ภำพถ่ำยดำวเทียมปี 2547 กับปี 
2543 พบว่ำ พื้นที่ป่ำในปี 2547  

❝ปรมิาณสตัว์น�า้ทีช่าวประมงขนาดเลก็หาได้ในแต่ละวนัลดลง 

อย่างน่าใจหาย ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความมัน่คงทางอาหาร

ของครวัเรอืนและชมุชนชาวประมงตามแนวชายฝ่ังมากขึน้❞  
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ป่ำพรุ หนอง บึง ทะเลสำบ รวมถึง
แม่น�ำ้ ซึง่มพีืน้ทีร่วมทัง้หมดประมำณ 
21.4 ล้ำนไร่ 

ปัจจบุนัป่ำชำยเลนและป่ำพรุ
นั้นมีปริมำณลดลงจนน่ำเป็นห่วง 
เนือ่งจำกถกูบกุรกุเข้ำไปใช้ประโยชน์
ทั้งด้ำนกำรเกษตร อุตสำหกรรม  
กำรขยำยตัวของชุมชน และธุรกิจ 
ท่องเทีย่ว ในกำรส�ำรวจเมือ่ปี 2504 
พบว่ำมีปำ่ชำยเลนอยู่กว่ำ 2.3 ล้ำน
ไร่ แต่อีก 25 ปีต่อมำ (พ.ศ. 2529) 
เหลืออยู่ประมำณ 1.3 ล้ำนไร่ (ลด
ลง 43.5%) และอีก 10 ปี หลังจำก
นัน้ (พ.ศ. 2539) เหลอืเพยีง 1.1 ล้ำน
ไร่ (ลดลง 15.4%) ปัจจุบันมีตัวเลข
ประมำณกำรว่ำป่ำชำยเลนเหลืออยู่
รำว 940,000 ไร่เทำ่นั้น 

เนือ่งจำกป่ำไม้และพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้
เป็นแหล่งอำหำรอันอุดมสมบูรณ์  
ที่ชุมชนสำมำรถใช้ประโยชน์ร่วมกัน 
กำรลดลงของพืน้ทีป่่ำและพืน้ทีชุ่ม่น�ำ้
ทีเ่กดิขึน้ต่อเนือ่งนี ้ย่อมส่งผลต่อควำม 
มั่นคงทำงอำหำรของครัวเรือนและ

ชมุชนในชนบทเป็นอย่ำงยิง่ ทัง้ยงัส่ง
ผลเสยีต่อระบบนเิวศ ทีม่ผีลกระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคน พืช และสัตว์ 
ในที่สุด

คุณภาพดินแย่ลง 

ป่ำไม้ที่ถูกท�ำลำยไป บวกกับ
กำรท�ำเกษตรเชงิเดีย่วมำกขึน้ ท�ำให้
ดินไม่มี โอกำสได้พักฟื้นคืนสู่สภำพ 
ที่สมบูรณ์ อีกทั้งไม่ได้รับกำรบ�ำรุง
เท่ำที่ควร ดินจึงมีสภำพโทรมลง  
ขำดอนิทรยีวตัถซุึง่มปีระโยชน์ต่อพชื 
หลำยพืน้ทีเ่กดิปัญหำดนิเคม็ ขณะที่
หลำยพื้นที่มีปัญหำดินเปรี้ยว เช่น 
ในปี 2547 ประเทศไทยมีพื้นที่ 
ทีม่ปัีญหำดนิเคม็รำว 4.5 ล้ำนไร่ ดนิ
เปรี้ยว 5.5 ล้ำนไร่ 

คุณภำพของดินที่แย่ลงและ
แมลงศัตรูพืชและโรคพืชที่มำกขึ้น 
ในปัจจบุนั ท�ำให้เกษตรกรต้องใช้ปุย๋
เคมีและสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืชมำก
ขึ้น เพื่อรักษำระดับผลผลิต แต่ยิ่ง
ใช้มำกสภำพดินก็ยิ่งแย่ลง แมลง 
ศัตรูพืชก็ดื้อยำ น�ำไปสู่กำรใช้ที่มำก

ขึน้ไม่รูจ้บ สภำพเช่นนีแ้ม้จะไม่ท�ำให้
ผลผลติทำงกำรเกษตรลดลง แต่ผล 
กระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภำพ
ของเกษตรกรเป็นเรื่องที่น่ำห่วง 

ภูมิอากาศการเปลี่ยนแปลง 

กำรเปลี่ยนแปลงภูมิอำกำศ 
อันเนื่องมำจำกภำวะโลกร้อนเป็น
ปรำกฏกำรณ์ที่ส ่งผลกระทบต่อ
มนุษย์ชัดเจนขึ้นทั่วทั้งโลก ส�ำหรับ
ประเทศทีอ่ยู่ในภมูภิำคเขตร้อนอย่ำง
เช่นประเทศไทย ผลกระทบโดยตรง
ที่มีต่อกำรเกษตรคือท�ำให้เกิดภำวะ
ฝนตกน้อยในบำงพื้นที่ ฝนตกมำก
เกนิไปในบำงพืน้ที ่และตกไม่ตรงตำม
ฤดกูำล ท�ำให้เกดิน�ำ้ท่วมรนุแรง โรค
พชืและแมลงศตัรพูชืระบำด ทัง้หมด
นี้กระทบต่อผลผลิตทำงกำรเกษตร 
หรืออย่ำงน้อยก็ท�ำให้ผลผลิตไม่
สม�่ำเสมอ นอกจำกนี้ อุณหภูมิโลก 
ที่สูงขึ้นยังส่งผลให้คลื่นลมในทะเล
รุนแรงขึ้น ท�ำให้ระบบนิเวศชำยฝั่ง
ได้รับควำมเสียหำย และส่งผลทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมต่อกำรผลิต
อำหำร 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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รปูที ่1: ร้อยละของต้นทนุกำรผลติโดยเฉลีย่ของชำวนำบ้ำนลุม่บวั ต.บ้ำนโพธิ์ 
อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี, 2545-2546

ที่มา: วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ และคณะ, 2551

2. ต้นทุนการเกษตรสูงขึ้น

เกษตรทุกวันนี้เป็นเกษตรที่
ต้องลงทุนสูง ไม่เฉพำะในเรื่องพันธุ์
พชืพันธุส์ัตวเ์ท่ำนัน้ แตย่ังรวมถงึค่ำ
ใช้จ่ำยในเรือ่งปุย๋เคม ีสำรเคมกี�ำจดั
ศตัรพูชื อำหำรสตัว์ และค่ำแรงงำน
อีกด้วย 

พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์

ทกุวนันีเ้กษตรกรส่วนใหญ่ใช้
พันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่พัฒนำขึ้นมำ
ใหม่แทบทั้งสิ้น พันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
เหล่ำนีค้อืต้นทนุทีเ่กษตรกรต้องจ่ำย
เป็นเบื้องต้น

เฉพำะขำ้วนั้นอำจกล่ำวได้ว่ำ 
ที่ชำวนำปลูกกันอยู ่ทุกวันนี้เกือบ
ทั้งหมดเป็นข้ำวสำยพันธุ์ ใหม่ และ 
ทีน่ยิมปลกูกนัมำกกม็อียูป่ระมำณ 10 
กว่ำสำยพนัธุเ์ท่ำนัน้ ข้ำวพนัธุพ์ืน้เมอืง
นับร้อยๆ สำยพันธุ์ที่ปรับตัวเข้ำกับ
สภำพแวดล้อมและระบบนิเวศของ
ท้องถิ่นได้อยำ่งดี และบำงสำยพันธุ์
ที่มีคุณค ่ำทำงโภชนำกำรสูงนั้น 
ปัจจบุนัหำยไปจำกไร่นำเกอืบหมดแล้ว  
ข้ำวโพดกเ็ช่นกนั ทีป่ลกูกนัอยูท่กุวนันี้ 
เป็นสำยพันธุ์ลูกผสมที่พัฒนำขึ้นมำ
ใหม่ ซึ่งเมื่อน�ำไปปลูกแล้วไม่เหมำะ 
ที่จะเก็บเมล็ดไว้ท�ำพันธุ์เพื่อปลูกใน
รุน่ต่อไป เพรำะมข้ีอบกพร่องในด้ำน
กำรเติบโตและผลผลิตไม่แน่นอน  
อนัเป็นธรรมชำตขิองพชืพนัธุล์กูผสม
ทั่วไป กำรใช้พันธุ์ลูกผสมนั้นอำจจะ
ดีในแง่ผลผลิต แต่ก็ท�ำให้เกษตรกร
ต้องพึ่งพิงตลำดมำก ซึ่งหมำยถึง
ต้นทุนที่สูงขึ้น

ที่จริง ทุกวันนี้ เกษตรกร 
ส่วนใหญ่ ไม่นิยมคัดเลือกและเก็บ
เมล็ดพันธุ์ไว้ปลูกเองเหมือนในสมัย
ก่อน ทัง้นีเ้พรำะระบบกำรท�ำเกษตร
ในปัจจุบัน เกษตรกรมักจะขำย
ผลผลติทนัททีีเ่กบ็เกีย่วเสรจ็ เมือ่จะ
ปลูกรอบใหม่ก็ ไปซื้อเมล็ดพันธุ์จำก
ตลำด ดังนั้น ต้นทุนค่ำเมล็ดพันธุ์จึง
เป็นสิง่ทีห่ลกีเลีย่งได้ยำก ในกำรศกึษำ 
ชำวนำบ้ำนลุ่มบัว ต�ำบลบ้ำนโพธิ์ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี พบ
ว่ำทุนที่เกษตรกรจ่ำยเป็นค่ำเมล็ด
พันธุ์คิดเป็นร้อยละ 13 ของต้นทุน
ทั้งหมด (รูปที่ 1) 

ในกำรเลีย้งไก่ เป็ด และเลีย้ง
ปลำ เกษตรกรกม็ต้ีนทนุด้ำนพนัธุส์งู
เช่นกนั เนือ่งจำกพนัธุส์ตัว์มรีำคำแพง  
ในกำรศกึษำกำรเลีย้งไก่เนือ้พืน้เมอืง
พบว่ำมต้ีนทนุค่ำลกูไก่ตวัละ 6 บำท 

แต่ถ้ำเกษตรกรเลี้ยงแม่ไก่พันธุ์เพื่อ
เพำะพันธุ์ลูกไก่เอง จะมีต้นทุนค่ำ
ลูกไก่ตัวละ 5 บำท อยำ่งไรก็ตำม 
ต้นทนุทีม่ำกทีส่ดุในกำรเลีย้งสตัว์อยู่
ที่ค่ำอำหำรสัตว์ ซึ่งมีรำคำแพง

อาหารสัตว์ 

แม้ว่ำประเทศไทยจะสำมำรถ
ผลิตอำหำรสัตว์ ได้เกือบทุกชนิด  
แต่ปริมำณที่ผลิตได้ก็ยังไม่พอกับ 
ควำมต้องกำรใช้ภำยในประเทศ จึง
มีกำรน�ำเข้ำคิดเป็นมูลค่ำปีละหลำย
หมื่นล้ำนบำท เช่น ในปี 2552 ไทย
น�ำเข้ำอำหำรสัตว์ประเภทข้ำวโพด
มูลค่ำ 1 พันลำ้นบำท ถั่วเหลือง 2 
หมืน่ล้ำนบำท กำกถัว่เหลอืง 3 หมืน่
ล้ำนบำท และปลำป่น 63 ล้ำนบำท 
(ตำรำงที ่3) ถ้ำคดิรำคำทีเ่กษตรกร
ซื้อใช้ ในระดับฟำร์มแล้ว เพียงค่ำ
อำหำรสัตว์ก็เป็นสัดส่วนต้นทุนที่สูง
มำกทเีดยีว ทัง้นี ้ยงัไม่รวมค่ำวคัซนี
ป้องกันโรค คำ่โรงเรือน คำ่แรงงำน 
และคำ่ใช้จ่ำยอื่นๆ อีก 

รอยละ
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ชาวนา ชาวไร

ปจจุบัน 5 ปขางหนา 10 ปขางหนา

คาเครื่องจักรกล 
น้ำมัน 14%

คาจางไถ 
พนสารเคมี 

เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ 
13%

ปุย-สารเคมี
การเกษตร 32%

อินทรียวัตถุ 1%

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไร

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

อายุเฉลี่ย (ป)

65 ขึ้นไป
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ตารางที ่3 : ปรมิำณกำรใช้ ปรมิำณผลผลติ ปรมิำณน�ำเข้ำ และมลูค่ำน�ำเข้ำอำหำรสตัว์ โดยประมำณ พ.ศ. 2552

ปริมำณ: ตัน

ข้าวโพด ถั่วเหลือง กากถั่วเหลือง ปลาป่น

ปริมำณกำรใช้ 4,787,562 18,630,000 2,902,692 556,021

ปริมำณผลผลิตในประเทศ 4,430,039 190,480 190,480 500,000

ปริมำณน�ำเข้ำ 291,863 1,534,551 2,076,634 1,839

มูลค่ำน�ำเข้ำโดยประมำณ (ลำ้นบำท) 1,000 20,000 30,000 63

ที่มา: คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ, 2554

รูปที่ 2: ปริมำณและมูลค่ำน�ำเขำ้ปุ๋ยเคมี และสำรเคมีก�ำจัดศัตรูพืช 

ข้อสังเกต: ในปี 2551 มูลค่ำปุ๋ยน�ำเขำ้พุ่งขึ้นสูงมำก ทั้งที่ปริมำณน�ำเข้ำลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนหนำ้นั้น (2550) ที่เป็นเช่นนี้เนื่องจำกรำคำปุ๋ยในประเทศผู้ส่งออกสูงขึ้น โดยเฉพำะจำกประเทศ
จีน ส่วนรำคำสำรเคมีน�ำเขำ้ในปี 2552 ที่ลดลงทั้งที่ปริมำณเพิ่มขึ้นนั้น น่ำจะเกิดจำกรำคำสำรเคมีในตลำดต่ำงประเทศลดลง

ที่มา : ฝ่ำยวัตถุมีพิษ ส�ำนักควบคุมพืชและวัสดุกำรเกษตร กรมวิชำกำรเกษตร

ปุ๋ยเคมีและสารเคมีการเกษตร 

ทกุวนันี ้ไม่ว่ำจะปลกูข้ำว หรอื
พืชอะไรก็ตำม ถ้ำ “ปุ๋ยไม่ถึง” และ 
“ยำไม่ถึง” ก็เกือบแน่นอนว่ำผลผลิต
จะตกต�่ำ กำรใช้ปุย๋เคมแีละสำรเคมี
กลำยเป็นสิ่งจ�ำเป็น เพรำะคุณภำพ
ดินแย่ลง ขณะที่ โรคพืชและแมลง
ศัตรูพืชมีมำกขึ้น (กำรปลูกพืช
เชิงเดี่ยวและปลูกปีละหลำยครั้งต่อ
เนือ่งกนัโดยไม่ทิง้ช่วงนำนพอสมควร 
เป็นสำเหตุอย่ำงหนึ่งที่ท�ำให้โรคพืช
และแมลงศัตรูพืชมีมำก) นอกจำกนี้ 

เกษตรกรส่วนใหญ่ตกเป็นเหยื่อของ
กำรโฆษณำจำกบริษัทขำยปุ๋ยและ
เคมีกำรเกษตรจนเกิด “กระแส 
กำรใช้” ที่สรำ้งควำมรู้สึกวำ่ “ไม่ใช้
ไม่ได้” เพรำะ “ของมันเคยใช้” หรือ 
“ใครๆ เขำก็ใช้กันทั้งนั้น” เกษตรกร
มักจะวิตกว่ำผลผลิตของตัวเองจะ 
ไม่ดีถ้ำไม่ใช้ปุ๋ยและสำรเคมี ทั้งๆ ที่
อำจจะไม่มีควำมจ�ำเป็นเลย

ปุ ๋ยเคมีและสำรเคมีจึงเป็น
ปัจจัยกำรผลิตที่ขำดไม่ได้ ไปแล้วใน
เกษตรกระแสหลกัปัจจบุนั แต่ทัง้ปุย๋

และสำรเคมกีำรเกษตรนัน้ต้องสัง่เข้ำ
จำกต่ำงประเทศเกือบทั้งหมด และ
รำคำแพง ปีหนึ่งๆ มีมูลค่ำน�ำเข้ำ
หลำยหมืน่ล้ำนบำท (รปูที ่2) ทัง้หมด
นี้คือภำระต้นทุนที่ผลักให้เกษตรกร
เป็นผูแ้บกรบัในทีส่ดุ กำรศกึษำต้นทนุ
กำรปลูกข้ำวของชำวนำที่จังหวัด
สุพรรณบุรีที่อ้ำงถึงข้ำงต้น (ข้อมูล
ในรูปที่ 1) รำยงำนว่ำ ค่ำปุ๋ยและ
สำรเคมีคิดเป็นสัดส่วนประมำณ 1 
ใน 3 ของต้นทนุทัง้หมด สงูเป็นอนัดบั
ที่สอง รองจำกค่ำจ้ำงแรงงำน 
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คาเครื่องจักรกล 
น้ำมัน 14%

คาจางไถ 
พนสารเคมี 

เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ 
13%

ปุย-สารเคมี
การเกษตร 32%

อินทรียวัตถุ 1%

2549 2550 2551 2552 2553 2554 2545 2546 25482547 2549 2550 2551 2552

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไร

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)
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อายุเฉลี่ย (ป) รอยละ รอยละ
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65 ขึ้นไป
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96 สขุภาพคนไทย 2555

สารเคมีท่วมไร่นา

อำจไม่เกินควำมจริงถ้ำจะบอกว่ำ เกษตรกระแสหลัก
ของไทยในปัจจุบันเป็น “เกษตรเคมี” เพรำะเกษตรกรไทยใช้
สำรเคมีมำก รำยงำนขององค์กำรอำหำรและเกษตรแห่ง
สหประชำชำติ (FAO) เมื่อ พ.ศ. 2543 ระบุว่ำ ประเทศไทย
มเีนือ้ทีก่ำรเกษตรมำกเป็นอนัดบัที ่48 ของโลก แต่ใช้สำรเคมี
ก�ำจัดวัชพืชมำกเป็นอันดับที่ 4 ของโลก และใช้สำรเคมีก�ำจัด
แมลงศัตรูพืชมำกเป็นอันดับที่ 5 หำกค�ำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่ำ 
ในช่วงเวลำประมำณ 10 ปีที่ผ่ำนมำนี้ ปริมำณสำรเคมีเกษตร
ทกุชนดิที่ ไทยน�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเพิม่ขึน้มำตลอดแล้ว อนัดบั
โลกในเรือ่งกำรใช้สำรเคมกีำรเกษตรของไทยอำจจะสงูขึน้กว่ำ
ที่รำยงำนไว้เมื่อกวำ่ 10 ปีที่ผ่ำนมำแล้วก็ได้ 

สำรเคมเีกษตรหลกัๆ ทีเ่กษตรกรใช้ได้แก่ สำรเคมกี�ำจดั
แมลง สำรเคมกี�ำจดัโรคพชื และสำรเคมกี�ำจดัวชัพชื ส่วนสำร
เคมปีระเภทอืน่มปีรมิำณน้อย ในช่วง 10 ปี ทีผ่่ำนมำนีป้รมิำณ
น�ำเข้ำสำรเคมีเพิ่มขึ้นตลอด เฉพำะอย่ำงยิ่ง ตั้งแต่ปี 2550 

3. วิกฤติเกษตรเคมี

ตารางที่ 4 : เปรียบเทียบจ�ำนวนทะเบียน 
กำรค ้ ำสำรเคมีก� ำจัดศัตรูพื ชของไทยกับ 
บำงประเทศในภูมิภำค

ประเทศ
สารออกฤทธิ์  

(ชนิด)
จ�านวนทะเบียน 

การค้าที่ ได้รบัอนญุาต

ไทย 439 27,126

จีน 600 20,000

เวียดนำม 886 3,423

มำเลเซีย 240 3,104

ศรีลังกำ 269 1,383

อินโดนีเซีย * 1,158

เมียนมำร์ * 818

ลำว 46 100

อินเดีย 194 *

* ไม่มีข้อมูล 
ที่มา: รพิจันทร์ ภูริสัมบรรณ, 2554

❝ประเทศไทยมีเนื้อที่การเกษตรมากเป็นอันดับ

ที่ 48 ของโลก แต่ใช้สารเคมีก�าจัดวัชพืชมาก 

เป็นอนัดบัที ่4 ของโลก และใช้สารเคมกี�าจดัแมลง

ศัตรูพืชมากเป็นอันดับที่ 5❞
มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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เป็นต้นมำ สำรเคมทีีน่�ำเข้ำมปีรมิำณ
เกิน 1 แสนตันทุกปี และเพิ่มสูงขึ้น
เรื่อยๆ เฉพำะในช่วงเวลำ 8 ปี จำก
ปี 2545-2552 ปริมำณน�ำเขำ้สำร
เคมเีกษตรเพิม่ขึน้เกอืบ 200% ส่วน
มูลค่ำน�ำเขำ้ก็เกิน 10,000 ล้ำนบำท
มำตั้งแต่ปี 2546 (ข้อมูลในรูปที่ 2) 

ประเทศไทยมปีรมิำณสำรเคมี
ทีข่ึน้ทะเบยีนกำรค้ำมำกกว่ำ 27,000 
รำยกำร อำจจะมำกทีส่ดุในโลก แต่
ที่แน่ๆ มำกกว่ำหลำยประเทศใน
ภูมิภำคเดียวกัน ดังข้อมูลในตำรำง
ที่ 4 สำรเคมีเหลำ่นี้ มีหลำยตัวที่มี
ผลกำรวิจัยบ่งชัดว่ำเป็นสำรที่เป็น
อนัตรำยร้ำยแรงต่อสขุภำพของมนษุย์  
สัตว์ และสิ่งแวดล้อม บำงตัวเป็น
สำรก่อมะเร็ง ซึ่งเป็นโรคที่คร่ำชีวิต
คนไทยมำกเป็นอนัดบัต้นๆ ในปัจจบุนั 
สำร เคมีที่ มี พิ ษรุ นแรง เหล ่ ำนี้ 
หลำยประเทศในโลกห้ำมใช้แล้ว แต่
ประเทศไทยยงัอนญุำตให้น�ำเข้ำและ
ยงัให้ขึน้ทะเบยีนกำรค้ำเพือ่จ�ำหน่ำย
ได้อย่ำงกว้ำงขวำง โดยไม่มมีำตรกำร
ควบคุมที่เข้มแข็งพอ 

มีสำรเคมี 4 ตัว คือ คาร์ โบ
ฟรูาน, เมโธมลิ, ไดโครโตฟอส, และ
อีพีเอ็น ที่นักวิชำกำร องค์กรเอกชน 
และเกษตรกรบำงกลุ่ม ได้เรียกร้อง
ให้ห้ำมน�ำเข้ำและห้ำมใช้มำหลำยปี
แล้ว เพรำะเห็นว่ำเป็นสำรเคมีที่มี
อนัตรำยร้ำยแรงต่อสขุภำพของมนษุย์  

นัก เพรำะคนที่ป่วยและตำยเพรำะ
ได้รบัสำรเคมกีำรเกษตรไม่ค่อยเป็น
ข่ำว ควำมรู้เรื่องนี้จึงจ�ำกัดอยู่ในวง
นกัวชิำกำรและผูท้ีส่นใจหรอืทีท่�ำงำน
ทำงด้ำนนีเ้ป็นหลกั ดงันัน้ ผลกระทบ 
ต่อสุขภำพเกษตรกรจึงเป็นภัยที่เกิด
ขึน้และด�ำรงอยูอ่ย่ำงเงยีบๆ อย่ำงไร
ก็ตำม ข้อมูลต่อไปนี้อำจท�ำให้เห็น
ภำพได้ชัดในระดับหนึ่ง

·	 ในปี 2550 ส�านกัโรคจาก
การประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม 
กระทรวงสาธารณสขุ ได้ส�ำรวจกำร
สมัผสัสำรเคมกี�ำจดัศตัรพูชืโดยกำร
ตรวจเลอืดเกษตรกรจ�ำนวน 89,376 
รำย พบผู้ที่อยู ่ ในภำวะเสี่ยงและ 
ไม่ปลอดภยัรวม 34,428 รำย คดิเป็น
ร้อยละ 38.5 

·	 ในปี 2554 หน่วยงำน
เดียวกันนั้นได้ส�ำรวจเพื่อประเมิน
ควำมเสีย่งของเกษตรกรอกีครัง้หนึง่ 
โดยให้เกษตรกรกลุ่มตัวอย่ำงตอบ
แบบสอบถำมเกีย่วกบัพฤตกิรรมกำร
ใช้สำรเคมีและอำกำรที่เกิดหลัง 
กำรใช้ เพือ่ดวู่ำมสีภำพเสีย่งมำกน้อย
เพียงใด ข้อมูลเบื้องต้นชี้ ให้เห็นว่ำ 
จำกจ�ำนวนผูต้อบแบบสอบถำมทัง้หมด  
4,572 รำย พบวำ่ ผู้ที่มีควำมเสี่ยง
ในระดับต�่ำมีร้อยละ 47 ขณะที่ผู้ที่
มีควำมเสี่ยงตั้งแต่ระดับปำนกลำง
ไปจนถึงระดับสูงมีร้อยละ 53 แต่
เมือ่ดผูลกำรตรวจเลอืดของเกษตรกร

และท�ำลำยสิ่งแวดล้อม แต่ก็ยัง 
ไม่เป็นผลส�ำเรจ็ (ดรูำยละเอยีดของ
สำรเคมทีัง้ 4 ชนดิ ได้ทีต่ำรำงแสดง
กำรใช้และพิษของยำก�ำจัดศัตรูพืช
อนัตรำย 4 ชนดิ ใน 10 สถำนกำรณ์
เด่นทำงสุขภำพ เรื่องที่ 7 "ค้ำนขึ้น
ทะเบียน 4 สำรเคมีอันตรำย," หน้ำ 
64)

แม้จะมีควำมเคลื่อนไหวที่จะ
ควบคุมกำรใช้สำรเคมีเกษตร แต่ก็
ยงัไม่เกดิผลทีเ่ป็นรปูธรรม ในปี 2551 
มกีำรออกพระรำชบญัญตัวิตัถอุนัตรำย  
ก�ำหนดให้สำรเคมีที่ขึ้นทะเบียนกำร
ค้ำและอยู่ ในท้องตลำดทั้งหมด ณ 
เวลำนัน้ ต้องขึน้ทะเบยีนใหม่ให้เสรจ็
ภำยในวันที่ 22 สิงหำคม 2554  
มิฉะนั้นจะไม่ ได้รับอนุญำตให้ขำย 
ต่อไป แต่กลุ่มผู้ค้ำสำรเคมีเกษตรก็
ใช้มำตรกำรดือ้แพ่ง ขอยดืก�ำหนดกำร 
ขึ้นทะเบียนออกไป และได้รับกำร
ผ่อนผัน โดยให้สำรเคมีที่ผลิตออก
มำแล้วและอยู่ในร้ำนค้ำยงัจ�ำหน่ำย
ต่อไปได้อีก 2 ปี ยังไม่แน่ว่ำ เมื่อ
ครบก�ำหนด 2 ปีแล้ว ยังจะมีกำร
ยืดเวลำออกไปอีกหรือไม่

คือภัยเงียบของ

เกษตรกรและผู้บริโภค 

ผลกระทบของกำรใช้สำรเคมี
ต่อสุขภำพของเกษตรกรมีมำกน้อย
เพียงใด สังคมไม่ค่อยได้รับรู้เท่ำใด

❝ตั้งแต่ปี 2550 เป็นต้นมา สารเคมีที่น�าเข้ามีปริมาณเกิน 1 แสนตันทุกปี 

และเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆ เฉพาะในช่วงเวลา 8 ปี จากปี 2545-2552  

ปริมาณน�าเข้าสารเคมีเกษตรเพิ่มขึ้นเกือบ 200%  

ส่วนมูลค่าน�าเข้าก็เกิน 10,000 ล้านบาทมาตั้งแต่ปี 2546❞
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กลุ่มเดียวกัน จ�ำนวน 2,742 รำย 
(เฉพำะผู้ที่สมัครใจตรวจเลือด) พบ
ว่ำ ผูท้ีอ่ยู่ในภำวะเสีย่งกบัผูท้ีม่คีวำม
เสี่ยงในระดับที่ ไม่ปลอดภัยรวมกัน
คิดเป็นร้อยละ 54 ซึ่งสูงกว่ำกำร
ประเมินโดยใช้แบบสอบถำมเสียอีก 
(รูปที่ 3) 

·	 กำรศึกษำทำงระบำด
วทิยำ ซึง่วเิครำะห์ข้อมลูผูป่้วยในของ
โรงพยำบำลทั่วประเทศที่รำยงำน
เข ้ ำมำ ในระบบของกระทรวง
สำธำรณสุข ชี้ ให้เห็นว่ำ อัตราการ
เกิดโรคเนื่องจำกได ้รับสำรเคมี
กำรเกษตร (ทั้งจำกกำรท�ำเกษตร 
และจำกกำรฆ่ำตวัตำย) ต่อประชำกร 

100,000 คน อยู่ในระดับสูง คือ ใน
ปี 2549 เท่ำกับ 14.067, ปี 2550 
เท่ำกับ 18.256, ปี 2551 เท่ำกับ 
17.115, และปี 2552 เท่ำกบั 17.692 
และเมื่อค�ำนวณอัตราป่วยตาย ต่อ
ประชำกร 100,000 คนอนัเนือ่งจำก
ได้รบัสำรเคมกีำรเกษตรพบว่ำ สำร
เคมีที่มีอัตรำกำรป่วยตำยสูงสุดคือ
สำรเคมีก�ำจัดวัชพืชและสำรฆ่ำ 
เชื้อรำ (อัตรำป่วยตำย 14.9%)  
รองลงไปคือสำรก�ำจัดแมลงจ�ำพวก
ออร์กำโนฟอสเฟตและคำร์บำเมต 
(6.2%) สำรก�ำจดัศตัรพูชือืน่ๆ (2.9%)  
สำรก�ำจดัหน ู(2.7%) สำรก�ำจดัแมลง 
อื่นๆ (1.4%) และสำรก�ำจัดแมลง

รูปที่ 3 : ร้อยละของเกษตรกรที่มีควำมเสี่ยงระดับต่ำงๆ วัดจำกกำรสัมภำษณ์ และกำรตรวจเลือด พ.ศ. 2554 

ที่มา: น.พ. พิบูล อิสสระพันธุ์, 2554
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2549 2550 2551 2552 2553 2554 2545 2546 25482547 2549 2550 2551 2552

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)
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ชนิดฮำโลจิเนต (0.6%) สำรเคมี
ทัง้หมดเหล่ำนี้ ใช้กนัอย่ำงแพร่หลำย
ในหมู่เกษตรกรไทย โดยเฉพำะใน
ภำคกลำงทีท่�ำกำรเกษตรแบบเข้มข้น 
ซึง่พบว่ำ 10 จงัหวดัทีม่กีำรเจบ็ป่วย
ด้วยโรคจำกสำรก�ำจดัศตัรพูชืสงูทีส่ดุ 
เกือบทั้งหมดอยู่ในภำคกลำง 

นอกจำก เกษตรกรแล ้ ว 
ผู้บริโภคก็เสี่ยงด้วย เพรำะมีกำร 
สุม่ตรวจพบสำรพษิตกค้ำงในผกัและ
ผลไม้ที่จ�ำหน่ำยในตลำดทั่วไปอยู่
เนืองๆ บำงครั้งก็พบสำรพิษตกคำ้ง
ปริมำณมำกเกินระดับที่ปลอดภัย 
ท�ำให้ผู ้บริโภคเสี่ยงต่อกำรได้รับ 
สำรพิษด้วย 
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4. เกษตรเชิงพาณิชย์เบียดขับเกษตรเพื่อการบริโภค

❝ถ้าครัวเรือนส่วนใหญ่ในชุมชนและท้องถิ่นท�าเกษตรเชิงเดี่ยวเป็นหลัก 

ความมั่นคงทางอาหารของชุมชนและท้องถิ่นก็จะลดลงด้วย  

เพราะจะต้องพึ่งพาอาหารหลายอย่างจากภายนอก❞

ความถดถอยของเกษตร 

เพื่อการบริโภค 

เกษตรกระแสหลักที่ท�ำอยู่ทุกวันนี้ ไม่ได้เน้นกำร
ผลติเพือ่กนิเพือ่ใช้ ในครวัเรอืนเป็นส�ำคญั แต่เป็นเกษตร
เพื่อขำย ครัวเรือนเกษตรกรประเภทที่ ผลิตสิ่งที่ตัวเอง
กิน และกินสิ่งที่ตัวเองผลิตเป็นส่วนใหญ่ นั้น ถึงจะมีอยู่
ก็เป็นเพียงส่วนน้อย ข้อมูลของส�ำนักงำนเศรษฐกิจ

กำรเกษตรเมือ่ประมำณ 10 ปีมำแล้วแสดงว่ำ มคีรวัเรอืน 
เกษตรกรทั่วประเทศประมำณร้อยละ 30 เท่ำนั้น 
ที่ ใช้ผลผลิตจำกไร่นำเพื่อบริโภคในครัวเรือนเป็นหลัก 
(ตำรำงที่ 5) เชื่อว่ำทุกวันนี้สัดส่วนนี้จะยิ่งน้อยลงไปอีก 

เกษตรที่มุ่งสนองตลำดนั้นเป็นเกษตรเชิงเดี่ยว 
เกษตรกรผลิตอำหำรชนิดเดียวเป็นหลัก แต่กำรบริโภค
ในครัวเรือนนั้นต้องกำรอำหำรหลำกหลำยชนิด ดังนั้น 

ร่วมแรงแข็งขัน... ภำพโดย นพ.จอมพล มุสิกวงศ์
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เกษตรกรจงึต้องซือ้อำหำรส่วนใหญ่
เพือ่ให้เพยีงพอกบักำรบริโภคในครวั
เรอืน นีค่อืแนวโน้มกำรเกษตรไทยใน
ปัจจบุนั (เกษตรกระแสหลกั) สภำวะ
เช่นนี้ ครัวเรือนเกษตรกรพึ่งตัวเอง 
ในด้ำนอำหำรได้น้อย ถ้ำครัวเรือน
ส่วนใหญ่ชมุชนและท้องถิน่ท�ำเกษตร
เชิงเดี่ยวเป็นหลัก ควำมมั่นคงทำง
อำหำรของชุมชนและท้องถิ่นก็จะ 
ลดลงด้วย เพรำะต้องพึ่งพำอำหำร
หลำยอย่ำงจำกภำยนอก นอกจำกนี้ 
เนื่องจำกต้องพึ่งตลำดมำก เกษตร
เชิงเดี่ยวจึงมีควำมเสี่ยงสูง เมื่อใด 
ที่รำคำในตลำดผันผวน (ซึ่งเป็น
ปรำกฏกำรณ์ทีเ่กดิขึน้บ่อย) เกษตรกร
ก็เสี่ยงต่อกำรขำดทุน และอำจเป็น
หนี้สินได้ง่ำย 

ในระบบเศรษฐกจิแบบทนุนยิม
อย่ำงเช ่นทุกวันนี้  กลุ ่มทุนและ 
ธุรกิจกำรเกษตรเข้ำมำมีบทบำทใน
กำรเกษตรมำกขึน้ และมกีำรผกูขำด
หลำยรูปแบบ ทั้งผูกขำดปัจจัยกำร
ผลติ และผกูขำดตลำดผลผลติ กลุม่
ทุนและธุรกิจกำรเกษตรเหล่ำนี้มีทั้ง

บริษัทยักษ์ ใหญ่ภำยในประเทศและ
บรรษทัข้ำมชำตจิำกต่ำงประเทศ ซึง่
มบีทบำทในระบบอำหำร ตัง้แต่ต้นน�ำ้ 
(กำรผลติ) ไปจนถงึกลำงน�ำ้ (แปรรปู
อำหำร) และปลำยน�้ำ (กำรตลำด) 

ปัจจุบันมีบริษัทจดทะเบียน 
ในตลำดหลักทรัพย์ ที่ท�ำธุรกิจดำ้น
อตุสำหกรรมเกษตรและอตุสำหกรรม
อำหำรไม่น้อยกว่ำ 40 บรษิทั (ประมำณ 
ร้อยละ 7 ของบริษัทจดทะเบียนใน
ตลำดหลกัทรพัย์) มเีงนิทนุจดทะเบยีน 
รวม 33,378 ล้ำนบำท (ข้อมูลเมื่อ
ต้นปี 2555) ทั้งนี้ ยังไม่รวมบริษัท
ที่ ไม่ได้จดทะเบยีนในตลำดหลกัทรพัย์  
ซึ่งน่ำจะมีมำกกว่ำนี้อีกหลำยเท่ำ 

ในแง่หนึ่ง กำรที่กลุ่มทุนและ
ธุรกิจกำรเกษตรเข้ำไปมีบทบำทใน
กำรผลติโดยตรง อำจจะมองว่ำเป็น
ผลดี เพรำะธุรกิจเหล่ำนี้มีเงินทุน 
ปัจจัยกำรผลิต และเทคโนโลยี สูง
กว่ำเกษตรกรรำยย่อย จึงย่อมจะ
สำมำรถผลิตอำหำรได้ดีกว่ำ ทั้งใน
ด้ำนปริมำณและคุณภำพ ที่จริง 
อำหำรหลำยอย่ำงทีป่ระเทศไทยผลติ
ได้มำกและส่งออกเป็นกอบเป็นก�ำ 
ทุกวันนี้ เช่น ไก่ กุ้ง ข้ำวโพดอ่อน 
สบัปะรดกระป๋อง กลุม่ธรุกจิกำรเกษตร 
มีส่วนอย่ำงมำก ในแง่นี้ประโยชน์
อำจจะได้แก่ประเทศโดยรวม และ 
ผูบ้ริโภคกอ็ำจมส่ีวนด้วยไม่มำกกน้็อย

แต่ในอีกแง่หนึ่ง กำรที่ธุรกิจ
เหล่ำนี้เข้ำมำเกี่ยวข้องโดยตรงใน
ระบบกำรผลิตอำหำรได้ก่อให้เกิด
ผลกระทบต่อเกษตรกรรำยย่อย ซึง่
เป็นผู้ผลิตส่วนใหญ่ในระบบเกษตร
ของไทย กำรผูกขำดของกลุ่มทุนใน
ธุรกิจกำรเกษตร และกำรที่กลุ่มทุน

เหล่ำนี้เข้ำไปครอบครองปัจจัยกำร
ผลิตที่ส�ำคัญคือที่ดิน ได้เบียดขับ
เกษตรกรรำยย่อยที่อ่อนแอกว่ำให้
หลดุออกไปจำกระบบกำรผลติอำหำร
มำกขึ้นเรื่อยๆ 

เกษตรพันธสัญญา : 

สิทธิท�านาบนหลัง

เกษตรกร?

กลุ่มทุนและธุรกิจกำรเกษตร
นั้นฉลำดพอที่จะไม่ท�ำกำรผลิตด้วย
ตวัเองในทกุเรือ่ง แต่จะใช้วธิที�ำสญัญำ 
กบัเกษตรรำยย่อย เพือ่ให้ผลติสนิค้ำ
เกษตรให้ ตำมเงื่อนไขด้ำนปริมำณ
และคุณภำพที่ตกลงกันไว้ล่วงหน้ำ 
โดยบริษัทจะให้กำรสนับสนุนอย่ำง
ใดอย่ำงหนึ่งหรือหลำยอย่ำง ขึ้นอยู่
กบัเงือ่นไขทีจ่ะก�ำหนด ระบบเกษตร
แบบนี้เป็นที่รู้จักกันในนำม “เกษตร
พันธสัญญำ” (contract farming) 
กำรสนบัสนนุจำกบรษิทั ไม่ว่ำจะเป็น
พันธุ ์พืช/พันธุ ์สัตว์ ปุ ๋ย สำรเคมี  
ทนุ ควำมรู ้เทคโนโลย ีหรอือปุกรณ์
กำรผลติอืน่ๆ กต็ำม เนือ้แท้แล้วกค็อื 
“หนี”้ ทีเ่กษตรกรต้องช�ำระหลงัจำก
เก็บเกี่ยวผลผลิตนั่นเอง ดังนั้น ใน
ระบบเกษตรพันธสัญญำเกษตรกร 
จึงเป็นลูกหนี้ตั้งแต่ยังไม่เริ่มต้น

จ�ำนวนเกษตรกรในระบบ
เกษตรพนัธสญัญำในปัจจบุนั ยงัไม่มี
ตัวเลขที่ชัดเจน เอกสำรที่ ไม่ได้อ้ำง
แหล่งข้อมลูชิน้หนึง่บอกว่ำมปีระมำณ 
160,000 รำย ขณะที่นักวิชำกำร
อิสระท่ำนหนึ่งประมำณว่ำมีรำว 
300,000 รำย และจ�ำนวนก็มี 
แนวโน้มจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ 

ตารางที่ 5 : ร้อยละของครัวเรือน
ที่ ใช้ผลผลิตในไร่นำเพื่อบริโภคใน 
ครัวเรือนเป็นหลัก ปีเพำะปลูก 
2544/2545

ภาค ร้อยละ

อีสำน 37.2

เหนือ 23.2

กลำง 39.8

ใต้ 6.4

ทั่วประเทศ 29.7

ที่มา: ส�ำนักงำนเศรษฐกิจกำรเกษตร, 2546
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ข้อดีของเกษตรพันธสัญญำ 
คอื บรษิทัผูร้บัซือ้มัน่ใจว่ำจะได้ผลผลติ 
ตรงตำมควำมต้องกำรของตลำด  
ในปรมิำณ รำคำ และเวลำทีต้่องกำร 
ส่วนเกษตรกรก็ ได้ควำมมั่นใจด้ำน
ตลำดที่จะรับซื้อผลผลิต และใน 
บำงกรณกีม็ัน่ใจด้ำนรำคำด้วย ถ้ำดู
ตำมนี้ก็จะเห็นว่ำเกษตรพันธสัญญำ
นัน้น่ำจะเป็นประโยชน์กบัทัง้สองฝ่ำย 
(win-win) แต่ควำมจริงเรื่องนี้มี
ปัญหำซับซ้อนมำกกว่ำนั้น 

ในกำรท�ำสัญญำนั้น ไม่ว่ำจะ
เป็นสัญญำแบบปำกเปล่ำโดยไม่มี
เอกสำร (พบมำกในกรณีกำรผลิต
พืช) หรือสัญญำที่เป็นลำยลักษณ์
อักษร (พบมำกในกรณีผลิตสัตว์-
เลี้ยงไก่ เลี้ยงปลำ ฯลฯ) เงื่อนไข
เกือบทั้ งหมดจะถูกก�ำหนดโดย 

ทำงบริษัท หรือตัวแทน/นำยหน้ำ
ของบริษัท ข้อนี้ท�ำให้เกษตรกรตก
อยู่ในฐำนะทีเ่สยีเปรยีบตัง้แต่เริม่ต้น 
แม้บำงกรณเีกษตรกรอำจจะต่อรอง
ได้บ้ำง แต่ก็เป็นกำรต่อรองที่คู่กรณี
อยู่ในฐำนะที่ต่ำงกัน ดังนั้น ในทำง
ปฏิบัติเกษตรกรจึงเป็นฝ่ำยที่ต้อง 
แบกรบัควำมเสีย่งมำกกว่ำ เนือ่งจำก
ขำดประสบกำรณ์ ขำดควำมรู ้หรอื
เนื่องจำกภัยธรรมชำติที่ ไม่สำมำรถ
ควบคุมได้ (เช่น ฝนแล้ง น�้ำท่วม 
พำยุถล่ม โรคระบำด) หำกผลผลิต
ออกมำไม่ตรงตำมที่ระบุในสัญญำ 
กอ็ำจถกูปฏเิสธกำรรบัซือ้ หรอืถกูกด
รำคำ หรอืถ้ำบรษิทัมำรบัซือ้ผลผลติ
ล่ำช้ำ ต้นทนุกจ็ะเพิม่ขึน้ ซึง่หมำยถงึ
ก�ำไรจะลดลง หรอืในกรณทีีเ่ลวร้ำย
ก็ขำดทุน

แม ้ว ่ ำ เกษตรกรในระบบ 
พนัธสญัญำบำงส่วนจะประสบควำม
ส�ำเรจ็ แต่กม็ีไม่น้อยทีล้่มเหลว หลำย
ครวัเรอืนต้องถอนตวัออกจำกระบบนี้  
(แบบเจบ็แล้วจบ) แต่หลำยครวัเรอืน
แม้ล้มเหลวแล้วกย็งัถกู (บรษิทั) ปลกุ
ให้สู้ต่อด้วยหวังจะพลิกฟื้นขึ้นมำใช้
หนี้ ได้ (เจ็บแล้วไม่จบ) บำงรำยติด
อยู่ในบ่วงแห่งหนีจ้นหมดตวัและสญู
เสียทรัพยำกรกำรเกษตรของครัว
เรือน เกษตรพันธสัญญำจึงไม่ต่ำง
อะไรกับการได้สิทธิท�านาบนหลัง
เกษตรกร โดยมเีกษตรกรเป็นเสมอืน
แรงงานรับจ้างในที่ดินของตัวเอง 

เกษตรพันธสัญญำ อำจช่วย
ให้ประเทศไทยมีผลผลิตเพิ่มขึ้น  
แต่ผลผลิตเหล่ำนั้นไม่ได้ช่วยให้เกิด 
ควำมมั่นคงทำงอำหำรในครัวเรือน
ของเกษตรกรเท่ำที่ควร 

5. วิกฤติแรงงานภาคเกษตร

โครงสร้างแรงงานภาคเกษตรเปลี่ยนไป

ปัจจบุนั แม้จ�ำนวนแรงงำนไทยโดยรวมจะเพิม่ขึน้ แต่แรงงำนในภำค
เกษตรกลบัลดลง การส�ารวจภาวะการท�างาน (ไตรมำส 3) ของส�ำนกังำน
สถิติแห่งชำติ ชี้ ให้เห็นว่ำ ในช่วงเวลำ 25 ปี จำกปี 2528-2553 สัดส่วน
ของแรงงำนในภำคเกษตรลดลงจำกร้อยละ 68 เหลือร้อยละ 41  
ขณะเดียวกันแรงงำนภำคเกษตรก็มีแนวโน้มเป็นแรงงำนสูงอำยุมำกขึ้น  
โดยมีอำยุเฉลีย่สงูขึ้นจำก 32 ปเีป็น 42 ปี (ข้อมูลกำรวิจยัของมลูนธิชิีววิถี 
ภำยใต้กำรสนับสนุนจำกส�ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรวิจัย (สกว.) ในปี 
2551-52 รำยงำนอำยุเฉลี่ยของเกษตรกรเท่ำกับ 45 ปี และ 51 ปี ตำม
ล�ำดับ) กำรที่แรงงำนภำคเกษตรมีอำยุสูงขึ้นนั้น สำเหตุหนึ่งมำจำกกำรที่
ประชำกรประเทศไทยโดยรวมเป็นประชำกรสูงอำยุมำกขึ้น แต่อีกสำเหตุ
หนึง่มำจำกกำรทีค่นรุน่ใหม่เลอืกท�ำอำชพีเกษตรน้อยลง แรงงำนส่วนใหญ่
ในภำคเกษตรจึงเป็นแรงงำนที่อำยุมำก ดังข้อมูลในรูปที่ 4 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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รูปที่ 4 : อำยุเฉลี่ยเกษตรกรไทย และแรงงำนในภำคเกษตรจ�ำแนกตำมกลุ่มอำยุ พ.ศ. 2528-2553

ที่มา: โครงกำรส�ำรวจภำวะกำรท�ำงำนของประชำกร ไตรมำส 3 (ประมวลผลด้วยควำมเอื้อเฟื้อจำก ส�ำนักสถิติเศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ)

ชาวนา ชาวไร

5 ปขางหนา 10 ปขางหนา

คาเครื่องจักรกล 
น้ำมัน 14%

คาจางไถ 
พนสารเคมี 

เก็บเกี่ยว 40%

เมล็ดพันธุ 

การเกษตร 32%

อินทรียวัตถุ 1%

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)
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ต่ำ ปานกลาง

อายุเฉลี่ย (ป) รอยละ รอยละ

คอนขางสูง สูง สรุปไมได ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ไมปลอดภัย
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มองในแง่หนึง่กำรทีเ่กษตรกร
มอีำยมุำกขึน้อำจจะเป็นผลด ีเพรำะ
เกษตรกรในวัยผู้ ใหญ่มักจะเป็นผู้มี
ประสบกำรณ์มำก และอดทนสูง 
เหมำะกบังำนด้ำนกำรเกษตร แต่ถ้ำ
มองในแง่ของกำรสบืทอดวถิชีวีติ โดย
เฉพำะในระดับครัวเรือน และชุมชน
แล้ว ควำมเปลี่ยนแปลงนี้อำจจะ 
ส่งผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำง
อำหำรได้ เว้นแต่จะมีกำรปรับตัว 
ที่เหมำะสม 

ความยากจนและหนีส้นิ :  

ปัญหาใหญ่ของ

เกษตรกร

เกษตรกร = คนจน? 

แม้ประเทศไทยจะประสบ
ควำมส�ำเร็จในกำรลดสัดส่วนคนจน
โดยรวมลงได้มำกพอสมควรในช่วง
เวลำหลำยสบิปีทีผ่่ำนมำ แต่สดัส่วน
คนจนในภำคเกษตรก็ ไม่ ได้ลดลง 
มำกนัก ดังจะเห็นว่ำ ในปี 2545 
คนจนในภำคเกษตรมีเกือบร้อยละ 

20 และในช่วง 5 ปี ต่อมำ (2549) 
สัดส่วนนี้ลดค่อนข้ำงมำก เหลือรำว
ร้อยละ 12 แต่หลังจำกนั้นสัดส่วน
แทบจะไม่ลดลงเลย จนถึงปี 2552 
สัดส่วนก็ยังอยู่ระดับสูงกว่ำร้อยละ 
10 เล็กน้อย ขณะที่นอกภำคเกษตร
สัดส่วนคนจนต�่ำกว ่ำร ้อยละ 5  
มำตลอด โดยเหตุที่แรงงำนในภำค
เกษตรเป็นแรงงำนที่มีกำรศึกษำต�่ำ 
ภำคกำรเกษตรจงึมมีลูค่ำกำรผลติต�ำ่ 
ดงันัน้คนจนส่วนใหญ่ หรอืรำว 2 ใน 
3 จึงกระจุกอยู่ ในภำคกำรผลิตนี้ 
ประมำณว่ำมีเกษตรกรยำกจนรำว 
660,000 คนที่ ไม่มีที่ดินท�ำกินของ
ตนเอง ต้องเช่ำทีด่นิของคนอืน่ หรอื
ต้องรับจ้ำงคนอื่นเลี้ยงชีพ 

ตำมข้อมลูของส�ำนกังำนสถติิ
แห่งชำต ิเกษตรกรส่วนใหญ่มหีนีส้นิ 
และประมำณร้อยละ 60 ของหนีส้นิ
นั้นเป็นหนี้ที่กู้มำเพื่อท�ำกำรเกษตร 
โดยมมีลูค่ำหนีส้นิเพือ่กำรเกษตรรวม
แล้วกว่ำ 360,000 ล้ำนบำท รำว
ร้อยละ 63 ของหนี้เหล่ำนี้กู้มำจำก
ธนำคำรเพือ่กำรเกษตรและสหกรณ์

กำรเกษตร (ธกส.) ร้อยละ 7 เป็น
หนี้นอกระบบ และร้อยละ 10 เป็น
หนี้ที่กู้จำกกองทุนหมู่บ้ำน ที่เหลือ
เป็นหนี้จำกแหล่งอื่น

ควำมยำกจนและหนี้สินของ
แรงงำนในภำคเกษตรสะท้อนให้เหน็
ถึงควำมเหลื่อมล�้ำด้ำนรำยได้ ซึ่ง
เชื่อมโยงไปถึงควำมเหลื่อมล�้ำทำง
โครงสรำ้งในหลำยมิติ สภำพเช่นนี้
เสี่ยงต่อกำรสูญเสียควำมมั่นคงใน
ระบบกำรผลิตอำหำรของประเทศ
เป็นอย่ำงมำก เว้นแต่จะมีกำรปรับ
ตัวที่เหมำะสมในภำคเกษตร

เกษตรกรพันธุ์ ใหม่? 

กำรศกึษำของส�ำนกังำนคณะ
กรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชำติ เรื่อง วิถีชีวิตชาวนา
ภาคกลางและการเปลี่ยนแปลง 
ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (2553)  
ชี้ ให้เหน็ว่ำวถิกีำรท�ำนำของเกษตรกร
อำจจะเปลีย่นไป เกษตรกรแบบเดมิ
มีแนวโน้มจะปรับตัวเป็น “เกษตรกร
ก้ำวหนำ้” หรือเป็น “ชำวนำไฮเทค” 
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รูปที่ 5 : ชำวนำภำคกลำงมองตัวเองอย่ำงไร

ที่มา: สุริยนต์ ธัญกิจจำนุกิจ และคณะ, 2553
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ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน)

ปริมาณและมูลคาการนำเขาปุยเคมีสูตรที่สำคัญ 

ป พ.ศ.2549-2554

ปริมาณและมูลคานำเขาสารเคมีกำจัดศัตรูพืช 

ป พ.ศ.2545-2552

ชาวนาภาคกลางมองตัวเองอยางไร

อายุเฉลี่ยของเกษตรกรและสัดสวนแรงงานในภาคเกษตร

พ.ศ.2528-2553

รอยละของแรงงานในภาคเกษตร จำแนกตามอายุ 

พ.ศ.2528-2553

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกรที่คัดกรอง 

ประเมินจากผลการสัมภาษณ 2554 (จำนวนตัวอยาง = 4,572)

ระดับความเสี่ยงของเกษตรกร 

ประเมินจากผลการตรวจเลือด 2554 (จำนวนตัวอยาง =  2,742)

ปริมาณ (ตัน)มูลคา (ลานบาท) มูลคา (ลานบาท)

ปริมาณ (ตัน) มูลคา (ลานบาท)
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ต่ำ ปานกลาง

อายุเฉลี่ย (ป) รอยละ รอยละ

คอนขางสูง สูง สรุปไมได ปกติ ปลอดภัย เสี่ยง ไมปลอดภัย
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103ความมัน่คงทางอาหาร

มำกขึ้น และเป็น “เกษตรกรนักธุรกิจ” ในที่สุด ประเภท
หลงันีค้วำมจรงิแล้วอำจถอืว่ำเป็น “นกัธรุกจิกำรเกษตร” 
หรอืเกษตรกรพนัธุ์ ใหม่ทีท่�ำนำโดย “มอืและเท้ำไม่เป้ือน
โคลน” หรอืแทบไม่ได้สมัผสัต้นข้ำวเลย แต่ใช้วธิบีรหิำร
จัดกำรทำงธุรกิจ โดยจ้ำง “ผู้เชี่ยวชำญ” ด�ำเนินกำรให้
ในทกุขัน้ตอน ตัง้แต่กำรเตรยีมดนิ ไปจนถงึกำรเกบ็เกีย่ว
และขำยผลผลิต และสั่งงำนผ่ำนทำงเครื่องมือสื่อสำร
สมัยใหม่ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ 

ดเูหมอืนว่ำ เกษตรกรพนัธุ์ ใหม่ จะเริม่เกดิขึน้แล้ว
ในชำวนำแถบลุ่มน�้ำเจ้ำพระยำตอนล่ำง ดังรำยงำน 
ในกำรศกึษำทีอ้่ำงถงึข้ำงต้น ซึง่พบว่ำ มชีำวนำประเภท
นกัธรุกจิกำรเกษตรอยูร่ำวร้อยละ 2 และเมือ่ให้มองภำพ
ตัวเองในอนำคต ชำวนำส่วนใหญ่มองตัวเองว่ำ ในอีก 
5-10 ปี ข้ำงหน้ำ พวกเขำคดิว่ำจะเป็น เกษตรกรก้าวหน้า
และนักธุรกิจการเกษตร (รูปที่ 5) นี่อำจสะท้อนให้เห็น
ทศิทำงของกำรเปลีย่นแปลงในภำคเกษตรได้ในระดบัหนึง่ 

เป็นกำรยำกทีจ่ะคำดกำรณ์ว่ำ กำรปรบัตวัในทศิทำง 
ดังกล่ำวนั้นจะส่งผลอย่ำงไรต่อควำมมั่นคงของระบบ 
กำรผลิตอำหำรของชำติ

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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104 สขุภาพคนไทย 2555

6. ผลกระทบจากวิกฤติพลังงาน

ประเทศไทยต้องพึ่งพลังงำน
ทีน่�ำเข้ำจำกต่ำงประเทศเกอืบทัง้หมด  
โดยมีมูลค่ำน�ำเข้ำปีหนึ่งๆ เป็นเงิน
มหำศำล เช่น ในปี 2551 มมีลูค่ำถงึ
กว่ำ 1 ลำ้นล้ำนบำท หรือประมำณ
ร้อยละ 11 ของ GDP ในช่วงเวลำที่
ผ่ำนมำทุกครั้งที่เกิดวิกฤติพลังงำน 
ก็มักจะส่งผลกระทบถึงต้นทุนกำร
ผลิตทำงกำรเกษตรของไทยด้วย 
เพรำะ เ กษตรกรส ่ ว นม ำก ใ ช ้
เครื่ อ งจั กร ในกำรท� ำ ไร ่ ท� ำนำ  
นอกจำกนี้ รำคำพลังงำนที่สูงขึ้นยัง
ดงึให้รำคำปุย๋เคมสีงูขึน้ด้วย เพรำะ
ปุ๋ยเคมีสูตรส�ำคัญต้องใช้สำรที่ ได้
จำกกระบวนกำรกลัน่น�ำ้มนัเชือ้เพลงิ
เป็นส่วนผสม ต้นทุนกำรเกษตรจึง
สูงขึ้นอยำ่งหลีกเลี่ยงไม่ได้ 

เนื่องจำกรำคำเชื้อเพลิงใน
ตลำดโลกปรบัตวัสงูขึน้ทกุปี ประกอบ
กบัมคีวำมวติกกนัว่ำ วนัหนึง่เชือ้เพลงิ
ที่ ได้จำกฟอสซลิ ซึง่เป็นแหล่งส�ำคญั

ของเชื้อเพลิงที่ ใช้กันอยู่ ในปัจจุบัน 
จะหมดไปจำกโลก ประเทศต่ำงๆ 
รวมทั้งประเทศไทยจึงเริ่มหันมำใช้
พลังงำนทำงเลือก ทดแทนพลังงำน
จำกเชื้อเพลิงฟอสซิล ท�ำให้มีกำร 
น�ำเอำพชือำหำรบำงอย่ำง เช่น อ้อย 
มันส�ำปะหลัง และปำล์มน�้ำมัน ไป
ผลิตเอทำนอลเพื่อใช้เป็นส่วนผสม 
ในน�้ำมันเชื้อเพลิง หรือเอำไปผลิต
เป็นเชื้อเพลิงไบโอดีเซลมำกขึ้น 

รฐับำลไทยเองกว็ำงเป้ำหมำย
ไว้ว่ำ ในปี 2565 จะเพิ่มกำรผลิต
น�ำ้มนัเชือ้เพลงิทีม่ส่ีวนผสมเอทำนอล
เป็นวันละ 9 ล้ำนลิตร (ปัจจุบัน
ประมำณ 1 ล้ำนลิตร) และเพิ่มกำร
ผลติไบโอดเีซลไม่น้อยกว่ำวนัละ 4.5 
ล้ำนลิตร (ปัจจุบัน 1.4 ล้ำนลิตร) 
สถำนกำรณ์ดงักล่ำวนอกจำกจะท�ำให้
พชืทีค่วรจะเอำมำท�ำเป็นอำหำร ต้อง
ถูกแบ่งไปผลิตเป็นพลังงำนแล้ว ยัง
จะท�ำให้พืน้ทีป่ลกูพชือำหำรลดลงด้วย

ข้อมูลจำก สถิติการเกษตร
ของประเทศไทย ปี 2552 แสดงว่ำ 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2543 – 2552 พื้นที่
ปลูกปำล์มน�้ำมันเพิ่มขึ้นกว่ำ 2 เทำ่ 
จำกประมำณ 1.7 ล้ำนไร่ เป็น 3.9 
ล้ำนไร่ อ้อยเพิม่จำก 5.5 ล้ำนไร่เป็น 
6.0 ล้ำนไร่ มันส�ำปะหลังเพิ่มจำก 
6.9 ลำ้นไร่เป็น 8.6 ล้ำนไร่ จึงค่อน
ข้ำงแน่นอนว่ำควำมต้องกำรพืชเพื่อ
ผลิตพลังงำนที่เพิ่มขึ้นในอนำคตจะ
แย่งพื้นที่ปลูกพืชอำหำรไปไม่น้อยที
เดียว 

ในระยะยำววกิฤตพิลงังำนจงึ
อำจมีผลกระทบต่อควำมมั่นคงทำง
อำหำร เพื่อลดผลกระทบนี้ รัฐบำล
จะต้องมีมำตรกำรที่เหมำะสมใน 
กำรสร้ำงควำมสมดุลระหวำ่งควำม
ต้องกำรพืชอำหำรกับพืชพลังงำน 
ครัวเรือนและชุมชนเกษตรกรเองก็
จ�ำเป็นต้องปรับตัวอย่ำงเหมำะสม
ด้วย โดยเฉพำะควรลดกำรท�ำเกษตร
ที่ ใช้พลังงำนมำกๆ 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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7. การเปิดเสรีการค้า : โอกาสที่มาพร้อมภัยคุกคาม

อัตรำต�่ำกว่ำปกติ ตำมข้อตกลง  
นี่อำจถือว่ำเป็นประโยชน์ส�ำหรับทั้ง
ผูผ้ลติและผูบ้ริโภคในประเทศ แต่ใน
อีกแง่หนึ่ง กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำ
อำจเป็นสิ่งคุกคำมสินคำ้เกษตรไทย
บำงชนิด โดยเฉพำะเมื่อสินค้ำชนิด
เดียวกันจำกประเทศที่มีค่ำแรงงำน
ถูกกว่ำ หรือมีสินค้ำคุณภำพดีกว่ำ 
เข้ำมำแข่งขนัในตลำดภำยในประเทศ 
ภำยใต้เงื่อนไขของข้อตกลงกำรเปิด
เสรีกำรค้ำ ผลกระทบด้ำนลบย่อม
หลีกเลี่ยงได้ยำก 

ตวัอย่ำงทีช่ดัเจนจะเหน็ได้จำก
กรณกีระเทยีมจำกประเทศจนี ซึง่น�ำ
เข้ำหลังจำกเปิดเสรีกำรค้ำไทย-จีน 
(เริม่มผีลมำตัง้แต่ปี 2546) กระเทยีม
จำกจนีมรีำคำถกูกว่ำกระเทยีมทีป่ลกู
ในประเทศมำก ผลคอืเกษตรกรปลกู
กระเทยีมในภำคเหนอืของไทยจ�ำนวน
มำกขำดทุนย่อยยับ ถึงขนำดต้อง
ละทิง้อำชพีทีท่�ำมำนำนกม็ ีนอกจำก
นี ้ผลไม้เมอืงหนำวจำกประเทศจนีที่
มีคุณภำพดีกว่ำ แต่รำคำต่ำงจำก 
ผลไม้เมืองหนำวที่ปลูกในประเทศ 
ไม่มำกนกั ยงัส่งผลกระทบอย่ำงส�ำคญั 
ต่อวงกำรปลูกผลไม้เมืองหนำวใน
ประเทศซึ่งยังอยู ่ ในระยะเริ่มต้น  
กำรเปิดเสรกีำรค้ำกบัออสเตรเลยีกม็ี 
ผลกระทบท�ำนองเดียวกันนี้ แต่เกิด
กับเกษตรกรเลี้ยงโคนม เนื่องจำก
ผลิตภัณฑ์นมคุณภำพดีกว่ำที่น�ำเข้ำ
จำกออสเตรเลยีภำยใต้ข้อตกลงกำร
ค้ำเสรีไทย-ออสเตรเลยี (เริม่มผีลปี 
2548) ท�ำให้อตุสำหกรรมเลีย้งโคนม

ผลกระทบจาก 

การแข่งขันและ 

การอุดหนุนสินค้า

ประเทศไทยเป็นสมำชิกของ
องค์กำรกำรค้ำโลก เช่นเดยีวกบัประ
เทศอืน่ๆ ในช่วงเวลำประมำณ 10 ปี
มำนี ้ไทยได้เข้ำร่วมในเขตกำรค้ำเสรี 
(เอฟทีเอ) กับประเทศในภูมิภำค
อำเซียน ภำยใต้ข้อตกลงเขตกำรค้ำ
เสรอีำเซยีน (AFTA) และยทุธศำสตร์ 
ควำมร่วมมือทำงเศรษฐกิจ อิระวดี-
เจ้ำพระยำ-แม่โขง (ACMECS) และ
ในปี 2558 ประเทศไทยและประเทศ
เพือ่นบ้ำนในภมูภิำคอำเซยีนกจ็ะเป็น
ชมุชนทำงเศรษฐกจิเดยีวกนั (AEC) 
ท�ำนองเดียวกับกลุ่มเศรษฐกิจยุโรป 
ส่วนนอกภมูภิำคอำเซยีนนัน้ไทยกเ็ปิด
เขตกำรค้ำเสรกีบัหลำยประเทศแล้ว 
เช่น กับจีน อินเดีย ออสเตรเลีย 
นิวซีแลนด์ และญี่ปุ ่น นอกจำกนี้  
ไทยยงัอยูร่ะหว่ำงกำรเจรจำท�ำควำม
ตกลงกำรค้ำเสรกีบัอกีหลำยประเทศ 
รวมทั้งสหรัฐอเมริกำด้วย กำรเปิด
เสรทีำงกำรค้ำจะท�ำให้เงนิทนุ ปัจจยั
กำรผลติ สนิค้ำ และแรงงำนเคลือ่น
ย้ำยผ่ำนพรมแดนประเทศได้อย่ำง
เสรีมำกขึ้น

ในแง่หนึง่ กำรเปิดเสรกีำรค้ำ 
อำจจะท�ำให้สนิค้ำและเครือ่งอปุโภค
บริโภคหลำยอย่ำงมรีำคำถกูลง และ
สินค้ำไทยก็มี โอกำสไปแข่งขันใน
ตลำดต่ำงประเทศได้มำกขึน้ เนือ่งจำก 
สินค้ำจะไม่ถูกเก็บภำษี หรือเก็บใน

และอตุสำหกรรมเกีย่วกบันมภำยใน
ประเทศซึ่งก�ำลังเติบโตต้องปรับ
ตัวอย่ำงแรงเพื่อควำมอยู่รอด 

กำรอดุหนนุสนิค้ำเกษตรกเ็ป็น
ปัญหำหนึ่งที่สืบเนื่องมำจำกกำร
แข่งขันทำงกำรค้ำระหว่ำงประเทศ 
และมผีลกระทบต่อเกษตรกรไทยบำง
กลุม่ ประเดน็ทีช่ดัเจนคอืกำรอดุหนนุ
สินค้ำเกษตรจำกประเทศที่พัฒนำ
แล้ว ตัวอย่ำงเช่น สหรัฐอเมริกำซึ่ง
เป็นคูแ่ข่งส�ำคญัรำยหนึง่ของไทยใน
ตลำดข้ำวโลก มีงบประมำณและ
ระบบกำรอุดหนุนสินค้ำเกษตรด้วย
มำตรกำรที่ซับซ้อน เพรำะถ้ำไม่มี 
กำรอุดหนุนเลยสินค้ำเกษตรของ
สหรัฐอเมริกำจะแข ่งขันได ้ยำก 
ในตลำดโลก เพรำะมีรำคำสูงอัน
เนื่องจำกค่ำแรงในสหรัฐอเมริกำสูง 
ผูเ้ชีย่วชำญเรือ่งกำรส่งออกข้ำวรำย
หนึ่งกล่ำวว่ำ หำกสหรัฐอเมริกำ 
ไม่อดุหนนุเกษตรกรปลกูข้ำวของเขำ 
คนไทยจะขำยข้ำวในตลำดโลกและ
ตลำดในสหรัฐอเมริกำได้ปริมำณ 
มำกขึน้ และได้รำคำสงูกว่ำทีเ่ป็นอยู่
ในปัจจุบันนี้มำก 

ที่ วิ ต ก กั น อ ย ่ ำ ง หนึ่ ง คื อ 
นโยบำยควำมมัน่คงทำงอำหำรของ
ไทยเพือ่รบัมอืกบัเรือ่งนีย้งัไม่ชดัเจน
เพียงพอ รวมทั้งยังไม่มีมำตรกำรที่
จะคุม้ครองเกษตรกร และมำตรกำร
ทำงสขุอนำมยัเข้มแขง็พอทีจ่ะประกนั
ได้อย่ำงมั่นใจว่ำประชำชนผู้บริโภค
จะไม่ ได้รับผลกระทบจำกกระแส 
กำรคำ้โลกนี้ 
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เสี่ยงต่อการสูญเสีย

พันธุ์พืช

นกัวชิำกำรและกลุม่เกษตรกร
จ�ำนวนมำกกังวลว่ำ กำรเปิดเสรี 
กำรค้ำกับประเทศที่พัฒนำทำง
อุตสำหกรรมซึ่งมีเทคโนโลยีชีวภำพ
สงู เช่น สหรฐัอเมรกิำ หรอืญีปุ่น่นัน้ 
หำกไม่ด�ำเนนิกำรอย่ำงรอบคอบอำจ
น�ำไปสู่กำรสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็น
มรดกทำงกำรเกษตรทีม่ค่ีำได้ เพรำะ
ประเทศที่ก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยี
เหล่ำนัน้อำจอำศยัช่องโหว่ของกตกิำ
กำรค้ำโลก เช่น เรือ่งข้อตกลงเกีย่วกบั 
ทรพัย์สนิทำงปัญญำ และกตกิำอืน่ๆ 
เพื่อด�ำเนินกำรจดสิทธิบัตรครอบ
ครองพันธุ์พืชที่พัฒนำขึ้นมำได้ และ
ผูกขำดเป็นของตนเอง ทั้งนี้ โดยไม่
ค�ำนงึว่ำพนัธุพ์ชืใหม่นัน้จะพฒันำจำก
เชือ้พนัธุท์ี่ ได้มำจำกประเทศใด หรอื
แหล่งทำงภูมิศำสตร์ ใด เช่น อำจ
พัฒนำพันธุ์ข้ำวชนิดใหม่ขึ้นมำจำก
เชือ้พนัธุข้์ำวหอมมะลขิองไทย เป็นต้น 

กรณีนี้เห็นได้จำกกำรที่นัก
วชิำกำรในสหรฐัอเมรกิำพยำยำมจะ
จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำวที่ปรับปรุงมำ
จำกเชื้อพันธุ์ข้ำวหอมมะลิของไทย 
เมือ่ประมำณ พ.ศ. 2544 แต่ถกูฝ่ำย
ไทยประท้วงอย่ำงรุนแรง เรื่องจึง
ระงับไป 

แ ต ่ นั ก วิ ช ำ ก ำ ร เ ชื่ อ ว ่ ำ
สหรัฐอเมริกำจะไม่หยุดอยู่แค่นั้น 
เพรำะมแีนวโน้มว่ำในกำรเจรจำเปิด
เสรีกำรค้ำไทย-สหรัฐอเมริกำซึ่งจะ
มีต่อไปนั้น ทำงฝ่ำยสหรัฐอเมริกำ
คงจะพยำยำมใช้เวทีกำรเจรจำบีบ
ให้ฝ่ำยไทยยอมรับใน 2 เรื่อง คือ 
(1) ให้ยอมรับกำรใช้ กฎหมาย

เครื่องหมายการค้า แทนกำรใช้ 
กฎหมายสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ ใน
กำรปกป้องพนัธุพ์ชืและพนัธุส์ตัว์ และ 
(2) ให้เข้ำเป็น ภาคอีนสุญัญายปูอฟว์ 
(The International Union for the 
Protection of New Varieties of 
Plants -- UPOV) ทั้งนี้ เนื่องจำก
กฎหมำยเครื่องหมำยกำรค้ำ และ
อนุสัญญำยูปอฟว์นั้น จะเปิดโอกำส
ให้สำมำรถจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชพันธุ์
สตัว์ทีพ่ฒันำขึน้มำใหม่ได้ โดยไม่ตดิ
ปัญหำเรือ่งแหล่งทีม่ำของเชือ้พนัธุท์ี่
ระบไุว้ในกฎหมำยว่ำด้วยสิง่บ่งชีท้ำง
ภมูศิำสตร์ สหรฐัอเมรกิำได้ท�ำเช่นนี้
ในกำรเจรจำกำรค้ำเสรีกับหลำย
ประเทศส�ำเร็จมำแล้ว จึงเชื่อว่ำ 
จะท�ำเช่นเดียวกันในกำรเจรจำกับ
ประเทศไทย ซึ่งจะด�ำเนินกำรต่อไป
ในอนำคต (กำรเจรจำกำรค้ำเสรี 
ไทย-สหรัฐอเมริกำ เริ่มในปี 2547 
แต่ภำยหลังเหตุกำรณ์รัฐประหำร 
ปี 2549 ในประเทศไทย กำรเจรจำ
หยุดชะงักไป และยังไม่มีควำม 
คืบหน้ำจนถึงปัจจุบัน) 

ถ้ำสหรัฐอเมริกำผลักดันให้
ไทยยอมรับเงื่อนไข 2 ข้อข้ำงต้น 

ได้ส�ำเร็จ กำรจดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำว
ทีพ่ฒันำมำจำกเชือ้พนัธุข้์ำวหอมมะลิ
ของไทย (ซึ่งนักวิชำกำรของสหรัฐ- 
อเมรกิำได้เริม่ท�ำมำแล้ว) อำจจะเป็น
ไปได้ โดยไม่น่ำเกลียด ตลำดข้ำว 
หอมมะลิไทยในสหรัฐอเมริกำ ซึ่งมี
ปริมำณรำว 200,000 ตันต่อปีก็จะ
มปัีญหำแน่นอน แม้ปัจจบุนักม็ปัีญหำ
อยู่บ้ำงแล้ว อันเนื่องจำกกำรแอบ
อ้ำงใช้ชื่อข้ำวหอมมะลิ (จัสมินไรซ์) 
ส�ำหรบัข้ำวเมลด็ยำวทีป่ลกูในสหรฐั-
อเมริกำเอง (กรอบที่ 2) 

อธิปไตยทางอาหาร 

เริ่มถูกคุกคาม

วิกฤติอำหำรที่เกิดขึ้นในโลก
หลำยครัง้ทีผ่่ำนมำ ไม่ว่ำจะเนือ่งจำก
ภยัธรรมชำต ิเหตกุำรณ์ทำงกำรเมอืง 
หรอืเพรำะวกิฤตเิศรษฐกจิโลกกต็ำม 
ได้ส่งผลให้รำคำอำหำรพุง่สงูขึน้ เมือ่
บวกกับวิกฤติพลังงำน และวิกฤติ
ภำวะโลกร้อนแล้ว ท�ำให้ประเทศ
ร�ำ่รวยบำงประเทศ ทัง้ในยโุรป อเมรกิำ  
เอเชยี และตะวนัออกกลำง แสวงหำ
หนทำงสร้ำงควำมมัน่คงทำงอำหำร
ให้แก่ประชำชนในประเทศของตน 

มูลนิธิชีววิถี เอื้อเฟื้อภำพ
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อนาคตข้าวหอมมะลิไทย

ข้าวหอมมะลิเป็นพันธุ์ข้าวคุณภาพดีที่สุด มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลก แต่ในยุคที่
ไทยจะเปิดเสรทีางการค้ากบัประเทศทีก้่าวหน้าทางเทคโนโลยชีวีภาพอย่างสหรฐัอเมรกิา 
อนาคตของข้าวหอมมะลิก�าลังน่าเป็นห่วง

ข้ำวหอมมะลิ มีชื่อเรียกเป็นทำงกำรว่ำ “ข้ำวขำวดอกมะลิ 105” มีพื้นที่ปลูกประมำณ  
1 ใน 4 ของพืน้ทีป่ลกูข้ำวของไทย ส่วนใหญ่อยู่ในภำคอสีำนและภำคเหนอืบำงส่วน เป็นพนัธุข้์ำว
ที่เหมำะกับดินประเภทดินทรำยและมีอินทรียวัตถุต�่ำ ดังนั้น พื้นที่แถบทุ่งกุลำร้องไห้ ซึ่งได้ชื่อวำ่
เป็นดินแดนที่กันดำรแห้งแล้ง จึงเป็นสวรรค์ของข้ำวหอมมะลิ

นอกจำกได้รำคำดี ในตลำดภำยในประเทศแล้ว ข้ำวหอมมะลิยังเป็นที่นิยมในตลำด 
ต่ำงประเทศอย่ำงมำก ท�ำให้มปีรมิำณและมลูค่ำส่งออกสงูทกุปี เช่น ในปี 2547 ปรมิำณส่งออก 
2,279,621 ตัน คิดเป็นมูลค่ำ 35,572.03 ล้ำนบำท แต่เพรำะคุณภำพที่ดีที่สุดในโลกนี้เอง  
จึงมีบำงประเทศจ้องจะฮุบเอำข้ำวหอมมะลิเป็นสมบัติของตัวเอง โดยเฉพำะสหรัฐอเมริกำ 

ตอนแรก สหรัฐอเมริกำใช้วิธีแอบอ้ำงชื่อข้ำวหอมมะลิ โดยอนุญำตให้อุตสำหกรรมข้ำว
ขำยข้ำวเมลด็ยำวพนัธุ์ ใดก็ได้ทีป่ลกูในประเทศภำยใต้ชือ่ “จสัมนิไรซ์” (ข้ำวหอมมะล)ิ เรือ่งนีเ้กดิ
เมือ่ปี 2542 ทัง้นี ้สหรฐัอเมรกิำอ้ำงว่ำบรษิทัในประเทศของตนได้จดทะเบยีนเครือ่งหมำยกำรค้ำ
ไว้แล้ว ภำยใต้เครื่องหมำยกำรค้ำ “จัสมะติ” และอ้ำงว่ำเป็นข้ำวหอมมะลิที่ปลูกในรัฐเท็กซัส 
รัฐบำลไทยและคนไทยประท้วง แต่ไม่เป็นผล ข้ำวที่แอบอ้ำงชื่อข้ำวไทยจึงยังขำยได้ต่อไป

ต่อมำสหรัฐอเมริกำเริ่มด�ำเนินกำรอย่ำงเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อปรับปรุงพันธุ์ขำ้วหอมมะลิให้
ปลกูในสหรฐัอเมรกิำให้ได้ โดยน�ำเอำพนัธกุรรมข้ำวหอมมะลขิองไทยไปพฒันำ และอ้ำงว่ำ ได้เชือ้ 
พันธุกรรมข้ำวหอมมะลิมำจำกสถำบันวิจัยข้ำวนำนำชำติ (IRRI) ในฟิลิปปินส์ แต่ไม่พบหลักฐำน
กำรลงนำมในสญัญำเคลือ่นย้ำยพนัธกุรรมข้ำวนีแ้ต่อย่ำงใด ส่อเจตนำว่ำสหรฐัอเมรกิำจะจดสทิธิ
บตัรข้ำวทีป่รบัปรงุจำกพนัธกุรรมข้ำวหอมมะลขิองไทยให้เป็นสมบตัขิองตนเองให้ได้ ซึ่งเป็นเรื่อง 
ที่ยอมรับไม่ ได้ตำมกติกำระหว่ำงประเทศ เกษตรกรและประชำชนไทยเดินขบวนประท้วง 
แสดงควำมไม่พอใจไปยังสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ ในที่สุดฝ่ำยสหรัฐอเมริกำรับปำก
ว่ำจะไม่จดสิทธิบัตรพันธุ์ข้ำวซึ่งปรับปรุงจำกข้ำวหอมมะลิของไทย เรื่องดูเหมือนจะจบแค่นั้น

แต่ช้ำก่อน... ในกำรเจรจำตกลงเปิดเสรทีำงกำรค้ำกบัไทย นกัวชิำกำรเชือ่ว่ำสหรฐัอเมรกิำ
จะพยำยำมกดดันไทยให้ยอมยกระดับกำรคุ ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำให้ทัดเทียมกับ 
กำรคุ้มครองตำมกฎหมำยของตน และให้กำรคุ้มครองสิทธิบัตรครอบคลุมสิ่งมีชีวิตทุกประเภท 
ทั้งพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เหมือนที่ท�ำมำแล้วในกำรเจรจำเปิดเขตกำรค้ำเสรีกับหลำยประเทศ 
(ไทยห้ำมไม่ ให้จดสิทธิบัตรพืชและสัตว์ แต่มีกฎหมำยคุ้มครองพืชและสัตว์เป็นกำรเฉพำะ)  
นอกจำกนีส้หรฐัอเมรกิำมแีนวโน้มจะกดดนัให้ไทยเข้ำเป็นภำครีะหว่ำงประเทศว่ำด้วยกำรคุม้ครอง 
พนัธุพ์ชืใหม่ (อนสุญัญำยปูอฟว์) พร้อมกบัเรยีกร้องให้มกีำรใช้กฎหมำยว่ำด้วยเครือ่งหมำยกำรค้ำ
แทนกำรคุ้มครองภำยใต้กฎหมำยสิ่งบ่งชี้ทำงภูมิศำสตร์ ถ้ำได้ทั้งหมดตำมนี้ จะท�ำให้ควำม
พยำยำมจดสิทธิบัตรข้ำวหอมมะลิโดยนักวิจัยในสหรัฐอเมริกำเป็นเรื่องที่สะดวกขึ้น 

ถ้าสหรัฐอเมริกาจดสิทธิบัตรข้าวที่พัฒนาจากพันธุกรรมข้าวหอมมะลิส�าเร็จ  
ข้าวหอมมะลิไทยที่ส่งไปขายในตลาดสหรัฐอเมริกา ปีละประมาณ 200,000 ตัน  
จะมีปัญหาแน่นอน เพราะต้องจ่ายค่าสิทธิบัตรตามกฎหมายของเขา แม้วันนี้จะยัง 
จดสทิธบิตัรไม่ได้ แต่ข้าวหอมมะลกิถ็กูคูแ่ข่งแอบอ้างชือ่อยูแ่ล้ว อนาคตข้าวหอมมะลิไทย
จึงน่าเป็นห่วงอย่างยิ่ง

ที่มา: สรุปจำก วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ, 2554, น. 94-126 
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หนึ่งในกลยุทธ์เพื่อกำรนี้คือ กำรใช้
ประเทศก�ำลังพัฒนำที่มีทรัพยำกร
กำรเกษตรอดุมสมบรูณ์เป็นฐำนกำร
ผลติอำหำร เพือ่ส่งไปเลีย้งประชำชน
ในประเทศของตน ประเทศไทยเป็น
เป้ำหมำยส�ำคัญแห่งหนึ่งในเรื่องนี้ 

ทีผ่่ำนมำ มคีวำมพยำยำมของ
ต่ำงประเทศทีจ่ะใช้ประเทศไทยเป็น
ฐำนผลติอำหำร 2 รปูแบบ คอื กำร
เข้ำมำร่วมมอืกบักลุม่ทนุหรอืตวัแทน
ในประเทศไทย ผลิตอำหำรผ่ำน
ระบบเกษตรพันธสัญญำ วิธีนี้เริ่มมี
มำหลำยปีแล้ว โดยกลุม่ทนุจำกต่ำง
ประเทศไม่ต้องเป็นเจ้ำของปัจจยักำร
ผลิต เช่น ที่ดิน และไม่ต้องท�ำกำร
ผลิตเอง แต่ใช้เกษตรกรในท้องถิ่น
เป็นผู้ผลิต โดยมีตัวแทน (นอมินี) 
ช่วยจัดกำรให้ (นั่นคือ เกษตรพันธ-
สัญญำ) กลุ่มทุนจำกญี่ปุ่นใช้วิธีนี้ ใน
ประเทศไทย และในเวยีดนำม (และ
อำจจะรวมถึงประเทศอื่นในภูมิภำค
อำเซยีนด้วย) อกีรปูแบบหนึง่คอืกำร
เข้ำมำกว้ำนซื้อ หรือเชำ่ที่ดินท�ำกำร

เกษตรโดยมีสัญญำเช่ำระยะยำว 
(ผำ่นตัวแทน ซึ่งอำจเป็นบุคคลหรือ
นติบิคุคล) ลงทนุท�ำกำรผลติอำหำร
เพือ่ส่งไปขำยในประเทศของตน หรอื
ส่งไปขำยท�ำรำยได้ ในตลำดโลก 

แน่นอนว่ำ กลุ่มทุนจำกต่ำง
ประเทศย่อมเลอืกพืน้ทีท่ีอ่ดุมสมบรูณ์ 
และมีโครงสร้ำงพื้นฐำนกำรเกษตร
ทีด่ ีเช่นในแถบลุม่น�ำ้เจ้ำพระยำ วธินีี้ 
ทีด่นิจะอยู่ในกำรครอบครองของกลุม่
ทุนต่ำงประเทศนำน หรือตลอดไป 
ดังมีข่ำวกลุ่มทุนจำกไต้หวัน และ 
จำกบำงประเทศในตะวันออกกลำง 
พยำยำมเข้ำมำหำที่ดินเพื่อลงทุน
ท�ำกำรเกษตรในประเทศไทย โดย
ผ่ำนตวัแทนในไทย ประเทศจนีกเ็คย
เสนอจะเข้ำมำขอเช่ำพื้นที่บริเวณ 
ทุ ่งกุลำร้องไห้ ในภำคตะวันออก 
เฉียงเหนือ เพื่อปลูกข้ำวหอมมะลิ 
ส่งไปขำยให้คนในประเทศของตน 

ยังไม่มีข้อมูลชี้ชัดว่ำ ปัจจุบัน
มีที่ดินทำงกำรเกษตรตกไปอยู ่ ใน

ครอบครองของต่ำงประเทศแล้ว
เท่ำไร แต่ดเูหมอืนว่ำต่ำงชำติได้เริม่
แทรกตัวเข้ำมำแล้วด้วยกลยุทธ์ที่ 
แนบเนียน และนี่อำจเป็นกำรเบียด
ขบัเกษตรกรไทยจ�ำนวนหนึง่ให้ตกไป
จำกเวทีกำรผลิตอำหำรในที่สุด 

ผ ล ลั พ ธ ์ โ ด ย ต ร ง ข อ ง
สถำนกำรณ์เช่นนี ้นอกจำกท�ำให้ทีด่นิ
ทำงกำรเกษตรถูกต่ำงชำติเข้ำมำใช้
ประโยชน์ โดยคนไทยได้รบัส่วนแบ่ง
น้อยนิดแล้ว (และส่วนใหญ่ของส่วน
แบ่งนัน้จะตกอยู่ในมอืของคนจ�ำนวน
น้อยทีร่่วมมอืกบัต่ำงประเทศเท่ำนัน้) 
ต่ำงชำติที่เข้ำมำท�ำกำรผลิตแบบนี้
ยังมำแย่งใช ้ โครงสร้ำงพื้นฐำน
กำรเกษตร เช่น ระบบชลประทำน 
กำรขนส่ง และกำรสื่อสำร ที่ ไทย
ลงทนุสร้ำงขึน้มำ โดยทีเ่ขำไม่มส่ีวน
ด้วยเลย ประโยชน์ที่ ไทยจะได้จึง 
ไม่คุ ้มกับส่วนที่เสียไป นอกจำกนี้  
อธิปไตยทำงอำหำรของชำติยังถูก
คุกคำมด้วย

❝การเปิดเสรีการค้ากับประเทศที่พัฒนาทางอุตสาหกรรมซึ่งมี 

เทคโนโลยีชีวภาพสูง...หากไม่ด�าเนินการอย่างรอบคอบอาจน�าไปสู ่

การสูญเสียพันธุ์พืชอันเป็นมรดกทางการเกษตรที่มีค่าได้❞ 
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สู่ความมั่นคง 

ทางอาหาร

สถานการณ์ที่กล่าวมาข้างต้นบอก 

ให้ทราบว่า ระบบเกษตรไทยปัจจุบัน

มีทั้งสิ่งท้าทายและโอกาส ค�าถาม 

คือ แล้วสังคมควรจะท�าอะไรบ้าง?

เนือ่งจำกเป้ำหมำยส�ำคญัของ
ควำมมัน่คงทำงอำหำร คอืกำรผลติ
อำหำรทีม่คีณุภำพให้ได้เพยีงพอกบั
ควำมต้องกำรบริโภคของทุกคน ใน
ทุกสถำนกำรณ์ ด้วยระบบกำรผลิต
ที่ปลอดภัย ไม่ท�ำลำยสิ่งแวดล้อม 
และเกษตรกรผู้ผลิตเองก็มีชีวิตและ
สงัคมทีม่ัน่คง ดงันัน้ ในสถานการณ์
ทีเ่ป็นอยูส่�าหรบัประเทศไทยปัจจบุนั 
สิ่งที่ดีที่สุดที่ต ้องท�า คือ ปฏิรูป
การเกษตร 

ในที่นี้จะเสนอเฉพำะประเด็น
ที่ เห็นว ่ำน ่ำจะน�ำไปสู ่กำรปฏิรูป
กำรเกษตร เพื่อเป็นแนวทำงให้
สำธำรณะได้ช่วยกันหำข้อสรุปที่ 
คมชัดยิ่งขึ้นต่อไป 

1. ปฏิรูปการถือครองที่ดิน 

เกษตรกรจ�ำนวนหลำยแสน
ครัวเรือนไร้ที่ท�ำกิน หรือมีที่ท�ำกิน 
ไม่พอ และมีแนวโน้มว่ำเกษตรกร 
กลุม่นีจ้ะเพิม่จ�ำนวนมำกขึน้ในอนำคต 

กำรกระจำยที่ดินด้วยมำตรกำรที่
เหมำะสมจึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นเร่งด่วน 
มำตรกำรส�ำคัญอย่ำงหนึ่งที่คณะ
กรรมกำรปฏริปู และคณะกรรมกำร
อำหำรแห่งชำติเสนอไว้ คือกำร 
ใช้มำตรกำรทำงภำษี และกำรเข้ำ
แทรกแซงกลไกตลำดที่ดินผ่ำนทำง 
คณะกรรมการนโยบายที่ดินเพื่อ
การเกษตรแห่งชาติ และ ธนาคาร
ทีด่นิ นอกจำกนี ้จะต้องมรีะบบข้อมลู
ทีด่นิทีท่นัสมยั จ�ำกดัเพดำนขนำดถอื
ครองทีด่นิประเภทต่ำงๆ เพือ่ป้องกนั
กำรผูกขำด กำรปฏิรูปกำรถือครอง
ที่ดินนั้น จะต้องก�ำหนดเป็นวำระ 
แห่งชำติ 

2. บริหารจัดการทรัพยากร

การเกษตร 

พัฒนำดิน น�้ำ และป่ำไม้ ให้
มคีณุภำพ เหมำะสมกบัควำมต้องกำร
ของกำรผลิตอำหำร จัดหำแหล่งน�้ำ
ให้เพียงพอ ส่งเสริมให้เกษตรกร 
ใช ้ทรัพยำกรดินและน�้ำอย ่ำงมี
ประสิทธิภำพ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมใน
กำรอนรุกัษ์ป่ำต้นน�ำ้ ป่ำชำยเลน และ
ป่ำชุมชน และปรับปรุงคุณภำพดิน
และน�ำ้เพือ่กำรเกษตรให้อยู่ในสภำพ

ที่ดี สนับสนุนระบบกำรผลิตอำหำร
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริม
เกษตรอินทรีย์และเกษตรทำงเลือก
รปูแบบอืน่ๆ ให้แพร่หลำยกว้ำงขวำง 

3. พัฒนาประสิทธิภาพการผลิต

อาหาร 

ส่งเสริมให้เกษตรกรสร้ำง
นวตักรรม และน�ำเอำเทคโนโลย ีรวม
ทั้งปัจจัยกำรผลิตที่มีอยู่ ในท้องถิ่น 
มำใช้ สนับสนุนกำรรวมกลุ่มกันของ
เกษตรกรเพื่อสร้ำงควำมเข้มแข็ง 
ในกำรผลิต และมีอ�ำนำจต่อรองใน
ตลำด ก�ำหนดพื้นที่ท�ำกำรเกษตร 
(zoning) ให้เหมำะสมกับสภำพ
ทรัพยำกร ควำมต้องกำรในสังคม 
และวิถีชีวิตของชุมชน 

4. สร้างความปลอดภัยในระบบ

การผลิตอาหาร 

ลดกำรใช้สำรเคมีในกำรเกษตร 
ห้ำมน�ำเข้ำและห้ำมใช้สำรเคมทีีม่พีษิ
ร้ำยแรง มีมำตรกำรควบคุมกำรใช้
สำรเคมี ในกำรเกษตร รวมทั้ง
มำตรกำรตรวจสอบสำรพิษตกค้ำง
ในผกัและผลไม้อย่ำงเข้มงวดสม�ำ่เสมอ  
ลดกำรน�ำเข้ำสำรเคมีและปุ๋ยเคมี

❝ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ส�าหรับประเทศไทยปัจจุบัน  

สิ่งที่ดีที่สุดที่ต้องท�าคือปฏิรูปการเกษตร❞
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การเกษตร พร้อมกบัส่งเสรมิการผลติ 
และการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ให้กว้างขวาง
ยิ่งขึ้น 

5. สร้างความสมดุล 

พัฒนาให้เกิดความสมดุล
ระหว่างเกษตรเพื่อความมั่นคงทาง
อาหารของครัวเรือนและชุมชน  
ซึง่เน้นความหลากหลายของผลผลติ  
กบัเกษตรเชงิพาณชิย์ทีเ่น้นการผลติ 
เพื่อสนองความต้องการของตลาด 
ด�าเนนิการให้เกดิความสมดลุระหว่าง
การผลิตพืชอาหารกับพืชพลังงาน 
ซึ่งมีแนวโน้มว่าจะมีความต้องการ
พื้นที่เพาะปลูกพืชมากขึ้นในอนาคต

6. ท� าอาชีพการเกษตรให ้มี 

ความมั่นคง 

อาชีพเกษตรต้องมีรายได้
เพยีงพอแก่การเลีย้งชพี และเกษตรกร 
ในฐานะผู ้ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั้ง
ประเทศต้องมีหลักประกันที่จะมี
คณุภาพชวีติทีด่ ีมศีกัดิศ์รีไม่น้อยกว่า
ผู้ประกอบอาชีพอื่น เพื่อจูงใจคนรุ่น
ใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์และมี
ฝีมอืเข้าสูอ่าชพีการเกษตร มมีาตรการ
ทีเ่ป็นรปูธรรมและยัง่ยนืเพือ่ลดต้นทนุ
และเพิม่รายได้ของเกษตรกร ส่งเสรมิ 
อุตสาหกรรมอาหารในประเทศให้

เข้มแข็งและหลากหลาย เพื่อสร้าง
มลูค่าเพิม่แก่ผลผลติ และลดการพึง่
พิงการส่งออกสินค้าเกษตร 

7. ส ่งเสริมเกษตรที่ เอื้อต ่อ 

ความมั่นคงทางอาหาร 

มุ่งให้ครัวเรือน ชุมชน และ
ท้องถิ่นเป็นหน่วยผลิตอาหารที่พึ่ง
ตนเองได้ โดยยึดแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง ส่งเสริมเกษตรที่เอื้อต่อ
ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งใน
แง่ของชนิดอาหารและสายพันธุ์พืช
และสตัว์ อนรุกัษ์และพฒันาสายพนัธุ์
ที่เป็นเอกลักษณ์ประจ�าถิ่น มีคุณค่า
ทางโภชนาการและคณุค่าทางสมนุไพร 

8. ปรับปรุงระบบการกระจาย 

อาหารที่มีประสิทธิภาพ 

กระจายอาหารสู ่ผู ้บริ โภค
อย่างมปีระสทิธภิาพ เพือ่ให้ประชาชน 
สามารถเข้าถงึอาหารได้สะดวก โดย
การปรับปรุงใน 2 ด้านหลัก คือ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานด้านการ
ขนส่งให้มีความสะดวก ปลอดภัย 
รวดเรว็ และราคาต�า่ เช่น การขนส่ง
ระบบราง และปรับปรุงกลไกตลาด 
เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าถึงอาหารได้ ใน
ราคาที่เป็นธรรม ปราศจากการ
ครอบง�าและการผูกขาด 

9. สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา

เทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอด

ห่วงโซ่อาหาร 

ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
คณุภาพดนิ น�า้ และการใช้ทรพัยากร
เกษตรให้มีประสิทธิภาพ ประหยัด 
และเกิดประโยชน์สูงสุด เผยแพร่
ความรู้และการท�าเกษตรที่ ได้ผลดี 
ไปสู่เกษตรกรในวงกว้าง วิจัยและ
พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยี
การเกษตรที่เหมาะสม วิจัยและ
พัฒนาพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ ให้ดีขึ้น
อยู่เสมอ เพิ่มทุนการศึกษาวิจัยด้าน
การเกษตรทัง้ในภาครฐัและภาคเอกชน 

10. ก�าหนดนโยบายและแผนงาน

ด้านอาหารของชาติที่ประชาชน 

มีส่วนร่วม 

สร้างมาตรการทางกฎหมาย 
เพื่อวางกรอบในการพัฒนาเกษตร
ของชาติ และกรอบความปลอดภัย
ทางอาหาร มีมาตรการรับมือวิกฤติ
อาหาร ในยามเกิดภัยพิบัติ เกิดโรค
ระบาด หรือเมื่อโลกเกิดวิกฤติ และ
มมีาตรการปกป้องผลประโยชน์ของ
เกษตรกรอย่างเพยีงพอ ภายใต้ความ
สัมพันธ์ทางการค้าระหว่างประเทศ
และการเปิดเสรีการค้า 

แม้รายได้จากภาคเกษตรจะมสีดัส่วนเพยีงไม่ถงึร้อยละ 10 ของผลติภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) แต่ภาคเกษตรกม็คีวามส�าคญัสงูยิง่ ส�าคญัยิง่กว่ารายได้ทีเ่ป็นเมด็เงนิหรอืทรพัย์สนิใดๆ เพราะ
คณุค่าจรงิแท้ของภาคเกษตรไม่ได้อยูท่ีเ่งนิ แต่อยูท่ีก่ารผลติอาหารหล่อเลีย้งชวีติมนษุย์ เกษตรจงึเป็น 
“ฐานของชีวิต” ซึ่งรองรับสุขภาวะและเชื่อมร้อยทุกมิติเข้าด้วยกัน ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม 

ในยคุที่ โลกก�าลงัหวัน่ไหวเพราะวกิฤตทิางอาหารซึง่เกดิถีข่ึน้อย่างเช่นทกุวนันี ้สงัคมทีม่คีวามมัน่คง 
ทางอาหารคอื สงัคมทีร่�่ารวยและมอี�านาจ แต่ถ้าเกษตรซึง่เป็นฐานใหญ่ของระบบผลติอาหารไม่มัน่คง 
ชีวิตคนก็ไม่มั่นคง สังคมก็ไม่มั่นคง แม้จะมีเงินทองหรือสมบัติอื่นมากมายก็ตาม สิ่งเหล่านั้นเป็นเพียง
มายา อาหารและสุขภาพต่างหากคือของจริงส�าหรับชีวิต
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มหาอุทกภัยปี 2554. http://www.thaiwater.net/current/flood54.html.
17. “เทียบข้อมูลฝนจำกดำวเทียม หำสำเหตุวิกฤติน�้ำท่วม 2554”. มติชน. 1 พฤศจิกำยน 

2554.
18. สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล. “ข้อเสนอตั้งกก.อิสระสืบหำ-สรุปข้อเท็จจริงเหตุน�้ำท่วม และ

ปฏกิริยิำต่อบทควำม “ดร.ชนิวชัร์ สรุสัวด”ี., มตชินออนไลน์. 3 พฤศจกิำยน 2554. 
[http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1320241807&grpid
=no&catid=02]

19. “ธีระสำรภำพปิดเขื่อนรอเกี่ยวขำ้ว”. ไทยโพสต์. 11 พฤศจิกำยน 2554.
20. “กฟผ.ชี ้5 ปมข้อสงัสยั ข้อเทจ็จรงิเรือ่งกำรระบำยน�ำ้ฯ”. กรงุเทพธรุกจิ. 3 พฤศจกิำยน 

2554.
21. “กทม. หวัน่เปิดประตคูลองพระยำสเุรนทร์ท�ำน�ำ้ท่วมสำยไหม”. โพสต์ทเูดย์. 1 ธนัวำคม 

2554. 
22. ณัฐนันท์ อิทธิยำภรณ์. “ภูมิปัญญำชำวฝั่งธนฯ ใช้คลองรำชมนตรีดึงน�้ำออกทะเล  

ไม่ต้องผ่ำนเจ้ำพระยำ”. ศูนย์ข่าวสารนโยบายสาธารณะ ส�านักข่าวอิสรา.  
31 ตุลำคม 2554. http://www.thaireform.in.th/index.php?option=com_flex
icontent&view=items&id=6621:2011-10-31-15-31-53

23. “รอยล จิตรดอน แนะแบ่งบล็อกรับน�้ำ เลิกคิดแบบเดิม”. โพสต์ทูเดย์สุดสัปดาห์.  
17 ธันวำคม 2554.

24. “ดร.รอยล จติรดอน ถอดบทเรยีนน�ำ้ท่วมประเทศไทย”. มตชิน. 24 พฤศจกิำยน 2554.
25. “2012: ควำมขัดแย้งสังคมนำ่กลัวกวำ่ภัยพิบัติ”. ไทยโพสต์. 11 ธันวำคม 2554.
26. “เสรี ศุภรำทิตย์: บทเรียนน�้ำท่วม ประชำชนต้องลงมือถอดรหัส”, อำ้งแล้ว. 
27. คอื (1) พ.ร.ก.ให้อ�ำนำจกระทรวงกำรคลงักูเ้งนิเพือ่กำรวำงระบบบรหิำรจดักำรน�ำ้และ

สรำ้งอนำคตประเทศ พ.ศ. 2555 วงเงิน 350,000 ลำ้นบำท ส�ำหรับแผนแม่บท
กำรบริหำรจัดกำรน�้ำของประเทศ และกำรป้องกันน�้ำท่วม (2) พ.ร.ก.ปรับปรุง 
กำรบริหำรหนี้เงินกู้ที่กระทรวงกำรคลังกู้เพื่อช่วยเหลือกองทุนเพื่อกำรฟื้นฟูและ
พัฒนำระบบสถำบันกำรเงิน พ.ศ. 2555 เพื่อดูแลสัดส่วนกำรช�ำระหนี้ และหนี้
สำธำรณะของประเทศ ให้เอื้อต่อกำรกู้เงินเพิ่มเติมของรัฐบำล (3) พ.ร.ก.กองทุน
ส่งเสริมกำรประกันภัยพิบัติ พ.ศ. 2555 โดยจัดตั้งกองทุนส่งเสริมกำรประกันภัย
พิบัติ 50,000 ล้ำนบำท เพื่อให้บริษัทรับประกันภัยต่อของต่ำงชำติมั่นใจในกำร 
รับท�ำประกันภัยบริษัทที่ตั้งในประเทศไทยมำกขึ้น และ (4) พ.ร.ก.กำรให้ควำม
ช่วยเหลือทำงกำรเงินแก่ผู้ที่ ได้รับควำมเสียหำยจำกอุทกภัย พ.ศ. 2555 เป็นเงิน
กูด้อกเบีย้ต�ำ่ 300,000 ล้ำนบำท ส�ำหรบัผูป้ระกอบกำรขนำดกลำงและขนำดย่อม 
และประชำชนรำยย่อย

28. “นำยกฯ แถลงแผนแม่บทกำรบริหำรจัดกำรน�้ำของรัฐบำล”. ศูนย์ข่าวสารนโยบาย
สาธารณะ ส�านักข่าวอิสรา. 20 มกรำคม 2555. สืบค้นเมื่อ 31 มกรำคม 2555, 
จำก http://www.thaireform.in.th/multi-dimensional-reform/2011-12-08- 
05-21-57/item/6988-2012-01-20-07-50-31.html.

2. ‘วังน�า้เขียวโมเดล’ ภาพสะท้อนปัญหาคน-ป่า-ที่ดิน
1. โดยชี้วัดจำกเฟิร์นชนิดหนึ่งที่ต้องกำรอำกำศธรรมชำติสูงมำกๆ พบได้ ในป่ำที่มีระดับ

โอโซนเบอร์ 7 และมผีูน้�ำเฟิร์นดงักล่ำวมำทดลองปลกูทีว่งัน�ำ้เขยีวแล้วเจรญิเตบิโต
ได้ดี จึงอนุมำนว่ำวังน�้ำเขียวมีควำมบริสุทธิ์ของอำกำศหรือโอโซนอันดับ 7 ของ
โลกโดยปริยำย. ใน “หนีเสือปะจระเข้ วังน�้ำเขียว-เขำแผงมำ้ ซื้อที่ “ส.ป.ก.-ภบท.
5” ผดุรสีอร์ต ?”. แผนงานสนบัสนนุความมัน่คงทางอาหาร. 20 กรกฎำคม 2554. 
สืบค้นจำก http://www.food-resources.org/news/20/07/11/12385.

2. “ชวนน้องดูนก-ดูแมลงที่สะแกรำช “แหล่งสงวนชีวมณฑล” แห่งแรกของไทย”. ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์. 10 มกรำคม 2554.

3. “แห่สัมผัสหนำววังน�้ำเขียว คำดสะพัด 30 ล.”. คมชัดลึก. 23 มกรำคม 2554.
4. “เขำใหญ่ฮอต รำคำที่ดินพุ่ง 40% เผย CP ทุนใหญ่กวำด “วังน�้ำเขียว””. ASTV  

ผู้จัดการรายวัน. 8 กุมภำพันธ์ 2554.
5. “3 หน่วยงำนขยำยผลยึดคืนที่ปำ่จ้องรื้อ ‘เขำค้อ-เชียงใหม่-ภูเก็ต’”. ประชาชาติธุรกิจ. 

23 กรกฎำคม 2554.
6. “อุทยำนฯ ลั่นรื้อรีสอรต์รุกปำ่อยำ่งเดียว-วอนเขำ้ใจ”. ไทยรัฐ. 22 กรกฎำคม 2554.
7. “3 หน่วยงำนขยำยผลยึดคืนที่ป่ำจ้องรื้อ ‘เขำค้อ-เชียงใหม่-ภูเก็ต’”. ประชาชาติธุรกิจ. 

23 กรกฎำคม 2554.
8. “10 ขำ่วเกษตร-สิ่งแวดล้อมเด่นในรอบปี 54”. แนวหน้า. 30 ธันวำคม 2554.
9. “ผู้ว่ำฯ โครำชแนะ ‘ให้เช่ำ’ แก้รุกที่ ปลัด ทส. สุ่มดูพื้นที่ฮุบเขำทั้งลูก”. มติชน. 28 

กรกฎำคม 2554.
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10. “คนวังน�้ำเขียวผวำถูกไล่ที่ขู่ก่อม็อบจี้รัฐแก้ปัญหำ”. ไทยโพสต์. 28 กรกฎำคม 2554.
11. “คนวังน�้ำเขียวลุกฮือต้ำนรื้อรีสอร์ต”. ASTV ผู้จัดการรายวัน. 4 สิงหำคม 2554.
12. “คนวังน�้ำเขียวฮือปิดถนน-ล่ำชื่อต้ำน”. คมชัดลึก. 5 สิงหำคม 2554.
13. “433 รีสอร์ทผุดกลำงป่ำ”. กรุงเทพธุรกิจ. 18 มกรำคม 2555.
14. “แง้มวังน�้ำเขียวโมเดล เอำจริงหรือโมเดลซื้อเวลำ”. โพสต์ทูเดย.์ 31 กรกฎำคม 2554.
15. อภิชำต ทองอยู่. “ใครบุกรุกท�ำลำย ‘วังน�้ำเขียว’”. ไทยโพสต์. 30 กรกฎำคม 2554.
16. “‘วังน�้ำเขียวโมเดล’ ถึงเวลำทวงผืนป่ำคืนจำกกลุ่มทุน”. แนวหน้า. 8 สิงหำคม 2554.
17. สฤณ ีอำชวำนนัทกลุ. “ควำมเหลือ่มล�ำ้ฉบบัพกพำ”. ส�ำนกังำนปฏริปู (สปร.) (มนีำคม 2554)
18. “ผูว่้ำฯ โครำชบนิดรูสีอร์ทรกุป่ำจรงิ หนนุคนืป่ำสูธ่รรมชำต ิอดั ขรก. มเีอีย่วให้ท�ำผดิ”. 

คมชัดลึก. 24 กรกฎำคม 2554.
19. มิ่งสรรพ์ ขำวสอำด. “นโยบำยที่ดินป่ำไม้ถึงเวลำต้องสังคำยนำ”. มติชน. 7 กันยำยน 

2554.
20. “ส.ป.ก. เร่งแก้ กม.ปฏิรูปที่ดินสอดรับสถำนกำรณ์ปัจจุบัน”. แนวหน้า. 23 สิงหำคม 

2554.
21. “เอกสำรสิทธิที่ดินในเขต สปก. ของเกษตรกร”. โพสต์ทูเดย์. 22 สิงหำคม 2554.

3.	 สิทธิปฏิเสธการรักษา	 เมื่อความตายคือทางเลือกของศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

1. “ค้ำนประกำศิตตำย ส.ส.-ส.ว. โดดขวำง หวั่นสังคมปั่นป่วน”. บ้านเมือง. 27 มีนำคม 
2545.

2. “แพทย์กำรุณยฆำตสู่สิทธิในกำรเลือกทำงตำย”. แนวหน้า. 11 มิถุนำยน 2554.
3. อมรำ สุนทรธำดำ และหทัยรัตน์ เสียงดัง. 2549. “วำระสุดท้ำยแห่งชีวิตและสิทธิ 

กำรตำย” ใน ภาวะการตาย...ภาพสะท้อนความมั่นคงทางประชากร. กฤตยำ  
อำชวนิจกุล และวรชัย ทองไทย (บรรณำธิกำร). นครปฐม: ส�ำนักพิมพ์ประชำกร
และสังคม.

4. ณัฐกร วิทิตำนนท์. “สิทธิในกำรตำย”. กรุงเทพธุรกิจ. 22 กุมภำพันธ์ 2550.
5. ““สิทธิกำรตำย” เรื่องใหม่ของคนไทย” เมษำยน 2550. สืบค้นจำก http://www.

oknation.net/blog/print.php?id=29498.
6. “สิทธิกำรตำย เสรีภำพของผู้ป่วย บนทำงแพร่งของสังคม”. ASTV ผู้จัดการรายวัน.  

1 มิถุนำยน 2553.
7. “โพลล์หนุน “กำรุณยฆำต” ช่วยผู้ป่วยตำยพ้นทรมำน”. แนวหน้า. 28 มิถุนำยน 2545.
8. ธนวัฒน์ เพ็ชรล่อเหลียน. “เจตจ�ำนงครั้งสุดท้ำยของคนไข้ขอใช้สิทธิเลือกตำย”. โพสต์ 

ทูเดย์. 28 พฤษภำคม 2554.
9. “แพทยสภำยืนกรำนค้ำนสิทธิตำย ชี้อยู่หรือตำยเงินเป็นปัจจัยหลัก”. กรุงเทพธุรกิจ.  

6 เมษำยน 2545.
10. “จ่อคิวคลอด กม. ให้ ‘คนไข้’ มีสิทธิเลือกตำย-สงบ”. เดลินิวส์. 12 กันยำยน 2548.
11. “แพทยสภำค้ำน ‘จดหมำยเจตนำตำย’”. ไทยรัฐ. 9 มิถุนำยน 2554.
12. “แพทย์รุมถล่ม กม.ขอใช้สิทธิ์ตำย”. ไทยโพสต์. 11 มิถุนำยน 2554.
13. “มตอินฯุ สทิธกิำรตำย แพทยสภำชง รมว.สธ. ใหม่ แก้ 4 ข้อหลกั”. มตชิน. 2 สงิหำคม 

2554.
14. ธิดำมนต์ พิมพำชัย. “แพทยสภำ-หมออำวุโส ถกกฎหมำย ‘สิทธิกำรตำยอยำ่งสงบ’”. 

ศูนย์ข่าวเพื่อชุมชน. 13 กรกฏำคม 2554. สืบค้นจำก http://www.isranews.
org/community-news/ประชำนยิม-ประชำคม/23-community-network/2816-
แพทยสภำ---หมออำวุโส-ถกกฎหมำย-“สิทธิกำรตำยอยำ่งสงบ”.html.

4.	“ปฏิรูปประเทศไทย”	ภารกิจถอนต้นไม้พิษ	ที่ยังไปไม่ถึงฝั่งฝัน
1. สฤณ ีอำชวำนนัทกลุ. “ควำมเหลือ่มล�ำ้ฉบบัพกพำ”. ส�ำนกังำนปฏริปู (สปร.). มนีำคม 2554.
2. นิธิ เอียวศรีวงศ์. “ควำมเหลื่อมล�้ำ”. มติชนสุดสัปดาห์. ฉบับที่ 1567 (27 สิงหำคม- 

2 กันยำยน) 2553.
3. ““อำนันท์-ประเวศ” ตั้งเป้ำลดเหลื่อมล�้ำในสังคม”. คมชัดลึก. 18 มิถุนำยน 2553.
4. ““คปร.” ชีค้วำมเหลือ่มล�ำ้ 5 ด้ำนต้นตอปัญหำของชำต”ิ. คมชดัลกึ. 13 กรกฎำคม 2553.
5. คณะกรรมกำรปฏริปู (คปร.). “แนวทำงกำรปฏริปูประเทศไทย ข้อเสนอต่อพรรคกำรเมอืง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง”. ส�ำนักงำนปฏิรูป (สปร.). 3 กรกฎำคม 2554.
6. “ปิดประชุมสมัชชำปฏิรูปได้ 9 ประเด็นลดเหลื่อมล�้ำ”. คมชัดลึก. 26 มีนำคม 2554.
7. สฤณี อำชวำนันทกุล. อ้ำงแล้ว.
8. คณะกรรมกำรปฏิรูป (คปร.), อ้ำงแล้ว.
9. ““อำนันท์” ชงตั้งงบ 5 แสนล้ำน หนุนปฏิรูปที่ดินแก้เหลื่อมล�้ำ”. กรุงเทพธุรกิจ.  

28 กุมภำพันธ์ 2554.
10. “คปร. แนะปฏิรูปกำรบริหำรท้องถิ่น”. โพสต์ทูเดย์. 18 เมษำยน 2553.
11. “ตำมคำด “อำนันท์” แถลง คกก.ปฏิรูปประเทศลำออกยกชุด”. ไทยรัฐ. 14 พฤษภำคม 

2553.
12. “เทศกำลปฏิรูปประเทศกลับมำอีกแล้ว”. คมชัดลึก. 22 มิถุนำยน 2553.
13. “เอแบคโพลล์ ชี้ ปชช. ไม่เชื่อมั่นแผนปฏิรูปประเทศ”. กรุงเทพธุรกิจ. 14 มิถุนำยน 

2553.

5.	วิ่งสู้ฟัด!	สานฝันสู่	“ประชาคมอาเซียน”
1. กลุม่งำนนโยบำย กรมอำเซยีน กระทรวงต่ำงประเทศ. 2550. ประชาคมอาเซยีน. สบืค้น
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12. “เดินหน้ำ 7 ขวบท�ำบัตรประชำชน เด็กหรือผู้ ใหญ่ ใครได้ประโยชน์”. อ้ำงแล้ว.
13. “ก�ำชบัเข้ม ’ทะเบยีนรำษฎร’ สกดัเดก็ต่ำงด้ำวสวมบตัรปชช.”. คมชดัลกึ. 12 พฤษภำคม 

2554.

10. BOI กับนโยบายส่งเสริมการลงทุนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง 
ต่อระบบสุขภาพ

1. ดวงกมล สจิรวัฒนำกุล. “ดันแผน “เมดิคัล ฮับ” ดึงผู้ป่วยนอก สรำ้งไทย “ศูนย์กลำง
สุขภำพโลก””. กรุงเทพธุรกิจ. 6 พฤษภำคม 2553.

2. “สบส. เน้นนโยบำย 4 ด้ำนผลักดัน Medical Hub”. มติชน. 24 กันยำยน 2553.
3. เป็นองค์กรภำยใต้มลูนธิสิถำบนัวจิยันโยบำยเศรษฐกจิกำรคลงั ในกำรก�ำกบัของกระทรวง

กำรคลัง
4. “BOI จ้ำงคลังศึกษำยกระดับสิทธิประโยชน์ดันไทยเมดิคอลฮับ”. ประชาชาติธุรกิจ. 11 

สิงหำคม 2553.
5. “บอร์ดบีโอไอยกเครือ่ง เอือ้ลงทนุอตุสำหกรรมสขุภำพ”. ไทยรฐั. 25 พฤศจกิำยน 2553.
6. ““อัมมำร” ด่ำเปิง “เมดิคัลฮับ” ไอเดียเลวที่สุด ท�ำระบบสำธำรณสุขไทยป่วน”.  

ไทยโพสต์. 30 ตุลำคม 2553.
7. “เสนอตั้งกองทุน “เมดิคัลฮับ””. มติชน. 25 พฤศจิกำยน 2553.
8. “ชี้นโยบำยอุตสำหกรรมสุขภำพขัดรัฐธรรมนูญ สช. ห่วงเร่งธุรกิจโตกระทบคนไทย- 

ชงเขำ้ คสช. 24 ธ.ค.”. คมชัดลึก. 9 ธันวำคม 2553.
9. “นำยกฯ สั่งระงับ BOI ธุรกิจ รพ.”. ไทยโพสต์. 25 ธันวำคม 2553.
10. “วำงเกณฑ์อุตฯ สุขภำพ 4 ดำ้น สถำนพยำบำล-บริษัทยำมีเฮ”. มติชน. 30 มิถุนำยน 

2554.
11. ดวงกมล สจิรวัฒนำกุล. “สช. ชงกรอบลงทุนอุตฯ สุขภำพ เบรก “บี โอไอ” เร่ง  

“เมดิคัลฮับ””. กรุงเทพธุรกิจ. 3 กรกฎำคม 2554.

4 ผลงานดีๆ เพื่อสุขภาพคนไทย

1. แพทย์แผนไทยคว้ารางวลัเหรยีญทองอาหารเสรมิสกดัจากเวที
ประกวดสิ่งประดิษฐ์นานาชาติ

ไข่-มะตูม รักษำโรค ควำ้รำงวัลนำนำชำติ!. (2554, 28 เมษำยน). ไทยโพสต์.
แพทย์แผนไทยควำ้รำงวัล. (2554, 28 เมษำยน). โลกวันนี้. 
แพทย์แผนไทยควำ้รำงวัลระดับโลก. (2554, 29 เมษำยน). เดลินิวส์. 
แพทย์แผนไทยน�ำสำรสกดั “ไข่แดง-ผลมะตมู” คว้ำรำงวลัจำกเจนวีำ. (2554, 27 เมษำยน). 

ASTV ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก http://www.
manager.co.th/science/viewnews.aspx?NewsID=9540000051895.

แพทย์แผนไทยคว้ำรำงวัลเหรียญทอง เจนีวำ 2011. ข่าวประชาสัมพันธ์ ส�านักงาน 
คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ วช.. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก http://
pr.nrct.go.th/home/91-pr-news-3.html.

หมอบุณย์ แพทย์แผนไทยเจ๋งควำ้รำงวัลระดับโลก. สืบค้นเมื่อ 10 มกรำคม 2555, จำก 
http://www.snaturepay.com/snatur-news/thai-traditional-medicine/.

2. ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สนับสนุนงบประมาณ
กว่า 170 ล้านบาท เพื่อดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ

สปสช.ทุ่ม 170 ลำ้น บริกำรผู้สูงอำยุ. (2554, 10 เมษำยน). ไทยรัฐออนไลน.์ สืบค้นเมื่อ 
10 มกรำคม 2555, จำก http://www.thairath.co.th/content/edu/162808.

ทุ่มงบ 170 ลำ้น ท�ำ 4 พันโครงกำรสนับสนุนผู้สูงอำยุไทย. (2554, 11 เมษำยน). ASTV 
ผู้จัดการออนไลน์. สืบค้นเมื่อ 11 มกรำคม 2555, จำก http://www.manager.
co.th/QOL/ViewNews.aspx?NewsID=9540000044811.

3. หอการค้าตั้ง “ภาคีเครือข่ายภาคเอกชนต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น”

ดุสิต นนทะนำคร ผู้จุดประกำย สรำ้งภำคีต้ำนคอร์รัปชั่น. (2554, 31 ธันวำคม). โพสต์ 
ทูเดย.์ 

แผน Clean Thailand DIY ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำน ‘คอร์รัปชั่น. (2554, 16 ธันวำคม).  
มติชนสุดสัปดาห์.

เทียบผลส�ำรวจ ‘คอร์รัปชั่น’ ปัญหำใหญ่แต่คนสนใจน้อย. (2554, 15 ธันวำคม). กรุงเทพ
ธุรกิจ. 

หอกำรคำ้ฯ ลงสัตยำบันไม่จำ่ยใต้โต๊ะ. (2554, 11 ธันวำคม). คมชัดลึก. 
ตั้ง ‘ประมนต์’ ประธำนภำคีคอร์รัปชั่นฯ. (2554, 8 ตุลำคม). มติชน. 
คนไทยห่วงปำกท้องนิ่งเฉยแก้คอร์รัปชั่น. (2554, 15 กันยำยน). โพสต์ทูเดย์. 
เดินหน้ำปลุกต้ำน ‘คอร์รัปชั่น’ ดุสิตใช้หอกำรคำ้ตั้งศูนย์รับร้องเรียนส่งปปช. ฟัน. (2554, 

4 สิงหำคม). ไทยโพสต์. 
ตะลึงคอร์รัปชั่นชั่นไทยแรงเขำ้ขั้นโคมำ่ หอกำรค้ำชี้อีก 5 ปีมูลคำ่กำรทุจริตสูงถึง 5 แสน

ล./ปี. (2554, 30 มิถุนำยน). ข่าวสด. 
ไทยคอร์รัปชั่น 3 แสนลำ้น/ปี ปลุกต้ำนโกง. (2554, 30 มิถุนำยน). ไทยโพสต์. 
สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย. ภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่นจับมือสื่อเชิญชวนร่วม

โครงกำร. สืบค้นเมื่อ 11 มกรำคม 2555, จำก สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย 
เวบ็ไซต์: http://www.thaichamber.org/scripts/detail.asp?nNEWSID=4699 

4. โครงการส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ศอ.บต. ติวเข้มชำวมุสลิมก่อนเดินทำงไปพิธีฮัจย์. (2554, 17 กันยำยน). แนวหน้า. 
Muslim Today. ศอ.บต.ปรบักำรสนบัสนนุคนดมีคีณุธรรม. สบืค้นเมือ่ 13 มกรำคม 2555, 

จำก เว็บไซต์ http://www.muslimtoday.in.th/?modules=article&id=601 
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ส�ำนกัข่ำวไทยมสุลมิ. ศอ.บต. ส่งผูเ้ดนิทำงไปท�ำฮจัย์ตำมโครงกำรส่งเสรมิคนดมีคีณุธรรม
ที่สนำมบินหำดใหญ่. สืบค้นเมื่อ 13 มกรำคม 2555, จำก ส�ำนักขำ่วไทยมุสลิม 
เว็บไซต์: http://www.thaimuslim.com/view.php?c=9&id=16326 

ส�ำนักข่ำวไทยมุสลิม. ศอ.บต.หนุนโครงกำรส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมแก่มุสลิม 5 จชต.ไป
ท�ำฮจัย์ทีซ่ำอฯุ. สบืค้นเมือ่ 13 มกรำคม 2555, จำก ส�ำนกัข่ำวไทยมสุลมิ เวบ็ไซต์: 
http://www.thaimuslim.com/overview.php?c=1&id=5541 

ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนใต้. ศอ.บต.พบปะผู้ ไปประกอบพธิฮีจัย์หลงัเดนิทำง
กลับ พร้อมสรุปผลกำรด�ำเนินโครงกำรฯ. สืบค้นเมื่อ 13 มกรำคม 2555 จำก 
ศูนย์อ�ำนวยกำรบริหำรจังหวัดชำยแดนใต้ เว็บไซต์: http://www.sbpac.go.th/
index.php?cmd=news&cate_id=1&mode=detail&id=1020 

ส�ำนักข่ำวมุสลิมไทยโพสต์. ผู้ ได้รับคัดสรรตำมโครงกำรส่งเสริมคนดี มีคุณธรรมใน จชต. 
ไปประกอบพิธีฮัจย์ ขอบคุณรัฐบำลที่ช่วยเหลือประชำชนในพื้นที่. สืบค้นเมื่อ  
13 มกรำคม 2555, จำก ส�ำนักข่ำวมุสลิมไทยโพสต์ เว็บไซต์: http://www.
muslimthaipost.com/muslimthai/main/index.php?page=view&category=19
&id=4786 

กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลำง และแอฟริกำ. โครงกำรส่งเสริมคนดีมีคุณธรรมในจังหวัด
ชำยแดนภำคใต้ไปประกอบพธิฮีจัย์ประจ�ำปี 2554. สบืค้นเมือ่ 13 มกรำคม 2555, 
จำก กระทรวงกำรต่ำงประเทศ เว็บไซต์: http://sameaf.mfa.go.th/th/news/
detail.php?ID=2573&SECTION=EMB_ACT 

ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำรจงัหวดัชำยแดนใต้. ผลกำรด�ำเนนิงำนทีส่�ำคญัของ ศอ.บต. ประจ�ำ
เดอืนตลุำคม 2554. สบืค้นเมือ่ 13 มกรำคม 2555, จำก ศนูย์อ�ำนวยกำรบรหิำร
จังหวัดชำยแดนใต้ เว็บไซต์: http://www.sbpac.go.th/files/download/ 
20111203224446hisne.pdf

ความมั่นคงทางอาหาร

แหล่งข้อมูลบุคคล
อาจารย์อนุช อาภาภิรม โครงกำรวำรสำรวจิยัเพือ่กำรพฒันำเชงิพืน้ที ่ส�ำนกังำนกองทนุ

สนับสนุนกำรวิจัย (สกว.)
นายแพทย์ศิริเกียรติ เหลียงกอบกิจ  ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรสร้ำงเสรมิสขุภำพ 

(สสส.)
คุณวิฑูรย์ เลี่ยนจ�ารูญ มูลนิธิชีววิถี (BIOTHAI) ต�ำบลไทรมำ้ อ.เมือง จ.นนทบุรี
คุณเดชา ศิริภัทร มูลนิธิขำ้วขวัญ ต.สระแก้ว อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี

เอกสารภาษาไทย
กฤษฎำ บุณชัย, บัณฑูร เศรษฐศิโรตม์, วิฑูรย์ เลี่ยนจ�ำรูญ และอนุช อำภำภิรม. (2550). 

แนวความคดิและนโยบายฐานทรพัยากรอาหาร. นนทบรุ:ี มลูนธิชิวีวถิ ี(BIOTHAI).
กลุ่มติดตำมบทบำทบรรษัท. (2552). ซีพีกับเกษตรกรรมไทย. นนทบุรี: มูลนิธิชีววิถี (BI-

OTHAI).
กลุม่สถติเิศรษฐกจิครวัเรอืน ส�ำนกังำนสถติแิห่งชำต.ิ (2546). รายงานผลเบือ้งต้นส�ามะโนครวั

เกษตรกร พ.ศ. 2546. กรุงเทพฯ: ส�ำนักงำนสถิติแห่งชำติ.
คณะกรรมกำรปฏิรูป. (2554). แนวทางการปฏิรูปประเทศไทยข้อเสนอต่อพรรคการเมือง

และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. นนทบุรี: ส�ำนักงำนปฏิรูป (สปร.).
คณะกรรมกำรอำหำรแห่งชำติ. (2554). กรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ

ประเทศไทย. กรงุเทพฯ: ส�ำนกังำนกองทนุสนบัสนนุกำรเสรมิสร้ำงสขุภำพ (สสส.).
คณะท�ำงำนควำมมั่นคงทำงอำหำร. (2539). นโยบายสาธารณะนัยต่อความมั่นคงทาง

อาหาร เปิดเสรีการลงทุนอาเซียน: ผลกระทบต่อเกษตรกร ฐานทรัพยากร และ
ภาคเกษตรกรรมไทย. นนทบรุ:ี มลูนธิชิวีวถิ ี(Biothai), มลูนธิชิวีติไทย (PRAFA), 
มูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน, เครือข่ำยเกษตรกรรมทำงเลือก.

เบญจพรรณ เอกะสิงห์, จิรวรรณ กิจชัยเจริณ, และพรสิริ สืบพงษ์สังข์. (2554). ความ
เสีย่งในการเกษตรระบบพนัธะสญัญาในจงัหวดัเชยีงใหม่และล�าพนู: ผลกระทบต่อ
เกษตรกรรายย่อย ความเชื่อมโยงต่อนโยบายสาธารณะ. บทควำมน�ำเสนอในเวที
วชิำกำรเรือ่ง สร้ำงควำมเป็นธรรม ในระบบเกษตรพนัธะสญัญำ วนัที ่23 ธนัวำคม 
2554 ณ อำคำรศูนย์ประชุม สถำบันวิจัยจุฬำภรณ์ฯ กรุงเทพมหำนคร. 

ปัตพงษ์ เกษสมบูรณ์, นุศรำพร เกษสมบูรณ์, และนำถธิดำ วีระปรียำกูร. (2547). 6 สาร
เคมอีนัตราย: ภยัคกุคามสขุภาพคนไทย. นนทบรุ:ี เครอืข่ำยสำขำนโยบำยกำรเกษตร
และชนบท, แผนงำนวิจัยและพัฒนำนโยบำยสำธำรณะเพื่อสุขภำพและระบบกำร
ประเมินผลกระทบทำงสุขภำพ (HPP-HIA), และสถำบันวิจัยระบบสำธำรณสุข 
(สวรส.).

พบิลู อสิสระพนัธุ.์ (2554). สถานการณ์การเจบ็ป่วยด้วยโรคจากการใช้สารเคมกี�าจดัศตัรู
พืชในประเทศไทย. ในเอกสำรประกอบกำรประชุมวิชำกำรเพื่อกำรเฝ้ำระวังสำร
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