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เกษตรและอาหารในยุควิกฤต 
 

ภาคเกษตรในฐานะแหลงที่มาของความม่ันคงทางอาหาร 
 ๑. ภาคเกษตรกรรมเปนแหลงผลิตอาหารที่สำคัญของไทย การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศท่ีผานมาได

อาศัยสวนเกินที่ผลิตไดจากภาคเกษตรเปนพื้นฐาน ปจจุบันแมวามูลคาการผลิตในภาคเกษตรจะมีสัดสวนเพียง

รอยละ ๑๐ ของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี) แตเปนแหลงจางงานของประชากรประมาณรอยละ 

๔๐ ของประเทศ ซึ่งโดยมากเปนเกษตรกรรายยอยท่ีอาศัยอยูในชนบท  ภาคเกษตรยังทำหนาที่เปนแหลงดูดซับ

แรงงานที่ไดรับผลกระทบจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจและการเงินดังที่เคยเกิดมาแลวในป ๒๕๔๐ ยังมีความ

สัมพันธใกลชิดกับการส่ังสมพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถ่ินอันหลากหลาย   

 

สภาพปญหาในปจจุบัน 
 การเขาถึงอาหารของคนจน   
 ๒. ภาวะเงินเฟอทีส่งูขึน้จากราคาน้ำมนัทีเ่พิม่ข้ึนสงผลใหตนทนุการผลิตอาหารเพิม่ข้ึนอยางตอเนื่อง  ระหวาง

มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๑  ราคาสินคาอาหารหลักๆท่ีสำคัญในตลาดโลกเพิ่มสูงข้ึนจากป ๒๕๔๙ ถึงรอยละ ๕๓๑  

ในประเทศไทย ประเด็นที่ไดรับความสำคัญยิ่งในชวงตนปที่ผานมา คือ ราคาขาวไดเพิ่มสูงข้ึนอยางกาวกระโดด  

เปนผลจากการที่ประเทศผูสงออกขาวรายอื่นในตลาดโลกลมเหลวในการผลิตขาวเนื่องจากภัยธรรมชาติและ

ความแปรปรวนของสภาพอากาศ ความต่ืนตระหนกในตลาดขาว และการกักตุนเก็งกำไร   

 ๓. การเพ่ิมขึ้นของราคาอาหารสงผลกระทบอยางมากตอคนจน โดยเฉพาะคนจนเมืองและชนบทซ่ึง

ไมไดเปนผูผลิตอาหาร  การสำรวจราคาสินคาเบ้ืองตนของมูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือขาย

สลัมสี่ภาค และคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทยซึ่งทำงานคลุกคลีกับคนจนเมือง ระหวางเมษายนถึง

พฤษภาคมในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา ราคาสินคาจำเปนของคนจนซึ่งโดยมากเปนรายการอาหารเพ่ิมสูงขึ้น

ตั้งแตรอยละ ๖-๑๐๓ โดยขาวเปนรายการที่มีการปรับเพิ่มมากที่สุด๒ ขณะที่ระดับรายไดไมไดปรับตัวสูงขึ้นตาม  

และถึงแมวาราคาขาวและอาหารโดยรวมจะปรับตวัลดลงในภายหลัง นอกจากน้ีในระดับนโยบายยังขาดหลักประกัน

ดานความมั่นคงทางอาหารของคนจนเมืองเพ่ือรองรับกับวิกฤตอาหารที่อาจเกิดขึ้นไดอีกในอนาคต 

 

 การพึ่งพิงสารเคมีและความปลอดภัยทางอาหาร  
 ๔. การนำเขาสารเคมีปองกันและกำจัดศัตรูพืชมีแนวโนมเพิ่มข้ึนทุกปอันเนื่องมาจากนโยบายการพัฒนา

ประเทศท่ีมุงขยายการสงออกสินคาเกษตร  ระหวางป ๒๕๓๗-๒๕๔๗ ปริมาณการนำเขาสารเคมีเพิ่มข้ึนกวา ๔ 

สมัชชาสุขภาพแหงชาติคร้ังที่ ๑ 
ระเบียบวาระท่ี ๓.๕ 

หลัก ๑ / ๕ 
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๑ 

๑ FAO, 2008, Soaring Food Prices: Facts, Perspectives, Impacts And Actions Required, High-Level Conference 

On World Food Security: The Challenges Of Climate Change And Bioenergy, HLC/08/INF/1.  
๒ มูลนิธิเพื่อการพัฒนาแรงงานและอาชีพ เครือขายสลัมสี่ภาค และคณะกรรมการสมานฉันทแรงงานไทย, ๒๕๕๑, “การสำรวจ

ราคาสินคาอุปโภคบริโภค ๙ ตัวอยาง ท่ีสงผลกระทบตอประชาชน”.  
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เทาตัว  และแมวาการใชสารเคมีจะทำใหผลผลิตตอไรเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ ๒.๕ ตอป แตเกษตรกรตองใชสาร

เคมีในอัตราท่ีเพ่ิมขึ้นมากกวาเดิม คือรอยละ ๑๓.๒ ตอป การใชสารเคมีทางการเกษตรสงผลเสียตอสุขภาพของ

เกษตรกรโดยตรง ขอมูลการเฝาระวังความเส่ียงของเกษตรกรจากการตรวจเลือดพบวา เกษตรกรมีความเสี่ยง

ทางสุขภาพสูงขึ้นจากรอยละ ๑๖ ในป ๒๕๔๐ เปนรอยละ ๒๙ ในป ๒๕๔๕๓ ประมาณการวา ตนทุนสุขภาพ

ของเกษตรกรและตนทุนอื่นๆที่รัฐตองเสียไปเพื่อควบคุมและติดตามผลจากการใชสารเคมีอาจสูงถึง ๕.๔ พันลาน

บาทตอป เทยีบเทามลูคาการนำเขาปุยเคมแีละสารเคมกีำจัดศัตรพูชืในแตละป๔ การใชสารเคมีเขมขนในการเกษตร

เชนนี้ทำใหเกิดปญหาการตกคางของสารเคมีในอาหาร  สรางความเสี่ยงและเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภคใน

ประเทศอยางมาก  และยังทำใหเกิดปญหาสินคาสงออกถูกตีกลับจากตางประเทศอีกดวย   

 
 ฐานทรัพยากรเสื่อมโทรมและความขัดแยงดานทรัพยากร 
 ๕. ฐานทรัพยากรเปนปจจัยพื้นฐานสำคัญของภาคเกษตร  ซึ่งกำลังประสบปญหาหลักสองประการ คือ 

ความเสื่อมโทรมของฐานทรัพยากรธรรมชาติ เชน การปนเปอนของสารเคมีและสารพิษในดิน ดินเสื่อมโทรม 

การชะลางหนาดิน น้ำเสีย และอากาศเปนพิษ เปนตน  อันเกิดมาจากวิถีการผลิตและการบริโภคที่ไมเปนมิตร

กับสิ่งแวดลอม  สงผลตอเน่ืองถึงคุณภาพดานความปลอดภัยทางอาหาร  และ ปญหาความขัดแยง การกระจุก

ตัวและการแยงชงิทรัพยากรระหวางภาคเกษตรกรรมและอตุสาหกรรม และระหวางภาคเกษตรดวยกนั โดยเฉพาะ

ทรัพยากรน้ำและที่ดิน  กลาวคือ 

     ๕.๑ กรณีที่ดิน มีการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในมือเอกชนซึ่งถูกปลอยทิ้งไวใหรกรางวางเปลา

และไมไดทำประโยชน  ขณะที่ยังมีเกษตรกรไรที่ดินทำกินอีกเปนจำนวนมาก  ซึ่งโครงการปฏิรูปที่ดินที่ผาน

มาสามารถกระจายการถือครองท่ีดินไดเพียงเล็กนอย และสวนมากเปนที่ดินปาสงวน นอกจากน้ี การรุกคืบของ

อุตสาหกรรมและเมืองเขาสูพื้นที่เกษตรปรากฎใหเห็นอยางตอเนื่อง ยิ่งราคาอาหารแพงข้ึน ยิ่งทำใหเกิดแรง

กดดันตอที่ดินในการถือครองหรือทำกินอยูของเกษตรกรมากขึ้น  เพราะนักลงทุนทั้งในและตางประเทศสนใจท่ีจะ

นำที่ดินมาลงทุนเพื่อทำกำไร   

     ๕.๒ กรณีน้ำ ความขัดแยงสวนหนึ่งเกิดจากนโยบายหรือโครงการของรัฐที่ใหความสำคัญกับภาค

อุตสาหกรรมมากกวา  โดยการผันน้ำที่ภาคเกษตรใชประโยชนอยูใหกับอุตสาหกรรม  ทำใหเกษตรกรไมสามารถ

ทำการผลิตได  และยังกอใหเกิดความขัดแยงภายในทองถ่ิน  

 

 หนี้สินของเกษตรกร 
 ๖. ปญหาหนี้สินเกษตรกรเกิดการจากกูเงินมาลงทุนดานการเกษตรและใชสอยในชีวิตประจำวัน แต

เกษตรกรไมสามารถชำระหน้ีไดทัน เปนผลมาจากราคาสินคาเกษตรตกต่ำและตนทุนการผลิตสูง โดยเฉพาะ

ตนทุนดานสารเคมีทางการเกษตรซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามราคาน้ำมัน ขณะเดียวกัน เพื่อจะรักษาระดับผลผลิตใหได

เทาเดิม เกษตรกรมีแนวโนมจะตองใชสารเคมีในอัตราที่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย  สงผลใหเกษตรกรไมสามารถชำระหนี้ได  

และตองไปกูหนี้จากแหลงอื่นทั้งในและนอกระบบเพื่อมาหมุนใชหนี้ จนหนี้สินเกษตรกรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็วตัวเลข

หนี้สินของเกษตรกรของสำนักงานสถิติแหงชาติซึ่งสำรวจในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๑ พบวา เกษตรกรที่มีที่ดิน

๓ อางใน คณะกรรมการสุขภาพแหงชาติ, ๒๕๕๑, “รายงานผลการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแหงชาติครั้งที่ ๑/๒๕๕๑”, วาระ

พิจารณาเรื่องการพฒันานโยบายและยทุธศาสตรเพือ่ลดผลกระทบดานสุขภาพจากการใชสารเคมปีองกนักำจัดศตัรูพชื, ๑๔ มกราคม.  
๔  เพิ่งอาง. 
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เปนของตนเองหรือเชาที่ดินมีรายไดเฉลี่ยเดือนละ ๑๒,๑๐๓ บาทตอครัวเรือน แตมีหนี้สินเฉลี่ย ๑๐๗,๒๓๐ บาท  

สวนเกษตรกรรับจางมีรายไดตอเดือน ๙,๗๕๙ บาทตอครัวเรือน แตมีหนี้สินเฉลี่ย ๖๒,๙๙๕ บาท๕      

 
 ความเหลื่อมล้ำทางสังคมระหวางภาคเกษตรและภาคการผลิตอื่น 
 ๗. ราคาสินคาเกษตรตกต่ำ ปญหาหน้ีสินรุงรัง การขาดสวัสดิการและหลักประกันความม่ันคงทำให

สถานภาพทางสังคมของเกษตรกรต่ำกวาภาคอื่น ๆ ท้ัง ๆ ท่ีเปนฐานสำคัญรองรับการพัฒนาประเทศและเปน

ฐานความม่ันคงทางอาหาร เกษตรกรจงึขาดศักดิศ์รแีละความภาคภมูใิจในอาชีพของตน รายไดหรอืเงินกูทีเ่กษตรกร

ไดรับมาสวนหนึ่งจึงมักถูกนำไปจายสำหรับการศึกษาของบุตรหลานในสาขาอาชีพอื่นนอกเหนือจากภาคเกษตร  

ทุกวันนี้ ลูกหลานเกษตรกรจำนวนไมนอยขาดทักษะและความรูในการทำเกษตร  ละท้ิงชนบทและอาชีพเกษตร

เพ่ืออพยพไปทำงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการในเมืองแทน  โดยอายุเฉลี่ยของเกษตรกรรุนปจจุบันสูงขึ้น  

และชุมชนเกษตรชนบทเหลือแตผูสูงอายุและเด็ก  เกิดผลกระทบทางสังคมเนื่องจากครอบครัวไมไดอยูรวมกัน  

และยังมีปญหาขาดแรงสนับสนุนจากภาครัฐทั้งในแงงบประมาณ การศึกษาวิจัย การพัฒนาคนและการสราง

แรงจูงใจ   

 

แนวโนมและความทาทายในอนาคต 
 ๘. จากสถานการณปญหาขางตน หากยังไมมีนโยบายดานเกษตรและอาหารในเชิงรุกและเชิงรับที่

เหมาะสม  จะทำใหเกษตรกรรายยอยตองทำการผลิตโดยพึ่งพิงสารเคมีตอไป  ขณะเดียวกันประสบปญหาหน้ี

สินพอกพูน และสถานภาพทางสังคมที่เหล่ือมล้ำ  คนจนมีความเสี่ยงตอการเขาถึงอาหาร   ประชาชนผูบริโภคมี

ความเสี่ยงจากการบริโภคอาหารที่ไมปลอดภัย และขาดเสถียรภาพความม่ันคงทางอาหารเนื่องจากฐานทรัพยากร

อาหารเส่ือมโทรม โดยมีตัวเรงที่สำคัญ คือ 

     ๘.๑  การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและแนวโนมภัยธรรมชาติที่จะเกิดบอยครั้งขึ้นอันเนื่องมา

จากภาวะโลกรอนจะทำใหการผลิตในภาคเกษตรมีความเส่ียงสูงขึ้นมาก หากไมมีการเตรียมการดานองคความรู

และทรัพยากรท่ีจำเปนสำหรับการปรับตัว  จะทำใหเกษตรกรรายยอยตองประสบกับการขาดทุนและภาวะหนี้สิน 

     ๘.๒ ราคาน้ำมันที่เพิ่มระดับขึ้นอยางตอเนื่องทำใหตนทุนการผลิตทางการเกษตรท่ีเกี่ยวเนื่องกับ

น้ำมัน เชน ราคาปุยเคมี ราคาน้ำมันที่ใชในเครื่องจักรกลการเกษตร มีราคาสูงข้ึน  ในป ๒๕๕๐ รายจายดาน

พลังงานของภาคชนบทซ่ึงสวนใหญเปนน้ำมันที่ใชในการขนสง คิดเปนคาใชจายถึง ๓๐% ของรายจายครัวเรือน

ทั้งหมด๖ สงผลกระทบตอรายจายโดยรวมของครัวเรือน นอกจากน้ี ความตองการหาพลังงานทดแทนจากพืช

น้ำมันสรางแรงกดดันตอการใชที่ดินของเกษตรกรรายยอยเพิ่มข้ึน   

 ๙. ดังนั้น โจทยที่สำคัญสำหรับนโยบายดานเกษตรและอาหารของไทยในอนาคตจึงอยูที่วา จะ

สนับสนุนความเขมแข็งและคุณภาพชีวิตของเกษตรกรรายยอยและชุมชน และเสริมสรางความมั่นคงทางอาหาร

บนฐานความย่ังยืนของฐานทรัพยากรอาหารไดอยางไร 

 

ประเด็นพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแหงชาติ 
 ขอใหสมัชชาสุขภาพแหงชาติพิจารณารางมติในเอกสารรางมติ ๑ / ๕ 

 

 ๕  แรงงานไทยชีช้ำหนี้สินล้ำรายได”, ไทยรัฐ, ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๑  
๖ กองบรรณาธิการ, ๒๕๕๑, “ปญหาพลังงานขาดแคลน วิกฤตที่ตองเตรียมการรับมือ”, เกษตรกรรมธรรมชาติ, ฉบับที่ ๑ ปที่ ๑๑, 

หนา ๑๖. 


