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เสนทางการพัฒนาการเกษตรของไทย
ประเทศไทยมี ก ารกํ า หนดทิ ศ ทางการพั ฒ นาประเทศที่ มี ห ลั ก ฐานเด น ชั ด มาตั้ ง แต ส มั ย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (ร.5) ซึ่งไดวางทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่สอดคลองกับ
ความเปนจริงของประเทศไทยและคนไทย โดยมุงเปาประสงคตอความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติและ
ความรมเย็นเปนสุขของอาณาประชาราษฎร แนวทางหรือทิศทางการพัฒนาประเทศไทยที่ทรงกําหนดขึ้น
คือ สภาพของประเทศไทยนั้นตองพัฒนาไปเปนประเทศเกษตรอุตสาหกรรม เพราะจะทําเกษตรธรรมชาติ
อยางเดียวไมได เนื่องจากไมมีชาติไหนมั่งคั่งหรืออยูรอดไดเพราะทําเกษตรธรรมชาติแตเพียงอยางเดียว
ครั้นจะทําอุตสาหกรรมก็ทําไมได เพราะประเทศไทยไมมีปจจัยใด ๆ เลย ไมวาเครื่องจักร วัตถุดิบ
เทคโนโลยี ตองพึ่งพาคนอื่นตลอด ดังนั้น ความเหมาะสมที่สุด คือ ตองแปรรูปภาคเกษตรธรรมชาติไปเปน
เกษตรอุตสาหกรรม อยางไรก็ตามเมื่อเริ่มมีการจัดทําแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 1
ในป 2504 และจัดทําตอเนื่องกันมานับถึงปจจุบันรวม 10 ฉบับ ปรากฏวาแผนตาง ๆเหลานั้นไดหันเหทิศ
ทางการพัฒนาไปสูการเปนประเทศอุตสาหกรรม โดยถาเราดูตัวเลขมูลคามวลรวมผลิตภัณฑในประเทศ
(GDP) ของภาคเกษตรจะมีสัดสวนลดลงตั้งแตแผนพัฒนาฉบับที่ 1 เปนตนมา ทําใหดูวาภาคการเกษตรได
ลดความสําคัญลงไป การผลิตดานการเกษตรธรรมชาติจึงถูกผลักไสใหเปลี่ยนจากระบบการผลิตเพื่อการ
ยังชีพไปสูการผลิตเพื่อขายแบบกาวกระโดดตามยถากรรม เกษตรกรรายยอยจํานวนมากปรับตัวไมทัน
คาขายไมเปน มีแตขาดทุน ไมเคยมีกําไร จึงพึ่งพาตนเองไมได ตองมีหนี้สินลนพนตัว ตองสูญเสียที่ดินทํา
กินใหแกนายทุน มี “เกษตรกร” จํานวนมากตองเปลี่ยนอาชีพกลายเปน “กรรมกร” ตามโรงงานและงาน
กอสรางในเมืองอุตสาหกรรมตาง ๆ มากมาย
คุณประโยชนของภาคการเกษตรของไทย
เมื่อพิจารณายอนหลังถึงสถานการณที่ผานมา ยามใดที่ประเทศตกอยูในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ เชน
เมื่อป 2529 ป 2540 และแมกระทั่งป 2552 พบวา สาขาที่มีความสําคัญในการค้ําจุนชาติบานเมืองใหอยู
รอด คือสาขาการเกษตร โดยภาคการเกษตรเปนแหลงดูดซับแรงงาน ที่ตกงานและแหลงหาเงินตราเขา
ประเทศ ฉะนั้นจึงเห็นวาภาคเกษตรไทยเปนภาคการผลิตที่มีความสําคัญ สรางประโยชนนานับประการตอ
ประเทศไทยและสังคมโลก ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. ภาคเกษตรไทยสามารถผลิตอาหารเลี้ยงประชาชนในชาติไดอยางเพียงพอและเหลือเฟอไมวา
สถานการณในโลกหรือภายในประเทศจะเกิดวิกฤติอยางไร
2. ภาคเกษตรสามารถผลิตวัตถุดิบสนับสนุนภาคอุตสาหกรรมหรือกอใหเกิดอุตสาหกรรมที่ใช
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วัตถุดิบที่ผลิตไดภายในประเทศ เชน อุตสาหกรรมออยและน้ําตาล อุตสาหกรรมอาหารสัตว อุตสาหกรรม
พลังงานทดแทน อุตสาหกรรมผลิตภัณฑแปรรูปเปนตน
3. ภาคเกษตรเปนฐานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศกลาวคือ นอกจากการผลิตเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ ทําใหประเทศมีความมั่นคงทางดานอาหาร (food security) ภาคเกษตรยังเปนภาค
การผลิตที่สําคัญกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศ (GDP) ซึ่งถึงแม
ในปจจุบันสัดสวนของภาคการเกษตรผลิตภัณฑมวลรวมของประเทศลดลง แตมูลคาก็เพิ่มขึ้นเปนสัดสวนที่
สูงมาก
4. ภาคการเกษตรสามารถผลิตเพื่อการสงออกและไปสรางความมั่นคงทางดานอาหารใหแก
ประเทศอื่น และสามารถนําเงินตราตางประเทศเขาสูประเทศ ลดการขาดดุลการคาใหแกประเทศ มีกําไร
สุทธิ คือ ไดดุลการคาจากการสงออกสินคาเกษตรทั้งที่เปนวัตถุดิบและแปรรูปมาโดยตลอด
5. ในแงความสําคัญตอประชาคมโลก ภาคเกษตรไทยมีบทบาทสําคัญในการผลิตอาหารและ
วัตถุดิบทางการเกษตรเลี้ยงประชากรโลกมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยสัดสวนของภาคเกษตรไทยตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมของโลกก็เพิ่มขึ้นตลอดตามวันเวลาที่ผานไป และประเทศไทยเปนผูสงออกสินคาเกษตร
มากเปนอันดับ 6 ของโลก
6. ปจจุบันนี้ภาคเกษตร เปนแหลงรองรับแรงงานของประเทศ (และแรงงานจากประเทศเพื่อนบาน
เชน พมา ลาว และเขมร เปนตน) โดยคนสวนใหญมากกวารอยละ 40 เปนเกษตรกรและแรงงานสวนใหญคือ
แรงงานในภาคเกษตร ภาคเกษตรจึงเปนสังคมของคนสวนใหญของประเทศไทย เปนที่รองรับแรงงานที่ใหญ
กวาทุกสาขาอาชีพ
ฐานะความเปนอยูของเกษตรกรไทยในปจจุบัน
เมื่อมองกลับมายังเกษตรกรผูผลิตที่ทําใหคนในชาติมีอาหารการกินอยางเหลือเฟอจนเปนความ
ฟุมเฟอย สรางความร่ํารวยใหกับธุรกิจและอุตสาหกรรมตอเนื่อง โดยเฉพาะผูสงออกอยางมหาศาล กลับพบวา
ฐานะความเปนอยูของเกษตรกรทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม สวนใหญยังคงตกอยูในสภาพ ที่ลาหลัง ต่ํา
ตอย เมื่อเทียบกับสาขาอาชีพอื่น เกษตรกรตองแบกรับความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ มีชองวางระหวาง
รายไดต่ํากวาผูประกอบอาชีพสาขาอื่น ๆ มากขึ้นทุกป จนสามารถกลาว ไดวาเกษตรกรเปนกลุมคนที่
ยากจนที่สุดของสังคมไทย ปญหาหลักของเกษตรกรไทยสวนใหญ คือ ความไมเปนธรรมจาก
ผลตอบแทนที่ไดรับจากการผลิต เทาที่ผานมาดูเหมือนวาภาครัฐตองการใหเกษตรกร ผลิตใหมีปริมาณ
มากที่สุด โดยไมคํานึงถึงระบบการตลาดที่รองรับ ดังนั้น เพื่อแกไขปญหาดังกลาว ในอนาคตอันใกลนี้เรา
จึงควรเริ่มจากการตั้งคําถามวา “ทําอยางไรจึงจะสามารถสรางรายไดที่เปนธรรมเพื่อยกฐานะความเปนอยู
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น ทําใหครอบครัวเกษตรกรมีมาตรฐานการดํารงชีวิตที่ดีขึ้นเทียบเทากับคนในสาขา
อาชีพอื่นและยังมีความสามารถพรอมที่จะรักษาตําแหนงผูสงออกสินคาเกษตรเปนอันดับที่ 6 ของโลกไวได
อยางเดิม” ซึ่งกอนที่เราจะตอบคําถามนั้น เราควรที่จะหันหลังกลับไปดูวานอกเหนือจากปญหาดานรายไดที่
ไมเปนธรรมแลวเกษตรกรไทยยังจะมีปญหาหลัก ๆ ดานอื่น ๆ อะไรบางที่สงผลใหฐานะความเปนอยูของ
เกษตรกร ซึ่งพอจะจําแนกได ดังนี้
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1. ปญหาโครงสรางการผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งที่ดินและน้ําซึ่งเปนปจจัยการผลิตสําคัญของภาค
เกษตร ในระยะที่ผานมาการขยายพื้นที่เพาะปลูกเพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิตไดสงผลทางลบตอจํานวนพื้นที่
ปาไมจนกระทั่งถึงขั้นวิกฤตและมีผลกระทบตอสิ่งแวดลอม สวนดานชลประทานเพื่อสนับสนุนในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตก็มีขอจํากัด พื้นที่ทําการเกษตรประมาณรอยละ 22 ของพื้นที่การเกษตรทั้งหมด
เทานั้นที่อยูในเขตชลประทาน การเกษตรของประเทศไทยเกือบรอยละ 80 จึงยังเปนการเกษตรแบบอาศัย
น้ําฝน (Rain fed agriculture ) ซึ่งยากตอการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทั้งในแงของผลผลิตตอไรและ
คุณภาพของผลผลิต
2. ปญหาการบุกรุกเขาครอบครองที่ดินของรัฐ มีสาเหตุเกิดจากความตองการที่ดินทํากินของ
ประชากรที่เพิ่มมากขึ้น
นโยบายที่สงเสริมการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อตอบสนองความตองการ
ภายในประเทศและเพื่อการสงออก เปนสวนสําคัญในการสรางแรงจูงใจทางเศรษฐกิจใหมีการแสวงหาที่ดิน
เพื่อทําการเกษตรเพิ่มมากขึ้น ประกอบกับปญหาความยากจน ที่เกิดจากการผลิตและขายไมมีกําไรทําให
เกษตรกรจํานวนมากมีความจําเปนตองนําที่ดินของตนไปประกันสินเชื่อทั้งในและนอกระบบ และในที่สุดเมื่อ
ไมสามารถชําระหนี้สินคืนไดก็ตองสูญเสียที่ดินที่เคยเปนของตนเอง และตองไปเปลี่ยนเปนผูเชาหรือกรรมกร
รับจางหรือไมก็ตองไปบุกเบิกถางปาหรือบุกรุกที่ดินสาธารณะ เพื่อหาพื้นที่ทํากินเลี้ยงครอบครัวตอไป
3. ปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยเฉพาะอยางยิ่ง ที่ดินและปา
ไมซึ่งเปนผลตอเนื่องตามขอ 1 และขอ 2 ขางตน รวมทั้งภาวะโลกรอนสงผลใหเกิดภัยคุกคามภาคเกษตร
มากขึ้น อาทิ เกิดปญหาการชะลางพังทลายของดิน ดินเค็ม ดินเปรี้ยว และปญหาภัยธรรมชาติที่เกิดจาก
น้ําทวม ฝนแลง ตลอดจนเกิดโรคและแมลงศัตรูพืช ปญหาตางๆ ดังกลาวสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการ
ผลิตทําใหผลผลิตลดนอยถอยลงทั้งปริมาณและคุณภาพ
4.
การผลิตทางการเกษตรในชวงระยะเวลามี่ผานมายังคงมีอุปสรรคสําคัญเกี่ยวกับการใช
เทคโนโลยีการเกษตร เพราะเกษตรกรที่ยากจนทั้งปญญาและทุนทรัพยเปนทุนเดิมอยูแลวจะยอมรับ
เทคโนโลยีใหมๆไดยากประกอบกับปญหาการขาดแคลนน้ํา และปญหาความเสื่อมโทรมของทรัพยากรที่เปน
พื้นฐานการผลิตทางการเกษตร การเพิ่มผลผลิตเฉลี่ยตอไรโดยทั่วไปแลวจึงมิไดเพิ่มขึ้นใหเห็นไดอยาง
เดนชัด ปญหาในดานการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตการเกษตรจึงยังคงเปนปญหาที่สําคัญในการแกไขตอไป
5. ปญหาดานเสถียรภาพของราคาสินคาการเกษตร ราคาสินคาการเกษตรสงผลตอเสถียรภาพ
ดานรายไดของเกษตรกรโดยตรง จากขอเท็จจริงในชวงที่ผานมาราคาสินคาเกษตรมีแนวโนมเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ต่ําและมีความผันผวนสูง ความเสี่ยงในดานการตลาดที่เกิดจากการที่เกษตรกรไมรูเรื่องการตลาด จึง
เปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหเกษตรกรมีหนี้สินลนพนตัว พึ่งพาตนเองไมได สงผลใหเกิดปญหาทางการเมือง
และความมั่นคงของประเทศมากขึ้น เพราะมีคนจนที่ไรฝมือมากขึ้น
6. การชวยเหลือเกษตรกรโดยภาครัฐมีขอจํากัดมากขึ้นกลาวคือ นโยบายการแกไขปญหาในภาค
การเกษตรปจจุบันมีขอจํากัดมากขึ้น การทุมเททรัพยากรภาครัฐในการพัฒนาการเกษตรจะตองเผชิญกับ
ปญหาอุปสรรค ที่เปนผลมาจากอนุสนธิขอตกลงการคาระหวางประเทศไดกําหนดใหประเทศสมาชิกตอง
ปฏิบัติตามพันธกรณีโดยเฉพาะมาตรการที่มีผลตอการบิดเบือนตลาดโดยตรงไมอาจจะนํามาใชไดอีก การ
สงเสริมและสนับสนุนเกษตรกรจะกระทําไดภายใตขอยกเวนเทานั้น
7. การแขงขันการคาสินคาเกษตรอนาคตจะรุนแรงขึ้น แมวาขอตกลงการคาระหวางประเทศจะมี
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ผลทําใหเกิดโอกาสทางการคาสินคาเกษตรของไทยเพิ่มขึ้นกับประเทศพัฒนา อยางไรก็ตามการแขงขัน
การคา ที่ป ระเทศไทยจะตอ งเผชิ ญ กับ กลุ ม ประเทศที่มี ตน ทุน การผลิต ต่ํา กว า โดยเฉพาะอย า งยิ่ง กลุ ม
ประเทศเพื่อนบานในภูมิภาคอินโดจีน ไดแก เวียดนาม ลาว กัมพูชา พมา และจีน ซึ่งเปนประเทศที่มีความ
สมบูรณของทรัพยากรทางการเกษตรและราคาปจจัยการผลิตทางการเกษตรยังอยูในระดับต่ํารวมทั้งอัตรา
ค า จ า งแรงงานก็ ต่ํ า กว า ด ว ย กลุ ม ประเทศดั ง กล า วจะกลายเป น คู แ ข ง ที่ น า กลั ว ในการส ง ออกสิ น ค า
เกษตรกรรมของไทยในอนาคตอันใกลนี้
8. การกีดกันการคาสินคาเกษตรที่ไมใชมาตรการดานภาษีจะมีมากขึ้น ขอตกลงการคาในเวที
ตางๆ แมจะไดมีการตกลงกันในการลดอุปสรรคทางการคาลงระดับหนึ่ง เพื่อเปนหลักประกันในการเปด
ตลาดสินคาเกษตร แตประเทศตางๆ โดยเฉพาะประเทศพัฒนาแลวไดหันมาใชมาตรการที่เกี่ยวกับ
มาตรฐานสินคา มาตรฐานสุขอนามัย และปญหาการคากับสิ่งแวดลอม ที่เขมงวดกับสินคาเกษตรกรรมมาก
ยิ่งขึ้น รวมทั้งสวัสดิภาพสัตวและสารตัดตอพันธุกรรม (GMOs) เปนตน
แนวทางการแกปญหาภาคเกษตรในอนาคต
จากฐานะความเปนอยูของเกษตรกรไทยที่ไมมีเสถียรภาพทางรายได ซึ่งมักเปนรายไดที่ไมเปน
ธรรมเพราะราคาผลผลิตมักตกต่ําตามฤดูกาล ภายใตภัยคุกคามหรือปญหาอีก 8 ขอขางตน และไมวาภัย
คุกคามขอหนึ่งขอใดจะรุนแรงขึ้น รวมถึงกรณีที่เกิดเศรษฐกิจตกต่ําทั่วโลกโดยมีประเทศสหรัฐอเมริกาเปน
ผูกอใหเกิดวิกฤติเศรษฐกิจที่ไดสมญานามวา วิกฤติแฮมเบอรเกอรที่สงคลื่นวิกฤติเศรษฐกิจไปทั่วโลกตั้งแต
กลางป 2551 จะเห็นวาอนาคตของภาคการเกษตรไทย จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเปลี่ยนแปลงขนานใหญ
ตองเปลี่ยนทุกปญหาหรือทุกภัยคุกคามใหเปนโอกาสเพื่อความอยูรอดอยางยั่งยืน ซึ่งก็ตองเริ่มตนดวยการ
เปลี่ยนแปลงที่นโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณกอน นโยบายเรงดวนที่ควรกระทําเพื่อนําไปสูแนว
ทางแกไขปญหาภาคเกษตรในอนาคตมีดังนี้
1) ระบบธุ ร กิ จ การเกษตรก็ เ ช น เดี ย วกั น กั บ ระบบการดํ า เนิ น งานธุ ร กิ จ อื่ น ๆ ทั้ ง หลายที่ มี
องคประกอบสําคัญอยู 8 ประการ คือ
1. การผลิตที่เกี่ยวของกับงานทางการกายภาพไดแก การเพาะปลูกพืชและการเพาะเลี้ยงสัตว
รวมถึงการแปรรูปสินคาเกษตรในรูปแบบตางๆดวย
2. วัสดุและอุปกรณที่เปนปจจัยในการผลิต
3. สินเชื่อ เพื่อการลงทุนในการผลิต การจัดหาปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีตางๆ
4. การวิจัย เพื่อคนหาความจริงใหมๆ ที่เกิดขึ้นในวงการเกษตร
5. การสงเสริม เพื่อนําผลวิจัยและวิชาการความรูตลอดจนภูมิปญญาตางๆ ไปถายทอดใหผูผลิต
6. การควบคุม ซึ่งเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากร เชน ที่ดินและน้ํา การควบคุมคุณภาพ
การผลิตและสินคาตลอดจนกฎเกณฑระเบียบตางๆ ทางการเกษตรและอื่นๆ
7. การตลาด ซึ่งเกี่ยวของกับการคัดคุณภาพ การเก็บรักษา การบรรจุหีบหอการขนสง และ
การจําหนายผลผลิต
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8. การบริหารจัดการ ซึ่งเกี่ยวของกับนําเอาองคประกอบทั้ง 7 ขางตนมาประสานเขาเปนสิ่ง
เดียวกัน ตามหลักแหงความสัมพันธที่สอดคลองกันดวยระบบของธรรมชาติหรือหลักเหตุผลทางวิชาการ
องคประกอบทั้ง 8 ที่ทํางานรวมกันนี้จะคงอยูไมวาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม
เทคโนโลยี และแมกิจกรรมทางการเกษตรจะมีลักษณะเฉพาะอยางมากขึ้นก็ตาม ความออนแอตางๆ ใน
องค ป ระกอบใดหรื อ หน า ที่ ใ ดหน า ที่ ห นึ่ ง จะทํ า ให ก ารพั ฒ นาระบบธุ ร กิ จ การเกษตรทั้ ง ระบบชะงั ก ได
โดยเฉพาะอยางยิ่ง นับเนื่องตั้งแตโลกไดกาวเขาสูยุคโลกาภิวัฒน การพัฒนาระบบธุรกิจการเกษตรของ
ไทยก็นับวันจะออนแอลงไปทุกที ทั้งนี้ก็เพราะยุคโลกาภิวัฒนนี้ เรื่องการตลาดเปนเรื่องใหญ ทําใหมีการ
แขงขันทางธุรกิจอยางรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ แตปรากฏวาองคประกอบดานการตลาดไมมีตัวตนอยูในกระทรวง
เกษตรและสหกรณ บัดนี้จึงถึงเวลาแลวที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตองนําเกษตรกรไทยกาวเขาสูยุค
การตลาดที่ทั่วโลกเขากาวเขาไปตั้งแตป 2525 โดยประกาศนโยบายที่เนนใหการทําหนาที่การตลาดของ
สินคาเกษตรเปนหนาที่หลักของกระทรวงเกษตรและสหกรณ โดยยกเลิกสโลแกนหรือขอความสั้นๆ จํางาย
หรือคําขวัญทายรถที่วา “กระทรวงเกษตรผลิต กระทรวงพานิชยขาย” เพราะสโลแกนนี้กําหนดวาการตลาด
สินคาเกษตรไมใชหนาที่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ แตเปนหนาที่ของกระทรวงพาณิชยนั้น ทําให
เกิดชองวางและกับดักในการจัดการกับพืชและสัตวที่เกษตรกรผลิตโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อสินคาเหลานั้น
อยูในขั้นปฐมภูมิ ซึ่งมีสถานะ ที่เนาเสียไดงาย (Non-Durable หรือ Perishable ) สโลแกนนี้ทําใหกระทรวง
เกษตรและสหกรณเนนแตการผลิต แมวากระทรวงเกษตรและสหกรณจะมีองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) ซึ่งชื่อก็บอกแลววาเปนหนวยงานที่ดูแลการตลาดเพื่อเกษตรกรแตปรากฏวาหนวยงานนี้มิไดมี
หนาที่โดยตรงในการทําการตลาดมาตลอดทศวรรษที่แลว นอกจากจะสรางตลาด อ.ต.ก.ไวที่เขตจตุจักร
และเขาไปชวยรัฐในการแทรกแซงราคาสินคาอยางขาดประสบการณ เชน ลําไย เปนตน วันนี้การตลาด
จะตองเปนองคประกอบหนึ่งของระบบธุรกิจการเกษตร ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณตองเขามาดูแลดวย
ตนเอง มีกระทรวงพาณิชยเปนพี่เลี้ยงในระยะเปลี่ยนผานนโยบายระยะหนึ่ง ปญหาสินคาเกษตรมีราคา
ตกต่ํา ผันผวนไมมีเสถียรภาพก็คงจะเบาบางลง การแกปญหาโดยการแทรกแซงราคาไมวาจะโดยวิธีใดก็
จะเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ทันการณ ความเสียหายตาง ๆก็จะลดนอยลง การที่กระทรวงเกษตรและ
สหกรณจะดูแลการผลิต การแปรรูปและการตลาดเองตั้งแตตนน้ําจนถึงปลายน้ําจัดเปนการทํางาน “แบบ
บริการเสร็จสรรพ ณ จุดเดียว (One Stop Service )” อันที่จริงแลวนโยบายนี้ควรจะเปลี่ยนแปลงตั้งแตสมัย
ที่มีการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินเมื่อ 5 – 6 ปที่แลวไมใชวันนี้
2) การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่ง อีกสิ่งหนึ่ง เพราะเปนการสรางธุรกิจ
และการตลาดที่แปรเปลี่ยนสินคาที่เนาเสียงาย (Non-Durable Goods) ไปเปนสินคาที่คงทนไมเนาเสียงาย
ไปอีกระยะหนึ่ง ซึ่งเทากับเปนการสรางเกษตรอุตสาหกรรมใหเกิดขึ้นใหได ตองเปนนโยบายที่นําโดย
กระทรวงเกษตรและสหกรณโดยมีกระทรวงอุตสาหกรรมและกระทรวงพาณิชยใหการสนับสนุนโดยเปนพี่
เลี้ยงดานการผลิตและการตลาด การลงทุนในเรื่องนี้ควรเกิดขึ้นแบบไตรภาคี คือ ภาคเอกชนนําการลงทุน
เกษตรกรเขาถือหุนเชนเดียวกับภาครัฐโดยถือหุนในสัดสวนที่เหมาะสม
3) สินคาเกษตรขั้นปฐมภูมิเปนสินคาที่ชํารุดเสียหาย เนาเสียงาย เมื่อไดมีการนํานโยบายการตลาด
มาทําเองโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณและมีกระทรวงพาณิชยเปนพี่เลี้ยงตองมีการรื้อระบบการบริหาร
จัดการการผลิตและการขนสงทั้งหมดโดยการนําเอาหลักวิชาการบริหารจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
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เขามาประกอบใชตั้งแตขั้นวางแผน การจัดการตอเนื่องตางๆ ทั้งทางการบริหารและวิศวกรรม ก็เชื่อแนวาของ
ดีที่เกษตรกรผลิตขึ้นมาก็จะเขาสูตลาดไดมากขึ้นแทนที่จะถูกสงไปทําปุยหมักหรือเอาไปเผาเพื่อเพิ่มอุณหภูมิ
โลกใหรอนขึ้นไปอีก ทราบมาวาในวาระแหงชาติวาดวยเรื่องหวงโซอุปทานและโลจิสติกส พ.ศ. 2550 – 2554
นั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณตองเขาไปมีบทบาทอยางกวางขวางในเรื่องสินคาเกษตร ผูเขียนไมแนใจวา
ขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณกําลังอยูในระหวางการเตรียมการทั้งในระดับมหภาคและจุลภาควาดวย
หวงโซอุปทานและโลจิสติกสของสินคาการเกษตรเจาปญหาแตละตัวอยูหรือเปลา อนึ่ง ในขั้นนี้จะขอฝากงาน
ก อสร าง ถนนในไร นาไว กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ ด วยว าเป นเรื่ องที่ จํ าเปนอยางยิ่ ง สํ าหรั บการ
พัฒนาโลจิสติกตการเกษตรเพราะจะสามารถชวยลดตนทุนการผลิตและการขนสงไดอีกมาก
4) เมื่อเปรียบเทียบการเกษตรกรรมของไทยกับประเทศตางๆทั่วโลก ปจจุบันนี้ เราเปนผูสงออก
ลําดับ 6 ของโลก แสดงวาเรามีปญหาดาน “ความมั่นคงทางอาหาร” นอยมากในปจจุบันแตในอนาคตไมแน
ความมั่นคงทางอาหาร(Food Security) เปนเรื่องของปริมาณแตความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety)
เปนเรื่องของคุณภาพ กระทรวงเกษตรและสหกรณควรเนนการลงทุนโดยรัฐเพื่อเพิ่มความปลอดภัยทาง
อาหารเปนสําคัญ การสงเสริมการผลิตแบบ เกษตรดีที่เหมาะสม (Good Agricultural Practice – GAP) ก็ดี
การส งเสริ มการผลิ ตแบบเกษตรอิ นทรีย ก็ ดี ควรได รั บการรณรงค ครั้ งใหญ โดยประกาศกฎเกณฑ ทาง
การเกษตรที่เปนสากลเหลานี้ใหทั้งเกษตรกรและผูบริโภคทุกคนทราบและนําไปปฏิบัติอยางจริงจังและทําให
เกิดสิ่งเหลานี้ขึ้นทั่วประเทศอยางรวดเร็ว โดยรวมกับกระทรวงสาธารณสุขจัดตั้งตลาดในบริเวณสถานีอนามัย
และโรงพยาบาลทั่วทุกแหงทั่วประเทศขึ้นมารองรับสินคาเหลานี้ ความปลอดภัยทางอาหารจําเปนตองเปน
นโยบายที่สําคัญที่สุดและเรงดวน เพื่อทําใหนโยบาย “ครัวไทยสูครัวโลก” เปนจริงในเร็ววัน ยิ่งเปนจริงเร็วขึ้น
เทาใด เกษตรกรไทยก็ยากจนนอยลงเทานั้น ทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพอนามัยทั้งหลายทั้งปวง
5) เพื่อสงเสริมใหเรื่องการตลาด เรื่องการใชหวงโซอุปทาน และโลจิสติกส ตลอดจนการสรางความ
ปลอดภัยทางอาหารมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงตองเปลี่ยนสโลแกนอีกตัวหนึ่งของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณที่วา “ From Farm To Table” ไปเปน “From Table To Farm” คือใหเอาลูกคาและผูบริโภคเปน
ศูนยกลางหรือเปนตัวตั้งแลวทําการผลิตใหสอดคลองกับความตองการนั้น ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ ถา
ทําเชนนี้ได การผลิตเพื่อสูญเปลา การผลิตแลวขายไมได การผลิตแลวขายไมมีกําไรก็จะไมเกิดขึ้น เพราะ
นี่คือหัวใจของยุคการตลาดที่แทจริง องคกรใดๆก็ตามก็เปนเชนเดียวกันกับเกษตรกร ถาทํางานแลวไม
แสวงหากําไร องคกรหรือเกษตรกรครอบครัวนั้นก็พึ่งตนเองไมได ตองพึ่งพาคนอื่นองคกรอื่น ดูมูลนิธิ
ทั้งหลายเปนตัวอยาง มูลนิธิเปนองคกรไมแสวงหากําไร มูลนิธิเหลานั้นดํารงอยูไดดวย เงินบริจาค ทั้งนั้น
ดังนั้น กําไรคือตัวแปรตรงในสมการของการพึ่งพาตนเอง กลาวคือการพึ่งพาตนเองขึ้นอยูกับกําไร ถา
กิจการนั้นมีกําไรมากก็พึ่งตนเองไดมาก แตกําไรนอยก็พึ่งพาตนเองไดนอย (แตก็ยังพึ่งพาตนเองไดอยู)
ในทางตรงขามถาไมมีกําไรเลยมีแตขาดทุนก็มีทางออก 2 ทาง ถาจะใหอยูรอดไดก็ตองหาผูอุดหนุนหรือผู
บริจาคทานมาชวยแบบมูลนิธิหรือจะลมละลาย สําหรับเกษตรกรการลมละลายก็คือการเปลี่ยนมือ หรือกร
จากเกษตรกรไปเปนอีกกรหนึ่งคือ กรรมกร กรรมกรผูรับจางขุดดินกอสราง เปนตน
6) งานดานการวิจัยเกษตรศาสตรและชีววิทยาที่เปนไป เพื่อหาความจริง ตลอดจนการคนหา
เทคโนโลยีใหมๆ เพื่อการเพิ่มผลผลิต เพื่อการเพิ่มคุณภาพของการผลิตและสินคา และการวิจัยตลาด เปน
อีกองคประกอบหนึ่งในระบบธุรกิจการเกษตรที่นับวันจะออนแอลงไป การวิจัยเหลานี้จะปลอยใหเปนหนาที่
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ของกรมกองตางๆ ในกระทรวงเกษตรและสหกรณแตเพียงสวนเดียว ไมไดแลว เพราะโลกกาวหนาเปน
โลกาภิวัฒนไปแลว วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆ ในประเทศไทยของเราก็เพิ่มขึ้นจํานวนมากและมีอยู
ตามภูมิภาคและจังหวัดตางๆมากมายทั่วประเทศแลว พรอมทั้งสามารถสื่อสาร แบงปนความรูตางๆกับ
วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยทั่วโลก กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงควรใหองคกรตางๆ เหลานี้เขามามี
บทบาทหลักในการวิจัย และโดยเฉพาะอยางยิ่งการวิจัยแบบการวิจัยเพื่อการดัดแปลง( Adaptive Research
) ซึ่งจัดเปนการวิจัยประยุกตที่ไดออกแบบเพื่อการปรับหรือดัดแปลงความกาวหนาตาง ๆ ทางเทคนิคใหตรง
กับความตองการของเกษตรกร โดยปกติจะเปนการทดสอบในสนามจริงเกี่ยวกับเมล็ดพันธุ พันธุพืช พันธุ
สัตวและวิธีการตางๆ นานาที่ไดมีการปรับปรุงใหดีขึ้นแลวจะถูกนําไปดําเนินการในสภาพฟารมกอนที่จะ
นําไปแนะนําแกเกษตรกรทั่วไปในฐานะความรูหรือเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับแตละภูมิสังคม การวิจัยเพื่อการ
ดัดแปลงนี้จะเปนกาวแรกของวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยตางๆในภูมิภาคและจังหวัดที่เกี่ยวของโดยลงไปทํา
การวิจัยระดับทองถิ่นเชนตําบลหรือหมูบาน เพื่อใหสามารถไดรับผลผลิตที่สามารถสรางตลาดที่เอาใจลูกคา
เฉพาะกลุม (Niche Market ) ใหได ในที่สุดวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเหลานี้ก็จะเขามามีสวนรวมใน
กระบวนการพัฒนาการเกษตรของชาติอยางเขมขนตอไป โอกาสเชนนี้ตองเริ่มตั้งแตวันนี้
7) ในอนาคตอันใกลนี้ ขยะทางการเกษตรจะไมมีเหลือเพราะขยะเหลานั้นไมวาจะเปนเศษวัสดุจาก
กิ่ง กาน ใบ ลําตน เปลือก ตอ ตอซังขาว ซังขาวโพด มูลสัตว กระดูกสัตว เศษอาหาร ฯลฯ ขยะเหลานี้จะ
ถูกนําไปเปลี่ยนเปนเชื้อเพลิงและกาซชีวภาพกอนที่จะนําไปแปรรูปขั้นสุดทายเปนปุยอินทรีย หรือปุย
อินทรียเคมี แลวแตการใชประโยชน ทําใหเกิดการแปรรูป สรางมูลคาเพิ่ม เปนพลังงานและปุย สิ่งเหลานี้
จะชวยเกษตรกรในการลดตนทุนการผลิตของตนเองและชุมชน การกระทําดังนี้จะชวยใหมีการรักษา
สิ่ ง แวดล อ มในน้ํ า ดิ น และอากาศ แทนที่ จ ะกลายเป น ภาระของสั ง คมในรู ป ของสิ่ ง แวดล อ มที่ เ ป น พิ ษ
กระทรวงเกษตรและสหกรณตองสนับสนุนเกษตรกรและภาคเอกชนในการใชประโยชนขยะในภาคเกษตร
ใหเปนเทคโนโลยีและเปนวัสดุปจจัยที่เปนองคประกอบหนึ่งในระบบธุรกิจการเกษตรที่สําคัญเพราะขณะนี้
น้ํามันเชื้อเพลิงจากใตดินซึ่งเปนทั้งแหลงพลังงานและปุยยูเรียนับวันจะมีราคาแพงมากขึ้น
8) ภาคเกษตรในวันนี้ไมไดเปนเพียงแหลงผลิตอาหารคน (Food) อาหารสัตว (Feed) แตยังเปน
แหลงอาหารพืช คือ ปุย (Fertilizer) แหลงพลังงาน (Fuel) และแหลงกําจัดกาซคารบอนที่เปนตนเหตุภาวะ
โลกรอน คือการปลูกปา (Forest) เพื่อแสวงหาคารบอนเครดิต และสุดทายก็เปนแหลงความสวยงาม คือ ไม
ดอกไมประดับและกลวยไม (Flower) ผลผลิตทั้ง 6 Fs นี้ทุ กตั วสามารถสรางรายได ให แก เกษตรกร ถ า
เกษตรกรรูจักเพาะปลูกแบบผสมผสาน (Integrated Farming System) โดยใหแตละสวนพึ่งพากันเกื้อกูลกัน
ในที่สุดตัวเราเองรวมทั้งชุมชนก็สามารถพึ่งพาสิ่งเหลานั้นได กระทรวงเกษตรและสหกรณจําเปนตองใหการ
สนับสนุนการเพาะปลูกพืชและเพาะเลี้ยงสัตวในความหมายของการผสมผสานนี้เพื่อขยายโอกาสใหแก
เกษตรกรมากขึ้น และควรมีการนําไปใชประโยชนอยางจริงจังโดยเร็วตอไป ตัวอยางที่เห็นไดชัดและไดผล
แลว คือ การผลิต Bio Diesel จากสบูดําที่ปลูกไว 1 ไร จะไดน้ํามันที่หีบไดจากเม็ดสบูดําจํานวนประมาณ 100
ลิตร/ตอป นั้น ไปใชในไรนากับเครื่องยนตดีเซลสูบเดียว จะชวยลดตนทุนการผลิตของเกษตรกรไดอยางมาก
9) สินเชื่อภาคการเกษตรนั้น เปนสิ่งจําเปนอยางยิ่งในยุคของเศรษฐกิจแบบการตลาด เพราะ
เกษตรกรตองใชแหลงสินเชื่อในการนําไปชื้อหาปจจัยการผลิตและเทคโนโลยีตางๆ วันนี้ทั้งธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณการเกษตร (ธกส.) และธนาคารออมสินไดสนับสนุนการ
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ใหสินเชื่อเชิงรุก เพื่อเปนแหลงทุนในระบบแกเกษตรกร แทนที่สินเชื่อนอกระบบ นับเปนคุณูปการแกภาค
เกษตรกรรมที่ควรคาแกการยกยองใหปรากฏไว ณ ที่นี้เปนอยางยิ่ง
10) ที่ดินเปนปจจัยการผลิตที่สําคัญที่สุดปจจัยหนึ่ง ในระบบธุรกิจการเกษตร ระยะหลังๆมานี้
ทราบวามีตางชาติเขามาใชคนไทยเปนนอมินี กวานซื้อที่ดินทํานา เพื่อไปสรางความมั่นคงทางอาหาร
ใหกับตางชาติมากขึ้น ขอเท็จจริงเรื่องนี้เปนอยางไร ทางภาครัฐก็กําลังติดตามตรวจสอบอยู แตที่สําคัญคือ
ไดขอสรุปวาประเทศไทยมีที่ดินที่ดีที่สุดในโลกสําหรับปลูกขาว ประเทศไทยยังมีที่ดินมากมาย เพื่อที่จะ
แจกจายใหกับคนไทยที่มีหัวใจเปนเกษตรกร ขอเพียงแตใหกระทรวงเกษตรและสหกรณเขามาบริหาร
จัดการที่ดินอยางจริงจัง ปญหาขาดแคลนที่ดินทํากินภาคเกษตรก็จะลดนอยลงเชน กรณีกระทรวงเกษตร
และสหกรณรวมกับกระทรวงการคลังนําเอาที่ดินราชพัสดุ 1 ลานไรมาใหเกษตรกรเชาทํากินและกรณีที่
สปก. ร ว มกั บ กองทุ น ฟ น ฟู เ กษตรกรจั ด สรรที่ ดิ น แก เ กษตรกรที่ ไ ม มี ที่ ดิ น ทํ า กิ น เป น ต น อนึ่ ง
กระทรวงมหาดไทยแม วาจะไม เ กี่ ย วของกั บการเกษตรโดยตรงก็กําลังนําเอาที่ ดินของรัฐ ที่ดูแ ลมาให
เกษตรกรเชาทํากินในราคาถูก ตัวอยางเหลานี้แสดงใหเห็นวายังมีวิธีการจัดหาที่ดินไดอีกมากรวมทั้งการ
ออกโฉนดชุมชน จึงขอใหกระทรวงเกษตรและสหกรณทุมเทในเรื่องการจัดสรรที่ดินทํากินใหเกษตรกรผู
ยากไรอยางจริงจังตอไป
11) เกษตรกรแหงอนาคต จะประกอบดวยเกษตรกร 3 ประเภท กลาวคือ ในที่สดุ เกษตรกรไทยที่มี
อยูหลากหลายทั้งทางฐานะและชนิดของสินคาที่ทําการผลิตก็จะสามารถจัดเขาเปนกลุมเกษตรกรในกลุมใด
กลุมหนึ่งของเกษตรกรตามลําดับขั้นตอนการดําเนินงานของทฤษฎีใหม 3 ขั้นตอนที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงดําริขึ้นและพระราชทานไวแกพสกนิกรชาวไทย (เพื่อแกไขปญหาการเกษตรกรรมไมไดผล
เชน ในพื้นที่แหงแลง ขาดแคลนน้ําในการเกษตร โดยเฉพาะที่ทํานาในเขตน้ําฝน) การจําแนกเกษตรกรทั่ว
ประเทศเปน 3 กลุมตามบันได 3 ขั้นของวิธีการเกษตรทฤษฎีใหมจะชวยใหเกษตรกรเขาใจถึงการกาวเดิน
ออกจากระบบการผลิตเพื่อการยังชีพไปสูการผลิตเพื่อขายไดอยางคอยเปนคอยไป ไมใชกาวกระโดดอยาง
แตกอน เกษตรกรทั้ง 3 กลุม หรือ 3 ขั้น คือ
1. เกษตรกรขั้นที่ 1 เกษตรกรเหลานี้คือเกษตรกรรายยอยหรือเกษตรกรแบบครัวเรือนที่เปน
เกษตรกรสวนใหญของประเทศ มีฐานะยากจน มักขาดแคลนทุนทางปญญาและทุนทางสังคมและเศรษฐกิจ
ควบคูกันไป การขาดแคลนทุนเหลานี้ทําใหการปรับตัวและการยอมรับการเปลี่ยนแปลงเขาสูการผลิตแบบ
การตลาดเปนไปอยางทุลักทุเล การผลิตของเกษตรกรกลุมนี้ตองอาศัยแรงงานในครัวเรือนเปนสําคัญ ที่ดิน
ที่ใชในการประกอบอาชีพก็มักจะมีขนาดเล็ก อยางไรก็ตามนับเนื่องจากการที่เกษตรกรไทยสวนใหญไดมี
โอกาสทราบถึงหลักการเศรษฐกิจพอเพียงและการเกษตรทฤษฎีใหม บัดนี้เกษตรกรในกลุมนี้นับวันจะมี
ปริมาณเพิ่มมากขึ้น เกษตรกรในกลุมนี้จะเรียนรูและมีความรูเกี่ยวกับการจัดการที่ดินเพื่อทําการเกษตร
แบบผสมผสาน ภาครัฐและภาคเอกชนหรือมูลนิธิอาจยื่นมือเขาไปชวยเหลือโดยการสรางสระเก็บน้ําที่มี
ขนาดประมาณรอยละ 30 ของเนื้อที่ถือครองเพิ่มมากขึ้น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร
อาจจะเขาไปใหสินเชื่อระยะยาวเพื่อการขุดสระน้ําแบบเดียวกันกับแบบที่ใหสินเชื่อเพื่อกูซื้อบานก็ได พื้นที่
มีการจัดการดีแลวและมีการปลูกพืชและเลี้ยงสัตวตามแนวทางผสมผสานที่แทจริงจะทําใหเกษตรกรกลุมนี้
ใชพื้นที่ไดตลอดทั้งป มีความรูในการกําจัดขยะ แปรรูปขยะเปนกาซ เปนปุย รวมทั้งปลูกพืชปุยสดทําให
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ที่ดินอุดมสมบูรณขึ้นโดยไมตองใชปุยเคมีอยางแตกอน สิ่งแวดลอมก็ดี ตนทุนการผลิตสินคาก็ต่ําลง เพราะ
มีการควบคุ มการใชจายโดยใช ความรู ทางบัญชี รูชองทางการตลาด รู ราคาสินคาเกษตรทุ กวั น ถามี
ผลิตผลเหลือจากการบริโภคในครัวเรือนก็นําไปขายที่ตลาดที่กระทรวงและสหกรณจัดตั้งไวให รายไดจึง
เกิดขึ้นทยอยเขามาทั้งป รัฐจะเขามาสงเสริมการผลิตทางการเกษตรและสงเสริมดานเคหะกิจเพื่อใหแตละ
ครัวเรือนเกษตรกรรายยอยมีฐานะความเปนอยูที่ดี ทั้งภาคการผลิต การแปรรูปของอาหารในครัวเรือนก็
นําไปขายที่ตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณจัดตั้งไวให การเลี้ยงเด็ก โภชนาการ สุขศึกษา การเตรียม
และการปรุงอาหาร ตลอดจนการ ตัดเย็บเสื้อผา การเลี้ยงไก การประมงในครัวเรือน การทําสวน เปนตน
การดํารงตนเชนนี้ทําใหสามารถเขาถึงความรู ดานการตลาดแบบคอยเปนคอยไปได ผลผลิตที่เหลือจาก
การบริโภคในครัวเรือนก็จะถูกนําออกไปขายในชุมชนของตนเอง กอใหเกิดรายได มีกําไร สามารถพึ่งพา
ตนเองได กระทรวงเกษตรและสหกรณตองลงทุนและสงเสริมเกษตรกรกลุมนี้ใหเกิดขึ้นมากๆเกษตรกร
กลุมนี้จะเปนฐานรากของประเทศที่เขมแข็งตอไป
2. เกษตรกรขั้ น ที่ 2 เกษตรกรเหล า นี้ คื อ เกษตรกรรายย อ ยที่ พึ่ ง ตนเองได แ ล ว ในขั้ น ที่ 1
เกษตรกรเหลานี้จะเปนหั วหอกในการจัดการรวมกลุ มเกษตรกรรายยอยรายอื่นๆที่ทําการผลิต สินคา
ประเภทเดียวกัน และมีทัศนคติทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมคลายคลึงกันเขาดวยกันอยางนอย 7
ครัวเรือนเพื่อจัดตั้งเปนวิสาหกิจชุมชนโดยไปจดทะเบียนกับสํานักงานเกษตรอําเภอที่อยูใกลเคียง การ
รวมกลุมทําใหเกษตรกรขั้นที่ 2 นี้มีขนาดการประกอบอาชีพที่ใหญขึ้น การรวมพลังทั้งปญญา ทุนทรัพย
แรงกาย แรงใจ ทําใหเกิดการรวมมือกันในดานตาง ๆ สามารถเขาถึงแหลงทุนไดงายกวาการดํารงอยูแบบ
หัวเดียวกระเทียมลี บ การรวมตัวกันนี้อาจจะนําไปสูการทําการผลิตสินคาแบบเฉพาะอยาง หรือแบบ
เชิงเดี่ยว เชน การปลูกพืชไร อุตสาหกรรม ไดแก ออย ,ยาง ,มันสําปะหลัง,ขาวโพด เปนตน หรืออาจจะ
นําไปสูการรวมมือกันแปรรูปสินคาขั้นปฐมภูมิเปนทุติยภูมิ เชน ขาวอินทรียบรรจุถุงขาย โดยรวมลงทุนใน
การสรางโรงสีขาวแบบขาวอินทรียเปนตน สินคาที่ผลิตไดก็นํามารวมกันคัดแยกเกรดแลวนําไปคาขาย
แลกเปลี่ยนกันในตลาดสดที่ตั้งอยูในชุมชนของตนเองเปนหลัก สรางใหเกิดวิสาหกิจชุมชนขั้นพื้นฐาน และ
หากมีสินคาเหลือจากการบริโภคของชุมชนสินคาเหลานั้นก็จะถูกนําออกไปขายนอกชุมชนตอไป การ
รวมตัวเปนกลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุมเกษตรกรหรือสหกรณ ในชั้นนี้ทําใหกลุมหรือเครือขายมีอํานาจ
ตอรอง มีการแบงปนความรูและภูมิปญญาซึ่งกันและกัน มีการแบงหนาที่การงานกันภายในกลุม มีประธาน
กลุม เหรัญญิกกลุม ฝายเทคนิค ฝายการตลาด งานการที่เคยทําเฉพาะตัว เฉพาะแตละครัวเรือน ซึ่ง
แนนอนวา เปนงานหนักตลอดเวลา และลําบากตลอดกาล เมื่อนํามาแชรกันเปนกลุมก็ทําใหสามารถฝากผี
ฝากไขกันไดบาง งานที่เคยหนัก ก็ไดรับการแบงเบาซึ่งกันและกัน ความลําบากทั้งหมดก็เบาบางลงเพราะ
ไดชวยกันคิด ชวยกันทํา มีเหตุมีผล มีภูมิคุมกัน และมีความพอประมาณไมสุดโตง อันเนื่องจากการที่เมื่อ
หลายๆ ครอบครัวมาทํางานรวมกันงานจะสําเร็จไดก็ดวยการที่ทุกคนชวยลดอัตตาของตนเองลงเพื่อรักษา
สวนรวมไวใหคงอยูอยางยั่งยืนตอไป
3. เกษตรกรขั้นที่ 3 เปนเกษตรกรขั้นกาวหนาเกษตรกลุมนี้อาจเปนเกษตรกรในขั้นที่ 1 หรือ ขั้น
ที่ 2 เดิมซึ่งบัดนี้ไดพัฒนากลุมโดยการพัฒนาสินคาการเกษตรของตน มีการผลิตและแปรรูปขนานใหญเพื่อ
ทําธุรกิจสงออกซึ่งผลผลิตออกไปนอกพื้นที่ทั่วประเทศจนอาจถึงขั้นสงตางประเทศเปนตน หรืออาจจะเปน
กลุมเกษตรหัวกาวหนาที่รวมตัวกันกับนักธุรกิจเอกชน กลุมเกษตรกรเหลานี้อาจพัฒนาไปเปนสหกรณ
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หรืออาจเปนวิสาหกิจขนาดยอม หรือขนาดกลางเกิดขึ้นเปนรูปบริษัท หางรานตางๆ การดําเนินการในขั้นนี้
ถือเปนขั้นวิสาหกิจชุมชนกาวหนา มีการติดตอรวมมือกับแหลงเงินทุนไดแก ธนาคาร และแหลงพลังงาน
เชน บริษัทน้ํามัน อาจมีการจัดตั้งและบริหารโรงสีของตนเองหรือจัดตั้งและบริหารรานคาสหกรณ ทั้งฝาย
เกษตรกรและฝายธนาคารกับบริษัทตางก็จะไดรับประโยชนรวมกัน เชน เกษตรกรจะขายขาวไดในราคาที่
สูงขึ้น ไม ถูกกดราคา เกษตรกรสามารถซื้อเครื่ องอุปโภคราคาต่ํ า จากรานคาสหกรณในราคาขายสง
ธนาคารกับบริษัทจะซื้อขาวบริโภคในราคาต่ําเพราะไมตองซื้อผานคนกลาง เปนตน จุดเดนของการเปน
เกษตรในกลุมนี้คือการอาศัยความรู ภูมิปญญาตางๆ ทั้งทางดานการเกษตรและการตลาด มีความสามารถ
ในการบริหารจัดการ สามารถปรับตัวใหทันกับการเปลี่ยนแปลงของตลาดไดอยางรวดเร็ว ทําใหสามารถ
รักษาระดับรายไดในระดับใกลเคียงหรือมากกวาอาชีพอื่นๆนอกภาคการเกษตร
ขณะนี้ ไดทราบว าในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 กระทรวงเกษตรและสหกรณไดจัดใหมีการจด
ทะเบียนเกษตรกรใหทันสมัยอีกวาระหนึ่ง ขอมูลที่ไดมาครั้งนี้ควรจะนําไปจําแนกวาครัวเรือนใด ในภาค
เกษตรจะจัดเขาเปนกลุมเกษตรในขั้นใด ทั้งนี้ก็เพื่อจะไดนําครัวเรือนเหลานั้นเขาสูระบบการผลิตเพื่อ
การตลาดไดอยางถูกตอง กรมกองตางๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณก็จะสามารถเขาไปชวยเหลือ
สนับสนุนไดดวยดีไมสะเปะสะปะเทอะทะอีกตอไป
อันที่จริงเกษตรกรทั้ง 3 กลุมขางตนนั้น บัดนี้มีอยูแลวโดยอาจเกิดขึ้นทั้งโดยธรรมชาติและโดยการ
สนับสนุนของภาครัฐและเอกชน เพื่อสนองแนวทางการพัฒนาการเกษตรแนวใหมที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวทรงดําริขึ้น สําหรับในบางกรณีภาครัฐหรือเอกชนก็อาจจะเขามามีสวนรวมในการนําพากลุม
แทนที่จะใหการสนับสนุนอยูขางหลัง เชนกรณีการจัดทําการทําฟารมโดยมีสัญญา (Contract Farming) ซึ่ง
เปนระบบการผลิตระบบหนึ่งที่เกษตรกรแตละรายหรือหลายๆรายรวมตัวกันเปนกลุมวิสาหกิจชุมชน หรือ
เปนกลุมเกษตรหรือเปนสหกรณ เกษตรกรเหลานี้จะทําสัญญาหรือขอตกลงกับบริษัทเอกชน เพื่อทําการ
ผลิตสินคาเกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งหรือหลายๆ ชนิด ตามมาตรฐานอยางนอยที่สุดระดับใดระดับหนึ่ง ทํา
ใหผลผลิตที่ไดมีคุณภาพสอดคลองกับความตองการของตลาด เกษตรกรผูเขารวมหรือกลุมที่เขารวมจะ
ไดรับคําแนะนําดานวิชาการ ปจจัยการผลิต สินเชื่อและบริหารการตลาด อนึ่ง องคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) ก็เปนอีกองคกรหนึ่งในอนาคตที่สามารถเขามาใหการสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนดําเนินธุรกิจใน
รูปการทําฟารม โดยมีสัญญากับสินคาการเกษตรทุกชนิด เพราะ อ.ต.ก. เปนมือการตลาดของกระทรวง
เกษตรและสหกรณที่สามารถเขาไปชวยเหลือเกษตรกรที่ผลิตสินคาการเกษตรไดแตยังไมมีเอกชนรายใดสนใจ
เขามาทําการตลาดให
เมื่อกลับมาพิจารณาถึงเกษตรกรทั้ง 3 กลุมหรือตามบันใด 3 ขั้น นั้นจะพบวา วิธีการพัฒนาการ
เกษตรแนวทางนี้ตองใชรวมกับขอเสนอแนะอื่นๆ อีก 10 ขอขางตน จะทําใหกระทรวงเกษตรและสหกรณ
สามารถนําพาภาคเกษตรกรรมออกจากระบบการผลิตเพื่อยังชีพเขาสูระบบการผลิตแบบพอเพียงกอน
กอนที่จะกาวเขาสูระบบการผลิตแบบการตลาด วิธีการการเกษตรทฤษฎีใหมซึ่งเปนทฤษฎีภายใตปรัชญา
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งจะเป น ทางสายกลางให เ กษตรกรไทยเข า สู ส มรภู มิ ก ารแข ง ขั น ทางการค า สิ น ค า
เกษตรกรรมไดอยางยั่งยืน สามารถสรางความเปนธรรมดานรายไดและยกระดับรายได ฐานะ ความเปนอยู
ของเกษตรกรใหสูงขึ้น เพื่อใหครอบครัวเกษตรกรมีมาตรฐานการดํารงชีวิตดีขึ้น เทียบเทากับคนในสาขา
อาชีพอื่นและมีความสามารถอยางนอยก็พรอมที่จะรักษาตําแหนงผูสงออกสินคาเกษตรเปนอันดับที่ 6 ของ
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โลกไวไดในอนาคตอันใกลนี้ ดังนั้น จากคําถามที่ตั้งไวแตตน บัดนี้เราก็ไดรับคําตอบแลวโดยสรุปก็คือ ให
กระทรวงเกษตรและสหกรณนําการตลาดมาทําเอง ทําใหถูกต องแลว นําเอาวิ ธีการพัฒนาการเกษตร
แนวทางเกษตรทฤษฎีใหมภายใตหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวมาเปนวิธีการ
เคลื่อนยายเกษตรกรไทยออกจากเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence Economy) ผานเสนทางเศรษฐกิจ
พอเพียง (Sufficiency Economy) ซึ่งเปนทางสายกลางเพื่อกาวยางเขาสูเศรษฐกิจการตลาด (Market
Economy) อยางยั่งยืนตอไป
การสงเสริมการเกษตรในอนาคต
เมื่อพิจารณานโยบายเรงดวนที่กระทรวงเกษตรและสหกรณควรดําเนินการ 11 ขอขางตนนี้การ
สงเสริมการเกษตรก็เปนงานหนึ่งของกระทรวงที่ตองเขาไปรองรับการดําเนินงานดังกลาว กรมสงเสริม
การเกษตรในอนาคตจึงตองเขาไปดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายเรงดวนเหลานั้น ดังนี้
1) โดยที่กรมสงเสริมการเกษตรมีคนอยูทั่วทุกทิศ เปนมิตรแทของเกษตรกร เจาหนาที่สงเสริม
ระดับตําบลหรือที่เรียกวาเกษตรตําบลก็คือ บุคคลที่อาศัยอยูในถิ่นที่อยูของเกษตรกรและจะคุนเคยกับ
เกษตรกรและกิจกรรมตางๆที่เกษตรกรทําอยู เขาจะทราบถึงปญหาในการผลิตแลวยังชวยหาหนทางแกไข
ปญหาดานการผลิต แตที่ผานมาเขาจะไมเขาไปเกี่ยวของกับการตลาดโดยตรง เมื่อราคาผลผลิตตกต่ํา
เนื่องจากถูกพอคากดราคา เกษตรตําบลและเกษตรกรเองก็ไมทราบวาควรจะตองทําอยางไร ดังนั้นหาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดนโยบายใหมวาใหกรมสงเสริมการเกษตรเขาไปดูแลเกี่ยวของกับ
การตลาดโดยทํางานรวมกันกับองคการตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) และกระทรวงพาณิชย เพื่อวางแผน
การตลาด การแปรรูปและการผลิต เพื่อแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําในอนาคตแลวสรางอนาคตและความ
เปนธรรมดานอื่น ๆ ใหแกเกษตรกรดวย นโยบายใหมนี้จะสงผลใหเจาหนาที่สงเสริมการเกษตรทุกระดับ
ตองเรียนรูเรื่องการตลาดรวมกับเจาหนาที่ของ อ.ต.ก. และกระทรวงพาณิชย เพื่อนําความรูนั้นไปถายทอด
ใหแกเกษตรกรตอไป ซึ่ง ณ จุดนี้ กรมสงเสริมการเกษตรจึงตองทํางานสงเสริมเพิ่มขึ้นอีก 2 งาน คือ การ
สงเสริมการตลาด และการสงเสริมวิสาหกิจชุมชน โดยแตเดิมนั้นกรมสงเสริมการเกษตรทํางานสงเสริมอยู
แลว 2 งาน คือ การสงเสริมการผลิต และการสงเสริมเคหะกิจสําหรับสวนที่เกี่ยวของกับวิสหกิจชุมชนนั้น
แตเดิมรับทําหนาที่เพียงรับจดทะเบียนวิสหกิจชุมชนเทานั้น
2) เพื่อใหกรมสงเสริมการเกษตรสามารถทํางานในหนาที่ใหมเพิ่มขึ้นอยางนอย อีก 2 งานกรม
สงเสริมการเกษตรจําเปนตองมีการปรับโครงสรางและปรับปรุงการจางบุคคลกรเขามาทํางาน โดยตอง
รวมกับสวนภูมิภาค (จังหวัด) และสวนทองถิ่น (องคการบริหารสวนจังหวัดและตําบล) ปรับปรุงทั้ง
โครงสรางและบุคลากรใหสามารถรับงานดังกลาวที่เพิ่มขึ้นอีก 2 งาน อยางมีประสิทธิภาพตอไป
3) กรมสงเสริมการเกษตรตองเพิ่มอาสาสมัครเกษตรที่ดูแลภาคการผลิตสินคาขั้นปฐมภูมิอยูจาก
เดิมที่มีเพียงระดับตําบลๆ ละ 15 คน เมื่อมีงานสงเสริมการตลาดและงานสงเสริมวิสาหกิจชุมชนเพิ่มขึ้น
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองเพิ่มอาสาสมัครระดับหมูบานขึ้นมา อีกหมูบานละ 10 คน สงผลใหเพิ่มอาสาสมัคร
จากเดิมที่มีอยู 120,000 คน โดยประมาณไปเปน 920,000 คน ทั่วประเทศเพื่อดูแลสวนของสินคาที่เนา
เสียงาย สวนสินคาเกษตรแปรรูปตองไดรับการดูแลจากกลุมแมบานเกษตรกรที่มีอยูประมาณ 700,000 คน
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ทั่วประเทศอยางจริงจังตอไป เพื่อรองรับงานใหมที่เพิ่มขึ้นดังกลาวแลว ตลอดจนมีการปรับโครงสรางการ
ทํางานใหมทั้งในระดับสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น เชนที่เสนอไวตามขอ 2 ทําใหเชื่อไดวาการ
แกปญ หาด า นการตลาด การแปรรูป และการผลิต จะบังเกิ ดผลเป น กระบวนการที่เ ปนรู ป ธรรมชัด เจน
ตัวชี้วัดที่เห็นไดคือ ราคาสินคาตกต่ําจะมีโอกาสเกิดขึ้นนอยมาก เกษตรกรพอใจกับราคาผลผลิตที่เปนไป
ตามความคาดหมายที่วางไว
4) จุ ดสําคัญๆในกระบวนการบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยทางอาหารที่ท างกรมสงเสริม
การเกษตรตองเขาไปดูแลอยางใกลชิดรวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และสํานักงานมาตรฐาน
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ(มกอช.) โดยทําหนาที่ดูแลเรื่องการผลิตแบบเกษตรดีที่เหมาะสม (Good
Agricultural Practice -GAP) และ การผลิตอาหารตามหลักเกณฑวิธีการที่ดี(Good Manufacturing
Practice -GMP ) ตามลําดับ มกอช.จะทําหนาที่เปนผูกําหนดและรับรองมาตรฐาน (Accreditor) กรมการ
ขาว และกรมวิชาการเกษตรเปนผูตรวจสอบ (Inspector) สวนกรมสงเสริมการเกษตรเปนผูสงเสริมแนะนํา
(Advisor) เจ า หน า ที่ ส ง เสริ ม ในระดั บ ตํ า บลจะจั ด ตั้ ง ศู น ย GAP ขึ้ น ที่ ศู น ย บ ริ ก ารและถ า ยทอด
เทคโนโลยีการเกษตรประจําตําบล ซึ่งอาจจะเพิ่มสาขายอยตามบาน หรือ สํานักงานของผูใหญบานในทุก
หมูบาน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติเกี่ยวกับความปลอดภัยทางดานอาหารในระดับรากหญาอยางถึงรากถึง
โคน และเจาหนาที่สงเสริมระดับอําเภอจะจัดตั้งศูนยคัดแยกสินคาเกษตรที่สงเสริมใหเกษตรกรรูจักการทํา
GMP สินคาเกษตรที่เริ่มจากระดับอําเภอเปนตนไป ศูนยที่เกี่ยวของกับคุณภาพทั้ง 2 สวนนี้ คือจุดพลิกผันใน
การแกปญหาราคาผลผลิตตกต่ําไดอยางยั่งยืน ศูนยคัดแยกสินคาเกษตรที่อําเภอ จะเปนผูควบคุมคุณภาพ
สินคาและจะทําหนาที่รับคําสั่งซื้อและจัดหาสินคาเพื่อสงมอบใหแกลูกคาหรือพอคาคนกลางที่ดีในระดับ
เมืองทั้งในตลาดทั่วไปและตลาดในรานคาปลีก-คาสง สมัยใหม ตลอดจนหางสรรพสินคาและพอคาสงออก
ไดอยางมีประสิทธิภาพ อนึ่งการจัดตั้งศูนยคัดแยกนี้ไดมีการทดลองทําแลวใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต
เพื่อจัดการกับลองกองนับตั้งแตป 2549 เปนตนมา พบวาศูนยคัดแยกเปนระบบงานหนึ่งในหวงโซอุปทาน
และโลจิสติกตที่สําคัญมาก และสามารถแกปญหาลองกองลนตลาด ราคาตกต่ําไดเปนอยางดี ในขณะที่มี
เหตุการณความไมสงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใตคุกคามกิจกรรมดังกลาวอยางตอเนื่องอยู
5) ในธุรกิจทุกประเภทไมเวนแมกระทั่งธุรกิจทางการเกษตร ผูผลิตจําเปนอยางยิ่งตองเขาไป
แขงขันในตลาดโดยวิธีลดตนทุนการผลิต วิธีการลดตนทุนการผลิตที่เห็นไดชัดวิธีหนึ่งก็คือ การดําเนิน
นโยบาย สงเสริมการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP) และสงเสริมการเกษตรอินทรีย กิจกรรมทั้ง 2 ระบบนี้
คลายคลึงกันมาก เพราะมีขั้นตอนการทํางานเหมือนกันตางกันตรงที่อุปทานของวัสดุที่เปนปจจัยการผลิต
เชน ปุย ยาปราบศัตรูพืช น้ําชลประทาน ฯลฯ มีที่มาที่ตางกัน กลาว คือในระบบ GAP นั้น วัสดุปจจัยการ
ผลิตเหลานั้นยังคงมีที่มาจากสารเคมีสังเคราะห แตในระบบการผลิตแบบเกษตรอินทรียนั้น ไมมีสารเคมี
ที่มาจากการสังเคราะหแตประการใด ยกตัวอยาง ปุยที่ใชในระบบ GAP นั้น เกษตรกรจะไดรับคําแนะนํา
ใหใชปุยเคมีที่ถูกกับชนิดพืชที่ปลูก แตปริมาณการใชจะใชวิธีการที่เรียกวาปุยสั่งตัด คือใหใชปุยตามคา
วิเคราะหดินทําใหเกษตรกรสามารถลดตนทุนการผลิตโดยใชปุยลดลงไดมาก ขณะที่ปุยที่ใชในระบบเกษตร
อินทรียนั้นเกษตรกรจะไดรับคําแนะนําใหผลิตปุยอินทรียหรือปุยหมักไวใชเอง โดยใชขยะในครัวเรือนและ
จากไรนาซึ่งแนนอนวาตนทุนการผลิตก็จะลดลง เมื่อลดตนทุนไดและสินคาเกษตรที่ผลิตไดมีคุณภาพสูง
โดยมี ก ารตลาดรองรั บ ก็ เ ป นที่ แน ใ จว า เกษตรกรจะมี ร ายได ที่ดีขึ้ น มี ปญ ญามากขึ้ นที่ จะทํ า การลงทุ น
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เพิ่มเติมเพื่ออนาคตของครอบครัวตอไป เมื่อการตลาดเปนไปดวยดี การคาขายมีกําไร เกษตรกรก็พรอมที่
จะพึ่งตนเองได กาวตอไปเกษตรกรจะกาวเขาสูยุคเกษตรอินทรียและเกษตรปลอดสารพิษอยางแทจริง ซึ่ง
จะขอเรียกยุคนี้ว า ยุคการสงเสริมการเกษตรแบบยั่งยืนก็ได เพราะในยุคดังกลาวขอดีที่เห็นไดชัดคือ
ความสามารถในการลดตนทุนการผลิต ซึ่งการลดตนทุนการผลิตนี้ยังไมรวมตัวการลดตนทุนการผลิตโดย
การรื้อระบบการบริหารจัดการการผลิต และการขนสงที่ กระทรวงเกษตรและสหกรณจะเขามาชวยจัดการ
ตอไป ยิ่งลดตนทุนไดมากก็ยิ่งมีกําไรมากขึ้น ก็สามารถพึ่งพาตนเองไดมากขึ้น ดังนั้น เจาหนาที่สงเสริม
จําเปนอยางยิ่งที่จะตองมีความรูความเขาใจเปนพิเศษกับวิธีการผลิตแบบใชสารเคมีสังเคราะหตามความ
จําเปนหรือที่เรียกกันวา GAP กับวิธีการผลิตแบบไมใชสารเคมีสังเคราะหใดๆทั้งสิ้นในการผลิตสินคาแบบ
เกษตรอินทรีย
อนึ่ง สินคาเกษตรแบบปลอดสารพิษและสินคาเกษตรแบบเกษตรอินทรียจําเปนตองมีตลาดเปน
ของตนเอง โดยแยกชองจําหนายในตลาดใหชัดเจนวาชองใดเปนสินคาเกษตรทั่วไปที่ยังไมมีการควบคุม
คุณภาพและไมมีการควบคุมการใชสารเคมีโดยภาครัฐ กับสินคาปลอดสารพิษหรือสินคาเกษตรอินทรีย
โดยขั้นแรกในการรณรงคใหผูบริโภครูถึงความแตกตางของทั้ง 2 อยางนี้จากสินคาเกษตรทั่วไปที่ไมมีการ
ควบคุมก็คือ การที่เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรจะตองประสานงานกับศูนยอนามัยแมและเด็ก หรือสถานี
อนามัยตางๆ ตลอดจนโรงพยาบาลในอําเภอหรือจังหวัดทั้งของรัฐและเอกชน เพื่อขอที่วางจําหนายสินคา
ปลอดสารพิษและสินคาเกษตรอินทรีย ซึ่ งบัดนี้ทราบวามีการดําเนินการดังกลาวในหลายจังหวัดแลว
ปรากฏวาไดผลดีทําใหการตลาดตลอดจนการผลิตในเชิงเกษตรยั่งยืนนี้สามารถขยายตัวไดอยางรวดเร็ว
เปนที่ยอมรับของสังคมคนเมืองเปนอยางมาก
6) การสงเสริมไมวาจะเปนการสงเสริมการผลิต การสงเสริมเคหะกิจ การสงเสริมการตลาด หรือ
การส ง เสริ ม วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน จะกระทํ า โดยมี เ ป า หมายที่ ชั ด เจนกล า วคื อ ภายหลั ง จากที่ ก รมส ง เสริ ม
การเกษตรสามารถจําแนกสํามะโนครัวหรือทะเบียนเกษตรกรไดแลววาครัวเรือนใดจัดเขากลุมใดใน 3
ระดั บ หรื อ 3 ขั้ น ตอนของการเกษตรทฤษฎี ใ หม ก ารส ง เสริ ม ใดๆก็ ต ามสามารถที่ จ ะเริ่ ม ได โ ดยมี ฐ าน
เปรียบเทียบ (Benchmark) เจาหนาที่สงเสริมก็สามารถที่จะวางแผนและปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ
สามารถระบุวิธีการสงเสริมไดอยางมีประสิทธิภาพเชนกัน ไมวาจะเปนการสงเสริมแบบรายครัวเรือน
(รายบุคคล) หรือแบบกลุมหรือแบบมวลชน ซึ่งวิธีการสงเสริมทั้ง 3 วิธีการนี้เปนวิธีการมาตรฐานที่ใชเปน
ปกติอยูในกรมสงเสริมการเกษตรอยูแลว
อนึ่งเนื่องจากวันนี้มีชองสัญญาณโทรทัศนเพิ่มมากขึ้น กระทรวงเกษตรและสหกรณควรจัดตั้ง
ชองสัญญาณผานดาวเที ยมที่ คลอบคลุมพื้ นที่ทั่วโลกเนนการส งเสริมทั้ ง 4 งาน นั้นตลอดจนเพื่อการ
โฆษณาประชาสัมพันธสินคาเกษตรไทยไปทั่วโลกโดยจัดใหมีคําแปลหรือบทแปลที่อยูที่ขอบลางของจอ
ภาพยนตร (Subtitle) เปนภาษาอังกฤษ หรืออาจจะเปนภาษาจีนก็ไดในกรณีที่เราตองการเนนลูกคาที่เปน
คนจีนใหเขาใจเรื่องที่เรากําลังสงเสริมและเผยแพรอยูเพื่อทําใหครัวไทยสูครัวโลกเกิดเปนจริงตอไป
7) กรมสงเสริมการเกษตรจะทํางานวิจัยรวมกับกรมวิชาการเกษตร กรมการขาว และสวนราชการ
อื่นในกระทรวงเกษตรและสหกรณ ตลอดจนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ตั้งอยูในสวนภูมิภาคทั่วประเทศ
โดยเนนการวิจัยเพื่อการดัดแปลง(Adaptive Research) กอนที่จะไปใหคําแนะนําแกเกษตรกรในแตละ
ทองถิ่นตอไป
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8) กรมสงเสริมการเกษตรจะรวมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรและองคการตลาดเพื่อเกษตรกร
(อ.ต.ก.) เปนเจาภาพ ศึกษาแนวคิดเรื่องการวิเคราะหกระบวนการงาน ซึ่งจะคํานึงถึงกิจกรรมในการ
ดําเนินธุรกิจการเกษตรวาเปนสายโซที่เชื่อมโยงเหตุการณตาง ๆ ตั้งแตจุดเริ่มตนของขั้นตอนการผลิตไป
จนถึงจุดสิ้นสุ ดที่ โต ะอาหารของผูบ ริโภค ของสินคาเกษตรเจาปญหาแตละตัว เพื่อนําไปกํ าหนดแนว
ทางการจัดทําแผนการบริหารจัดการและการปฏิบัติการดานวิศวกรรมตาง ๆที่เกี่ยวของกับหวงโซอุปทาน
และโลจิสติกตของสินคาเกษตรทุกตัวที่กําลังเปนปญหาราคาตกต่ําอยูในปจจุบัน เพื่อนําเสนอกระทรวง
เกษตรและสหกรณพิจารณาสั่งการแกไขเปนกรณีๆไปอยางตอเนื่อง
9) มีการสงเสริมการผลิตของการเกษตรที่ทําควบคูไปกับการตลาดที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ
โดยกรมสงเสริมการเกษตรจะตองใหการสนับสนุนอยางจริงจังอยูรูปแบบหนึ่ง คือ การทําฟารมโดยมี
สัญญา(Contract Farming) การทําฟารมแบบนี้โดยทั่วไปมักจะริเริ่มโดยภาคเอกชนมีความตองการสินคา
เกษตรชนิดใดชนิดหนึ่งเปนการเฉพาะแลวไปรวบรวมเกษตรกรรายยอยในพื้นที่ที่เขาคิดวาเหมาะสมแก
การเพาะปลูกพืชหรือสินคาที่เขาตองการแลวทําสัญญากับกลุมเกษตรกรรายยอยเหลานั้น ที่อาจรวมตัวกัน
หลวมๆหรือรวมตัวกันเปนวิสาหกิจชุมชนวาจะรับซื้อสินคาที่กลุมเกษตรกรผลิตขึ้นมาโดยสินคานั้นจะตอง
มีคุณภาพขั้นต่ํากําหนดไวในสัญญาอาจระบุวาเกษตรกรจะไดรับคําแนะนําดานวิชาการ ปจจัยการผลิต
สินเชื่ อและบริ หารการตลาด และราคาที่ต กลงกัน และเกษตรกรจะตอบแทนธุรกิจเอกชนรายนั้ นเปน
ผลผลิตจากฟารมของเขา การทําฟารมแบบนี้บางที่ภาคเอกชนอาจถูกแทนที่โดยรัฐวิสาหกิจหรือสหกรณ
หรือ อ.ต.ก.ก็ได เจาหนาที่สงเสริมการเกษตรสามารถเปนตัวกลางชวยเชื่อมโยงระหวางกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนผูผลิตสินคาเกษตรกับพอคาหรือองคกรที่สนใจจะใหการสนับสนุนการทําฟารมแบบมีสัญญาไดกบั ทัง้
ตองทําหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการ หากมีกรณีพิพาทระหวางทั้ง 2 ฝายวามีความไมเปนธรรมเกิดขึ้น
บทสรุป
การที่ ไ ด พ รรณนาถึ ง ความทุ ก ข ย ากลํ า บากของเกษตรกรตลอดจนความวิ บั ติ ข องเศรษฐกิ จ
สิ่งแวดลอม ก็เพื่อจะใหทานทั้งหลายไดตระหนักถึงภัยที่คุกคามการเกษตรกรรมในประเทศนี้เพราะความ
ไมสมประกอบของระบบธุรกิจการเกษตรของเรา อยางไรก็ตามทางแกไขมีอยูแลว คือ ทําอยางไรจึงจะทํา
ใหองคประกอบทั้ง 8 ในระบบธุรกิจการเกษตรกาวไปพรอมกัน จึงไดระบุไวในนโยบายเรงดวนที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณตองรีบกระทํา เพื่อปลดปลอยใหองคประกอบหรือหนาที่ทั้ง 8 นั้นไดบูรณาการกันอยาง
จริงจัง จริงอยู การตลาดไมใชองคประกอบที่สําคัญกวาการวิจัย แตการขาดทั้งสองสวนใน 8 สวนนี้จะ
พลอยทํ า ให อี ก 6 ส ว นที่ เ หลื อ เป น อั ม พาต ผู เ ขี ย นจึ ง ขอให ก ระทรวงเกษตรและสหกรณ นํ า เข า มาซึ่ ง
การตลาด ใหการตลาดเขามาเปนองคประกอบหนึ่งในระบบงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณเสียที
ระบบธุรกิจการเกษตรก็จะครบองคประกอบครบวงจรกระทรวงเกษตรและสหกรณสามารถจัดการดาน
การตลาดควบคูไปกับองคประกอบอื่น ๆ อีก 7 ประการใหเปนรูปธรรม พืชเจาปญหาที่มักมีผลผลิตลน
ตลาดตามฤดูกาลทําใหราคาตกต่ําจนรัฐบาลตองเขาไปแทรกแซงเปนประจําซึ่งประกอบดวยขาวจาก 57
ลานไร มันสําปะหลังจาก 8 ลานไร ขาวโพดจาก 4.5 ลานไร ผลไมทั้ง 5 ซึ่งประกอบดวย เงาะ ทุเรียน
มังคุด ลองกอง และลําไย อีกไมเกิน 5 ลานไร พืชเหลานี้จะเปนกลุมพืชกลุมแรก ๆ ที่กระทรวงเกษตรและ
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สหกรณตองเอานโยบาย 8 ประสานและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสเขาไปจัดการอยาง
เต็มรูปแบบ ปญหาราคาผลผลิตตกต่ํา ปญหาการผลิตเพื่อสูญเปลาก็จะเบาบางลง ความทุกขยากของเกษตร
ทั้งหลายก็จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น
ยิ่งไปกวานั้น เมื่อนํานโยบายเอา 8 ประสานและการบริหารจัดการหวงโซอุปทานและโลจิสติกสนั้น
มาผสมผสานใชรวมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยผานทางบันได 3 ขั้น ใชวิธีการเกษตรทฤษฎีใหม 3
ขั้นตอน ปญหาตางๆ ของเกษตรกรที่เกิดขึ้นจากการกาวกระโดดจากเศรษฐกิจแบบยังชีพ (Subsistence
Economy) ไปเปนเศรษฐกิจแบบการตลาด (Market Economy) ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นแลววาไดนําความทุกข
ยากมาสูเกษตรกรไทยอยางไร ก็จะไดรับการแกไขไดโดยเปลี่ยนใหการกาวกระโดดนั้น กลายมาเปนการ
เดินผานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy) ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
เทานั้น ความทุกขยากทั้งหลายก็คลี่คลายไปไดในบัดดล เปนบุญของเกษตรกรและแผนดินไทยโดยแทจริง
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