Seminar Paper Series

No.6

"สถานการณขาวยากหมากแพง:
โอกาสหรือวิกฤตสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
หองประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะทํางานสัมมนาและการเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

Seminar Paper Series

No.6

"สถานการณขาวยากหมากแพง:
โอกาสหรือวิกฤตสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย”
วันที่ 22 พฤษภาคม 2551
หองประชุมชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร

คณะทํางานสัมมนาและการเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

คํานํา
ดวยมีความเชื่อมั่นวาหนาที่หลักของสถาบันการศึกษาคือการใหบริการทางวิชาการแกสังคมสวนรวม
โดยไมคิดมูลคา คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร จึงไดจัดตั้ง 'คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร' ขึ้น
เพื่อปฏิบัติภารกิจในการเผยแพรองคความรูทางเศรษฐศาสตรสูสังคม
ในการนี้ คณะทํางานทํางานสัมมนาและเผยแพร ไดจัดการสัมมนาเรื่อง “สถานการณขาวยากหมาก
แพง: โอกาสหรือวิกฤตสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย” เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2551 ณ หองประชุมชั้น 5
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทาพระจันทร การสัมมนาครั้งนี้ไดรับเกียรติจาก รศ.ดร.นิพนธ
พัวพงศกร ดร.สุภาพรณ อนุชิราชีวะ คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล และคุณวิฑูรย ปญญากุล เปนวิทยากรการสัมมนา
และมี รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ เปนผูดําเนินการสัมมนา
คณะทํ า งานสั ม มนาและเผยแพร ข อขอบคุ ณ นางสาวธั ญ ญพร เรื อ นรุง โรจน รุ ง ที่ ไ ด ถ อดเทปและ
เรียบเรียงการสัมมนาไดอยางเรียบรอยสมบูรณ
อนึ่ ง ไฟล เ สี ย งและเอกสารประกอบการสั ม มนา ท า นผู ส นใจสามารถดาวน โ หลดได ที่ เ ว็ บ ไซต
http://www.econ.tu.ac.th
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
กันยายน 2551

(1)

รายนามคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ผศ.ดร.วัชรียา โตสงวน
รศ.ดร.ธาตรี จันทรโคลิกา
อ.ปกปอง จันวิทย
ผศ.ดร.ภูรี สิรสุนทร
อ.วศิน ศิวสฤษดิ์
คุณดาราวรรณ รักษสันติสกุล
คุณเบญญาภา วิศาลเจริญยิ่ง

ที่ปรึกษาคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ที่ปรึกษาคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ผูอํานวยการคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
ผูประสานงานคณะทํางานสัมมนาและเผยแพร
เจาหนาที่คณะทํางานสัมมนาและเผยแพร

(2)

สถานการณขาวยากหมากแพง: โอกาสหรือวิกฤตสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย

1

รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ (สรุปเนื้อหาการกลาวนําการสัมมนาโดย Mr. Cherian Mathews)
คุณแมทธิว (Mathews) ไดพูด 3 ประเด็นใหญๆ ประเด็นแรก ทานพูดถึงความเปนมาหรือวาลักษณะการทํางาน
ของอ็อกซแฟม (Oxfam) และสิ่งที่อ็อกซแฟมทําอยูนั้นเปนการทํางานกับกลุมคนยากจนในประมาณ 70 ประเทศ
ทั่วโลก ประเด็นใหญๆ ก็เกี่ยวกับเรื่องความเปนอยู ความจําเปนขั้นพื้นฐาน เรื่องเกี่ยวกับหญิงชาย (Gender
Issue) และสิทธิของคนยากจน โดยที่อ็อกซแฟมจะทํางานตั้งแตระดับชุมชน จนมาถึงระดับประเทศ และทํางาน
เชื่อมโยงกับสถาบันในระดับโลกหลายที่ ในประเทศไทยเองอ็อกซแฟมมีการทํางานเกี่ยวกับกลุมเครือขายประมง
และเรื่องการเขาถึงยา
หลังจากนั้นคุณแมทธิวไดพูดถึงประเด็นที่สอง ในเรื่องสถานการณความวิกฤตดานอาหารในปจจุบัน
วา สิ่งที่อ็อกซแฟมพยายามมองจะมองจากมุมมองของคนจน ซึ่งมีทั้งคนจนที่เปนผูบริโภคที่ยากจน และผูผลิต
ที่ยากจน
ประเด็นสุดทายที่คุณแมทธิวฝากเอาไวคือ ตั้งคําถามเกี่ยวกับบทบาทของประเทศไทยในฐานะที่เปน
ผูสงออกขาววา ประเทศไทยรัฐบาลไทยนั้นมีบทบาทอยางไร และมีมาตรการอะไรบางในการที่จะดําเนินการ
ทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อที่จะแกปญหาเหลานี้ ในระยะสั้นก็อาจจะเปนปญหาเรื่องราคา เรื่องความมั่นคง
ทางอาหาร แตวาในระยะยาวจะมองไปถึงเรื่องประสิทธิภาพการผลิตและความยั่งยืนของภาคเกษตร
ดิฉันคิดวานี่คือประเด็นหลักๆ ที่คุณแมทธิวฝากไววา สุดทายแลวก็คาดหวังวา เวทีนี้คงจะเปนเวที
ที่เราจะไดแลกเปลี่ยนกัน เพราะวามีทั้งนักวิชาการ คนที่ทํางานเคลื่อนไหว เอ็นจีโอ ที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
จากหลายๆ ทาน จากหลายๆ พื้นที่ที่มารวมงานในวันนี้ เราคงไดแนวคิดหรือความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ
กับ สิ่ง ที่ รัฐ บาลไทยอาจจะมีมาตรการหรื อ สิ่ ง ที่พ วกเราจะดํา เนินการตอ ไปเพื่อ แกป ญ หาในเรื่อ งของวิก ฤต
ดานอาหาร
โอกาสตอไปขออนุญาตเรียนเชิญวิทยากรทั้ง 4 ทานขึ้นมาบนเวที เรียนเชิญ รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร
คณบดีคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทานที่ 2 ดร.สุภาภรณ อนุชิราชีวะ ผูประสานงานโครงการ
เกษตรและประมงชายฝงของอ็อกซแฟม ทานที่ 3 คือ คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล กรรมการผูจัดการบริษัทสวิฟท
ทานสุดทายคุณวิฑูรย ปญญากุล จากกลุมกรีนเนท และก็มีความเชี่ยวชาญ เขียนหนังสือมากมายเกี่ยวกับเรื่อง
เกษตรอินทรีย ขออนุญาตวาแตละทานในรอบแรกนาจะมีเวลาประมาณ 15 นาทีที่จะพูดใหความเห็นในรอบแรก
เรียนเชิญจากอาจารยนิพนธกอน แลวก็ตอดวยคุณไพชยนต คุณสุภาภรณ และคุณวิฑูรย เชิญคะ
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รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ผมอยากจะพูดถึงเรื่องสาเหตุและผลกระทบ แลวตอนทายเรื่องแนวทางแกไขก็จะ
พูดถึงเรื่องเมืองไทย จะตอประเด็นของคุณแมทธิวเรื่องขาวนิดหนอย
เรื่องขาวยากหมากแพงนี่ ราคาสินคาเกษตรมี 4 ตัวขึ้นสูงในรอบรอยป ราคาแทจริง ตัวเลขราคาพืชผล
ชนิดตางๆ ตอนหลังจะเริ่มสูงขึ้น ภาวะราคาอาหารแพงเกิดขึ้นครั้งสุดทายในป 2516-17 ถายังจํากันได อันนั้น
สรางความแตกตื่นเลย แลวก็มีหนังสือเลมหนึ่งออกมา Limit to Growth ตามแนวความคิดของมัลธัส1 (Malthus)
แต ว า หลั ง จากนั้ น เศรษฐกิ จ โลกไม ไ ด เ ป น ไปตามคํ า พยากรณ ข องแนวคิ ด ของมั ล ธั ส มี ป ฏิ วั ติ เ ขี ย วเกิ ด ขึ้ น
แลวเศรษฐกิจโลกก็เจริญเติบโตอยางรวดเร็ว ความตองการอาหารก็เพิ่มชาลงในขณะที่ประชากรโลกก็เพิ่มชา
ลงดวย ฉะนั้นมัลธัสก็ไมเกิด แตภาวะขาวยากหมากแพงครั้งนี้ก็เกิดคําถามขึ้นอีกวาแนวคิดมัลธัสจะเปนจริงไหม
ก็มีนิตยสารที่เพิ่งออกมาบอกวาไมมีทาง ปฏิเสธเลยวาไมมีทาง ผมเชื่อวาตองใชเวลากวาจะปรับตัวในครั้งนี้
สาเหตุ ผมอยากจะแบงเปน 2 กลุมใหญๆ สาเหตุระยะยาวกับสาเหตุระยะสั้นกับกลาง สาเหตุระยะสั้น
กับกลางนี่จะพูดทีหลัง เพราะตัวนั้น ทฤษฎีผมก็คือวา ระยะสั้นระยะกลางมันมีปจจัยที่ทําใหราคาสินคาอาหาร
สูงขึ้นผิดปกติโดยเฉพาะราคาขาว และผมพูดเมื่อสัมมนากับมูลนิธิขาวเมื่อเดือนที่แลววา มันเปนราคาฟองสบู
แตเมื่อพูดวาเปนราคาฟองสบูแลวแปลวาราคาขาวจะปรับลงมาต่ําเหมือนเดิมหรือเปลา คือไมใช จะสูงกวา
ในอดีต แตราคาที่เปนอยูเปนราคาฟองสบูแนนอน ผมคอนขางเชื่อวาแนนอน แตคําพยากรณก็คือคําพยากรณ
มันมีโอกาสที่ถาปนี้ดินฟาอากาศไมดี เปนเหมือนกัน มันไมแน
ประเด็นแรกกลุมแรกของสาเหตุระยะยาวคือกลุมดานอุปสงค การเพิ่มของประชากร แมวาอัตราการ
เพิ่มของประชากรหลังจากทศวรรษ 1970 แลว อัตราเพิ่มประชากรจะลดเหลือ 1.2 เปอรเซ็นต เทียบกับ
2 เปอรเซ็นตในอดีต แตประชากรสวนใหญเพิ่มขึ้นในประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งเพิ่มปละ 78 ลานคน
นอกจากประชากรเพิ่ ม แล ว การเติ บ โตของรายได ใ นประเทศกํ า ลั ง พั ฒ นาจะทํ า ให ค วามยากจน
ในประเทศกํา ลัง พัฒนาลดลง เมื่อความยากจนลดลง คนเหลา นี้มีอํา นาจซื้อมากขึ้น ก็จ ะบริโ ภคสิน คา ขา ว
สินคาแปง พวกคารโบไฮเดรตมากขึ้น อันนี้ความตองการจะเพิ่ม แลวพออีกระดับหนึ่ง ทฤษฎีเศรษฐศาสตร2
บอกวาพอมีสูงขึ้นไปอีก คุณจะกินอาหารนอยลงโดยเฉพาะคารโบไฮเดรตจะเริ่มลด แตเมื่อลดคารโบไฮเดรต
คุณรวยขึ้น คนในประเทศกําลังพัฒนารวยขึ้น เริ่มกินเนื้อสัตว เริ่มกินเนื้อวัว เริ่มกินเนื้อไก อุปสงคตอธัญพืชที่ใช
เลี้ยงสัตวจะมากกวาการกินแปง เพราะวาเนื้อวัวหนึ่งกิโลตองใชขาวโพด 7 กิโล หมูหนึ่งกิโลตองใชขาวโพด 6.5
กิโล ไกหนึ่งกิโลตองใชขาวโพด 2.6 กิโล ฉะนั้นคุณตองใชธัญพืชเพิ่ม แลวพอคนรวยขึ้นกินผักผลไมนี่แยงที่ดินอีก
แยงที่ดินไปจากพืชพื้นฐานเบื้องตน พอรวยไปอีกก็กินอาหารแปรรูปที่มากับบรรจุภัณฑที่มากับการบริการ ตอนนี้
พวกนี้ไมคอยกระทบแลว ราคาอาหารเพิ่ม พวกนี้จะโดนกระทบเล็กนอย เพราะไปกินบริการ แพ็คเกจดีๆ หรือไม
ก็ไปซื้อเฟอรนิเจอร ไปซื้อเสื้อผาซึ่งจะมากระทบเรื่องภาคอาหารเชนเดียวกัน
การคาดคะเนของความตองการอาหารโลกโดยธนาคารโลกคาดวา ความตองการอาหารจะเพิ่มขึ้นอีก
เทาตัวในป 2050 เมื่อเทียบกับปจจุบัน 50 เปอรเซ็นตของการเพิ่มขึ้นนี้มาจากการเติบโตของประชากรในประเทศ

1

มัลธัสมองวาประชากรโลกจะเพิ่มจํานวนแบบยกกําลัง (Exponential)ขณะที่การผลิตอาหารจะเพิ่มไดแบบเสนตรง (Linear)
เทานั้น ดวยการนําที่ดินแปลงใหมมาใชทําการเกษตร ดังนั้นหากไมมีการควบคุมการเพิ่มของประชากรหรือการพัฒนาระบบ
การผลิตอาหาร ใหอัตราการเพิ่มสมดุลกันอาจเกิดปญหาได อนึ่งมัลธัสไมไดคํานึงถึงการพัฒนาดานเทคโนโลยีการเกษตร ที่ชวยให
สามารถเพิ่มผลผลิตตอไร
2
กฎของแองเกิล (Engel’s Law) กลาววาสัดสวนของรายจายคาอาหารจากคาใชจายทั้งหมดจะลดลงเมื่อรายไดเพิ่มขึ้น
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กําลังพัฒนา อีก 50 เปอรเซ็นตมาจาการเพิ่มของรายไดของประชากรในประเทศกําลังพัฒนา ครึ่งหนึ่งรายได
ครึ่งหนึ่งประชากร ประชากรในประเทศกําลังพัฒนา ในครัวเรือนที่มีรายได 16,000 เหรียญจะเพิ่มจาก 352 ลาน
คนเปน 2 พันลานคนในป 2030 เยอะมาก คนที่มีสตางคเพิ่มขึ้น เพราะฉะนั้นจํานวนคนจนที่ลดลงตรงนี้เปนตัว
แปรที่สําคัญที่สุดที่จะกําหนดความตองการอาหารในอนาคต ตัวนี้สําคัญมาก ...นั่นดานอุปสงค
อุปทาน - อุปทานเพิ่มไมทัน รัฐบาลกับองคกรระหวางประเทศลดการลงทุนในภาคเกษตรหลังจาก
ปฏิวัติเขียว เพราะหลังจากปฏิวัติเขียวราคาอาหารลดลงมาตลอด ธนาคารโลกลดการใหเงินกู เงินกูภาค
การเกษตรลดจาก 30 เปอรเซ็นตในป 1980 เหลือ 12 เปอรเซ็นตในป 2007 ODA3 ภาคการเกษตรเหลือเพียง
4 เปอรเซ็นตของ ODA ทั้งหมด บริษัทขามชาติเนนวิจัยจีเอ็มโอ (GMO: Genetically Modified Organism)
ที่ลดการใชยาฆาแมลง และใหเกษตรกรมาซื้อเมล็ดพันธุทุกฤดูกาลแทนการเพิ่มผลผลิตโดยตรง เพราะนั่นไมใช
เปาหมายที่ใชทํากําไรของเขา ฉะนั้นจะเห็นวาผลผลิตมันเริ่มแตะแลว แมกระทั่งขาวนาปรังของไทย เวลานี้เปน
4 ตั น ต อ ไร แ ล ว เวลานี้ เ ริ่ ม ถึ ง จุ ด อิ่ ม ตั ว แล ว แล ว เป น อย า งนี้ ทั่ ว โลก ข า วมหั ศ จรรย จ ากอี รี่ (IRRI:
The
International Rice Research Institute) ก็ถึงจุดอิ่มตัวแลว ตอนนี้มันตองไปสูซูเปอรไรซ (Super Rice) ไปสู
อะไรตางๆ มันเริ่มอิ่มตัวทั่วโลก แลวเมื่ออิ่มตัวทั่วโลก ถาจะวิจัยแลวใหเพิ่มผลผลิตตอไรอีก ใชเวลา 10 -15 ป
แตโชคดีเพิ่งอานขาวจากอีรี่เมื่อวันกอนวาเวลานี้มีงานวิจัยใหมที่ไมใชเปนจีเอ็มโอ แตเปนการ ผมเรียกมันไมถูก
เปนการโกหกยีน แลวการหลอกยีนมันจะสามารถทําใหสามารถเพิ่มยีน สามารถดึงลักษณะที่สําคัญของยีนได
แลวทําใหไดผลผลิตเพิ่มขึ้นในเวลารวดเร็วแทนที่จะใชเวลา 10 ป อาจจะใชเวลา 5 ปได เรื่องพวกนี้เปนเรื่องที่
ตองตามอยูตลอดเวลา แตอยางไรก็ตาม 4-5 ปขางหนานี้ โอกาสที่ผลผลิตตอไรจะเพิ่มขึ้นนั้นลําบาก
ปจจัยที่ 2 ซึ่งไมเชิงระยะยาวทีเดียว เปนระยะกลาง คือสต็อกธัญพืชทั่วโลกลดลง รัฐบาลประเทศ
พัฒนาหลายประเทศ ในอดีตเวลาที่ไปชวยเหลือเกษตรกรก็ใชวิธีซื้อธัญพืชมา แลวก็เก็บสต็อกไว ทีนี้สต็อก
มันแพงมาก ตอนหลังก็ใชวิธีจายเงินชวยโดยตรง เมื่อเปนเชนนี้สต็อกในประเทศพัฒนาแลวลดลง แลวจีน
อินเดียสต็อ กก็ลดลงดว ย ลดลงอยางมาก แลว ปญหาเรื่องมลพิษ (pollution) ก็เปนป ญหาที่ทําใหพื้น ที่
ในการเกษตรมีขอจํากัดลงดวยเชนเดียวกัน
ระยะกลางกับระยะสั้นผมบรรยายสั้นๆ วา สต็อกธัญพืชลดลง แลวเกิดปญหาดินฟาอากาศทําให
ผลผลิตทั่วโลกลดลงในปสองปที่ผานมา แลวรัฐบาลในประเทศผูสงออกตกใจ ก็เริ่มงัดมาตรการจํากัดการสงออก
ผูนําเขาก็แตกตื่นรีบสั่งซื้อขาวจํานวนมาก ปจจัยพวกนี้เปนตัวสําคัญที่ดันราคาขึ้น แลวยังมีปจจัยเสริมตัวอื่นๆ
การเก็งกําไรในตลาดสินคา คาเงิน อะไรตางๆ เขามาเสริม พวกนี้ก็เลยกระพือใหราคาสงออกพุงสูงผิดปกติ
จนกระทั่งผมเชื่อวามันเปน “ราคาฟองสบู”
กรณีขาวเปนกรณีพิเศษ เพราะตลาดขาวบางมาก คําวาบาง เหมือนตลาดหุน คือผลผลิต ผลิตกัน 400
กวาลานตันขาวสาร แตซื้อขายกันในตลาดโลกเพียง 6 เปอรเซ็นตกวาๆ เทานั้นเอง เมื่อซื้อขายบางมาก อะไร
ก็ตามที่มีกระทบ มีฝนแลง ผลผลิตลดลงไปแคแสนตันสองแสนตันนี่ราคาพุงเลยนะครับ สมัยกอนเปนที่รูกัน
ในบรรดาหยงวาวันไหนที่มีเรือขาวเขามาในประเทศไทย แลวมีคําสั่งซื้อขาวสักแสนตันราคาจะพุงกระฉูดไป
3

ODA (Official Development Aid) คือความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการ เปนความชวยเหลือของภาครัฐบาลที่
ประเทศพัฒนาแลวใหกับประเทศกําลังพัฒนา เพื่อการปรับปรุงโครงสรางเศรษฐกิจ มาตรฐานความเปนอยู การพัฒนาทรัพยากร
มนุษยและสถาบันตางๆ เพื่อการพัฒนา ประกอบดวยความชวยเหลือ 3 ดานหลัก คือ ความชวยเหลือใหเปลา ความรวมมือทาง
วิชาการ และเงินกู
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ทันทีทันใด จากกรุงเทพนี่สงผานไปนครสวรรค แลวก็ไปจังหวัดที่เก็บเกี่ยวขาวอยางรวดเร็วภายในเวลาวันสองวัน
สถานการณอยางนี้เปนสถานการณที่ทําใหตลาดมันบาง ราคาพุงเร็วมาก แลวพุงเร็วก็จะลงเร็ว ราคาขาวนี่พุง
ผิดปกติมากตั้งแตตนปมา ราคาขาวมันพุงตามราคาขาวสาลี ขาวสาลีมันพุงกอนเมื่อกลางปที่แลว ตอนนี้ราคา
ขาวสาลีเริ่มทรงตัวแลว ราคาขาวโพดก็สูงขึ้น
ดานอุปทาน ฝนแลง – ฝนแลงนี่ออสเตรเลียซึ่งเปนผูสงออกขาวสาลี เรื่องขาวนี่เวลาพิจารณาตองดู
พรอมกับขาวสาลี ขาวกับขาวสาลีเปนสินคาที่ในเชิงของแคลอรีจํานวนเทากันเลย ฉะนั้นเปนสินคาที่ทดแทนกัน
ไดเกือบสมบูรณ คนจีนกับคนอินเดียทรงภาคเหนือจะกินขาวสาลี คนอินเดียกับคนจีนทางภาคใตจะกินขาวสาร
กินขาวเจา ฉะนั้นรัฐบาล 2 ประเทศนี้จะเลนกลยุทธเรื่องแคลอรีไดตลอดเวลา ขึ้นอยูกับวาราคาตัวไหนถูกกวากัน
แลวก็เลนสต็อก 2 ตัวนี้ ตรงนี้เปนตัวที่ตองทําความเขาใจ ราคาขาวสาลีกับราคาขาวสารนี่สัมพันธกันโดยตรง
ออสเตรเลียฝนแลง 2 ป ยุโรปตะวันออกแลง อากาศไมดีในแคนาดา ในยุโรป ในยูเครน หลายประเทศก็เลยตอง
หันมาซื้อธัญพืชจากสหรัฐ ผลก็คืออันนี้ก็เปนสาเหตุที่ทําใหสต็อกลดลงเมื่อหลายประเทศหันกลับมาซื้อ ในกรณี
ขาวน้ําทวมที่เวียดนาม บังกลาเทศประสบภัยน้ําทวม 2 ครั้ง เจอไซโคลนอีกหนึ่งครั้งเมื่อปที่แลว ภาวะลานินญา
ทําใหผลผลิตอาหารลดลงในแอฟริกา ในละตินอเมริกา ในแคริบเบียน โชครายมา 5 ปแลวทั่วโลก
ดานอุปทานอีกดานคือ ผลของการที่ราคาพลังงานสูงขึ้น รัฐบาลทั่วโลกก็มีนโยบายพัฒนาชีวพลังงาน
เพราะเปนหวงเรื่องความมั่นคงทางดานพลังงาน (Energy Security) เพราะฉะนั้น ผลผลิตเกษตรก็ถูกนําไปผลิต
พืชพลังงาน ราคาสินคาเกษตรก็สูงขึ้น รัฐบาลตางๆ มีเปาหมายมโหฬารในการผลิตพืชพลังงาน สหรัฐอเมริกาใน
ป 2012 จะผลิตเอธานอลอีก 7.5 พันลานแกลลอน 30 ลานตันเทานั้นเอง บราซิล 2012 เหมือนกัน 36 พันลาน
ลิตร ตองใชพื้นที่มโหฬาร วันกอนคํานวณดูของกรณีของประเทศไทย ถาจะใช E85 ตองใชพื้นที่ออยเพิ่มขึ้น
อีกกวา เท าตัว ไมรูจะหาที่ไ หน นโยบายประเทศตางๆ ทุกประเทศเปนระบบแรงจูงใจคลา ยกัน ยกเวนหรือ
ลดหยอนภาษีชนิดตางๆ ใชกําแพงภาษี ใชมาตรการกีดกันคุมครองผูผลิตในประเทศตัวเอง ละมายคลายคลึงกัน
นโยบายชีวพลังงานนี่มันจึงทําใหสหรัฐอเมริกาใชขาวโพด 20 เปอรเซ็นต ของผลผลิตขาวโพดมาทําเอธานอล
ขา วโพดก็แ ยง พื้น ที่ป ลูก พืชน้ํา มัน ธั ญ พืช ฝา ย ราคาก็สูง อัน นี้ สหรัฐ อเมริกา ขา วโพดที่ ถู ก แยง ไปจะทํ า ให
การสงออกของสหรัฐลดลง 18 เปอรเซ็นตของผลผลิตของสหรัฐที่สงออก มันเทากับ 60 เปอรเซ็นต ของการคา
ขาวโพดตลาดทั่วโลก ผลก็คือวา นโยบายชีวพลังงานก็ทําใหสหรัฐใชขาวโพดเยอะมาก พอเกิดอะไรขึ้นกับ
นโยบายภายในประเทศ มันแยงอาหารหมดเลย ดึงทันทีเลย
อีกสวนหนึ่งจากน้ํามันคือคาขนสง ราคาคาขนสงทางเรือของการขนสงธัญพืชมันถีบตัวสูงตั้งแตปที่แลว
ถีบตัวมาเปนปแลว ตัวนี้เปนตัวสําคัญมากที่ทําใหราคาสูงขึ้น ทีนี้รัฐบาลประเทศตางๆ ก็ใชมาตรการแทรกแซง
ตลาด ฉะนั้นเมื่อประเทศตางๆ ใชมาตรการเขาไปแทรกแซงตลาด ไมใหมีการซื้อขายกันโดยเสรี ประเทศที่
ไมแทรกแซงก็จะเปนภาระหนัก ฉะนั้นการปรับตัวก็จะเหลือเฉพาะปรับไดในบางประเทศที่รัฐบาลไมไดแทรกแซง
ประเทศที่แทรกแซงมันปรับไมได เพราะฉะนั้นภาวะแบบนี้ราคาปนปวน
สาเหตุรองๆ ก็คือคาเงินดอลลาร การเก็งกําไรในตลาดสินคาราคาขาวสาลีกระโดดจาก 1 เหรียญ
ตอนต น ป ไปเป น 2.4 เหรีย ญในปลายเดือ น ก.พ. 2551 ปริม าณการซื้อ ขายในตลาดสิ น คา ล ว งหนา และก็
Options ในสหรัฐเพิ่มขึ้น 32 เปอรเซ็นต ในป 2550 คนเขามาเลนสินคากันเยอะมาก เปนเพราะอะไร คาเงิน
สหรัฐลดลง แตกอนคนเอาเงินไปลงทุนในสหรัฐ ตอนหลังเอาเงินไปลงทุนในสหรัฐไมได เศรษฐกิจสหรัฐไมดี
คาเงินตก ก็หันมาลงทุนในประเทศกําลังพัฒนา แลวก็ตองหาชองทางอื่น เขาไปลงทุนในสินคาน้ํามัน ตอนนี้

Seminar Paper Series No.6

สถานการณขาวยากหมากแพง: โอกาสหรือวิกฤตสําหรับสังคมเศรษฐกิจไทย

5

ก็ลงทุนในสินคาพืชผล ที่ลงทุนในสินคาพืชผลได เพราะมีนวัตกรรมในตลาดสินคาพืชผล มีสิ่งที่คลายๆ กับ
กองทุนรวม เราเรียกวา Index-Based Commodity หรือ Exchange-Traded Fund หรือ ETF ตัวนี้เหมือน
กองทุนรวม ซึ่งสมัยกอนเวลาเลนลวงหนาคุณซื้อไดตัวเดียว ซื้อขาว จะซื้อขาวเกรดนี้จํานวนเทาไหร แตตอนนี้
คุณผสมซื้อขาว จะซื้อ ขาวซื้อน้ํา มัน ซื้อยางซื้ออะไรตางๆ เพื่อกระจายความเสี่ยง แลวการซื้อ ก็งายขึ้น เปน
Auction พวก Derivative มันเปนตัว Derivative มาจากตัว Security อีก ขออนุญาตไมพูด ทั้งหมดนี้ทําใหซื้อ
ขายงายขึ้น ฉะนั้นเม็ดเงินในกองทุนพวกนี้เพิ่มขึ้นอยางมโหฬารทําใหราคาสูงขึ้น ตัวนี้ผมคาดคะเนวา เมื่อราคา
สูงขึ้นมันจะสูงขึ้นระดับหนึ่ง แลวหลังจากนั้นจะเริ่มมีเสถียรภาพ
สื่อมวลชนก็เกี่ยว กระพือ ขาวรายไปทั่วโลกเลย ขาวจลาจลในหลายประเทศ มันกอภาวะแตกตื่น
ในตางประเทศวิจัยเรื่องพวกนี้ เวลาสื่อมวลชนออกขาวคนตาย อาหารเปนพิษ ขาวรายนี่มีผลกระทบแรงมาก
แลวมีผลกระทบกับพฤติกรรมผูบริโภคแรงมาก
โดยสรุ ป ก็ คื อ ตลาดอาหาร โดยเฉพาะตลาดข า วเวลานี้ อ ยู ใ นสภาวะไร ดุ ล ยภาพ ราคาฟองสบู
แต อ ย า งไรก็ ต าม ผมเรี ย นแลว ว า ลดลงมา แต ร าคาในอนาคตยั ง จะสู ง อยู สูง อยู น านเพี ย งใด การจํ า ลอง
เหตุการณ (Simulation) ขององคการระหวางประเทศหลายแหงโดยเฉพาะของ IFPRI (The International Food
Policy Research Institute) คาดคะเนวาระหวางป 2548 ถึง 58 ราคาขาวแทจริงนาจะเพิ่มขึ้น 28 เปอรเซ็นต
ภายใตขอสมมติวารัฐบาลประเทศตางๆ ใชนโยบายชีวพลังงาน ภายใตขอสมมติวาผลผลิตตอไรคงที่ มีขอสมมติ
ตางๆ แลวดูวาถามีนโยบายชีวพลังงานจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นบางตอราคาพืชผลทั่วโลก ผลการพยากรณโดยสรุป
ก็ คื อ คนส ว นใหญ ยั ง เชื่ อ ว า ใน 5 ถึ ง 10 ป หรื อ อาจจะ 15 ป ข า งหน า นี้ ราคาอาหารจะยั ง อยู ใ นระดั บ สู ง
แตแนนอนผันผวน ผันผวนมากแคไหนนั้น นโยบายรัฐบาลประเทศตางๆ ที่เขามาแทรกแซงมาก อาจจะมีผลให
ราคาผันผวนมากขึ้นกวาในอดีต เรื่องนี้เปนเรื่องนากลัวมาก เพราะกระทบกระเทือนกับเกษตรกรโดยตรงเวลา
ผันผวน
มัลธัสถูกไหม ผมหวังวาจะพยากรณผิด อยางที่เรียน นิตยสาร Economist บอกวาผิดแนนอน เพราะวา
มีเทคโนโลยีดานการผลิตอยูแลว แตถูกตอตานเรื่องจีเอ็มโอ เมื่อพลเมืองโลกรวยขึ้น การบริโภคอาหารทุกชนิด
จะลดลง ก็ตองดูวาผลผลิตตอไรจะเพิ่มขึ้นไดเร็วแคไหน ผมคิดวาอยูตรงนั้น
ผลกระทบ เรื่องนี้เปนเรื่องการคาดคะเนทั้งนั้นนะครับ ภาวะเงินเฟอเรารูแลว มันทําใหเกิดภาวะการ
ขาดแคลนอาหารทั่วโลก แลวก็รัฐบาลก็ตอบสนองดวยนโยบายคุมครองทั้งหลาย นโยบายเงินเฟอ ภาวะเงินเฟอ
มีผลกระทบทางลบตอคนจนในประเทศแน เพราะถาราคาอาหารสูงขึ้น 10 เปอรเซ็นต รายจายครัวเรือนยากจน
จะเพิ่มขึ้น 5 เปอรเซ็นตหรือเดือนละ 200 บาท ถาครัวเรือนที่มีรายไดประมาณเดือนละ 8,000 บาท สาเหตุ
เพราะวาคนจนที่สุดมีรายจายอาหารสูงถึง 50 เปอรเซ็นต 10 เปอรเซ็นตของคนที่จนที่สุดในประเทศไทย รายจาย
อาหาร 48 เปอรเซ็นต รายจายพลังงานอีก 10 เปอรเซ็นต คนที่รวยที่สุด 10 เปอรเซ็นตนี่รายจายอาหาร 20
เปอรเซ็นตของรายจายทั้งหมด ตางกันมาก ฉะนั้นผลกระทบกระทบตอคนจนแรงมาก สําหรับคนรวย อยางที่ผม
เรียนแลว อาหารที่บริโภคไป 20 เปอรเซ็นตนี่ สวนใหญเปนบริการกับเปนแพ็คเกจ ฉะนั้นตัวราคาอาหารจริงๆ
ที่สูงขึ้น พวกหมูพวกขาวนี่กระทบคนจน กระทบคนรวยนอยมาก อยาไปหวง
ผลกระทบตอสวัสดิการ IMF ก็บอกวามีทั้งประเทศที่ไดและที่เสีย ไทยก็อยูในประเทศที่ไดผลประโยชน
ไมมากนักแตได เพราะเราเปนผูผลิตอาหารสงออก แลวก็ประเทศที่เสียเยอะมาก แลวเวลาเสียเสียเยอะมาก
เสียหนักมาก รุนแรง ภาวะอยางนี้ก็เห็นวาเปนเรื่องที่นาหวงเพราะประเทศที่ยากจนจะถูกกระทบกระเทือนมาก
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ผลกระทบ เวลาดูผลกระทบในแงนักวิชาการ ตัวแรกที่สําคัญคือดูอัตราการคา4 (Terms of Trade)
เพราะจะไปกระทบกระเทือนตอการเจริญเติบโตของรายได อัตราการคาภายในประเทศก็คือ ราคาอุตสาหกรรม
หารดวยราคาสินคาเกษตรต่ําลง แสดงวาดีขึ้น เพราะราคาสินคาเกษตรสูงขึ้น อัตราการคาระหวางประเทศเริ่ม
ดีขึ้น แตราคาน้ํามันทําใหแยลง เพราะวาเรานําเขาน้ํามันเยอะขึ้น นี่คืออัตราการคาภายในประเทศกับอัตรา
การคาระหวางประเทศ ผมจะเอาไวแคนี้ อยากจะทําอะไรตอตองไปสรางแบบจําลอง แลวก็ใหแบบจําลองให
คําตอบวาจะเกิดผลอะไร ขณะนี้ผมตอบไดแคนี้เอง
ผลตอคนจนเปนอยางไร ผมยังคอนขางเชื่อวาในประเทศไทย คนจนโดยสุทธินาจะดีขึ้น เพราะคนจน
สวนใหญอยูในภาคการเกษตร แรงงานที่ไรที่ดินในภาคการเกษตรมีนอยกวาผูมีที่ดินในประเทศไทย และตัวเลข
สําคัญคือตัวเลขคนจนในประเทศไทย ตัวแปรสําคัญที่สุดที่ทําใหจํานวนคนจนเพิ่มหรือลดคือรายไดประชาชาติ
(GDP) การเพิ่มของรายไดประชาชาติกับราคาสินคาเกษตรอันนี้มีหลักฐานยืนยัน เพราะฉะนั้นสองตัวนี้เวลานี้
รายไดประชาชาติอาจจะยังไมคอยดี เพราะวาอยูแค 5-6 เปอรเซ็นต แตราคาสินคาเกษตรดีแน ดวยเหตุผลนี้
คาดคะเนเอาวาคนจนสวนใหญอยูในชนบท อยูในภาคการเกษตร ก็เชื่อวาคนจนในประเทศไทยดีขึ้น แตคนจนที่
อยูในเมืองที่เปนผูซื้อขาว ไมไดปลูกขาวไมไดปลูกอาหารจะลําบากแนๆ
ศักยภาพของภาคเกษตรในการเพิ่มผลผลิตอาหารและพืชพลังงาน ที่ดินไมใชขอจํากัดของประเทศไทย
จริงๆ แลวที่ดินตอหัวเพิ่มขึ้น ที่ดินรกรางวางเปลายังมีอยู เรามีขอจํากัด 2 ขอใหญ คือ แรงงานและน้ํา และ
มีแนวโนมที่ดินตอหัวมีแนวโนมสูงขึ้นดวย ฉะนั้นไมใชขอจํากัดของเราเรื่องที่ดินตอหัว เราไดเปรียบประเทศอื่นๆ
แรงงานขาดแคลน ราคาคาจางแพงขึ้น แรงงานในภาคการเกษตรลดลง ไมมีใครทําเกษตรแลว ปญหาของเรา
เรามีที่ดิน แตเราไมมีแรงงาน และเราไมมีน้ํา เรื่องน้ําเรามีปญหาเรื่องความตองการใชน้ําเพิ่มขึ้นในทุกภาค
โดยเฉพาะภาคกลาง เราเพิ่มขึ้นทุกภาค เพิ่มขึ้นมาก
นโยบายควรจะเปนอยางไร เรื่องทั่วโลก เรื่อง Safety-Net พูดกันเยอะ ผมคิดวาจําเปน สําหรับประเทศ
ไทยก็จําเปนมากที่ตองมีนโยบายเรื่องคูปองอาหาร (Food Coupon) สําหรับคนจน จดทะเบียนคนจนแลวตองมี
นโยบายตอเนื่องคือมีคูปองอาหาร รัฐบาลไมจําเปนตองมีขาวธงฟาขาย รัฐบาลไมควรทําขาวธงฟาขาย เพราะ
การทํา ขา วธงฟา ขายทํ า ให เกิดราคาขา ว 2 ราคาในตลาด กระทบกระเทือนเกษตรกร คุณ ตอ งมีน โยบายที่
ไมกระทบกระเทือนเกษตรกร ใหเกษตรกรไดผลประโยชนจากอันนี้ แตขณะเดียวกันตองชวยเหลือคนจน แลวก็
จํากัดการชวยเหลือ คนรวยไมตองไปชวย คนชั้นกลางไมตองไปชวย ใหเขาปรับตัวกันเอง อันนี้ก็คือนโยบาย
คูปองอาหารซึ่งสําคัญมาก
ในประเทศที่พัฒนาแลวคงตองพยายาม รวมทั้งประเทศไทยดวย นโยบายเรื่องชีวพลังงานตองลด
การอุดหนุนคุมครองลง ไมเชนนั้นจะบิดเบือนมาก มีปญหามากเรื่องอาหาร การแกปญหา เรื่องนโยบายของ
รัฐบาล ผมคิดวาจุดประสงคตองชัด ยึดวัตถุประสงคใหชัด วาจะเพิ่มรายไดของเกษตรกรกับชวยเหลือคนจน
เทานั้น นโยบายตองชัดเจน ไมสรางความไมแนนอนและความปนปวนใหตลาด ไมใชนึกอะไรพูดไดพูด เอาใจคน
การจัดเขตพื้นที่ (Zoning) ประเดี๋ยวคุณไพชยนตจะพูด เพราะคุณไพชยนต เจาพอเรื่อง Contract
Farming เปนคนทําเองกับมือ ผมเบื่อมากเวลาไปประชุมกับรัฐบาล หรือแมกระทั่งบริษัทเอกชนที่ไมเคยทํา
Contract Farming ก็จะอางบอกใหรัฐบาลใหกระทรวงเกษตรทําการจัดเขตพื้นที่ ถากระทรวงเกษตรจัดเขตพื้นที่
4

อัตราการคา (Terms of Trade) คือ ดัชนีราคาสินคาสงออกหารดวยดัชนีราคาสินคานําเขา หากคาอัตราการคาเพิ่มขึ้น
หมายความวา ประเทศมีความไดเปรียบเรื่องราคามากขึ้น หรือเสียเปรียบเรื่องราคานอยลง
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นั่นหมายความวาเรากําลังจะเปลี่ยนประเทศเราเปนระบอบสังคมนิยม ทําไมได ปลอยใหเอกชนทํา แลวเอกชนมี
ความสามารถในการทํา แตรัฐบาลดูแลกติกา
ระยะกลางระยะยาวเรื่องผลผลิตตอไรตองทํา เรื่องที่สําคัญที่สุด 2 เรื่องของประเทศไทยคือเรื่องเพิ่ม
การวิจัยลงทุนในงานวิจัยทางดานการเกษตร อันนี้เปนหัวใจ ปที่ผานมาเราใชเงินวิจัยขาวเพียงรอยกวาลานบาท
ทั้งๆ เราเปนผูสงออกอันดับ 1 ของโลก แตเราลงทุนวิจัยนอยมาก เออ...เรื่องขอมูล ขอมูลการเกษตรของประเทศ
ไทยเคยดีมากอน เพราะสมัยกอนเรามีขาราชการซึ่งมีวิสัยทัศนยาวไกล และตั้งสํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
แลวประเทศไทยมีฐานขอมูลยอนหลังไปถึงป 2500 และทุกจังหวัด ดีมาก แตตอนหลังคุณภาพของขอมูลแยมาก
ขอมูลบิดเบือน ขอมูลหลายอยางไมนาเชื่อถือ แลวเรื่องนี้ถาเราจะแกปญหาแลวเราไมมีขอมูลนะครับ ลืมอนาคต
เลย เราก็จะแกปญหาแบบชกในที่มืด ชกไมถูกเปา
คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล ผมขออนุญาตที่จะพูดแตเฉพาะเรื่องที่จะเกิดผลกระทบในประเทศไทยไมวาจะเปน
วิกฤตหรือโอกาสนะครับ เพราะเวลาสั้น สิ่งแรกที่ผมอยากจะเรียนเสนอก็คือ ถาเราดูภาพรวมตามที่นักการเมือง
ทานอยากจะใหดูวารายไดประชาชาติขึ้น หรือวารายไดจากการสงออกเพิ่มมากขึ้นเยอะ เราก็คงจะนึกวาดี
แตจริงๆ แลว ผมวาถาเราดูเฉพาะภาพรวมเราจะไดเห็นภาพที่ไมเปนความจริง และเราจะวิเคราะหผลกระทบ
ไม ตรงกับ ความจริงหรือ สิ่ง ที่จะเกิดขึ้น ผมคิดวา เราตองแยกดูเปน ส วนๆ สว นที่ผมอยากจะเรียนเสนอก็ คือ
สวนทางดานภาคเกษตร และผูบริโภคซึ่งเปนคนยากจน
ในดานภาคเกษตร ในวิธีการปฏิบัติงาน การปลูกการทําเกษตรของเรา ตั้งแตปฏิวัติเขียวจนถึงปจจุบัน
เรามีการใชปุยใชยาเคมีจํานวนมากเหลือเกิน ซึ่งทําลายปจจัยการผลิตในระยะยาว ตนทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นมา
ตลอด ยิ่งปจจัยการผลิตที่เปนปจจัยสําคัญคือดินเสื่อมโทรมลงเทาไหร ตนทุนการผลิตตอหนวยจะเปนกิโลกรัม
หรือตันก็ตามก็จะสูงขึ้น และผมยังไมเห็นวามีแนวทางที่จะแกไข มีการพูดถึงนโยบายเกษตรอินทรีย มีการพูดถึง
เรื่องเกี่ยวกับการที่จะเพิ่มผลผลิต แตทั้งหมดก็เปนแตเพียงคําพูด เราจะเห็นไดวา ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้นมาก
ในขณะที่เราเห็นวาภาวะอุปสงค-อุปทานในตลาดโลก ยกตัวอยาง อยางขาว อุปสงคสูงขึ้น อุปทานและขาวใน
โลกลดลง หรือสต็อกลดลง ราคาขึ้น อยางที่อาจารยไดพูดมาแลว จุดสําคัญก็คือวา ถาคิดวาอันนี้เปนสิ่งที่จะกอ
ประโยชนใหแกเกษตรกรหรือวาเปนรายไดที่เพิ่มใหเกษตรกร ถาจะเพิ่มขึ้นก็เพิ่มขึ้นนอยมาก แลวก็เพิ่มขึ้นใน
ระยะสั้นเทานั้นเองทั้งหมด เดี๋ยวผมจะพูดถึงสาเหตุวาทําไมถึงเปนอยางนั้น
แตปจจัยสําคัญที่สุดก็คือวาระบบการกระจายรายไดของบานเราเปนระบบซึ่งไมมีประสิทธิภาพ และ
เปนระบบมือใครยาวสาวไดสาวเอา สิ่งที่เกิดขึ้น รายไดที่เพิ่มขึ้นจากการสงออกอาหารจะตกอยูในมือของคน
จํานวนนอยเทานั้นเอง พอคา นายทุนใหญ นักการเมือง หรือนักธุรกิจการเมือง รายไดที่เพิ่มขึ้นสวนใหญก็คงจะ
ตกอยูแกทาน ทั้งๆ ที่ราคา ตัวอยางขาวครับ ราคาในตลาดโลกเพิ่มขึ้น ราคาในประเทศเพิ่มขึ้น เฉพาะขาวสาร
แตเกษตรกรตองปดถนน เพื่อจะเรียกรองความเปนธรรม หรือเรียกรองใหมีชีวิตอยูรอดตอไปได ก็เกิดขึ้นทุกวัน
เมื่ อ วานนี้ ก็ ที่ เ ชี ย งราย แล ว มั น ก็ เ กิ ด ขึ้ น เราจะเห็ น ได ว า ราคาผลผลิ ต การเกษตร แม ก ระทั่ ง น้ํ า มั น ปาล ม
ซึ่ ง ผลผลิ ต ของปาล ม ก อ นนี้ กิ โ ลละ 6 บาท เมื่ อ ไม น านมานี้ เ องเหลื อ 3 บาท สั บ ปะรดเหลื อ บาทแปดสิ บ
เกษตรกรจะอยูไดอยางไร นี่เราพูดกันถึงวาวิกฤตอาหารนะครับของโลก เกษตรกรไทย โอกาสที่จะไดรับประโยชน
หรือรายไดเพิ่มขึ้นจากการที่อุปทานไมพอกับอุปสงค หรือราคาเพิ่มขึ้น มีโอกาสนอยเหลือเกิน และในระยะยาว
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อุป ทาน-อุป สงคค งจะปรั บ เขา หาจุด สมดุ ลของมัน พอสมควร แนน อนครั บ ราคาคงจะไมอ ยูใ นป จจุ บัน หรื อ
ที่ผานมา
ในปจจุบันผมเห็นดวยกับอาจารย มันเปนราคาฟองสบู แตที่ผานมา มันก็จะไมเกิดขึ้นอีกในราคานั้น
เพราะในเวลานี้เราจะเห็น ถาทานเปนพวกเศรษฐศาสตรดวยกันก็คงจะพูดงาย ก็คือมันจะทั้ง Cost Push แลวก็
Demand Pull โอกาสที่ราคามันจะอยูระดับเดิมๆ ที่ผานมา เราคงจะไมไดเห็นอีก แตมันคงจะไมเปนอยางที่ทาน
ปนกันเวลานี้นะครับ โดยเฉพาะในบานเราภาคเกษตรนี่เปนเกษตรกรรายยอย ผมเชื่อวาเกษตรกรรายยอยกับ
ภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นกับภาวะอาหารของโลกในปจจุบันจะเปนตัวเรงที่ทําใหเกษตรรายยอยลมสลายเร็วขึ้น ไมใช
ไดฟนตัวนะครับ ที่จะลมสลายเร็วขึ้น เพราะวามีปจจัยอื่นมากมาย ผมไดพูดแลววา ราคาที่เกษตรกรจะได
มันไมไดมากขึ้นมากมายนัก หรือถาไดก็เปนระยะสั้น นอกจากนี้ ตนทุนมันขึ้นอยูตลอดเวลา นอกจากนั้นภาวะ
โลกรอนทําใหภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงรุนแรงและรวดเร็ว หลายๆ ทานถาไมไดสัมผัสโดยตรงหรือวาคลุกคลี
กลุมอยูในภาคเกษตรอาจจะไมไดคิดวามันเกิดขึ้นแลว มันเกิดขึ้นในความเห็นของผมนะครับ ตั้งแต 46-47
เรื่อยมาตลอด สําหรับเกษตรกรรายยอย เขาไมมีทุนสํารอง ทําไปกินไป สวนใหญเปนหนี้ เพราะวาราคาที่เขา
ไดรับไมมีความเหมาะสมและเปนธรรม พอคาคนกลางผลักภาระความสูญเสียไปใหเกษตรกรทั้งหมด ในการ
ดําเนินการของตัวนะครับ
หวงโซอุปทานที่เปนอยูในปจจุบัน เกษตรรายยอยเขาไมถึงตลาด จําเปนตองขายผลผลิตผานพอคา
คนกลาง ซึ่งการไปรับซื้อผลผลิตของพอคาคนกลางมีหลายระดับ ตั้งแตระดับหมูบาน ตําบล ไปจนถึงอําเภอ
ถึงจังหวัด จากการศึกษาของเรา จะตองผานมือไมต่ํากวา 5 ขั้นตอน ของบางชนิดถึง 7 ถึง 9 ขั้นตอน กวาจะถึง
ตลาดคาสง แตละขั้นตอนมีการบวกกําไร มีตนทุนที่เพิ่มขึ้น และจากหวงโซอุปทานที่ไมมีประสิทธิภาพเกิด
การสูญเสียมหาศาล ตัวอยางเมื่อไมนานมานี้เองที่ราชบุรี เปนตลาดคาสงของจังหวัด กะหล่ําปลีที่สงมาที่ตลาด
ผานมาไมรูกี่มือ วิธีการขนสงไมมีการดูแลหลังการเก็บเกี่ยว ไมมีการรักษาคุณภาพ ไมมีการรักษาผลผลิตนั้น
แลวก็พอมาถึงก็มารับลอกเปลือก ลอกกาบ ลอกหอ แลวก็ทิ้ง โดยเฉลี่ยผลผลิตที่ออกมาจากไรสมบูรณ 1 กิโล
จะถึงมือผูบริโภคเฉพาะกะหล่ําปลีนี่ประมาณครึ่งกิโล มันจะลอกมาตลอด แลวพวกนี้ก็กลายเปนขยะ แตเปน
ความผิดของเกษตรกรหรือเปลาครับ ไมใช ผูขนสงผูคาไมไดดูแลรักษา แลวสมมติวาเขาไปซื้อกะหล่ําปลีได
10 บาท แตถาเขารูวาผลผลิตเมื่อสงถึงตลาดแลวมันสูญเสีย 30 เปอรเซ็นต เขาไมซื้อหรอกครับ 10 บาท เขาซื้อ
7 บาทอยางมาก ก็คือการผลักภาระใหเกษตรกร เกษตรกรไทยถึงยากจนอยูตลอดกาล แลวไมมีทางที่จะแก
ดวยครับ มีแตรอวันตาย ยิ่งวิกฤตที่เกิดขึ้น หรือวาอุปสงคที่เกิดขึ้นสูง ซึ่งผมบอกแลววารายไดของเขาไมได
เพิ่มขึ้นในระยะยาว แตตนทุนสูงขึ้น ลมสลายเร็วขึ้น ทั้งหมดที่เกษตรกรยากจนมาจากเรื่องหวงโซอุปทานที่ไมมี
ประสิทธิภาพ และการเขาไมถึงตลาด
ในกรณี นี้ ถา เกษตรกรรวมตั ว กัน แล ว ขนส งผลผลิตที่มีจํ า นวนมากพอเขา สูต ลาดได ก็ไ มไ ดทํา ให
สามารถขายของไดราคา ผมขออนุญาตขยายความเพื่อใหเกิดความเขาใจก็คือ ถาเกษตรกรกลุมนี้เปนสหกรณ
ของที่แตละคนซึ่งเคยเก็บได 7 กิโล 20 กิโล 30 กิโล แลวสงไปตลาดไมได เพราะสมมติคาขนสงไปตลาดไท
2,000 บาท คารถกินหมด สมมติวา 2,000 บาท แตรวบรวมไดเปน 1 ตันหรือพันกิโล ก็เหลือเพียงแคกิโลละ 2
บาท สามารถที่จะทํา Economic Transport ก็จะสงไปใหตนทุนคาขนสงตอหนวยมันไปถึงตลาดได แตไปถึง
ตลาด เขาไมซื้อหรอกครับ เพราะกลไกตลาดมันไมเอื้อตอเกษตรกร ทําไมครับ เพราะถาสมมติวาคุณเปนพอคา
อยูในตลาดคาสง (Wholesale) คุณจําเปนตองมีของขายทุกวัน เพราะฉะนั้นคุณตองสรางเครือขายขาประจํา
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ที่จะปอนของใหคุณทุกวัน ของมันไมไดออกมาจากที่เดียวแหลงเดียว ในบางจังหวัด อยางพริก ออกมาจาก
ศรีสวัสดิ์ อีก 2 เดือนตอมา ไปออกที่ตากฟา อีก 3 เดือนตอมาไปที่ปกธงชัย ไปที่ศรีสะเกษ ไปที่อุบล เพราะฉะนั้น
มันตองสรางเครือขายเพื่อใหมีของปอน
ถาสมมติผมเปนพอคาคนกลาง ผมก็ตองไปสรางเครือขายของผมขึ้น เพื่อที่จะปอนผูคาสง อยูดีๆ
มีเกษตรกรเอาของมาใหผมวันนี้อีก 2 ตัน ผมซื้อไมได เพราะผมตองดูแลขาประจําผมกอน สมมติวาผมเปน
พอคาคาสงนะครับ ทั้งๆ ที่ผมอยากจะซื้อ อยากจะชวย ไมใชใจไมไสระกํา แตมันซื้อไมได เพราะผมรูวาผมขาย
ไดเทาไหร ผมจะเสี่ยงหรือ ถาผมจะเสี่ยงซื้อเขามา ผมก็ตองบริหารความเสี่ยงของผม โดยลดราคาซื้อ เพื่อบริหาร
ความเสี่ยง โดยที่ผมจะตองอานตลาด ถาตลาดมันไปไดหรือจะมีอัตราขาดในตลาด เพราะฉะนั้น เกษตรกรจะ
ขายไดราคาดีก็ตอเมื่อเกิดการขาดแคลนในตลาดนั้น นอกจากนั้นกลไกตลาดที่ไมเอื้อกับเกษตรกรก็คือวา ตลาด
คาสงทั้งหมดแมกระทั่งตลาดทั่วๆ ไปสําหรับสินคาแบบขาว หรือวาเปนสินคาเหมือนมันสําปะหลังทั้งหมดเปน
ตลาด Spot Market ก็คือราคา มันเปน Spot Price มันไมไดสะทอนถึงอุปสงครวม-อุปทานรวมเลย ตลาดโลก
จะขาดเทาไหร อุปสงคมีเทาไหร ถาเกิดวาวันนี้ของฮือเขามาในตลาด หรือเก็บเกี่ยวเขามาในตลาด ราคาของนั้น
ตกทันที ทั้งๆ ที่อาจจะเกิดความขาดแคลนทั่วโลก การที่มีกลไกตลาดที่เปน Spot Market แบบนี้ ลักษณะมันก็
คือการขึ้นลงของราคาสูงมาก ทําใหพอคาคนกลางหรือผูที่รับซื้อตองระวังตัว บริหารความเสี่ยงของตัวเองดวย
การซื้อใหต่ําเขาไว เพราะมาถึงตลาดยังไมรูเลยวาจะไดกี่บาท เวลานี้โทรศัพทมือถือชวยใหไดขอมูลขาวสารมาก
ขึ้น แตมันไมไดเปลี่ยนกันเปนวันเปนวัน มันเปลี่ยนกันเปนชั่วโมงตอชั่วโมง ถาทานอยากจะดูประสบการณจริงไป
ที่ตลาดไทหรือสี่มุมเมืองก็ไดครับ ในเวลาที่ของเขา รถคันแรกๆ จะไดราคาดี เพราะฉะนั้นทานจะเห็นไดวารถที่
ขนผักเขามาตลาดสี่มุมเมืองหรือวาตลาดไทนี่ เขาไมสนกฎจราจรหรอกครับ เขาวิ่งเลนเร็วบรรทุกมาเต็มที่ เพราะ
ถึงตลาดเร็วโอกาสไดราคาสูงดี ถามาถึงชาสักครึ่งชั่วโมงหรือ 1 ชั่วโมงนี่อาจจะเหลือครึ่งราคาหรือไมมีคนซื้อ อัน
นี้เปนกลไกตลาดซึ่งไมเอื้อตอเกษตรกร ซึ่งจําเปนตองขายใหพอคาคนกลางเพราะเปนเกษตรรายยอย
ในภาวะนี้ จากการไมมีประสิทธิภาพในการกระจายรายได จากการไมมีประสิทธิภาพในการผลิต
ตนทุนสูงขึ้น ผลผลิตตอไรตกต่ําลง เพราะวาใชวิธีการเดิมๆ คือวา ถาจะเพิ่มผลผลิตก็อัดปุยเขาไป อัดยาเขาไป
โดยไมตองคํานึงถึงอะไร ทั้งหมดนี้ผมคิดวาภาคเกษตรในสุดทายแลว จะไมไดประโยชนจากวิกฤตหรือวาราคา
อาหารที่เพิ่มสูงมากขึ้นมากมายนัก ตามไมทันตนทุน และถาเราพูดถึงภาวะโลกรอนที่ดินฟาอากาศเปลี่ยนแปลง
รุนแรงและรวดเร็ว ถาเกษตรกรรายยอยเก็บผลผลิตไมไดเพราะความเปลี่ยนแปลงของดินฟาอากาศที่รวดเร็ว
สักครั้งสองครั้ง ที่ดินก็จะหลุดมือ เพราะไมสามารถบริหารหนี้ได ถาเปนหนี้ ธกส.ก็อาจจะยังยืดผอนระยะเวลา
ไปได แตสุดทายถายังคงอยูในสภาวะนี้ กลไกเปนแบบนี้ โครงสรางเปนแบบนี้ สุดทายก็จะตองสูญเสียที่ดิน
ก็จะกลับเปนผูใชแรงงาน ถายังอยากอยูในภาคเกษตรตอก็ตองเชาที่ดินทํากิน หรือไมก็ไปรับจางถางหญา
เก็บผลไม เกี่ยวขาวในภาคเกษตร ถาออกมาภาคอุตสาหกรรม ก็เปนแรงงานที่เปนแรงงานไรฝมือ (Unskilled
Labor) เพราะวาเขาไมไดฝกมาทางดานอุตสาหกรรม เขาเกงเรื่องการปลูก สุดทายก็คือวา ภาคเกษตร
โดยเฉพาะเกษตรกรรายยอยจะลมสลายเร็วขึ้น เพราะวาเมื่อมีราคาอาหารตางๆ สูงขึ้น พอคานายทุนตางๆ
ก็เริ่มกวานซื้อที่ดิน และเมื่อเกษตรกรอยูไมรอด ที่ดินก็ตกถึงมือนายทุนอยูแลว
เวลานี้ก็มีผูที่กวานซื้อที่ดิน สุดทายปจจัยการผลิตสําคัญจะไมไดอยูในมือของเกษตรกร ก็จะเปลี่ยน
เกษตรกรเปน...ผมเรียกวาทาสสมัยใหม ตองเปนผูที่ใชแรงงานเพื่อจะอยูรอดไปวันๆ ไมวาในภาคเกษตรกรรม
หรืออุตสาหกรรม ผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอคนยากจนที่มีรายไดต่ําก็คือวา คาใชจายสวนใหญก็เปนคาใชจาย
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อาหาร ถาราคาอาหารเพิ่มขึ้น โอกาสที่เขาจะไปลดคาอาหารหรือวากินอาหารนอยลงก็คงจะลําบาก จําเปนจริงๆ
ก็คงตองกินอาหารนอยลง แตโดยปรกติเขาก็จะตองกระเบียดกระเสียรเอารายไดของเขาที่มีนอยที่จะมาใชจาย
สวนอื่นๆ มาใชจายเปนคาอาหารเพิ่มมากขึ้น ในภาวะวิกฤตของโลกซึ่งมีผลกระทบตอราคาอาหาร อยางที่
อาจารยพูดถึง ในระยะยาวนี้มันขึ้นแน มันไมลงหรอกครับ เพราะ Cost มัน Push แลวก็ Demand มัน Pull
อยูตลอดเวลา ในกรณีนี้ก็คือวาทุกอยางจะขึ้น ถามันขึ้นไปแลว คาครองชีพสูงขึ้น นอกจากนั้นเรื่องน้ํามัน ราคา
น้ํามันที่ขึ้น มันก็คงไมลงอยูดี ทุกอยางมันจะขึ้นหมด ผมคิดวาคนจนจะยิ่งจนมากขึ้น แลวคนรวยในประเทศไทย
จะรวยมากขึ้น กลุมนายทุนใหญ กลุมนักการเมืองฉอฉล ก็คงจะร่ํารวยสุขสบายมากขึ้น ขณะที่คนจนหรือวาผู
เปนคนไทยสวนใหญจะลําบาก ภาคการเกษตรสุดทายก็จะลมสลาย ไมใชวาราคาที่ดีขึ้นจะชวยใหเขาอยูรอด จะ
เร ง ให เ ขาล ม สลายเร็ ว ขึ้ น ซ้ํ า เติ ม โดยภาวะโลกร อ น ที นี้ ผู บ ริ โ ภคที่ เ ป น คนยากคนจนก็ คื อ ต อ งอยู อ ย า ง
กระเบียดกระเสียร
ทั้งหมดผมสรุปวาจะเกิดผลตอสังคมโดยรวมในแงนี้ครับ คือมาตรฐานการครองชีพของคนสวนใหญ
คุณภาพชีวิตจะลดลง ศักดิ์ศรีความเปนคนของเขาจะโดนทําลาย เกษตรกรที่เคยเปนเจาของที่ดินทํากินเปนของ
ตัวเองถึงจะแปลงเล็กแปลงนอยก็ตาม ตองกลายเปนลูกจาง เปนทาสติดดิน ศักดิ์ศรีความเปนคนก็คงจะเหลือ
นอยลง นอกจากนั้น คนรวยรวยมากขึ้น คนจนจนมากขึ้น ปจจัยการผลิตทั้งหมดหรือสวนใหญของประเทศจะ
ตกอยูในมือคนรวยกลุมเดียวเทานั้น คนที่ศักดิ์ศรีความเปนคนลดนอยลงเพราะวาภาวะบีบคั้น คุณภาพชีวิต
ลดลง ภาวะการครองชีพฝดเคือง คนสวนใหญพวกนี้ก็ถามองไมเห็นทางขางหนามืดไปหมด ก็คงจะหมดหวัง
แลวเราก็คงจะมีคนพวกนี้เพิ่มมากขึ้น ในระยะที่ผานมาไมกี่เดือนนี่ ถาทานสังเกตดูขาวตางๆ สถิติอาชญากรรม
ทุ กประเภทสู ง ขึ้ น หมด ประเทศไทยคื อ ไมเ คยมีค นถอดนอตเสาไฟฟ า ไปขาย ไม มีค นงั ดป พ ระอภัย ออกไป
พฤติกรรมพวกนี้เปนพฤติกรรมทางสังคมซึ่งสะทอนใหเห็นวาคนเราหมดหวัง คนเราไมสามารถครองชีพอยูได
โดยดี แต ไ ม มี ใ ครอดตายก็ ต อ งดิ้ น รนทุ ก ทาง คนซึ่ ง ไม ต อ สู ห รื อ ว า เอาง า ยเข า ว า ก็ ห าทางอยู ร อดโดยการ
กออาชญากรรม
เพราะฉะนั้นในระยะยาว ผมคิดวาผลกระทบที่เกิดขึ้นตอประเทศไทยจากภาวะวิกฤติอาหารโลก ไมใช
เปนโอกาสหรอกครับ นี่เปนตัวเรงที่จะทําใหความลมสลายมาถึงเร็วขึ้น ไมไดหมายความวาถาไมมีวิกฤตนี้
เราไมลมสลาย ผมอาจจะมองโลกในแงรายนะครับ แตมันอาจจะชาหนอย อาจจะมีเวลาแกไขมากขึ้น ทานก็คง
ไดยินขาวที่ทานก็กวานซื้อที่ดินกันเปนแสนๆ ไรนะครับ หรือบางทีไมตองซื้อหรอกครับ ไปยึดกันเฉยๆ ที่หลวง
ทั้งหมด ผมอาจจะมองวาขางหนามืด แตอยาเชื่อผม ทานพิจารณาเอง แตถามวาทางแกไหม มี แกไดไหม ได
คงจะตองพูดตอนตอไป
ผมขอสรุปวา ร.5 ทานไดทรงโปรดกรุณาเลิกทาสตั้งแตป 2448 หรือประมาณ 103 ปมาแลว ไมมีทาส
ในเรือนเบี้ย ไมมีทาสอีกในเมืองไทย แตเวลานี้คนไทยกําลังจะเปนทาส ซึ่งเลวรายกวาเดิม ทาสของนายทุน
ทาสของนักการเมืองฉอฉล ทาสยังไถตัวไดสมัยกอน แตทาสสมัยนี้ไมมีทางเลือกไมมีทางออก ไถตัวไมไดครับ
เพราะฉะนั้น ผมคิดวา ถาเราไมแกไข ในระยะยาว ก็คงจะหนีไมพน ขอบคุณครับ
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รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ ขอบพระคุณคุณไพชยนตมากนะคะ ที่จริงคุณไพชยนตก็มีประเด็นที่มองคลายอาจารย
นิพนธ คือเรื่องของสถานการณราคาวาชวงนี้เปนฟองสบู แตวาในระยะยาวตอไปราคาก็เพิ่มขึ้นแน มุมมอง
ที่แตกตางกันอยูบางคือเรื่องของผลกระทบนะคะ และคุณไพชยนตดูเหมือนวาจะมีบทสรุปที่ชัดเจนเรื่องหนึ่ง
ก็คือวาสถานการณตอนนี้อาจจะไมใชโอกาส แตเปนการเรงวิกฤตใหเร็วขึ้น
ขออนุญาตไปสูดร.สุภาภรณ จากทางอ็อกซแฟม นะคะ วาดร.สุภาภรณหรือทางอ็อกซแฟมมองปญหา
เรื่องนี้อยางไร ขอเรียนเชิญคะ
ดร.สุภาภรณ อนุชิราชีวะ มีหลายๆ ประเด็นที่จะไดพูดถึง แตก็อยากที่จะเนนย้ําวาในจุดยืนของอ็อกซแฟม
เรามองวิกฤตเรื่องขาวยากหมากแพงอยางไรนะคะ ในประเทศไทยเองเราไดทํางานรวมกับพันธมิตรที่ทํางาน
รวมกันในพื้นที่ในดานเกษตรมีอยูหลายองคกรดวยกัน ไมวาจะเปนเครือขายเกษตรกรรมทางเลือก ไบโอไทย
มูลนิธิขาวขวัญ มูลนิธิสายใยแผนดินหรือที่รูจักกันในนามกรีนเนท สถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนที่ภาคเหนือ
แลวก็ยังมีพันธมิตรบางสวนที่ทํางานเกี่ยวกับเรื่องที่ดิน แรงงาน แลวก็มีของราฟา (RRAFA) 5 ดวยนะคะ ในทาง
ภาคใตเราก็ทํากับพี่นองชาวประมง คือ สมาพันธประมงพื้นบานภาคใต เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาอ็อกซแฟม
ทํางานรวมกับผูผลิตอาหารสวนใหญของประเทศไทย เรามีภาพการนําเสนอประเด็นที่เรามองไมใชระดับประเทศ
ไทยอยางเดียว อาจจะมองไปในระดับภูมิภาคที่เกี่ยวโยงไปถึงประเทศอื่นๆ และลงลึกไปในระดับของเกษตร
ผูผลิต ทําไมอ็อกซแ ฟมถึงสนใจประเด็นเรื่องวิกฤตอาหารขา วยากหมากแพง เพราะว าประเด็นเรื่องนี้เป น
ประเด็นที่กระทบตอคนยากคนจน ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของงานของอ็อกซแฟม ก็คือการแกไขปญหาความยากจน
และความทุกขรอนของคนที่ดอยโอกาส
ในชวงแรกจะคลายๆ กันกับที่ทานอาจารยนิพนธและคุณไพชยนตไดกลาวมาแลว คือเรื่องของสาเหตุ
ของขาวยากหมากแพง อาจจะมีเพิ่มเติมเสริมบางประเด็นที่ยังไมไดกลาวนะคะ ประเด็นแรกคือ ราคาพืชผลทาง
การเกษตรระหวางประเทศ จริงๆ แลวในหลายทศวรรษที่ผานมา มันไมไดเปนราคาที่อยูบนพื้นฐานความเปนจริง
ในประเด็นหนึ่งที่เราคนพบคือ มีการใหเงินสนับสนุนของประเทศซีกโลกเหนือหรือประเทศที่พัฒนาแลวในพืชผล
การเกษตร ทําใหเกษตรกรที่อยูในประเทศที่กําลังพัฒนาไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได เพราะสวนหนึ่งคือ
ราคาที่สะทอนไปไมเปนความจริง ถึงแมวาเกษตรกรในประเทศที่กําลังพัฒนามีการลงทุนที่ต่ํากวา แตอยางไร
ก็ตาม ที่ผานมาเราจะเห็นไดวาพืชผลเกษตรกรของบานเรา ยังเปนพืชผลที่มีราคาที่ไมไดสะทอนราคาที่เปนจริง
เพราะวามันมีการใหเงินอุดหนุนของบางประเทศอยู
ตั้งแตป 2546 เปนตนมา ราคาพืชผลทางการเกษตร ไมวาจะเปนพืชน้ํามัน หรือวาพืชที่ไมไดใชน้ํามัน
หรือเอาไปใชเปนอาหาร มีราคาที่เพิ่มสูงขึ้นเปน 3 เทาและ 2 เทาตามลําดับ โดยเฉพาะในชวง 6 เดือน ถึง 9
เดือนที่ผานมา ราคาพืชผลเพิ่มขึ้นสูงมากทําใหสภาวะเงินเฟอที่มีอยูมีปญหามากขึ้นไปอีก ราคาขาวชวง 2 ป
หลังคือป 50 กับ 51 ราคาเพิ่มขึ้นสูงมาก โดยเฉพาะในชวง 6 เดือนสุดทาย จะขึ้นสูงมากที่สุดซึ่งเปน 2-3 เทา
ของป พ.ศ.2545 หรือ 46 ที่ผานมา ในกรณีขาวสาลีก็เปนกรณีเดียวกัน และอยางที่อาจารยนิพนธไดบอกวา
ขาวเจาและขาวสาลีเปนอาหารหลักของคนยากจน ของคนที่มีรายไดนอยโดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย
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RRAFA: Foundation of Reclaiming Rural Agriculture and Food Sovereignty Action – มูลนิธิชีวิตไท หรือที่รูจักในนาม
“ชมรมศิษยเกาบูรณะชนบทและเพื่อน”
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ปจจัยที่มีผลตอวิกฤตขาวยากหมากแพงเปนเรื่องของความตองการพืชผลทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้น
โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศที่กําลังพัฒนา ไมวาจะเปนอินเดียหรือจีน ตองการอาหารไมวาจะเปนธัญพืชหรือ
เนื้ อ สั ต ว ประเด็ น ที่ ส องก็ คื อ การสํ า รองผลผลิ ต ทางการเกษตรมี ป ริ ม าณน อ ยลงในแต ล ะประเทศ และ
ในภาพรวมของทั่วโลก ประเด็นที่สามคือตนทุนทางการผลิตสูงขึ้น เรื่องของตนทุนเชื้อเพลิงดวย ประเด็นที่สี่ก็คือ
การแยงชิงพื้นที่ในการทําการเกษตร แยงชิงทั้งในการนําไปปลูกเพื่อเปนอาหาร ปลูกเพื่อเปนอาหารสัตว และ
ปลูกเพื่อพลังงาน การดําเนินการเกษตรที่ผานมาก็มีประเด็นเรื่องการทําเกษตรอยางไมยั่งยืน ทําใหผลผลิตของ
ภาคเกษตรลดลง อีกประเด็นหนึ่งก็คือ สภาวะโลกรอนที่เราพูดถึงตลอดมาก็ทําใหผลผลิตนอยลง มีตัวเลขใน
ทุงกุลารองไหที่ผานมาวาลดลงไปถึง 50 เปอรเซ็นต อันนี้ก็เปนงานวิจัยที่ชี้ใหเห็นเรื่องของขาวหอมมะลิ อีกสวน
หนึ่งก็คือ นอกจากการทําใหผลผลิตนอยลงแลว ความเสี่ยงของเกษตรกรยังสูงขึ้นดวย ไมใชเปนเรื่องของผลผลิต
เทานั้น แตเปนเรื่องของวิถีการดํารงชีวิตของเขาดวย อีกประเด็นคือความตองการผลผลิตไมวาจะเปนอาหาร
พลังงาน และอาหารสัตว ถาตัวหนึ่งเพิ่ม อีกตัวหนึ่งก็ตองถูกแยงชิงพื้นที่ไป เพราะวาปจจัยที่ดินซึ่งเปนปจจัย
การผลิตที่สําคัญมีอยูอยางจํากัด ฉะนั้นตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวก็จะลด เปนสัดสวนที่จะตองจัดสมดุลกันอยางไรนะคะ
ในปจจัยเชิงโครงสราง การลดลงของเงินสนับสนุนในภาคเกษตร ไมวาจะเปนของรัฐบาลในประเทศ
นั้นๆ เอง หรือวาของประเทศผูบริจาคไดลดลงเปนอยางมาก ในชวง 20 ปที่ผานมาลดลงเปน 3 เทาของที่เคยเปน
อีกประการหนึ่งก็คือ แตละประเทศถูกบังคับหรือตกอยูในสถานการณของการเปดเสรีทางการเงินหรือการเปดเสรี
ทางการคา ทําใหประเทศที่กําลังพัฒนาซึ่งไมสามารถพัฒนากลไกหรือสถาบันที่เขมแข็งของตัวเองไดตกอยูใน
สภาวะอันตราย ที่ไมสามารถปกปองเกษตรกรของตัวเองหรือปกปองคนยากคนจนของตัวเองใหมีเกราะคุมกัน
ทางดานอาหารหรือทางดานการพัฒนาระบบการเกษตรหรือผลผลิตของตัวเองได อีกประการหนึ่งก็คือการที่
ประเทศพัฒนาแลวใหเงินสนับสนุนในภาคเกษตรของเขาเอง แลวก็เกิดการแขงขันทางการคาในตลาดโลก ทําให
ระบบเกษตรกรของประเทศที่กําลังพัฒนาถูกทําลายหรือถูกทําใหออนเอลงไป อีกประการที่เรามองก็คือนโยบาย
พลังงานกับการเกษตรเพื่ออาหาร ยังไมมีการพูดและการจัดการอยางชัดเจนวามันจะเคลื่อนไปอยางไร แลวจะ
ทําใหเกิดสภาวะสมดุลกันไดอยางไร อันนั้นก็คือสาเหตุ
ผลกระทบ ในเชิงผูบริโภค สถานการณวิกฤตขาว ณ ปจจุบันกระทบอยางมาก อยางที่ทานอาจารย
นิพนธหรือคุณ Cherian ก็ไดบอกไปแลววาจริงๆ แลวคนยากคนจน ใชเปอรเซ็นตของรายไดในการซื้อหาอาหาร
เปนเปอรเซ็นตที่สูง เพราะฉะนั้นเมื่อราคาอาหารเพิ่มขึ้นจะกระทบกับคนจนมากกวาคนรวย ในประเทศที่กําลัง
พัฒนาใชประมาณ 50-80 เปอรเซ็นตของรายไดในการซื้ออาหาร ในแถบเอเชียประมาณ 30-50 เปอรเซ็นต
ประเทศไทยประมาณ 36 เปอรเซ็นตของรายไดในการซื้อหาอาหาร ราคาอาหารที่สูงขึ้นจะทําใหเกิดการลดการ
บริโภคลง แลวคาใชจายในครัวเรือนก็จะลดลงดวย คาใชจายที่จําเปนนะคะ อยางเชนในเรื่องสุขภาพ อาจจะทํา
ใหเกิดภาวะทุพโภชนาการ ในประเทศที่ยากจนจริงๆ หรือวาอาหารขาดแคลนจริงๆ ก็เกิดเสียชีวิตได ผลกระทบ
ในเรื่องของผูบริโภค คนที่จะไดผลกระทบจริงๆ ก็คือคนจนเมืองหรือคนจนที่อยูในเมือง คนที่ไรที่ดินทํากินหรือ
คนที่เคยดํารงชีวิตดวยการซื้อหาธัญพืชมาเปนอาหารหลัก เพราะตอนนี้เห็นไดชัดเจนวาธัญพืชที่เคยมีราคาถูก
มันเพิ่มขึ้น ราคามันเพิ่มสูงขึ้นมาก และคือวาอาหารที่สูงขึ้นจะทําใหกลไกความชวยเหลือทางอาหารมีปญหา
เพราะวาสต็อก หรือวาเมื่อมีราคาที่สูงขึ้นแลวความชวยเหลือก็อาจจะลดลงได ปจจุบันในชวงทศวรรษที่ผานมา
ความชวยเหลือทางดานอาหารอยางเรงดวนลดลง 5 เทาของในอดีตที่ผานมา
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อันนั้นคือในฐานะของผูบริโภค แตถาในฐานะผูผลิต มันเปนโอกาส เกษตรกรสามารถจะมีรายได
เพิ่มขึ้นจากการเพิ่มขึ้นของราคาอาหาร แตอยางไรก็ดี เปนเรื่องจําเปนที่เราตองพิจารณาถึงปจจัยขอจํากัดตางๆ
ที่จะชี้ใหเห็นวาจริงๆ แลวเกษตรกรมีรายไดเพิ่มขึ้นจริงหรือเปลา ซึ่งสิ่งเหลานี้จะตองดูในเรื่องของที่ดิน สินเชื่อ
ปจจัยการผลิต การสงเสริมการเกษตรและการตลาด เพราะที่ผานมามันเปนคําถามและคิดวาทุกคนมีคําถามอยู
ในตัวเองอยูตลอดเวลาวา ขาวที่ขึ้นราคาชาวนาไดประโยชนหรือวาใครไดประโยชน ซึ่งถึงที่สุดแลวก็ยังหา
คําตอบกันไมได และก็มีการพูดกันตางๆ นานา ฉะนั้นควรจะมีกลไกที่จะตรวจสอบวาจริงๆ แลวเมื่อราคาอาหาร
สูงขึ้น ใครไดประโยชนจากสิ่งเหลานี้ และถาเราคิดวาประเด็นเรื่องเกษตรกรรายยอยเปนประเด็นสําคัญ จะมีวิธี
ไหนที่จะเขาไปตรวจสอบ หรือวาทําอยางไรที่จะการันตีไดวาอันนั้นเปนรายไดที่เพิ่มขึ้นจริงๆ
ในฐานะที่ อ็ อ กซ แ ฟมทํ า งานในประเด็ น เรื่ อ งของผู ห ญิ ง ด ว ย เราก็ ม องว า เมื่ อ ราคาอาหารสู ง ขึ้ น
มันกระทบแนๆ ทั้งผูหญิงผูชาย ในการตองซื้ออาหารในราคาที่แพงขึ้น แตถามวาในครัวเรือนใครเปนคนดูแล
เรื่องอาหาร สวนใหญจะเปนบทบาทผูหญิง อ็อกซแฟมมองวาผูหญิงอาจจะตองพยายามทําอยางไรก็ตามที่จะ
จัดการเงินที่มีอยูเพื่อจะซื้ออาหารเลี้ยงครอบครัวได ไมวาจะเปนการลดการซื้ออาหารที่แพงมาทําเองมากขึ้น
ฉะนั้นผูหญิงอาจจะขาดโอกาสในการใชเวลา เพื่อที่จะดูแลเรื่องอาหารที่จะตองมีปญหามากขึ้นในครัวเรือน
ถึงแมวาผูหญิงเองมีการปรับตัวในการที่จะพยายามหารายไดเสริมใหครอบครัวมากขึ้น แตเนื่องจากสภาวะ
ตลาดแรงงานของผูหญิงมีปญหาเรื่องความไมเทาเทียมของคาจาง เพราะฉะนั้นตอใหผูหญิงปรับตัวไดดีมากขึ้น
ก็ไมไดการันตีวาผูหญิงจะไดรายไดที่ดีมากขึ้น และเมื่อผูหญิงดูแลเรื่องของอาหารของครอบครัว ก็เปนไปไดวา
การไดรับสารอาหารอยางครบถวนก็เปนภาระอยูบนบาของผูหญิงวา จะทําอยางไรใหคนในครัวเรือนไดรับ
สารอาหารที่ ค รบถ ว น เพราะที่ ผ า นมาโดยส ว นใหญ แ ล ว ผู ห ญิ ง จะให โ อกาสเรื่ อ งอาหารกั บ ผู ช ายก อ น
เพราะฉะนั้นการลดลงของการบริโภคอาหารอาจจะตกอยูที่ผูหญิงและเด็ก และในฐานะของผูผลิตในภาคเกษตร
ในหลายๆ ประเทศ การตัดสินใจปลูกพืชในที่ดินของตัวเอง ผูหญิงจะเปนคนดูแลพืชอาหารมากกวาพืชเงินสด
หรือพืชที่ปลูกเพื่อขาย เพราะฉะนั้นการที่ราคาอาหารสูงขึ้น ครัวเรือนตองการเงินสดมากขึ้น ฉะนั้นพื้นที่อาจจะ
ถูกนําไปปลูกพืชที่เพื่อการคามากกวาปลูกพืชอาหาร และในขณะเดียวกันแรงงานที่เคยใชในการปลูกพืชอาหาร
ก็จะถูกดึงไปใชในพืชเพื่อการคา ถึงที่สุดแลวความมั่นคงทางอาหารในครัวเรือนก็จะถูกลดลงไป
ถาดูภาวะการจางงาน เมื่อมีความตองการในพืชผลการเกษตรมากขึ้น โอกาสการจางงานจะมีมากขึ้น
ในภาคเกษตร แตเรื่องของคาจางแรงงานก็ยังเปนประเด็นอยูวา ความเทาเทียมที่เกิดขึ้นในประเด็นเรื่องคาจาง
แรงงาน อยูที่ใคร อีกประเด็นหนึ่งคือ ถึงแมวาราคาอาหารสูงขึ้น ก็ไมไดรับรองไดวาคาจางแรงงานในภาคเกษตร
สูงขึ้น ฉะนั้นตรงนี้ก็ตองมีกลไกในการตรวจสอบวา ถึงที่สุดแลวผลผลิตทางการเกษตรที่ราคาสูงขึ้น ผลประโยชน
ตกอยูที่ใคร
อันนั้นก็คือประเด็นเรื่องของสาเหตุและก็ผลกระทบนะคะ แตถามวาตอนนี้อ็อกซแฟมกําลังทําอะไรอยู
อ็อกซแฟมมองเรื่องประเด็นวิกฤตอาหาร เรามีการทํางานอยูหลายระดับดวยกัน ระดับแรกก็คือในประเทศที่มี
ปญหาวิกฤตอาหารถึงขั้นขาดแคลน อ็อกซแฟมก็มีการชวยเหลือโดยมีการจัดทําคูปอง หรือจัดสรรเงินเพื่อซื้อ
อาหารภายในพื้นที่น้นั ๆ หรือวาการสงอาหารไปชวยเหลือ แตอีกประเด็นก็มองวาปญหาเรื่องภัยพิบัติ การเตรียม
ความพรอมของเกษตรกรหรือผูผลิตก็เปนเรื่องสําคัญ เพราะภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทําใหเกิดการขาดแคลนอาหารได
เพราะนั้นการตั้งรับมือหรือการเตรียมความพรอมใหกับคนยากคนจนที่จะพรอมรับมือกับสถานการณตางๆ
ก็เปนประเด็นที่อ็อกซแฟมทํางานอยูเหมือนกัน อีกประเด็นก็คือการณรงคในเชิงนโยบาย อ็อกซแฟมจะพยายาม
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รณรงควา ประชาชนตองมีสิทธิในการไดรับอาหาร การไดรับน้ําที่สะอาด และการไดรับสาธารณสุขพื้นฐาน และ
งานรณรงคในเชิงนโยบายอ็อกซแฟมทําในหลายดานดวยกัน ไมวาจะเปนเรื่องของภาคเกษตร กฎเกณฑทาง
การคา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ซึ่งการรณรงคที่อ็อกซแฟมทําอยูเปนหลักเหลานี้ ก็มีประเด็นเรื่องของวิกฤต
อาหารเขาไปสอดแทรกอยูดวย เพราะอ็อกซแฟมมองประเด็นเรื่องวิกฤตอาหารเปนตัวเชื่อมหรือวาเปนตัวที่
สอดแทรกอยูในการรณรงคงานนโยบายทุกสวน เพราะถึงที่สุดแลวการรณรงคตางๆ ตองตอบประเด็นที่วา
เราจะแกปญหาความยากจนไดอยางไร แกไขปญหาคนที่ดอยโอกาสไดอยางไร และในขณะนี้เรื่องวิกฤตอาหาร
อ็อกซแฟมไดติดตามสถานการณอยางตอเนื่อง ไมวาจะทํางานวิจัยหรือติดตามรวมกับสถาบันวิชาการตางๆ
และหนวยงานภาครัฐวาสถานการณเปนอยางไร แตละประเทศมีการเคลื่อน การที่จะเขาไปสนับสนุนและการ
เยียวยาหรือแกไขปญหาหรือวิกฤต ตอบสนองตอวิกฤตตางๆ เหลานั้นอยางไร
ในประเด็นเรื่องวิกฤตอาหาร อ็อกซแฟมมีประเด็นรณรงคในเชิงนโยบายอยางไร ก็มีอยู 4-5 ประเด็น
ดวยกัน ในประเด็นแรกก็คือ อ็อกซแฟมรณรงคเรื่องวิกฤตอาหารทางดานการใหความชวยเหลือทางดานอาหาร
และการปกปองทางสังคม การรณรงคเรื่องความชวยเหลือทางอาหาร เรามองประเด็นวาไมใชเปนการใหอาหาร
แตเปนการใหความชวยเหลือที่ใหทองถิ่นสามารถเคลื่อนไหวได ทั้งในเรื่องของผลิตและในเรื่องของเศรษฐกิจของ
ทองถิ่น และที่ผานมาจะเปนการตอบสนองวิกฤต แตตอนนี้เราคงตองมาเลนในประเด็นเรื่องของการปองกัน
ในเรื่องของทําอยางไรที่จะใหวิกฤตมีโอกาสเกิดไดนอยลง ฉะนั้นการปองกันที่จะเกิดวิกฤตเปนเรื่องสําคัญ
สวนประเด็นเกราะปองกันทางสังคม เรามองวา รัฐบาลตางๆ ตองมีหลักประกันวาประชาชนที่ยากจน
ที่สุดจะไดรับการปกปองจากการที่อาหารในทองตลาดมีราคาสูงขึ้น อันนั้นคือเปนประเด็นที่เราใหความสําคัญ
ทุกคนจะตองมีสิทธิที่จะไดรับอาหารอยางเพียงพอ และประเทศตางๆ ที่ขาดแคลนทรัพยากร ก็ควรจะเรียกรอง
เพื่อจะใหเกิดความชวยเหลือจากประเทศที่มีทรัพยากรที่จะเขามาสนับสนุนได
ในเรื่องของภาคเกษตร อ็อกซแฟมมองวาควรจะมีการลงทุนของรัฐบาล หรือการสนับสนุนของภาครัฐ
หรือของประเทศผูบริจาคในระบบการเกษตรขนาดเล็กและระบบการเกษตรที่ยั่งยืน และใหเกษตรกรเหลานี้
มีหลักประกันในการเขาถึงปจจัยการผลิตได เพราะเรามองวาเกษตรกรขนาดเล็กเปนกลไกที่จะเคลื่อนไหวไปสู
การขจัดปญหาความยากจน เพราะเมื่อไหรที่เกษตรกรขนาดเล็กสามารถยืนหยัดที่จะผลิต มีอาหารเพียงพอ
เลี้ยงครัวเรือน มีรายไดเพียงพอที่จะดํารงชีวิตอยูได ก็จะทําใหความยากจนคอยๆ ถูกขจัดไปได เพราะฉะนั้น
อ็อกซแฟมมองเรื่องของเกษตร ยังเปนเรื่องของการใหการสนับสนุนในภาคเกษตร เนนเรื่องของเกษตรยั่งยืนและ
เกษตรกรขนาดเล็ก ซึ่งเปนประชาการสวนใหญหรือประชากรที่มีความยากจน
อี ก ส ว นหนึ่ ง ก็ คื อ ไม ใ ช เ รื่ อ งของเงิ น ทุ น ลงไปอย า งเดี ย ว แต ว า เราต อ งการคุ ณ ภาพที่ เ กิ ด ขึ้ น ด ว ย
เพราะฉะนั้นการที่จะทําใหเกิดคุณภาพในระบบเกษตรก็คือ ประเทศจะตองมีโอกาสหรือมีเงื่อนไขในการที่จะ
พัฒนากําหนดนโยบายการคาของตัวเอง โดยที่กําหนดนโยบายทางการคาเชื่อมโยงไปกับการพัฒนาชนบทดวย
เพราะที่ผานมาจะเห็นวาบางทีนโยบายทางการคามันถูกตัดขาดจากการพัฒนาชนบท ทําการคาเพื่อตอบสนอง
ตอการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศเทานั้น แตวาลืมดูคนที่อยูขางหลังที่เปนผูผลิตไป เพราะฉะนั้น
คุณภาพที่จะเกิดขึ้นในระบบการเกษตรก็คือเงื่อนไขการคาตองเชื่อมโยงกับนโยบายการพัฒนาในชนบท และ
ในขณะเดียวกัน การพัฒนาในชนบทจะตองไปถึงผูยากจนหรือกลุมคนที่ดอยโอกาสมากที่สุดในพื้นที่ชนบทดวย
ในขณะเดียวกัน ภาคเกษตรจะตองดูแลใหถึงในเรื่องของครัวเรือน เกษตรกรรายเล็กรายยอย และคนที่ไรที่ดิน
หรือวาแรงงานเกษตรกร และคนที่อาศัยอยูในปาหรือเปนคนกลุมนอยตางๆ และในประเด็นเรื่องผูหญิงดวย
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เรามองเรื่องของแรงงานเกษตรวาการขึ้นทะเบียนแรงงานของภาคเกษตรเปนเรื่องจําเปน เพราะสวัสดิการตางๆ
ในเรื่องของแรงงาน ตอนนี้แรงานนอกระบบยังไมไดรับการตอบสนองตรงนั้น เพราะฉะนั้นการขึ้นทะเบียนหรือ
การทําใหมีตัวตน ก็จะทําใหเมื่อถึงเกิดวิกฤตหรือเกิดสวัสดิการตางๆ จะไปถึงเขาเหลานั้น แลวก็มีการพิจารณา
ในประเด็นหญิงชายวาผลกระทบนั้นมันไมไดเทาเทียม ขึ้นอยูกับเงื่อนไขของแตละพื้นที่ และสิ่งสําคัญก็คือ
การเพิ่มบทบาทของประชาชนในการที่จะกําหนดเงื่อนไขนโยบายทางดานการเกษตรในระดับชาติ
นโยบายในเรื่อ งการคา อ็อ กซแ ฟมมองวา ควรจะเปด โอกาสใหมีป ระเทศตา ง ๆ มีการพัฒนาและ
กําหนดนโยบายการคาที่มีประสิทธิภาพของตนเอง เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการเรื่องความมั่นคงทางดานอาหาร
และการพัฒนาชนบทที่มีประสิทธิภาพของประเทศนั้นๆ และประเทศในซีกโลกเหนือหรือประเทศที่พัฒนาแลว
ควรจะตัดการสนับสนุนสินคาภาคเกษตร เพราะมันทําใหเกิดความไมเปนธรรมตอประเทศที่กําลังพัฒนา
ขอเสนอแนะ กอนสุดทาย ในเรื่องของพลังงานชีวภาพอ็อกซแฟมมองวา การที่ไมมีการกําหนดนโยบาย
หรือการพัฒนาอยางมีทิศทาง ทําใหเกิดการแยงชิงกันระหวางพืชอาหารกับพืชพลังงาน ทําใหอาหารมีราคา
สูงขึ้น และอีกประเด็นก็คือพื้นที่ปาไมก็ถูกบุกรุกเพื่อจะเอาไปทําพืชพลังงาน หรือแมกระทั่งพืชเพื่ออาหารสัตว
และก็อีกอันที่อ็อกซแฟมมองก็คือ ประเทศไมวาจะเปนยุโรปหรือวาสหรัฐอเมริกาที่ตองการพลังงานชีวภาพ
จะตองกลับมาทบทวนนโยบายของตัวเอง ในการที่มีความตองการ แลวทําใหประเทศที่กําลังพัฒนาและก็ผลิต
พลังงานชีวภาพเพื่อปอนตลาดยุโรปหรือสหรัฐ ตองกลับมาดูวาประเทศที่ผลิตไดรับผลกระทบอยางไร ไมวาจะ
เปนเรื่องของความมั่นคงในชีวิต สิ่งแวดลอม หรือสภาวะการขาดแคลนอาหาร
อีกประเด็นก็คือการลดพลังงานเรือนกระจก ซึ่งเราบอกวาในเรื่องวิกฤตอาหารประเด็นหนึ่งที่สําคัญ
ก็คือภาวะโลกรอน เพราะฉะนั้นตองกลับมาทบทวนวาการลดกาซเรือนกระจกที่กําลังทําอยู ณ ปจจุบัน มันมีผล
มากนอยแคไหนที่จะไปชวยในเรื่องสภาวะโลกรอน อีกอันก็คือประเทศแตละประเทศควรจะมีนโยบายในเรื่อง
ของการจัดสมดุลระหวางพืชพลังงานและพืชอาหาร เพราะวาเหมือนกับตอนนี้ยังไมชัดเจน เพราะทุกคนก็จะ
หยิบยกขึ้นมา แตละภาคสวนหรือแตละหนวยงานก็จะพูดถึงประเด็นของตัวเองมากกวาที่จะมานั่งรวมกันแลว
พูดวาพลังงานควรจะทําอยางไร อาหารควรจะทําอยางไร แลวเราจะจัดสมดุลไดอยางไร
อีกประเด็นที่อ็อกซแฟมอยากจะนําเสนอก็คือวา การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได
เพราะฉะนั้นการที่จะจัดการหรือวาตอบกับประเด็นนี้ จะตองกลับมาดูวาทําอยางไรที่จะลดผลกระทบใหนอย
ที่สุด และก็ในเรื่องของการปรับตัวดวย ซึ่งหมายถึงวาทุกภาคสวนไมใชเฉพาะเกษตรกรอยางเดียว แตวาภาครัฐ
เอง ภาคองคกรประชาชนเอง เรามองกับประเด็นตางๆ เหลานี้อยางไร ไมใชเปนเรื่องของใครคนใดคนหนึ่ง
หรือวาหนวยงานรัฐที่จะตองเขามาจัดการ แตเปนเรื่องที่ตองใหความรวมมือกัน
รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ ขอบพระคุณดร.สุภาภรณนะคะ ดิฉันคิดวาอ็อกซแฟม ใหมุมมองคลายๆ กับคณะ
เศรษฐศาสตรอยูพอสมควรนะคะ ในประเด็นสาเหตุและผลกระทบที่ทางอ็อกซแฟมไดเพิ่มประเด็นเรื่องของ
หญิงชายหรือผูหญิงขึ้นมา และก็ในเรื่องของนโยบาย ในเรื่องหลักคิดก็คลายๆ กันนะคะ ในเรื่องของการให
ความชวยเหลือดานอาหารที่จะตองไมมีผลกระทบตอกลไกการผลิตที่อาจารยนิพนธไดนําเสนอไป ทางอ็อกซ
แฟมไดเพิ่มประเด็นเรื่องของนโยบายทางการคาที่ตองมองควบคูกับการพัฒนาชนบท และเพิ่มรายละเอียด
เกี่ยวกับเรื่องการลดผลกระทบโลกรอนและรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนโยบายพลังงาน
เรียนเชิญคุณวิฑูรย ปญญากุลคะ เปนคนสุดทายคงจะมีประเด็นสําคัญๆ เดนๆ
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คุณวิฑูรย ปญญากุล คงจะย้ําบางประเด็นนะครับ จริงๆ ผมชอบที่อาจารยนิพนธพูด อาจารยใชคําที่นาสนใจ
คือใชคําวา “ฟองสบู” กับราคาขาวในปจจุบัน ซึ่งหมายถึงการเกิดการปน ฟองสบูเวลาที่ดินมันคลายกับการ
ไมคอยมีฐานที่เปนจริงที่ทําใหเกิด แตการขึ้นของราคาขาวมีสาเหตุปจจัยจริงๆ ของมันดวย แตที่ผมชอบนี่คือ
มันเห็นภาพของการปนราคา และที่อาจารยนิพนธก็พูดไว คนที่ปนราคาไมใชเฉพาะภาคธุรกิจ โรงสี หรือผูสงออก
ผูกระจายสินคา จริงๆ เกษตรกรก็ปน มีผลนะครับ และรวมไปถึงอยางยิ่งเรื่องสื่อ การที่เราเกิดวิกฤตการณ
ตื่นเตน ไปรุมซื้อขาวกัน ซื้อน้ํามันพืชกัน ซื้อน้ําตาลกัน มันสงผลกระทบในทางจิตวิทยาใหคนที่เขานิ่ง ปนราคา
หรือเก็งราคาขึ้นไปอีก เพราะฉะนั้นเราเองก็มีสวน แตคนที่ผมคิดวานาจะมีสวนมากที่สุดและอาจารยไมไดพูดถึง
แตผมคิดวาควรจะพูดในเวทีสาธารณะวันนี้ก็คือรัฐมนตรีนะครับ แตขณะเดียวกันผมคิดวาก็นาสนใจ เพราะวา
เปนครั้งแรกๆ ที่มีความพยายามเปลี่ยนนโยบายหรือการคิดในเชิงนโยบายใหม จะรูตัวหรือไมรูตัวก็แลวแต อันนี้
คือประเด็นที่ 1 นะครับ ก็คือวาเห็นดวยวาเรื่องนี้เปนสถานการณเฉพาะหนา
การมองประเด็นเรื่องนี้ในชวงตอไป เราอาจจะตองเปลี่ยนมุมมองกัน เพราะผมเชื่อวาเรากําลังเขาสูยุค
ใหม เราเขาสูศตวรรษที่ 21 ในเสนของระยะเวลา เราเขาสูยุคดิจิตทัล เรากําลังเขาสูยุคใหมของการเกษตรและ
อุตสาหกรรม เขาเรียกวายุคที่ No More Cheap Petrol, No More Cheap Food และตอไปก็จะ No More
Cheap Water ก็คือ เปนยุคที่อาหารจะไมถูกอีกตอไป น้ํามันไมถูกอีกตอไป และน้ําจะไมถูกอีกตอไป และจริงๆ
ถ า จะเพิ่ ม อี ก อั น ก็ คื อ ภู มิ อ ากาศจะไม ไ ด เ ป น อย า งที่ เ ราชอบอยากให มั น เป น หรื อ เคยชิ น อี ก ต อ ไป อย า งที่
คุณไพชยนตพูดไป และเดี๋ยวผมจะขยายความตอนทายเรื่องภูมิอากาศ
ผมคิดวาในชวงที่เรากําลังเขาสูยุคใหม ยุคที่เริ่มตนจากน้ํามันกอนที่ทําใหเปนตัวเหมือนกับจุดชนวน
จริงๆ เราพูดกันมานานแลวเรื่องที่เราเรียกวา Peak Oil คือจุดสูงสุดของการใชน้ํามัน ตัวน้ํามันเองเปนตัวหนึ่ง
ที่ไปกระตุนจุดชนวนทําใหราคาของผลผลิตการเกษตรหลายๆ ตัวเพิ่มขึ้นโดยตรงจากการเพิ่มขึ้นของตนทุน
ฉะนั้นน้ํา มัน พืชหรือน้ําตาลที่เพิ่มขึ้น ไมไดเพิ่มขึ้นเพราะวาสถานการณแบบเดียวกับขาว คือ ขาวมัน มี
สถานการณเรื่องของการเสียหายของผลผลิต ซึ่งเปนผลโดยออมมาจากน้ํามัน คือการใชน้ํามันถูก ทําใหเราใช
น้ํามันเกินตัว ทําใหเราปลอยกาซเรือนกระจกออกมาจํานวนมาก เปนผลกระทบทําใหการผลิตในชวงปที่ผานมา
หรือวาปที่แลวมีการเสียหายของธัญพืชคอนขางสูง เพราะวาธัญพืชในการปลูกทั่วโลก เปนพืชที่ปลูกในระบบที่
เราเรียกวาพึ่งฝนฟาอากาศคอนขางสูงเมื่อเทียบกับพืชอื่นๆ ที่ยังเปนพืชราคาถูก เมื่อคืนนี้ ผมกําลังแปลหนังสือ
ชื่อ We are the weather makers. คือบอกวา สมัยกอนฝรั่งบอกวา God made the weather. คือพระเจาเปน
คนสรางใหเกิดภูมิอากาศ แลวก็กําหนด แตตอนนี้เขาบอกวาไมใชหรอก มันไมใชพระเจามันคือพวกเรา มนุษย
เรากําลังทําใหอากาศเปลี่ยน
ถาพูดถึงการผลิตขาวสาลีที่ออสเตรเลีย ที่ออสเตรเลียนี่เปน Classic Case ในเรื่องขาว เทาที่จําตัวเลข
ไดผลิตไดประมาณลานกวาตันตอป หายไปเกาแสนกวาตันตอปในปที่ผานมา ประเทศเดียวนะครับ ขาวสาลี
ก็หายไปเยอะ เมื่อคืนที่กําลังแปลเขาบอกวา เขตที่ปลูกขาวสาลีทางดานตะวันตกของประเทศเปนเขตที่เปน
ดินทราย และวิธีการปลูกของเกษตรกรคือวาไปไถปา ก็ไมใชปา เปนลักษณะไมชนิดหนึ่ง เปนไมพื้นเมือง แลวก็
หยอดขาวสาลี แลวก็หยอดปุย แลวก็รอใหฝนตก ถาปไหนฝนตกดีก็สบาย ถาปไหนฝนตกไมดีก็เสร็จ ปญหาคือ
วากระบวนการการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ออสเตรเลียอยูทางซีกโลกใตทําใหฝนลดลงไป 15 เปอรเซ็นต แต
การลดลงของฝนเพียงแค 15 เปอรเซ็นต มันหมายถึงปลูกไดกับปลูกไมไดกับลมเหลวไปเลย เพราะฉะนั้น การ
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ลมสลายของการปลูกขาวสาลีในออสเตรเลีย เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เขาบอกวา 50 เปอรเซ็นต
เกิดจากกาซเรือนกระจก อีก 50 เปอรเซ็นตเกิดจากรูรั่วโอโซน อันนี้เปนปจจัยสําคัญที่ทําใหธัญพืชโดยเฉพาะ
ขาว ขาวสาลี มันเสียหาย เพราะฉะนั้น เดี๋ยวยอนกลับมาก็คือวาเรากําลังเขาสูยุคใหม ยุคที่อาหารหรือผลผลิต
การเกษตรจะมีราคาสูงขึ้น และผมคิดวาคงไมใชเฉพาะธัญพืชอยางเดียว แตวาวันนี้เผอิญขาว ธัญพืช มันเปน
อะไรที่พอขึ้นแลวคนบนมากที่สุด
ปญหาจริงๆ ไมใชปญหาของราคาอาหารแพง ในดานกลับกันของเหรียญ ปญหานี้คือปญหาคนจนใน
เมือง เพราะวาจริงๆ แลวที่อาจารยพูดที่ผมชอบมากก็คือคนสวนใหญของประเทศที่เปนคนจนไมใชคนจนเมือง
แตเปนคนจนชนบท 10 กวาปที่ผานมาที่ผมทํางานกรีนเนท ผมก็พยายามเสนอไอเดีย แลวก็สูกับไอเดีย แลวก็สู
กับพวกเอ็นจีโอดวยนะครับ วาเราไมควรจะสนับสนุนนโยบายอาหารราคาถูก คืออาหารราคาถูกนี่ถูกใชมาตลอด
แลวก็ถูกหยิบยกโดยอางความชอบธรรมวาเมื่อมีคนจนจะตองมีอาหารราคาถูก ตอนนี้ผมคิดวาขออางเหลานั้น
มันยังถูกอางอยู แตสิ่งที่สําคัญกวาก็คือวาจะทําอยางไรใหคนจนในเมืองมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ดีกวา ซึ่งไมใช
เฉพาะอาหารอาหารเปนแคปจจัยหนึ่ง
แนนอนวา 50 เปอรเซ็นตของรายจายมาจากอาหาร แตน้ํามันมันขึ้น เพราะฉะนั้นอาหารมันก็ตองขึ้น
ไปถามดูเกษตรกรไดเลยวาราคาที่สูงขึ้นนี่ ตนทุนเขาสูงขึ้นไปอีกเทาไหร ผมก็ไมคอยแนใจพวกที่ใชปุยเคมี ใชยา
เยอะๆ โดยเฉพาะแถวภาคกลาง มันขึ้นไปแลวตั้งแตน้ํามัน ปุยยูเรีย ปุยเคมี ยาฆาแมลง คาแรงงานในภาค
การเกษตรขึ้นหมด ฉะนั้นราคาที่ขึ้นๆ มาตอนนี้ พอหมดฤดูการเพาะปลูกไมรูวาหักกลบลบหนี้แลวควักเนื้อหรือ
เปลายังไมรูนะครับ คือไมไดแนใจวาจะดี ซึ่งตรงนี้เปนประเด็นที่สําคัญ แนนอนการเปลี่ยนระบบการผลิตที่ลด
การใชปจจัยการผลิตภายนอก โดยเฉพาะพวกปุยเคมียาฆาแมลงที่มากกวาปกติก็เปนอีกทางออกหนึ่ง แตก็ไมใช
ทั้ ง หมด เพราะมั น มี ป จ จั ย เรื่ อ งน้ํ า มั น ป จ จั ย เรื่ อ งแรงงาน และป จ จั ย เรื่ อ งการเปลี่ ย นแปลงภู มิ อ ากาศที่ มี
ผลกระทบ เพราะฉะนั้นโดยสรุปของผมก็คือ ผมเชื่อวาถาเราดูกรอบเฉพาะเรื่องของอาหาร เราก็จะมีวิกฤตการณ
ที่เราตองพูดถึงก็คือเรื่องน้ํามันที่สงผลกระทบตอผูอุปโภคบริโภค เมื่อวานมีคนบนรถเมลจะขึ้นเปน 10 บาท
ใชไหม พอดีผมก็ไมไดนั่งรถเมลมานานแลวก็เลยไมรู แตคนจนใชรถเมล และจริงๆ ก็ใชเยอะพอสมควร รถเมลที่
ขึ้น ถาเกิดมันตองตอ 2 เที่ยว วันละ 40 บาทมันแพงกวาขาวอีกนะครับ คิดดูใหดีนะครับ แลวเขาใชมิเตอรน้ําไฟ
ที่ไมไดตอโดยตรงกับรัฐ คือหลายอยาง บางทีเราโฟกัสมันอาจจะไมถูก วิธีแกอาจจะตองกลับไปดูที่วาจะทํา
อยางไรใหเรามีคาแรงที่มันสมน้ําสมเนื้อสมเหตุผลมากกวาปจจุบัน มากกวาที่จะไปดูวาทําอยางไรใหอาหาร
ราคาถูก อาหารราคาถูกอยางเดียวคุณไมไดชวยคนจนเมืองไดเทาไหรนัก
สุดทายประเด็นเรื่องการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ผมเกริ่นไปนิดหนอยเรื่องขาวสาลี จริงๆ แลวมันหนัก
กวานั้น ในวงการเกษตร ปญหาคือ มันไมใชแควาการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ แนนอนเลยมันจะทําใหอากาศ
รอนขึ้น การรอนขึ้นของอากาศจะทําใหเกสรตัวผูของขาวเปนหมัน ถามันรอนถึงจุดจุดหนึ่ง เกสรตัวผูจะเปนหมัน
พอเกสรตัว ผูเปนหมันมันจะผสม มันก็จะไม..เขาเรียกขาวไมติดเม็ด ขาวแฟบ ขาวลี บ เพราะฉะนั้นมันเกิ ด
ผลกระทบในวงกวางได หรือการตกของฝนที่เปลี่ยนแบบแผนไป ที่มันทิ้งชวงนานขึ้น
อยา งป-สองป นี้ ที่ผมทํา งานอยู ป ระมาณ 12 กลุมทั่ว ประเทศที่ตั้ง มาเปน ศูน ย ก็โ ดน คือ เกษตรกร
ที่เชียงใหมกับที่ยโสธรเขาบนมาก เขาบอกวา 2 ปที่ผานมานี้ ไดทํานาตั้ง 8 ครั้งแนะ ปละ 4 ครั้งโดยเฉลี่ย คือ
ทํานาในความหมายของเขาคือไดตกกลา 8 ครั้ง แตเขาไดเก็บเกี่ยวครั้งเดียว เพราะตกกลาแลวมันตาย เพราะ
ฝนทิ้งชวง นี่คือโจกแบบชาวบาน แตถามันยาวขึ้นอีกนิด ที่ปลูกเขาเรียกขาวชนิดที่ไวตอแสง อยางเชนขาวหอม
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มะลิ ถาคุณปลูกเลยวันที่ 12 สิงหาคมไปแลว ขาวจะโตไมเต็มที่พอ ผลผลิตก็จะลดลงไปอยางมโหฬารเลย
เพราะฉะนั้ น แบบแผนการตกของฝนที่ ช า อี ก อาทิ ต ย -สองอาทิ ต ย มั น หมายถึ ง ได ผ ลผลิ ต -ไม ไ ด ผ ลผลิ ต ใน
ระดับประเทศนะครับ และจริงๆ แลวเกษตรกรสวนใหญยังปลูกขาวไวแสงอยู เพราะฉะนั้นระบบการผลิตของเรา
คอนขางเปราะบางตอสภาพการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ คือพึ่งพากับภูมิอากาศสูง แลวชาวบานก็เคยชินกับการ
ใชภูมิปญญาพื้นบานตางๆ ในการทํา ซึ่งผมบอกไดเลยวาตอนนี้เราตองเปลี่ยนตําราภูมิปญญาพื้นบาน เพราะวา
มันไมสะดวก เพราะการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศที่เกิดขึ้น มันใชสิ่งที่เคยรูจักในอดีตมาเปนเกณฑในการกําหนด
วิธีการเพาะปลูกไมไดอีกตอไปแลว
ตอนนี้ผมคิดวาเปนประเด็นที่สําคัญมากๆ สิ่งที่เปนผลกระทบในเวียดนามที่มีพายุเขา ในประเทศ
อินเดีย ในออสเตรเลีย ที่เปนตัวจุดชนวนของวิกฤตการณราคาขาวที่สูงขึ้น เปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงของ
ภูมิอากาศ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศไมไดหมายถึงวามันรอนขึ้นอยางเดียว การผันผวน ในอดีตคือขึ้นลง
มันจะขนาดนี้ แตเวลานี้มันผันผวนคือเวลาลงมันลงเยอะ เวลาขึ้นมันขึ้นเยอะ มันแกวงแรงขึ้น แลวเวลาที่มี
ผลกระทบมันไมเกิดผลกระทบในเฉพาะบางภูมิภาค มันกระทบไปไดทั่วโลก เพราะฉะนั้น บอกไดเลยวา โลกมี
ความเสี่ยงของระบบการผลิตการเกษตรตอเรื่องของการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศเพิ่มขึ้นอยางมโหฬารโดยเรา
ไมรูตัว แลวแนนอนมันจะกอใหเกิดวิกฤตการณอยางนี้เพิ่มขึ้นอีก ยกเวนแตวาเราสรางภูมิคุมกันอะไรบางอยาง
ขึ้น และยังเปนคําถามที่ยังไมมีคําตอบเทาไหรนัก กําลังคิดวาเปนประเด็นที่จําเปนตองหาคําตอบ
สุดทายพยามจะตอบคําถามคุณแมทธิววาจะทําอยางไรกับรัฐบาล คําตอบผมสั้นๆ ก็อยาไปยุงกับมัน
เลย เสียเวลา การเมืองไมใชเฉพาะที่ประเทศไทย การเมืองทุกที่ นักการเมืองเขาไมไดคิดอะไรที่มันยาวไปกวา
ชวงฤดูกาลหาเสียง การเลือกตั้ง วงจรการเลือกตั้ง สวนใหญไมไดคิดวิธีแกปญหาตรงจุด ที่เรากําลังพูดถึงมันเปน
อะไรที่ไกลกวา และผมคิดวามันจําเปนที่จะตองสรางความรวมมือของเอกชนกับเอกชน อยางที่คุณไพชยนตพูด
ผมคิดวานาสนใจ ผมเองก็มีประสบการณวาชวงหลังภาคเอกชนเองในหลายๆ ที่ ที่ใหความใสใจกับเรื่องพวกนี้
มีการใหการสนับสนุนทุกทาง ที่เราเรียกวา CSR ทั้งการวิจัย ทั้งงานพัฒนาชนบท และเม็ดเงินก็ไมนอยไปกวา
ของรัฐ จริงๆ นาสนใจกวาเยอะ ไมตองไปเสียเวลากับมันมาก ก็จบแคนี้ครับสั้นๆ
รศ.ดร.ปทมาวดี ซูซูกิ ขอบคุณมากคะ เปนประเด็นที่ชัดเจนนะคะ ในความคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องของ
การปนราคานะคะ โดยเฉพาะแนวคิดเรื่องปจจุบันเรากาวเขาสูยุคใหม อาหารแพง น้ํามันแพง น้ํากําลังจะ
ตามมา เพราะฉะนั้นดูเหมือนวาวิกฤตขางหนามันจะคอนขางสาหัสสากรรจ สรางภูมิคุมกันก็จําเปนตองทํา
แตคืออะไรนี่อาจจะตองชวยกันคิด เปนประเด็นที่ทาทายแลวก็นาสนใจ สวนเรื่องของนโยบาย ขอสรุปชัดเจน
นะคะ ไมตองไปสนใจมันเทาไหร คําถามก็คือวาความรวมมือของพวกเรากันเองในเรื่องของการสรางภูมิคุมกัน
หรือความรวมมือระหวางภาคเอกชนกับเอกชน บทบาทของเอกชนอาจจะมีความสําคัญมากขึ้นในการที่จะเขา
มามีสวนรวมในเรื่องของการหาทางออกในเรื่องของวิกฤตเหลานี้นะคะ
หลั ง จากนี้ คงจะมีโ อกาสที่ จะรั บ ฟ ง ความคิด เห็ น จากท า นผู เข า รว มสั ม มนาทุ กๆ ทา น หลัง จากที่
คุณไพชยนตไดกรุณาใหความเห็นเพิ่มเติมเรื่องแนวทางในการแกไข กราบเรียนเชิญคะ
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คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล กอนที่จะเขาไปถึงวาแนวทางแกไขเปนอยางไร ผมขอมีคําถามวาทําไมวิกฤตคราวนี้
จะเปนตัวเรงที่ทําใหการลมสลายเร็วขึ้น ในกรณีที่ผูผลิตหรือเกษตรกร มีความหวังวาจะไดราคาดี ทุกคนก็ตอง
พยายามดิ้นรนที่จะมีโอกาสที่จะลืมตาอาปาก ที่ที่ไมควรจะใชการเพาะปลูกก็เอามาใชในการเพาะปลูก ในแหลง
ซึ่งน้ําจะขาดแคลนในการปลูกนาปรังก็เสี่ยง แลวก็มีการแยงปจจัยการผลิต ตั้งแตพื้นที่การปลูก น้ํา ปุย ยา
ทุกอยาง
ในระยะสั้น พวกนี้ ไมสามารถเพิ่มอุปสงคไดทันที แมกระทั่งปุย ยา ก็ไมสามารถเพิ่มอุปสงคไดทันที
และโดยเฉพาะอยางยิ่ง ปุย ยา อยูในมือพอคาใหญๆ นายทุนใหญๆ เพียงไมกี่ราย เพราะฉะนั้นก็เปนโอกาส
ที่ราคาจะตองโดนปนขึ้นจากอุปสงคที่มากขึ้น ตรงนี้ก็เปนการเพิ่มตนทุนการผลิตอยางมาก โดยที่คาดหวังวา
ไมเปนไร เสร็จแลวก็ขายไดราคา แตจากนโยบายการทํางานของภาครัฐ ยกตัวอยางเรื่องขาวธงฟา เมื่อ 2 เดือน
กวามาแลว ทานประกาศวาทานจะนําขาวธงฟาจากสต็อก 2.1 ลานตันมาใช โดยที่ภาคเอกชนขาวอยูในมือ
พอคาประมาณ 2.8 ลานตันถาผมจําไมผิด ก็มีประมาณ 5 ลานตันของทาน ทานก็บอกวาจะเอา 2.1 มาทําธงฟา
หลังจากนั้น 2 วัน ไมทราบวาเกิดเหตุอะไรขึ้น ทานยกเลิก หลังจากยกเลิกก็มีการใหขาวอยูตลอดเวลาวาราคา
จะขึ้นไปถึงพันเหรียญ อยาขายขาวนะ ใหเก็บขาวอยูในมือ ชาวนาอยาขายขาว ทานไมรูหรือวาขาวไมไดอยู
ในมือชาวนา ขาวอยูในมือทานกับในมือพอคา สิ่งนี้ทําใหราคาปนขึ้น ขาวหายไปจากตลาดขาวถุง ราคาเพิ่มขึ้น
ตามที่ทานพูดเลยครับทุกอยาง เพราะขาวมันหายไปจากตลาด อันนี้เปนการเลนเกมกับอุปสงคที่มีอยู หรือวา
ของที่มีอยู พอราคาขาวขึ้นไดที่ เวลาจะเริ่มเก็บเกี่ยวนาปรัง ทานออกขาวธงฟาครับ ราคาโดนทุบปงลงมาเลย
นะครับ ขาวสาร เปนโอกาสซึ่งชาวนาหวังวาจะไดราคาดี
ผมไมทราบเหตุนะครับวาทําไมทานถึงคิดอยางนี้ ทําอยางนี้ แตผลก็คือวาขาวที่เก็บเกี่ยวจากนาปรังได
6 พันบาท 7 พันบาท ขาวเหนียวเหลืออยูไมกี่บาท ก็คือวามันไมไดอยางที่คาด แลวตนทุนมันขึ้นอยูแลวที่เรา
พูดถึง จนกระทั่งชาวนาตองปดถนนเดินขบวนลอมศาลากลาง วิธีแกทานก็สรางภาพตอวาจะซื้อ 14,000 บาท
โดยที่ทานไมไดบอกหรอกวาเงินจะมาจากไหน ใครจะเปนผูซื้อ ซื้ออยางไร ซื้อแลวเก็บที่ไหน อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ที่ผมคิดวามันเปนตัวเรงในการลมสลายเร็วขึ้น เพราะวาปจจัยการผลิตที่ไมเหมาะสม ตนทุนการผลิตที่สูงขึ้น
กับความคาดหวังที่จะไดราคาที่ดี มันไมไปดวยกัน ผลกระทบทางสังคมและจิตใจของเกษตรกร ยังไมตองพูดถึง
เราพูดถึงกันแตเฉพาะวาภาวะที่เกษตรกรรายยอยจะลมสลายเร็วขึ้น มันเกิดจากจุดนี้ครับ
วิธีการแก เราตองแกไข หนึ่ง สําคัญที่สุดคือหวงโซอุปทานที่มีอยูในปจจุบัน ซึ่งผมไดยกภาพใหทาน
เห็นคราวๆ นอกจากผลักภาระไปใหเกษตรกรแลว พอคายังผลักภาระไปใหผูบริโภค ยกตัวอยางตอจากเมื่อสักครู
ถาสมมติวาซื้อของจากไรมา 10 บาท ถาผานมือ 5 ขั้นตอน ขั้นตอนหนึ่งก็มีการคิดตนทุนคาใชจายเพิ่มขึ้น มีการ
เอากําไรในสวนของผูประกอบการของเขามากขึ้นในสวนหนึ่ง จะเปนธรรมหรือไมเปนธรรมวาไปอีกที
สมมติวาเปน 3 บาท ถาผาน 5 ขั้นตอน 15 บาท ของจะถึงมือตลาดคาสงนี่จาก 10 บาทเปน 25 บาท
และจากตลาดคาสงไปตลาดคาปลีก โดยมากจะผานอีก 2 ถึง 3 ขั้นตอนอยางนอย แลวตลาดคาปลีกถาเปน
หางซูเปอรสโตรใหญๆ ที่เราเห็นกันอยูเวลานี้ เขาจะตองบวก Gross Margin อยางนอย 30-50 เปอรเซ็นต
บางกรณีบวกถึง 100 เปอรเซ็นต ก็หมายความวา 25 บาท เมื่อผานมืออีก 2-3 ขั้นตอน มันกลายเปน 30 กวา
บาท แลวก็มีการบวกในการขายอีก มันก็เปน 60 กวาบาท นี่เปนตัวอยางนะครับ 60-70 บาท ผูบริโภคจายแพง
เกษตรกรไดนอย คนที่ไดประโยชนหรือวาไมเสียประโยชนก็คือกลุมผูคา ไมไดหมายความวาพวกนี้เลวนะครับ
อยาเขาใจผิด อยางคุณเปนพอคาคนกลาง คุณซื้อมาคุณก็ตองไปรวบรวม คุณก็ตองมีคาน้ํามัน คาเวลา คา
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สึก หรอของพาหนะที่คุณ จะไปรวบรวม เสร็จ แลว คุณ ก็ ตอ งเลี้ยงดูตัว เองเลี้ยงดูครอบครัว คุ ณ ก็ ตอ งมีกํา ไร
เพราะฉะนั้นอยางนี้มันเปนระบบที่ไมมีประสิทธิภาพ ไมใชทุกคนเลว หรือใจดํา ใจไมไสระกํา ไมใชผูคาสงเลว
เขาก็ตองบริหารความเสี่ยงของเขา พอคาคนกลางก็ตองบริหารความเสี่ยงของเขา จุดแรกที่ตองแกไข คือตอง
แกไขหวงโซอุปทานอันนี้
จุดที่สองที่รวมกับหวงโซอุปทานก็คือ ตองแกไขระบบโลจิสติกส เวลานี้ระบบโลจิสติกสของเราไมมี
ประสิทธิภาพ ถาผมจะขอพูดแบบตรงไปตรงมานะครับ ผมอาจจะไปกระทบกระเทือนหลายๆ หนวยงานหรือ
องคกรของรัฐ อยางเชนเราภูมิใจมากเหลือเกินวาเรามี Sea Land Hub ที่แหลมฉบัง แตทานคงจะลืมไปวา
ถาจะมี Hub ตองมี Scope ตองมี Corridor ตองมีเสนทางการขนสงที่มีประสิทธิภาพและสะดวกเขาไปที่ Hub
นั้น ลองนึกภาพดูนะครับ ผลผลิตเปนรอยลานตันที่ตองมาจากภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะ
อยางยิ่งภาคตะวันตก ภาคใตของประเทศ ที่จะตองไหลผานกรุงเทพ ซึ่งเวลานี้ทานก็รูอยูแลววามันจลาจล
แคไหนในเรื่องการจราจร แตสินคาเปนรอยๆ ลานตันตองมาผานที่นี่เพื่อจะไป Eastern Seaboard ทางภาค
ตะวันออกอาจจะสะดวกหนอย แตระบบการขนสงจากภาคตะวันออกเขามา ระบบการขนสงที่ถูกที่สุดก็คือ
ระบบทางน้ํา ที่ถูกที่สองก็คือระบบราง แพงที่สุดก็คือรถบรรทุก เวลานี้เรามีการพัฒนาระบบการขนสงทางน้ํา
แคไหน เรามีการพัฒนาระบบรางหรือไม ทานพูดกันเรื่องสองเลน ทานพูดถึงเรื่องการขยายระบบราง ทานพูดกัน
มานานแลว ผมคิดวาคงใชเวลาเทากับสุวรรณภูมิกอนจะเกิดมาไดคือ 25 ป นอกจากนั้นประสิทธิภาพในการ
ขนสงระบบรางที่มีอยูเวลานี้ มันเปนประสิทธิภาพที่เลวมาก ในวิสาหกิจซึ่งเปนการผูกขาด สามารถขาดทุนได
มากมายขนาดนี้ ผมยังนึกไมออก ทานตองเกงมากเหลือเกินที่สามารถทําใหไดขาดทุนแบบนี้
ถาระบบโลจิสติกสไมแกไขเปลี่ยนแปลง สินคาจะหายไปกับกระบวนการสูญเสียในหวงโซอุปทาน
ใน โลจิสติกสนี้มากมาย ทานตองแกทั้งสองอยางนี้พรอมกัน และจริงๆ แลว ถาทานรักคนไทย อยากใหคนไทย
ไดกินของดีมีคุณภาพ ปลอดภัยในการใชบริโภค ไมวาจะเปนเนื้อสัตว ผัก ผลไม ทานตองเปลี่ยนหวงโซอุปทาน
ใหเปนหวงโซคุณภาพ (Quality Chain) การเปลี่ยนหวงโซอุปทานเปนหวงโซคุณภาพ เอาตามภาษาชาวบานที่
เขาใจงายๆ ก็คือวาตั้งแตการปลูก ทําใหปลอดภัย หาวิธีการปลูกการดูแลที่ปลอดภัย ไมใชเฉพาะสารเคมีตกคาง
ปลอดภัยจาการปนเปอนอื่นดวย นอกจากนั้นยังตองปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ยังตองสงเสริมปจจัยการผลิต
บูรณาการปจจัยการผลิต สรางความสมดุลทางธรรมชาติใหมากขึ้น นี่คือวิธีการที่จะตองแกไขที่แปลงปลูก เมื่อ
ไดคุณภาพของที่ดีแลว ในระบบโลจิสติกส ตั้งแตการเก็บรักษาถึงเคลื่อนยาย ตองอยูในระบบที่ดี ที่ปองกันไมให
มีการสูญเสีย ก็คือตองมีการทําการดูแลหลังการเก็บเกี่ยวที่ถูกตองเหมาะสม เอาทฤษฎีตางๆ ที่มีเยอะแยะมาทํา
ใหงายขึ้นในการนําไปใช ใหชาวบานใชไดและทําไดถาตองการจะทํา ผลผลิตความเสียหายก็จะหายไป คุณภาพ
ของของ ความปลอดภัยในการบริโภคก็จะสูงขึ้น จากจุดนี้ ของที่เขามาถึงตลาดจะเปนของที่มีคุณภาพ ถาทาน
ทํา ดีแ ลว ยัง คิดตอ ทา นก็สามารถทํา ระบบการตรวจสอบยอนกลับ (Traceability) ไดทั่ว ประเทศเหมื อ นกั น
เพื่อจะดูวาตรงไหนเกิดปญหา ทานบริโภคขาว ทานรูไหมครับขาวมาจากไหน มาจากแปลงไหน ทานรูไหมครับ
วาขาวที่ทานบริโภค ปลูกมาจากจังหวัดตากที่มีแคดเมียมปนเปอนในดินหรือเปลา ทานรูไหมครับ ปลาคังหรือ
ปลาที่ทานบอกวาอรอยที่ทานไปกินที่จังหวัดกาญจนบุรี มาจากแควนอย หรือมีน้ําจากคลิตี้มาผสม ซึ่งมีสาร
ตะกั่วสูงกวามาตรฐานถึง 400 เทา
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ถาทานจัดระบบพวกนี้แลว ทานตองประสานเขาไปอีก ก็คือวาจัดการประกันราคาแลวอันนี้จะมาถึง
เรื่องการจัดเขตพื้นที่กับการใชที่ดิน (Land Use) ที่ทานอาจารยพูดถึง สมมติผมเปนรัฐบาลนะครับ มีอํานาจเต็ม
ผมก็ดูเลยวา จังหวัดนี้ หรือภูมิภาคนี้ หรือตําบลนี้ หรืออําเภอนี้ ปลูกพืชอะไรไดดีที่สุด สมมติวาผมเลือกได
พืชที่ปลูกไดดีที่สุด 20 ประเภท ผมก็จะไปดูวาใน 20 ประเภท พืชใดที่มีศักยภาพ มีความตองการสม่ําเสมอ
และมีแนวโนมที่ดี มีศักยภาพในอนาคตทั้งทางดานการสงออกและการบริโภคภายในประเทศ ผมจะเขาไป
ถายทอดเทคโนโลยี ผมจะเขาไปรวมกลุมเกษตรกร และผมจะเขาไปประกันราคาที่เปนธรรมใหเขา เมื่อเขามีการ
ประกันราคาที่เปนธรรม และมีการถายทอดเทคโนโลยี มีการชวยเหลือสนับสนุนในดานการปลูกการดูแลแลว
กี่คนครับที่จะไปปลูกพืชอื่น ถาราคาที่คุณใหเปนธรรม อันนี้ผลไดก็คือการใชประโยชนจากแผนดินหรือปจจัย
การผลิตใหไดมากที่สุด ก็คือการจัดการใชที่ดินใหเหมาะสมที่สุดในการเพาะปลูก เสร็จแลวผมก็รวบรวมผลผลิต
ทําความสะอาดขั้นตน มีโรงที่ทําความสะอาดหรือโรงบรรจุหีบหอเล็กๆ ในอําเภอนั้นหรือตําบลนั้น รับผลผลิตมา
ทําความสะอาด เก็บเขาหองเย็น ทํา Closed Pallet Control แลวขนสงมาตลาด
ผมยกตัวอยางเรื่องกะหล่ําปลีที่ผมยกมาแลว ก็คือราคาตอนที่ตกต่ําที่สุดก็คือ 50 สตางค 80 สตางค
แตมาถึ งตลาดไทนี่ หกบาทหา สิบ มาถึง ซูเปอรมารเก็ตหรือ วาตลาดสด 13-14 บาท ดูความตางของราคา
นะครั บ ถ า สมมติ ว า ผมทํ า แบบนี้ ผมไปประกั น ราคาเกษตรกรเลย 3 บาท ต น ทุ น การผลิ ต ของเกษตรกร
อยูประมาณ 2 บาท กอนนี้บาทเศษ ตอนนี้อยู 2 บาท สมมติวา 2 บาท ผมประกันราคาเลย 3 บาท เกษตรกร
ดีใจมาก เขาฉลองไดสําหรับ ผูป ลูกกะหล่ําปลี ผม 3 บาท ผมทําความสะอาด เก็บ เขา ผมไมมีข องสูญ เสี ย
ผมเก็บรักษาอยางดี เมื่อไดปริมาณพอผมสงเขามาตลาดคาสง ตลาดกลาง สมมติวาตลาดไท ผมเสียคาจัดการ
ทั้งหมดตอกิโลกรัม ไมเกินหนึ่งบาทหาสิบ ถาทานไดการประหยัดตอขนาด (Economy of Scale) มาถึงตลาดไท
ผมมีตนทุน 4.50 แตผมขายได 6 บาท ผมกําไรแลวครับ และก็จริงๆ แลว ตลาดกลางนาจะใหราคาผมดีกวานี้
แตยังไมตองพูดถึง เอาแค 6 บาทหาสิบนะครับ ผมกําไรแลว
ของที่เวลานี้ไปถึงผูบริโภคซึ่งสูญเสียไปประมาณ 50 เปอรเซ็นตกวาจะถึงผูบริโภค ตัวเลขที่ผมประเมิน
ไวเกี่ยวกับความสูญเสียมันเปนแสนลานตอป ของพวกนี้ที่ไดรับการดูแลมาอยางดี อายุการเก็บรักษาของมันยาว
ขึ้นเยอะ เพราะฉะนั้นของที่จะไปเนาเสียหายซึ่งจะตองทิ้งไปก็จะนอยลง ผูบริโภคก็ไดของดี ราคาไมใชขึ้นจาก
เดิมนะครับ ราคาเทาเดิม หรืออาจจะลดลงกวาเดิมก็ได เพราะไมมีของสูญเสีย มีใครเสียประโยชนครับ ไมมีครับ
แตมันตองแกโครงสราง ตองแกระบบ ตองแกวิธีการ มีใครที่จะคิดทําครับ รัฐบาลชุดนี้ รัฐบาลชุดกอนนี้ หรือวา
หนวยงานของรัฐที่จะคิดครับ ผมยังไมเห็น ไมใชทานไมรู หรือวาไมใชทานคิดไมเปน ผมคิดวาถาทานอยากจะรู
ทานรู มันไมใชเรื่องซับซอน สิ่งที่ผมวาก็คือวาไมมีใครสนใจ ขาดความสนใจ ทุกคนทําเพื่อประโยชนสวนตน
การฉกฉวยประโยชนจากสวนรวมเขาไปเปนประโยชนสวนตน โดยที่ไ มไดคิดวาตนมีหนา ที่ที่จะตอบสนอง
ประเทศนี้ ตอบสนองแผนดินนี้ ใครมีโอกาสมือใครยาวสาวไดสาวเอาทั้งนั้น และระบบการเขาไปแทรกแซงพยุง
ราคาจะไม ห มดไปหรอกครับ เพราะถา มีร ะบบนี้จ ะไมต อ งมีก ารแทรกแซงพยุ ง ราคาอีก แลว ถ า มั น หมดไป
ผลประโยชนมันหายไปมหาศาลนะครับสําหรับคนบางกลุม เพราะฉะนั้น สําหรับผมที่สรุปวา เรากําลังเขาสูกลี
ยุค มันจะลมทั้งระบบ คนไทยสวนใหญโดยเฉพาะอยางยิ่งภาคเกษตรและประชาชนที่ยากจนจะกลายเปนทาส
ยุคใหม เพราะผมไมมีความหวังวาจะมีหนวยงานของรัฐที่จะกระตือรือรนเอาใจใส รวมทั้งนักวิชาการดวยที่จะ
แกไขปญหาพื้นฐานนี้ ทานคงเห็นตัวเลขป 2006 ก็ประมาณ 8 แสนกวาลาน แต GDP ภาคเกษตรนี่คิดมาจาก
ราคาที่ไรนะครับ ซึ่งผมย้ําใหเห็นแลว ความตาง 13-14 เทา นี่ราคาที่ไร ถามูลคาสูญเสีย 10เปอรเซ็นต ทานวา
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ขาวสูญเสียเกิน 10 เปอรเซ็นตไหมครับ ทานวาขาวโพดสูญเสียเกินกวา 10 เปอรเซ็นตไหมครับ ถา 10 เปอรเซ็นต
ทานโยนเงินทิ้งไปเฉยๆ 84,000 ลาน ถาสูญเสีย 25 เปอรเซ็นต ทานโยนเงินทิ้งไป 210,000 ลานบาท นั่นราคา
ที่ไรนะครับ ถาทานลองคิดวาเปนมูลคาในการขายปลีกมันจะออกมาเทาไหร งายๆ คูณสิบเขาไปครับ ผมคูณ
แลวผมอานตัวเลขไมถูก มันก็เปน 2 ลานลาน ถาเราเก็บเฉพาะสิ่งที่สูญเสียพวกนี้มาใหแกเกษตรกร ผมคิดวา
ไมมีเกษตรกรที่ยากจนในเมืองไทย ก็ขอเสนอไวแคนี้กอนครับ
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร มีคําถามไหมครับ เชิญเลยครับ แนะนําตัว แลวก็ตั้งคําถามได เชิญเลยครับ
คุณนันทิญา นันทิญา จากเดอะ เนชั่นนะคะ ตอนนี้ที่พืชพลังงานราคาดีแลวทํายังไงถึงจะจัดสมดุลใหชาวบาน
ไดประโยชนดวย ในขณะเดียวกันไมทําใหความมั่นคงทางอาหารมีปญหา แลวในเชิงของพื้นที่การปลูก จะแบง
อยางไรใหพืชพลังงานกับพืชอาหารมันอยูกันได
คุณธนรัตน สวัสดีครับ ผมธนรัตนจากสุพรรณนะครับ เปนการขอแลกเปลี่ยนดีกวานะครับ ไมใชคําถาม
ผมวาการพัฒนาประเทศมันทําใหเกษตรกรลมสลายมานานแลว ตั้งแตวิธีคิดวาชาวนาตองคิดคาแรง
ตัวเอง มันทําลายวิธีคิด วิถีชีวิตคน แลวผมฟงจากวิทยากรทุกทาน ผมมองวาในอนาคตจะมีเครือขายผูถูกกระทํา
ใหสูญเสียความสามารถในการพึ่งตนเองอยางแนนอน เพราะอะไร เพราะวาคนจะสูญเสียความสามารถในการ
พึ่งตนเอง ไมวาเรื่องอาหาร เรื่องวัฒนธรรม ไมวาเรื่องที่จะเกิดขึ้นในอนาคตก็คือทฤษฎีที่เขาเสนอกันที่มีสองศูนย
ของทานเจาสัวที่ทําลายวิถีการผลิตของคนอีสาน วิถีการผลิตของคนภาคเหนือ แลวก็เปลี่ยนวิถีการบริโภคใหคน
คิดวิธีการกินใหคน ผมวามันอันตรายมากแบบนี้ ความสามารถในการพึ่งตนเองของชาวบานจะหายไป แลวพวก
เรามีแนวทางที่จะแกไขหลายเรื่อง แตผมมองวา แบบที่คุณวิฑูรยบอกก็คืออยาไปสนใจมัน รัฐบาล ผมมองวา
ถาเกษตรกรเราจะพึ่งตนเอง เราตองมีมุมมองเรื่องของวัฒนธรรมเขามากํากับ อยาไปตามเงื่อนไขของกระแส
เศรษฐกิจแลวเราจะอยูรอด เพราะวาทุกวันนี้นะครับ ปุยเคมีไมเสียภาษีสักบาท แตขึ้นเอาๆ แตคาสงออกขาว
คิด Premium จากชาวนาไมใชจากพอคานะครับ แลวก็กดราคาขาว ทําไมญี่ปุนประกันราคาขาวใหชาวบาน
9 หมื่ น ถึ ง แสนบาทต อ เกวี ย น รั ฐ บาลไทยประกั น เท า ไหร 7,000 แล ว ตอนนี้ ไ ด ข า วว า จะประกั น ราคาข า ว
ใหชาวบานไปลงทะเบียน ใครอยากจะขายขาวเกวียนละหมื่นหาใหไปลงชื่อไว ตอนนี้เปนเรื่องของการหาเสียง
ใครอยากประกันราคาไดราคาขาวเกวียนละหมื่นหาใหไปลงชื่อ นี่ก็คือการหาเสียงอยางใหม แลวจะทําลาย
ความสามารถของชาวบาน ประเด็นของการนําเสนอเพื่อเปนการแกไขปญหาใหกับรัฐบาลเพื่อไปชวยชาวบาน
ผมมองวาไมเห็นอนาคต
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คุณมณฑาวดี อาจจะมีขอคิดเห็นรวมแลวก็เปนคําถามดวยนะคะ ชื่อมณฑาวดี จากมูลนิธิชีวิตไทคะ ทํางาน
กับเกษตรกรในภาคอีสานและภาคอื่นดวยคะ มีทั้งเกษตรกรที่ทําเกษตรทางเลือกแลวก็ไดรับผลกระทบจากภาค
การเกษตรนะคะ
สิ่งที่เปนประเด็นที่ไดรับจากการพูดคุย โดยมากเวลาเราเห็นประเด็นงานพัฒนาที่เกิดขึ้นในภาคเกษตร
เราจะถามวาใครไดใครเสีย ถาบอกวาใครไดมาก ถาจะไลมาจากการที่ทานไดวิเคราะหกัน ทางพอคานายทุน
ทานไดมากนะคะ ทุกอยางเปนไปตามกลไกตลาดโลก เกษตรกรก็แยอยูแลว พอสถานการณราคาขาวดีขึ้น
กลับกลายเปนเรายิ่งแยหนักลงไปอีกทั้งเกษตรกรทั้งผูบริโภค ทีนี้ใครไดมาก ก็คือพอคาไดมาก ถามวาเกษตรกร
ไดมากไหม เหมือนกับจะดีใจตอนแรก ไปๆ มาๆ ดีใจไมออกหรอกคะ ยิ่งมาฟงขอมูลนี้ยิ่งเปนการยืนยัน สิ่งที่
เกิดขึ้นในพื้นที่ เกษตรกรปจจุบันตองแบกรับตนทุนปจจัยการผลิตสูง ไมวาจะเปนเมล็ดพันธุจาก 80 บาท เปน
200 บาท ไหนจะที่ดิน นอกจากตองแบกเรื่องตนทุนปจจัยการผลิตแลว ก็ยังตองเจอกับสถานการณในพื้นที่
อาจารยบอกวาเปนการเรงหายนะ คือแทนที่จะดีขึ้นยิ่งทําการผลิตอาจจะเปนการสรางวิกฤตเรื่องสิ่งแวดลอม
และการแย ง ชิง ทรั พ ยากรตา งๆ อัน นี้ เปน ประเด็ น ที่ น า ห ว งมาก ซึ่ ง เหมือ นกับ เรายัง ไม มี ท างออกเลยนะคะ
เรากําลังพูดถึงปญหาอยู แลวเรายังอยากจะตั้งประเด็นมาก รูทั้งรูนะคะ พูดใหชัดขึ้นอีกหนอยไดไหมคะวา
จําเลยคือใคร เราจับจําเลยไดไหม สังคมรู แตวาสังคมก็ยังไมทําอะไรกับเรื่องนี้ อยากใหพูดใหชัดอีกทีวาจําเลย
คือใคร อันนี้ประเด็นที่หนึ่ง
ประเด็นที่สองที่อยากเห็น แลวก็อยากจะย้ําประเด็นของคุณวิฑูรยนะคะ คุณวิฑูรยบอกวา อยาไปยุง
กับเขาเลยรัฐบาล เสียเวลา เราไมอยากยุงหรอก แตถาไมยุง เขาทําใหยุง ดิฉันฟงรายการโทรทัศนของสื่อมวลชน
เขาพูดบอกวามีกระแสวาในทามกลางกระแสวิกฤตอาหารเปนแบบนี้ รัฐบาลซาอุดิอาระเบียสนใจที่จะมาลงทุน
ผลิตขาวในเมืองไทย แลวเขาก็พูดทันทีวา เจ็บจี๊ด แลวทางผูอํานวยการก็พูดวา ก็คงจะเปนหนาที่ของรัฐบาล
พิจารณาเรื่องนี้ตอไป ซึ่งดิฉันฟงแลวก็รูสึกหดหูมาก เราไมยุงกับเขา แตวาเขาจะมีผลกระทบทําใหเกิดความยุง
ในอนาคต เรื่องเหลานี้เราคิดวาเราควรจะมีทาทีอยางไรนะคะ ขอเปดประเด็นฟงความคิดเห็นคะ
คุณมนู มณีโชติ ผมมนู มณีโชติครับ ชาวนาพิจิตรครับ จริงๆ แลว สถานการณผมวาผมก็ขนลุกเหมือนกันนะ
เพราะวาสื่อพูดถึงชาวนาชวงนี้บอย ชาวนาเกิดความสําคัญในประเทศไทยขึ้นแลว แตถายอนหลังไป เมื่อกอน
ทําไมไมคิด ประเด็นอีกประเด็นที่ผมสงสัยมากที่อาจารยใหขอมูลมาในเรื่องของภาวะรายไดของประชากรโลก
ผมสงสัยวาทําไมคนพอมีรายไดเพิ่มขึ้นจะบริโภคนอยลง แสดงวากลุมคนพวกนี้กินลม อิ่มทิพย หรือไปกินอะไรที่
ไมใชปจจัย 5 ก็เปนขอสงสัยตามประสาชาวบานนะครับ เพราะชาวบานเขาสงสัยวาคนรวยมันไมกินขาวแลวมัน
กินอะไรกัน หรือมันกินอากาศเขาไป แลวคนจนที่ไมมีจะกินกลับบริโภคเพิ่มขึ้น เปนเรื่องที่นาสงสัย แตผมเปนคน
ทํานา ผมไมหวงหรอกครับวาโลกจะเกิดอะไรขึ้น เพราะขาวผมมีกินเพียบ ผมเอาไวแคปละ 2 ตัน เหลือกินครับ
แถมแจกพี่นองไดอีก
แตทีนี้ ที่หวงนี่ หวงเรื่องของขบวนการและการพัฒนาของทั้งขบวนของในระดับชาติ วาจริง ๆ แลว
ความสําคัญของพี่นองชาวนากลับถูกหยิบยกขึ้นมาคุยแค 5 วัน 10 วันแลวก็จบ ในสถานการณขาว ณ ปจจุบัน
แต เมื่ อ เกิ ด วิก ฤตจริง ชาวนาไมมี โ อกาสที่จ ะมาออกสื่อ ทีวีห รอกครั บ ตอนนี้ ช าวนาเทม ากเลย สื่อ ตรงไหน
ก็ตอนรับ ชาวนาอยางนูนอยางนี้เปนกําลังสําคัญของชาติ แตที่ผานมากวาที่ชาวนาเขาจะฟนตัว ผมกลับไปอยู
บานสิบกวาป กลับไปรวมกลุมองคกรอยางที่ทานวานะครับ การแกไขปญหาก็คือการรวมตัวเปนกลุมองคกรเปน
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สหกรณ ในรัฐธรรมนูญ นี่เขียนไวชัดเจนอยูแ ลว สิท ธิการรวมตัวมันมี อยูแ ลว แตทานลองลงพื้น ที่จริงสิ ครั บ
กลุมยิ่งใหญ สวนราชการยิ่งเหยียบ ผมก็รวมตัวกลุมเกษตรกรชาวนาอินทรียชีวภาพ เชื่อมประสานหนวยงาน
ตางๆ แตในเมื่อโครงสรางในการบริหารในสวนทองถิ่นมันมีขอจํากัด มันมีกฎเกณฑมีอะไรหลายเรื่องซึ่งมัน
ไมเปนตามสิทธิตามรัฐธรรมนูญเลย แตผมเห็นดวยครับการรวมตัวคือเปาหมายสําคัญที่สุด คือทางออกสําคัญ
ที่สุดของพี่นองเกษตรกร สหกรณการเกษตร ถามวามีหนวยงานไหนที่จะไปหนุนเสริมใหมันเปนรูปรางใหเปน
รูปธรรม
ถามวาภายใตวิกฤตโลก ผมบอกโลกยิ่งรอนเทาไรยิ่งดี ราคาขาว 50,000 ผมรวยตาย ผมทํานา 75 ไร
ปละ 2 ครั้ง ครับ กําไรอยางนอยๆ ก็คราวละ 4-5 แสนสบาย แตทีนี้เราไมใชการเห็นแกตัวของชาวนา ยังมีความ
เปนหวงตอพี่นองที่ไมไดเปนชาวนาที่อยูในชุมชนเมือง จะเห็นวาจริงๆ แลวพี่นองชาวนาเราไดมีการปรับเปลี่ยน
มาสิบกวาปแลว แลวพื้นที่เรียนรูพื้นที่ตนแบบมันเกิดขึ้นทั่วประเทศครับ แตมีภาครัฐคนใดไหม ที่เขาไปลงแลวไป
ทําจริงเจาะลึกจริงๆ ไปดูกัน 5 นาที เอามาโม 10 วัน แลวก็ถามมันจะแกไขไดยังไง และปจจุบันผมวาเปนโอกาส
ที่ดีแลวที่พี่นองชาวนาไดมีโอกาสที่ทางสื่อหรือหนวยงานตางๆ ใหความสําคัญ เพราะมันเกิดวิกฤตอาหารอยู มัน
จะเปนชวงจังหวะโอกาสที่พี่นองชาวนานาจะถูกขยายผล นาจะนํามาขยายจะไดรับรูวาจริงๆ แลวพื้นลาง เขาอยู
กันอยางไรคิดกันอยางไรและทําอยางไร ซึ่งมันจะเปนทางออกที่ดีถาวรและมั่นคงที่สุดนะครับ
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร เรื่องการรวยขึ้นแลวบริโภคนอยลง เวลารวยขึ้น ตองเขาใจวารายไดเขาเยอะขึ้น
แลวเปนเปอรเซ็นต จากคนที่มีรายไดหนึ่งพันกับหนึ่งหมื่น สมมติ 30 เปอรเซ็นตเทากัน 30 เปอรเซ็นต ของ
หนึ่งพันมัน 300 แต 30 เปอรเซ็นตของหนึ่งหมื่นมัน 3,000 นะครับ แลวซื้ออะไรที่มันประเภทฟุมเฟอยเยอะๆ
แมกระทั่งอาหารเองก็ตาม ก็ไปกินภัตตาคาร มันแพงขึ้น ฉะนั้นเปนตัวอาหารจริงๆ มันนอยลงมาก
ดร.สุภาภรณ อนุชิราชีวะ คงไมใชเปนการตอบคําถามวา พืชพลังงานหรือพืชอาหาร ควรจะปลูกกันเทาไหร
และก็จุดไหนคือสมดุลนะคะ แตวาตอนนี้อยากใหเรามองวา จริงๆ แลวเรากลับมาถาม หรือวาประเทศไทยมี
ตัวเลขไหมวาจริงๆ แลวประเทศตองการพืชพลังงานเทาไหร เราตองการเพื่ออะไร ทิศทางการใชพลังงานของ
ประเทศเปนอยางไร เพราะวาจริงๆ แลวนโยบายในดานการผลิตและการใชมันตองควบคูกันไป แตวา ณ ปจจุบัน
เราพูดถึงผลิต ก็จะผลิต พูดถึงเรื่องการใช ก็เปนเรื่องการประหยัดแบบเล็กๆ นอยๆ แตเราไมไดพูดถึงนโยบาย
พลังงานในภาพรวมของประเทศ ถาเรารูวา เราตองการพลังงานเทาไหร แคไ หน ตองการการผลิตเทา ไหร
ในเรื่องของอาหารเราตองการแคไหน อาจจะมีวิธีคิดที่จะวางแผนในเชิงอนาคตไดชัดเจนมากขึ้น แตที่ผานมา
เหมื อ นว า ทุ ก อย า งถู ก ผลั ก ดั น โดยกระแส ถู ก ผลั ก ดั น โดยราคา ตลาด ความต อ งการ เพราะฉะนั้ น ตอนนี้
ถาในภาคเหนือที่คุยกับคนที่ทํางานในพื้นที่ในภาคเหนือจะเห็นไดวา แตกอนชาวบานที่ทําเกษตรอินทรียปลูก
ขาว หลังขาวก็จะปลูกถั่วเพื่อที่จะปรับปรุงดิน แตตอนนี้ปลูกขาวเสร็จก็จะปลูกขาวโพด เพราะวาขาวโพดมีราคา
ดีกวาถั่ว ถามวาขาวโพดเอาไปทําอะไร หนึ่งเปนอาหารสัตวได สองทําเอธานอลได ไดราคาดีกวา เกษตรกรก็ถูก
ปรับดวยราคาเหมือนกัน เพราะฉะนั้นในประเด็นนี้ก็คือวา ผูที่มีโอกาสที่จะมีองคความรูหรือวาไดขอมูลที่ดีมาก
ขึ้น ควรจะชว ยกัน คิดวา จริง ๆ แลวทิศทางเรื่องของเกษตรและพลังงาน ควรจะเพิ่มอยางไรไมใ หติดขัดกัน
อยูในกระแสของการผลักดันโดยตลาดหรือราคา
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พอเราติดขัดอยูตรงนี้ ทําใหในทางปฏิบัติมันตองเกิดการเคลื่อน วันนั้นไดฟงจากกระทรวงเกษตรและ
สหกรณก็ไมแนใจ รูสึกไมคอยสบายใจ เพราะมีนโยบายของกระทรวงเกษตรที่ออกมาวา พื้นที่นารางในภาคใต
จะทําการปลูกปาลม โดยเฉพาะรอบทะเลสาบสงขลาและลุมน้ําปากพนัง ถาถามชาวบานและเอ็นจีโอที่ทํางาน
อยูภาคใต กําลังบอกวาเนื่องจากวิกฤตอาหาร เขากําลังจะสงเสริมเพื่อใหชาวบานปลูกขาวมากขึ้น เพราะนาราง
ที่ถูกทิ้งไปเปนเพราะวาแตกอนปลูกขาวแลวไมไดราคา เพราะนั้นชาวบานก็เลยไปทําอยางอื่น แตตอนนี้เนื่องจาก
วิกฤตขาวแลวก็เขาตองซื้ออาหารแพงขึ้น เขาก็จะกลับมาปลูกอาหาร แตในขณะเดียวกันนโยบายของภาครัฐ
กําลังบอกวาจะสงเสริมใหปลูกปาลมในภาคใต เพราะเปนพื้นที่ที่เหมาะสมที่สุด เพราะนั้นในประเด็นนี้มันยังเปน
ประเด็นที่เคลื่อนกันไป ถามวาคําตอบอยูตรงไหน ก็คงเปนเรื่องที่เราตองมาทบทวนวาเราตองการในแตละ
สวนมากนอยแคไหน
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ขออนุญาตผมเสริมใหอยางนี้นะเรื่องกลไกราคา เพราะวาอาชีพผม คือการใชกลไก
ราคา ประชาชน เกษตรกร ใครเปนผูประกอบการ ตางก็ใชกลไกราคาในการตัดสินใจ แตกลไกราคามันมีจุดแข็ง
แลวก็มีจุดออน แลวจุดออนบางครั้งรัฐบาลทําใหมันรูเห็น อันนี้คือปญหา
เวลานี้เราตัดสินใจ เชน ออย ถาเปนผูประกอบการ ถาเปนเกษตรกร สมมติวาระบบของเราเปนระบบที่
เหมือนบราซิล ออยเขาโรงงาน ราคาน้ําตาลสูง โรงงานก็ตัดสินใจทําน้ําตาล ถาราคาเอธานอลสูง โรงงานก็
บอกวาทําเอธานอลมากขึ้น กระบวนการตัดสินใจควรจะเปนอยางนี้ แตเรามีขอจํากัดในอุตสาหกรรมออยและ
น้ํ า ตาล มี ข อ ตกลง 70-30 ซึ่ ง ทํ า ให โ รงงานไม ส ามารถที่ จ ะตั ด สิ น ใจนํ า น้ํ า อ อ ยไปทํ า เอธานอลได ยกเว น
กากน้ําตาลซึ่งไมไดอยูในขอตกลง 70-30 อันนี้ก็จะเปนขอจํากัดที่มีอยูภายใตระบบที่ทําใหกระบวนการตัดสินใจ
ไมเปนไปตามธรรมชาติของมัน ทีนี้รัฐบาล หลายครั้งหลายคราวไปอุดหนุน กรณีของเอธานอล รัฐบาลอุดหนุน
ใคร รัฐบาลอุดหนุนผูบริโภค คุณกับผม ซื้อน้ํามันแกโซฮอลในราคาถูกเพราะลดภาษีสรรพสามิต เงินกองทุน
น้ํามันถูกลงไปลิตรละ 4 บาท 5 บาท อันนี้คือคุณไปบิดเบือนมัน เพราะวาคุณอยากจะใหมันเกิด คุณก็บิดเบือน
มัน ถาอยากจะใหมันเกิด บิดเบือ น บอกมาชัดๆ บิ ดเบือนระยะสั้น อยาไปบิดเบือ นตลอดไป เมื่ อ บิ ดเบือ น
ตลอดไป เกิดอะไรขึ้น คนก็ปลูกพืชน้ํามันแลวก็สงมาทําเอธานอลมากเกินเหตุ ก็เกิดปญหาการขาดแคลนอาหาร
เพราะคุณไปบิดเบือนมันมากเกินไป หรือไมคุณก็ไปตั้งราคาใหผูประกอบการไดประโยชน และในที่สุด เวลานี้
กลายเปนบริษัทน้ํามันไดประโยชนจากระบบนี้มากที่สุด เกิดภาวะเอธานอลลนตลาด บริษัทน้ํามันกดราคา ทั้งๆ
ที่ตั้งราคาอางอิงไว 17 บาทกวาๆ ขายได 16 บาทอยางนี้เปนตน นี่คือกระบวนการที่รัฐบาลเขาไปแทรกแซงแลว
ทําใหกลไกมันผิดไปจากธรรมชาติ
สุดทายกลไกตลาดหรือกลไกราคามีจุดบกพรอง คือกลไกราคา พอราคามันสูงเกษตรกรก็ไปปลูกในที่
ที่ไมควรจะปลูก ไปรุกปา เรื่องพวกนี้เปนมาตรการที่คุณตองเขาไปเสริม ไปปลูกในที่ที่ไมควรจะปลูก ใชน้ํามาก
เกินไป ของพวกนี้เปนจุดออนของกลไกราคา เพราะนั้น คุณจะตอง 1. รัฐบาลตองดูแลอยาไปแทรกแซงจนกระทั่ง
กลไกราคามันบิดเบือน 2. สิ่งที่กลไกราคาไมสามารถเยียวยาได รัฐบาลตองเขาไปเยียวยา แลวระบบมันจะแกไข
ของมันเองได เพราะกระบวนการตัดสินใจ ไมใชรัฐบาลตัดสินใจ ไมมีผูวิเศษคนไหนที่จะมาเสกบอกไดวาประเทศ
ไทยควรจะผลิ ต ข า วเท า นี้ ตั น ควรจะผลิ ต เอธานอลเท า นี้ ตั น ไม ไ ด ทั้ ง หมดนี่ ก ระบวนการมั น ซั บ ซ อ นมาก
เมื่อมันซับซอนมากก็ตองอาศัยประโยชนจากธรรมชาติของมัน แตธรรมชาติของกลไกราคาตองใชใหถูกทิศ
ถูกทาง ผมหวังวาจะเขาใจ หวังวาจะตอบปญหาได
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ขอเรียนเชิญคุณไพชยนตกับคุณวิฑูรยตอบประเด็นของคุณมณฑาวดี นะครับจําเลยคือใครในวิกฤตนี้
คุณวิฑูรย ปญญากุล ผมคิดวาคงไมตอบ ถึงแมจะมีก็ไมไดมีประโยชน เพราะวา คนจํานวนมากที่มีสวนที่
ทํา ให เกิ ด ปญ หา แตผ มอยากจะตอบประเด็น ที่ถามเรื่ องสรา งสมดุ ล ได ไ หม ซึ่ง ตอนนี้เ รากํา ลัง คุ ย ไปคุย มา
ระหว า งวิ ธี คิ ด แบบทุ น นิ ย มกั บ วิ ธี คิ ด แบบสั ง คมนิ ย ม ซึ่ ง จริ ง ๆ ผมก็ อ าจจะสนั บ สนุ น วิ ธี คิ ด แบบสั ง คมนิ ย ม
บางสวน ในบางเรื่อง เรื่องหนึ่งที่กําลังคิดถึงที่พูดกันโดยความหมายนัยยะก็คือ เปนไปไดไหมที่จะมีการออก
กําหนด เหมือนกับวา จัดวาพืชพลังงานใหปลูกตรงนี้ พืชอาหารปลูกตรงนี้ ผมคิดวามันเปนไปไมไดที่จะหาสมดุล
โดยระบบวิธีวางแผนแบบกองกลาง หรือระบบวิธีทางดานของกลไกตลาด ผมไมคิดวาทั้งสองระบบจะหาสมดุล
นี้ได เพราะวามันซับซอนมากเกินไป เพราะมันเกี่ยวพันกับคนจํานวนมากเกินไป คําถามนั้นไมมีคําตอบเลย
ไมมีทางที่จะมีคําตอบ เปนความคิดที่ดี แตอาจจะไมมีคําตอบ
คําตอบหรืออะไรที่ยากกวาคําตอบอาจจะไมไดอยูที่รัฐ อาจจะตอบคําถาม คือผมคิดวาเปนไปได
ในเรื่องของการหาความมั่นคงทางดานอาหาร มันไมไดตอบในเชิงของนโยบายสาธารณะแตเพียงอยางเดียว
และอาจจะไมมีทางที่จะตอบไดดวยนโยบายสาธารณะ แตมันยังคงมีวัฒนธรรมของการบริโภคของการเก็บ
ผลผลิ ต ข า วไว บ ริ โ ภคอยู ใ นชาวนาส ว นใหญ ห รื อ เกื อ บทั้ ง หมด ผมไม แ น ใ จว า ที่ ผ มเข า ใจถู ก ต อ งหรื อ เปล า
ตอนแรกคือผมเขาใจวา แถวสุพรรณ อยุธยา หรือพิจิตร ปลูกขาวแลวขายทิ้งหมด ไมเก็บไวเลย แตตอนชวงหลัง
ผมเริ่มเขาใจวาจริงๆ ยังมีอยู ที่เก็บขาวเอาไวบริโภค และโดยเฉพาอยางยิ่ง สุพรรณ เดี๋ยวนี้นี่ภาคกลางเขามีโรงสี
เคลื่อนที่ ซึ่งเปนกลุมของกลไกตลาดที่นาสนใจ แตกอนนี้ ภาคอีสาน คือชาวบานตองเอาขาวไปสีที่โรงสีเล็กเพื่อ
จะกินขาว แตเดี๋ยวนี้แถวภาคกลางนี่มีโรงสีเคลื่อนที่ที่มาตั้งอยูบนรถ 6 ลอ แลวก็วิ่งไปตามหมูบาน คุณเอาขาว
ของคุณมาสีแลวก็เก็บไวกินเอง ซึ่งวิธีนี้เปนวิธีการสรางความมั่นคงทางอาหารในระดับชุมชนระดับครอบครัวที่
ถูกเลยนะครับ ไมตองไปคิดถึงเรื่องนโยบาย ผมคิดวาบางทีมาตรการตอบโจทยแคตรงนี้อาจจะงายกวา คือ
เขาจะปลูกอะไรก็แลวแต ตราบใดที่ชาวบานหรือคนสวนใหญ เกษตรกรมีหลักประกันเรื่องความมั่นคงทาง
อาหารในครอบครัว
ประเด็นสุดทายเรื่องของนโยบายรัฐ ผมเปนพวกอนาคิสม เปนพวก..เขาเรียกอะไรนะ ไมพึ่งพา แต
ไมไดหมายความวาการปฏิเสธรัฐ ไมไดหมายความวาเราไมเขาไปสุงสิง เรายังคงตองทํางานกับรัฐ เพียงแตเขา
เรียกวาทํางานเพื่อที่จะปองกันไมใหเกิดปญหามากขึ้นไปกวาเดิม เราไมไดไปทํางานกับรัฐเพื่อหวังวาจะมาทํานูน
ทํานี่ แตเราไปทํางานกับรัฐเพื่อใหมันไมตองทําอะไรที่มากเกินไปและเปนผลกระทบกับเรา นี่คือกลยุทธที่ผมคิด
วาเปนกลยุทธที่สําคัญ อยางนอยเราทํางานในเรื่องเกษตรอินทรีย เกษตรอินทรียในชวงที่ผานมา จริงๆ เราไมได
ตองการอะไรมากมายจากรัฐเลย แตอยาเขามายุงมากก็พอแลว เพราะฉะนั้นหลายครั้ง ในเรื่องการจัดการ
นโยบายรัฐ อยาไปคาดหวังวาเราทําเพื่อที่จะผลักดันนโยบาย หรือจะเปนผลดีตอคนยากจนหรืออะไร หลายครั้ง
เราแควา ทําอยางไรใหนโยบายรัฐไมทําใหเรื่องราวเลวรายลงไปมากไปกวาเดิม แตการที่จะรุกคืบทางดานงาน
อื่นๆ นี่ อยาไปหวังมากนัก
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คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล คงจะไมตองตอบคําถามที่คุณถามวาใครเปนผูรับผิดชอบ ถาจะพูดในมุมกวาง
ก็ทุกคน พวกเราทั้งหมด ถาจะบอกเฉพาะหนวยก็คือผูมีอํานาจหลักในระบบของเรา คือผูที่บริหารหนวยงานรัฐ
และนายทุนซึ่งรวมกับนักการเมืองที่ฉอฉล แตจริงๆ แลว ใครเปนผูรับผิดชอบ ผมวาพวกเราทุกคน ถาประชาชน
ในประเทศไทยชวยกันทําตามพระราชดําริ คือกันคนชั่วอยาใหเขามามีอํานาจ สงเสริมคนดีได เราไมมีภาวะนี้
หรอกครับ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เปนกรรมรวมของทุกคน แตมันแกไขไดไหม แกไขได
แตที่ผมอยากจะเรียนฝากไวนอกเหนือจากประเด็นที่ทานถามก็คือ เกษตรกรรายยอยไมอยูในภาวะที่
จะปลดแอกและหลุดพนความยากจนไดโดยตัวเขาเองถาไมมีการรวมกลุม และการรวมกลุมจะตองมีการบริหาร
จัดการที่ดี และตองไปจัดการแกไขกลไกตลาด จะเห็นวาสหกรณสวนใหญ กลุมเกษตรสวนใหญไมสามารถ
ประสบความสําเร็จยั่งยืนได เพราะไมมีการจัดการแกไขกลไกตลาด เรื่องระบบหวงโซอุปทานและเรื่องโลจิสติกส
คือมันนอกเหนือจากเกษตรกรที่จะรวมกลุมกันเขามาได อันนี้มันเปนเรื่องของรัฐ เพราะฉะนั้นที่เราจะปฏิเสธรัฐ
ผมคิดวาปฏิเสธไมได แตเราจะยอมใหรัฐทํางานแบบหาผลประโยชนสําหรับพวกหรือวาสวนตน ถาเรายอม
ก็เสร็จกัน เพราะฉะนั้นผมคิดวาสุดทายที่ผมใชคําวากลียุค เพราะคนเราไมมีใครยอมอดตาย เมื่อสุดทางเขาแลว
เขาก็จะตองหาทางเปลี่ยนแปลง และผมคิดวาเรานั่งอยูบนระเบิดเวลา ระเบิดเวลาที่ระเบิดได ระเบิดเวลา
ทั้งทางดานวิกฤตทางการเมือง วิกฤตทางดานสังคม และวิกฤตทางดานเศรษฐกิจ เวลานี้เรามีพรอมหมดเลยครับ
ระเบิดวันไหนผมไมทราบ แตเวลานี้ผมเห็นวาสิ่งบอกเหตุมันชัดขึ้นๆ ตลอดเวลา ถาทานนึกอะไรไมออกก็นึกถึง
ขลุยพระอภัยแลวกัน
ผูเขารวมสัมมนาจากมูลนิธิชีววิถี ดิฉันอยากเพิ่มเติมประเด็น ขณะนี้ตัวเองตามในเรื่องของพืชพลังงาน คือ
ไมไดตามในมิติเรื่องความมั่นคงทางอาหารเสียทีเดียว เพราะเราไมไดวิตกเทาไหรในเรื่องการขยายพื้นที่ แต
ตอนนี้วิตกเรื่องการขยายอํานาจในใชพื้นที่มากกวา ขณะนี้ประเด็นที่นาวิตกมากกวาคือการขยายตัวของเกษตร
อุตสาหกรรมและบรรษัทเกษตรขนาดใหญ ในการควบคุมกลไกตลาดของพืชทุกตัวในประเทศนี้ คือพืชเศรษฐกิจ
สําคัญ 6 ตัวที่กระทรวงเกษตรและกรมพัฒนาที่ดินกําลังพยายามที่จะทําการจัดเขตพื้นที่ซึ่งเปนเรื่องที่นาเปนหวง
มากกวา ถ า ถามวา ขณะนี้ เ ราจะสามารถผลิ ต อาหารเพีย งพอแก ก ารบริโ ภคไหม 1) คิ ดวา สว นนี้ ยัง ไมคอ ย
นาเปนหวง 2) คิดวาเปนโอกาสของเกษตรกร ที่จะจัดสมดุลในเรื่องการจัดความมั่นคงทางอาหารระดับชุมชน
ถาชาวบานเริ่มจะคิดไดวาอาหารมีราคาแพง นี่อาจจะเปนโอกาสที่จะฟนฟูชุมชม ฟนฟูระบบการผลิตแบบชุมชน
มากขึ้น
แตสิ่งที่นาเปนหวงคือเรื่องที่ดิน เรื่องการควบคุมการใชที่ดินและการแยงชิงที่ดิน ขณะนี้ตัวเลขของ
กองทุน ฟน ฟูบอกวา มีเกษตรกรไปขึ้นทะเบียนกองทุนฟน ฟูประมาณ 3 แสนกวาราย ตรวจสอบขอ มูล แลว
เปนเนื้อที่ที่เอาไปจํานําจํานอง 33 ลานไร และมีการบังคับคดี แลวกองทุนฟนฟูไปชวยชะลอการบังคับแยงชิง
ที่ดินไดแค 3 พันครอบครัว เปนเนื้อที่ประมาณ 3 หมื่นกวาไร แลวมีแนวนโยบายที่กําลังจะเรงใหเกิดการบังคับ
คดี เพื่อ จะยึดที่ดิน นั่นหมายความวา ...คือ เพิ่มเติมขอ มูลจากคุณไพชยนตวา ความลมสลายจะมาเร็ว ก็คือ
ความตอ งการใชที่ ดิน จะสูง ขึ้น มาก แลว จะเกิด การแยง ชิง ในทุกวิถีท าง นอกเหนือ จากการเรง ใหเ กษตรกร
แทงหวยหนักขึ้นแลวหลุด ทีนี้อีกทางหนึ่งคือกลไกตลาดก็คงทําหนาที่แบบที่มันทํามา นั่นคือมันไมเคยเปนกลไก
ตลาดที่ทําหนาที่
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รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ปญหาคือมันทําไมไดเต็มที่ เพราะเราไมปลอยใหมันทํา เราไมมีภาษีที่ดิน ไมเคยมี
รัฐบาลไหนกลาเรื่องนี้ ซึ่งตองทํา ประเทศที่พัฒนาแลวทําทั้งนั้น
ผูเขารวมสัมมนาจากมูลนิ ธิชีว วิถี ทั้งนี้ก็คือฝากประเด็นเชิงนโยบายที่ดิฉันคิดวาตกหลนไป ดิฉันคิดว า
ประเด็นนี้สําคัญมาก และอาจจะเปนเรื่องเรงดวนที่จะตองมีการออกมาตรการคุมครองที่ดินเพื่อเกษตรกรราย
ยอย เพราะตอนนี้มีการรวบรวมที่ดินเปน Plantation เพราะวาขณะนี้ การที่ราคาพืชผลจะสูงขึ้นไปอีก 10-20 ป
มันเปนโอกาสทอง ถามวาโอกาสขนาดนี้เปนโอกาสของใคร เปนโอกาสของบรรษัท ไมใชเอกชนขนาดเล็ก หรือ
บริษัทขนาดเล็กที่เราคิดวาเราจะสามารถสรางความรวมมือกันได ที่จะพัฒนาระบบหวงโซอุปทานและโลจิสติกส
ที่เปนทิศทางที่คิดวามีความจําเปนที่จะตองปรับปรุงการผลิตและการจัดการของเกษตรกรรายยอย แตขณะนี้มี
ความโนมเอียงอยางชัดเจนวา แนวนโยบายทุกทางที่รัฐจะดําเนินการ เราก็ไมอยากยุงกับรัฐ แตเราคิดวาตอง
หยุดไมใหรัฐทํางานแบบนี้ ทํางานโดยการสงเสริมใหบรรษัทขนาดใหญเขามาผูกขาดและกุมอํานาจเหนือตลาด
เหนือเกษตรกร และเหนือผูบริโภค ฉะนั้นนี่เปนเรื่องที่เราจะตองชวยกัน คิดวาเปนโอกาสสําคัญ มันเปนยุค
เปลี่ยนผานที่คุณวิฑูรยพูด และมันก็คงจะเปนยุคเปลี่ยนผานเหมือนกันที่ระบบเกษตรประเทศไทยจะทําลาย
เกษตรกรรายยอย และจะใหเหลือบรรษัทซึ่ง..เรามีเวลา 5 ป 10 ปที่จะทํางานในเชิงความคิดในเชิงนโยบาย
ตองถามใหไดวา เราตองการแบบนี้หรือเปลา ถาเราไมตองการ เราตองดําเนินการอยางใดอยางหนึ่งในดาน
นโยบายและมาตรการ ขอบคุณคะ
คุณประยงค หลอลําไย ผมประยงค หลอลําไยครับ จากมูลนิธิพัฒนาภาคเหนือ ทํางานกับเกษตรกรที่มีที่ดิน
นอยๆ ผมไดฟงอาจารยนิพนธก็ยังติดใจอยู อาจารยบอกวาเรื่องที่ดินในประเทศไทยไมใชปญหา แตวาสิ่งที่
เกิดขึ้นที่เราพบก็คือ ในขณะนี้มีปญหาเรื่องโครงสรางการถือครองที่ดิน อยางที่เรารูกันวา คน 10 เปอรเซ็นตคือ
ประมาณ 6 ลาน 5 แสนคน ครอบครองที่ดินอยู 90 เปอรเซ็นตของแผนดินนี้ ผมจะเรียนงายๆ พื้นที่เกษตรกรรม
120 ลานไร ถาตีงายๆ วาคน 6 ลาน 5 แสน ครอบครองอยู 90 เปอรเซ็นต ก็เปนตัวเลขมากกวา 80 ลาน แตวา
คนอีกจํานวนหนึ่งที่ 50 กวาลานคน ครอบครองเฉลี่ยไมถึงคนละ 1 ไร ผมวาอันนี้คือปญหาสําคัญที่จะนําไปสู
การแกวิกฤตอาหาร เพราะวาที่ดินไมไดอยูในมือของเกษตรกร ผมก็ยังติดใจอยูวาทําไมอาจารยนิพนธถึงวาที่ดิน
ไมใชปญหาในประเทศไทย
อันที่ 2 ก็คือวา ผมเห็นรูปธรรมของการเปลี่ยนแปลงที่จังหวัดเชียงใหมเยอะมาก โดยเฉพาะพื้นที่ที่รับ
น้ําสําหรับการเกษตรในโครงการชลประทานตางๆ ไดถูกเปลี่ยนแปลงการใชไปเปนบานจัดสรร ไปเปนพื้นที่เพื่อ
การพาณิชยทั้งหลาย แลวราคาที่ดินสูงขึ้นมาก ที่ดินบานผมหางจากตัวเมืองประมาณ 20 กวากิโล ที่ดินตาราง
วาละ 7,000 ครับ ไรละ 2 ลาน 8 เกษตรจะปลูกอะไรครับ ซื้อที่ดิน 1 ไรปลูกอะไรถึงจะไดทุนคืน ผมคิดวาอันนี้
เปนปญหา เพราะฉะนั้นผมก็เลยสนับสนุนในความคิดที่ทานกอนหนานี้เสนอวา 1) ในเรื่องโครงสรางการกระจาย
การถือครองที่ดิน ถึงเวลาตองพูดกันแลวครับวามันอยูกับใคร มันอยูกับเกษตรกรหรือไม แลวถาหากมันอยูกับทุน
หรืออยูกับนักการเมือง เราจะแกวิกฤตดวยการเอาที่ดินเหลานี้มาทําการเกษตร มาทําการผลิตไดจริงหรือเปลา
2) ที่ดินที่เหมาะสมสําหรับการเกษตรในระบบชลประทาน ก็ถูกเปลี่ยนไปใชเปนอยางอื่น เปลี่ยนไปเปนที่อยู
อาศัยจํานวนมหาศาล เปลี่ยนไปเปนสนามกอลฟ ไปเปนรีสอรตจํานวนมหาศาลอันนี้จะมีทางออกอยางไร
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ผมคิดวาอยากจะฝากอาจารย 2 เรื่องครับ คืออยากจะไดความกระจางวา ปญ หาเรื่องโครงสรา ง
ในการถือครองที่ดินในประเทศไทยมีปญหาจริงหรือเปลา จะยังอยูในมือเกษตรกรจริงรึเปลา แลวอันที่ 2 ก็คือวา
ที่ ดิ น ราคาที่ มั น แพงขึ้ น เรื่ อ ยๆ โดยเฉพาะพื้ น ที่ เ กษตรกรรม จะถู ก นํ า มาใช สํ า หรั บ การผลิ ต อาหารได จ ริ ง
หรือไมครับ ขอบคุณครับ
สุธาสินี แกวเรือใบ ดิฉันสุธาสินี แกวเรือใบ จากคณะกรรมการอาหารและแรงงานไทย ไมไดเปนคําถามนะคะ
แตเปนการแลกเปลี่ยน คือดิฉันเปนคนจากสกลนคร พื้นเพเปน ชาวนา อพยพเขา มาเป น คนงานในโรงงาน
อยากจะบอกวาจริงๆ แลว มีที่นอย แตพอมาทํางานในโรงงานก็ยังพยามที่จะเบียดคาจางตัวเองสงใหกับทาง
บานทํานา คือทุกวันนี้ก็เหมือนวาทํานาไปดวย ซื้อขาวตัวเองกินไปดวย เพราะวาอยางนอยๆ สงใหที่บานรวม
แลวก็ 7,000 เกือบจะหมื่น ก็คือพี่สาวจะชี้แจงเลยวาตองสงเงินมา กลามัดละ 2 บาท คาจางเกี่ยว มัดละ 250300 อะไรอยางนี้ แลวก็คานวดอีก ถาจะไถเอง ก็คือปจจุบันนี้มันก็ไมมีควายแลว ควายก็ไมมี ก็ตองใชปุยทั้งหมด
ก็เลยคิดวามันเหมือนเรานี่เปนชาวนา แตเราก็ตองซื้อขาวในนาตัวเองไวเก็บกิน แลวก็พอมาเปนคนงาน คือมัน
สุ ด ท า ยก็ จ นแบบถาวร ค า จ า งก็ 194 บาท อย า งจะปรั บ ขึ้ น มาอี ก ก็ คื อ บวก 9 บาทในเขตปริ ม ณฑลนี้ อี ก
ตางจังหวัดก็อีก 2 บาท ซึ่งมันก็ยังไมสอดคลอง จะตองเปนคนจนอีกตอไป แลวก็อยากจะบอกถึงทัศนะของ
รัฐบาลไมวายุคไหนจนมาถึงยุคนี้ จากเมื่อวันที่ 20 ก็ไดออกไปเคลื่อนไหวเรื่องสินคาแพงเรื่องขาวยากหมากแพง
คือทั้งหมด 8 องคกร ก็มีสมาพันธแรงงานรัฐวิสาหกิจ สมานฉันทแรงงานไทย เครือขายเกษตร องคการพัฒนา
เอกชน (กปพช.) คนในบาน แลวก็ 4 ภาค แลวก็แรงงานนอกระบบ จนถึงสมัชชาคนจน คือคนจนทั้ง 8 องคกร
ไปเคลื่อนไหวไปยื่นหนังสือ ไปรองปาววาตัวเองไมไหวแลว ไสจะขาด สุดทายรัฐบาลยุคนี้ไมไดใสใจกับปญหา
คนยากคนจนเลย ไมออกมารับหนังสือ รัฐบาลไมเคยใสใจ และก็ไมเคยคิดตอเลยวาจะแกปญหาคนยากคนจน
อยางไร คือดิฉันมองวา ในเมื่อวันนี้ก็ถือวาเปนคุณอยางยิ่งที่ไดเห็นถึงงานวิจัยของระดับอาจารย และอาจารย
ไดพูดสะทอนใหเห็นวาอะไร มันเปนมาอยางไร แตทายที่สุดเราก็ตองรวมกันสูเอาใชไหมคะ
สุภาพสตรีผูเขารวมสัมมนา ถาพูดในมิติเกษตรกรตอนนี้อาจจะเปนทั้ง 2 ดาน วาเราจะทําใหมันเปนโอกาส
หรือเราจะทําใหมันเปนวิกฤต แตวาในแงของคนจนเมือง มันไมมีโอกาสเทาไร มีแตวิกฤตอยางเดียว แลววันนี้
เพิ่งฟงอาจารยพูดเรื่องคูปองอาหารแลวก็ตกใจมาก เพราะวาอายุขนาดนี้ ถาจะเห็นสังคมไทยแจกคูปองอาหาร
นาจะสาหัสมากนะคะ เพราะวาประเทศไทยเราเปนประเทศเกษตรกรรม ถึงขนาดที่เราตองมีที่สําหรับคนที่จน
มากนี่ แสดงวาสังคมเรานี่มันสาหัสนะคะ ถาเราเปนคนจนเมืองแลวเราตองรับ คูปองอาหารเรารูสึกสาหัสมาก
แลวเรื่องชนชั้นมันรุนแรงมาก แลวจริงๆ เราไมตองสนใจรัฐบาลไมไดนะคะ เพราะวาในความเปนจริง เราคิดวา
คนจนเมืองทําไมเขาอยูไ ด เขาไมถูกแจกคูปองอาหารมาเมื่อสมัยกอ น ในขณะที่ปจจุบันจะตองเปนแบบนี้
เรายอมรับไดนะคะในแงของอาหารเกษตร อาหารจะไมใชของถูก เรารับได เพราะวาพวกเราหลายคนที่เติบโตมา
กับการเปนลูกชาวนา เปนเกษตรและเปนคนที่โตมาในชนบท แตวาจริงๆ ราคาอาหาร ณ ปจจุบันนี่มันเปนราคา
ที่เปนจริงหรือเปลา เรามีการจัดการอะไรบาง เราทําอะไรบางในการทําใหราคาอาหารของเราเปนแบบนี้ ถาเรา
จะตองกลับไปทุกคนชวยตัวเอง มันไมตองอยูในประเทศนี้แลวคะ เพราะถาไมอยางนั้นแลวทําไมพวกเราอดทน
กับรัฐบาลไดมากขนาดนี้ ในการที่เขาไมสนใจอะไรเลย แลวก็สิ่งที่เขาไปเคลื่อนไหว แมแตคนที่จะมารับฟง
ขอเสนอของประชาชนยังไมมีเลย มันเกิดอะไรขึ้น แลวทําไมเรา สังคมเราถึงอดทนไดขนาดนี้คะ อยากจะถาม
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ดร.สุภาภรณ อนุชิราชีวะ ดิฉันมีสิ่งที่อยากจะนําเสนอ แลวก็มีหลายๆ คนไดพูดถึงก็คือเรื่องของขอมูลขาวสาร
แลวก็ถามวาสาธารณชนไดรับรูประเด็นเรื่องของวิกฤตราคาอาหารในแงมุมไหน ถึงที่สุดแลวจะบอกวาใครเปน
โจทย ใครเปนจําเลย ใครเปนพระเอก หรืออะไรตางๆ ถามวาสังคมสวนใหญคิดกับตรงนี้อยางไร เหมือนอยางที่
ทานสุดทายที่บอกวาทําไมสังคมเราถึงทนไดกับสภาวะนี้ ถามวาสังคมเราคิดเหมือนกันหรือเปลา เพราะขอมูล
ขาวสารที่ออกมาบางทีมันเปนเรื่องของการ.. เพื่อที่จะใหมันมีสีสัน เพื่อที่จะใหมีขอมูลที่จะนําเสนอดวยการ
ตอบสนองความตองการของแตละภาคสวนไป ทําใหสังคมไมไดเกิดการเรียนรูกับสถานการณจริง แลวถามวา
ทางออกคืออะไร มันไมไดเกิดการชวยกันคิดชวยกันทํา แลวความเขาใจประเด็นอยางชัดเจน
เพราะฉะนั้น ตอนนี้เหมือนกับบางคนบอกวาชาวนากําลังเปนพระเอก แตในอีกสถานะหนึ่งชาวนา
อาจจะเป นเหยื่อ ก็ไ ด จริง ๆ แลว ถาสถานการณนี้ไมเกิด เราอาจจะอยูดีมีสุขมากกวา ที่สถานการณ มัน เกิ ด
ณ ขณะนี้ เพราะจริ ง ๆ แล ว คนที่ จ ะฉกฉวยโอกาส หรื อ คนที่ มี เ ครื่ อ งมื อ เครื่ อ งไม พ ร อ มก็ จ ะไปได ไ กลกว า
เพราะฉะนั้นถามวาสังคมเราทนกับตรงนี้ไดอยางไร ประเด็นก็คือเปนเรื่องของการเรียนรูของสังคมผานทาง
ชองทางขอมูลขาวสาร วาเรามีองคความรูมากนอยแคไหน แลวเราจะจัดการกับปญหาตางๆ เหลานั้นไดอยางไร
เพราะวาวิกฤตราคาอาหารตอนนี้ ถามวาตอใหคนชั้นกลาง คนที่เดือดรอนไมมากถึงขนาดที่เปนผูเดือดรอน
ที่จะตองออกมาพูดถึง ถามวาเขาคิดอยางไรกับประเด็นนี้ ก็ยังเปนอะไรที่คลุมเครือนะคะ ก็เลยอยากจะฝากวา
การเรียนรูของสังคมจะเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหเกิดการเคลื่อนตอไปขางหนา
คุณวิฑูรย ปญญากุล 2 ประเด็น คือเรื่องนโยบายรัฐกับสถานการณตอนนี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายใตรัฐบาล
ชุดนี้ รัฐสภาชุดนี้ ผมคิดวาคงเสียเวลาเปลาที่จะพูดเรื่องภาษี ถาเปนรัฐบาล รัฐสภาอื่นอาจจะยังนาสนใจ ชุดนี้
อยาเสียเวลาเลย
แตยอนกลับมา จริงๆ มันเปนโอกาสของพวกแรงงานนอกระบบและในระบบนะ ราคาอาหารแพงๆ
กลับไปสิครับ กลับบาน ผมคิดวาถาคุณจน แลวคุณจนอยูในเมือง กับคุณไป..ตอนนี้อาจจะดูเหมือนกับจนกับ
ภาคการเกษตรนะ ผมคิ ด ว า จนแบบภาคการเกษตรมี ศั ก ดิ์ ศ รี แ ล ว ก็ ยั ง มี โ อกาสมากกว า ยั ง น า สนใจกว า
ถา คุณ เปนคนจนที่มีอิสระ แลว ก็อีกดานหนึ่ง อาจจะมีศักดิ์ศรีไ ดมากขึ้นในภาคการเกษตร มากกวา คนจน
ในเมื อ ง จริ ง ๆ แล ว อั น นี้ อ าจจะเป น โอกาสของคุ ณ ที่ ทํ า ให คุ ณ คิ ด หรื อ ตระหนั ก ว า จริ ง ๆ แล ว มั น ไม ใ ช แ ค
เรื่ อ งอาหารนะ ที่ ผ มพยายามพู ด บอกอยู ห ลายครั้ ง ว า จริ ง ๆ เรายั ง มี เ รื่ อ งน้ํ า มั น ซึ่ ง น้ํ า มั น เป น ตั ว จุ ด ชนวน
อีกหลายๆ ระเบิดที่เราพูดกัน แลวน้ํา แลวอื่นๆ มันอาจจะไมคุมอีกตอไป เพราะฉะนั้นโอกาสของคุณก็คือวา
กลับบานดีกวา ถามีกระแสเรื่องกลับบานดีกวาเยอะพอ ก็นาสนใจ อันนั้นอาจจะเปนโอกาส เพราะวาโอกาสของ
ประเทศไทย ไม ไ ด มี โ อกาสในอุ ต สาหกรรมที่ เ รากํ า ลั ง ทํ า อยู น ะครั บ ผมมองโอกาสของประเทศไทย
โดยทั้งเกษตรกร และคนบนอยางพวกเรา และของประเทศ คือกลับไปที่อาหาร กลับไปที่การเกษตร อุตสาหกรรม
เกษตรนะครับ นี่ถาเปนภาพรวมผมจะเชื่ออยางนั้น ถาเปนโอกาสผมก็จะเชื่ออยางนั้น
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คุณไพชยนต เอื้อทวีกุล จริงๆ แลว ผมขอบคุณที่ทานพูดเรื่องเกี่ยวกับการถือครองที่ดิน และอันนี้ที่เปนขอสรุป
ของผมวา สุดทายคนไทยเปนทาส เพราะวานโยบายรัฐบาลจะ 10 ชุดที่ผานมาในเรื่อง สปก. ในเรื่องการที่
เปลี่ยนทรัพยสินเปนทุน ในเรื่องเอาที่หลวง แผนดินสาธารณะมาแจกจาย เปนกระบวนการซึ่ง จะดวยทานตั้งใจ
หรือ ไม ตั้ ง ใจก็ตาม สุดทา ยแลว ที่ดิ น เหลา นั้ น ก็จ ะอยู ใ นมือ นายทุนหมด ผมไมใ ชสังคมนิ ยมนะครั บ ผมเอง
ก็ทํางานธุรกิจ จะเรียกวาเปนนายทุนรายยอยก็ได แตผมวานายทุน มันเปนคําที่ทุกคนเขาใจ แตนายทุนที่มี
คุณธรรมหรือผูประกอบการที่มีคุณธรรม กับผูที่กอบโกยในทุกวิถีทางมันก็แตกตางกัน จุดก็คือวา เมื่อเกษตรกร
ไดรับแจกไปแลวจะคนละกี่ไรก็ตาม ถาสมมติวาเขาไมสามารถหารายไดที่จะดํารงชีวิตอยูได ขั้นแรก จะทํางาน
ตอหรือวาจะทําการเกษตรกรรมตอ ก็ตองเอาที่ดินไปจํานองจํานํา ขายฝาก เมื่อมันยังไมมีรายได พอไปทํา เมื่อมี
ภาระดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น จะอยูรอดหรือ และยิ่งดินฟาอากาศที่เปนภาวะโลกรอน มันเปลี่ยนแปลงรุนแรงรวดเร็ว
อยางนี้ โอกาสเสี่ยงมีมากขึ้น สุดทายเขาก็ตองโดนยึดที่ดินหรือขายที่ดิน เมื่อขายไปแลวจะหาที่ดินทํากินก็เชา
หรือไมก็บุกรุกปา มันจะมีปาเหลือใหบุกรุกอีกสักเทาไหร นี่ครับ ที่ผมคิดวาภาครัฐ หนวยงานของภาครัฐมีความ
จริงใจที่จะแกปญหา พวกนี้มันมองเห็นไดหมด และแกไดทั้งหมด ผมถึงสรุปวา ผูที่มีอันจะกิน ผูที่มีอยูในภาครัฐ
ซึ่งในสถานะความเปนอยูก็ยังดีกวาเกษตรกรหรือคนยากจนสวนใหญของประเทศ ทานไมสนใจ โดยเฉพาะอยาง
ยิ่ง ในระดับซึ่งอยูในระดับตัดสินใจ ในลําดับกําหนดนโยบาย และก็ในลําดับที่จะเปนผูที่ขับเคลื่อน มีอํานาจที่จะ
ขับเคลื่อนใหเปนไปในทิศทางที่เกิดขึ้น ทานไมสนใจ ตอไปเราก็เปนผูผลิตแบบทาส และสุดทายนะครับ ถามี
อะไรเกิดขึ้นกับประเทศนี้แ ผนดินนี้ พวกทานไมเดือดรอนหรอกครับ ทานไปอยูที่ไหนก็ไ ด คนที่อ ยูที่นี่สิครับ
เดือดรอน เพราะฉะนั้น ผมก็ถามคําถามเพื่อจะตอบคําถามของทานเมื่อสักครูวาสังคมไทยทนอยูไดอยางไร
ทนอยูไดอยางไร ก็เปนคําตอบที่ผมถามทาน
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร 2 ประเด็นนะครับ เรื่องคูปองอาหารเปนสวนเดียวเทานั้นเอง ประเทศที่พัฒนาแลว
หลายประเทศเวลานี้เริ่มมีเรื่องนโยบายพวกนี้ขึ้นมาแลว ทีนี้เมื่อมันเปนสวนหนึ่งของกระบวนการแกปญหาความ
ยากจน ตองมองกระบวนการแกปญหาความยากจนในมุมกวาง และทางที่ดีที่สุดก็คือจะตองมีนโยบายที่จะทํา
ใหกลุมคนจนสามารถพึ่งตนเองได มีศักยภาพเพิ่มขึ้น การศึกษา เรื่องฝมือในการทํางาน เรื่องอะไรก็แลวแต เรื่อง
พวกนี้ตองมีนโยบายชัดเจน แลวคูปองอาหารจะมีความสําคัญสําหรับกลุมบุคคลที่ไมมีทางที่จะพัฒนาตัวเองก็มี
อยู ตองไมลืมวามีคนยากจนกลุมนี้ที่อยางไรก็ตองดูแล คนพิการ คนอะไรตางๆ ที่ชวยเหลือตัวเองไมได คนชรา
ฉะนั้น ถาเรามีกระบวนการดูแลสังคมใหมันถวนหนาถวนตาได อันนั้นคือสิ่งที่สําคัญ
กลับมาเรื่องที่ดิน ที่ผมพูดวาไมมีปญหาคือในภาพรวมของที่ดินการเกษตร ถาเทียบกับประเทศตางๆ
แลว เรามีที่ดินการเกษตรมากพอ ตอหัวเราเพิ่มขึ้น มันชัดเจน เพราะวาคนหนุมคนสาวทิ้งนาทิ้งไรมีนับสิบๆ
ลานคน เวลาลดลงอย างรวดเร็ วแรงงานภาคการเกษตร เพราะฉะนั้นในภาพรวมที่ดินภาคการเกษตรเรามี
เหลือเฟอ ไมเปนปญหา แตหาคนทํานาไมได แตพูดอยางนั้นแลว ไมไดแปลวาผมไมไดพูดวาโครงสรางไมมี
ปญหา โครงสรางมีปญหาแนนอน เราปลอยใหบริษัทขนาดใหญเขาไปจับจองเพื่อทําการเกษตร เนื่องจากเสีย
ภาษี ที่ ดิ น ต่ํ า แล ว พอราคาสู ง ขึ้ น ทํ า เป น พั ฒ นาอสั ง หาริ ม ทรั พ ย มั น เป น รู ป แบบที่ ง า ยที่ สุ ด ในการเก็ ง กํ า ไร
เพราะวา เอาเงิน ไปลงตรงนี้ดอกผลมัน ไดมากที่สุด แลว ถามวา รั ฐ สภาจะออกกฎหมายเรื่อ งภาษีที่ ดิน ไหม
คนในรั ฐสภามีที่ดินเต็ มไปหมด ถาประชาชนไมลอมกรอบนักการเมือ ง ไมมีวันที่จะเกิดกฎหมายภาษีที่ดิน
แตแคนั้นไมพอ กฎหมายผังเมืองตองมีการรื้อฟนใหม ระบบการจัดเขตพื้นที่ การใชประโยชนจากที่ดิน แลวเรามี
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ขอจํากัด เรารูวาเมือง เมืองประเทศไทยความเปนตัวเมืองต่ําที่สุดประเทศหนึ่ง แตวาใน 10 ป 20 ขางหน า
ความเปนตัวเมืองจะขยายตัวมากขึ้น แลวที่ดินรอบๆ ตัวเมืองตองมีประโยชนตองมีราคามากขึ้น แลวคุณจะไป
บังคับไมใหเขาเอาที่ดินพวกนี้มาทําที่อยูอาศัยไดอยางไร เพราะนี่ประเทศเสรี ไมใชคอมมิวนิสต เมื่อเปนเชนนี้
กลไกในเรื่องระบบการจัดเขตพื้นที่ การใชที่ดิน เรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเขาไปในการตัดสินใจ และ
กระบวนการตัดสินใจตองเปนกระบวนการตัดสินใจที่ทองถิ่น โดยที่รัฐบาลกลางมีกฎเกณฑกลางๆ เอาไว ระบบ
แบบนี้เราไมมีเลย เพราะฉะนั้นปญหาตางๆ เหลานี้ถึงเกิดขึ้น
คุณวิฑูรย ปญญากุล ถาใครยังมองภาพความลมสลายไมชัดนะครับ กรุณาไปดูสารคดีของไทยทีวี (TPBS)
แผนดินไท วันที่ 14 ที่ผานมา (14 พฤษภาคม 2551) เวลา 8 โมงครึ่ง ทานคงจะไดภาพ หรือวาเห็นภาพที่มันชัด
ขึ้น ก็อยางที่ฟงมาแลว เพราะเวลามันนอย มันไมสามารถบรรยายไดละเอียด ไปดูเถอะครับ เปนสารคดีที่ดีที่สุด
ทานจะไดเห็นภาพกลุมหนึ่ง ที่ผมไดพยายามนําเสนอ แตผมอยางที่ผมไดเรียนไวนะครับ อยาเชื่อ หรือวาอยาฟง
ไปพิจารณาเองครับ พิจารณาเองแลวอาจจะหอเหี่ยวมากกวานี้
รศ.ดร.นิพนธ พัวพงศกร ขออนุญาตขอบพระคุณผูรวมอภิปรายทุกทาน แลวก็ขอบพระคุณผูเขารวมสัมมนา
ทุกทานที่กรุณาสละเวลา ใหเกียรติกับคณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยรวมฟงสัมมนา แลวก็ใหขอคิดเห็นที่เปน
ประโยชน ขอขอบพระคุณทุกทานครับ
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