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สรุปสาระส าคัญ 

๑. สภาพปัญหาของข้าวและชาวนาไทย 

ข้าวและชาวนาเป็นสิ่งที่อยู่คู่สังคมไทยมาเป็นระยะเวลานาน ข้าวถือเป็นผลผลิตทางการเกษตร
หลักของประเทศ แต่กลับพบว่าทั้งข้าวและชาวนาต้องเผชิญกับวงจรปัญหาไม่จบสิ้น ซึ่งปัจจุบันข้าวมีราคา
ต่ าลงร้อยละ ๑๓ เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว โดยมีปัญหาส าคัญ ดังนี้ 

๑.๑ ประสิทธิภาพการผลิตต่ าแต่ต้นทุนการผลิตสูง โดยประเทศไทยมีต้นทุนการผลิตสูงกว่า
ประเทศคู่แข่ง ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการปลูกในพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะสม เป็นนาน้ าฝนที่อาศัยธรรมชาติเป็นส่วนใหญ่ 
การมผีลผลิตต่อไร่ต่ า ปัจจัยการผลิตมีราคาแพง อาทิ ปุ๋ย เมล็ดพันธุ์ รวมถึงใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพต่ า ท าการ
เขตกรรม (Cultural Practice) ไม่ถูกวิธี ทั้งในขั้นตอนการปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว และหลังการเก็บเกี่ยว 
มีการน าเครื่องจักรกลมาใช้ในการเกษตรไม่มากเท่าที่ควร รวมทั้งผลผลิตทางการเกษตรมักเสียหายจากภัย
ธรรมชาติและการระบาดของศัตรูข้าวเป็นประจ า 

๑.๒ ปริมาณผลผลิตเกินความต้องการของตลาดและมีคุณภาพไม่ได้มาตรฐาน โดยปริมาณการ
บริโภคข้าวทั่วโลกมีแนวโน้มลดลง แต่ผลผลิตข้าวจะเพ่ิมขึ้น โดยปัจจุบันอัตราการบริโภคข้าวต่อหัวลดลง ๐.๒ % 
ต่อปี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๕ แต่ในทางกลับกันพบว่าผลผลิตข้าวของโลกเพ่ิมขึ้น ๑.๑ % ต่อปี ตั้งแต่ช่วงปี ๒๕๔๘ - 
๒๕๕๘ ส่งผลให้ในอนาคตราคาข้าวจะลดลงและยังคงผันผวนมากกว่าธัญพืชอ่ืน ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากขาดการ
วางแผนการผลิตที่ดีและไม่สามารถควบคุมปริมาณการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่ก าหนดได้ การขาดแรงจูงใจที่
จะผลิตข้าวให้มีคุณภาพเนื่องจากราคารับซื้อไม่แตกต่างกันมากนัก ราคาข้าวเปลือกไม่เป็นไปตามระดับคุณภาพ
เท่าท่ีควร นอกจากนี้ ประเทศคู่แข่งยังสามารถเพ่ิมผลผลิตข้าวได้เพ่ิมข้ึน อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม ดังนั้น
เมื่อน ามาเปรียบเทียบกันทั้งในด้านปริมาณ คุณภาพของข้าว และราคา ที่มีความใกล้เคียงกันหรือดีกว่าข้าวไทย 
ในขณะที่ต้นทุนการผลิตของข้าวไทยสูงกว่ามาก ปัจจุบันพบว่าก าไรของชาวนาไทยต่ ากว่าเวียดนามและ
ฟิลิปปินส์ 

 
/๑.๓ ชาวนาและ... 
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๑.๓ ชาวนาและองค์กรชาวนายังไม่เข้มแข็ง โดยพบว่ามีจ านวนเกษตรกรที่อายุมากกว่า ๖๐ ป ี
คิดเป็นร้อยละ ๓๓ หรือมากกว่า  ๒.๕ ล้านคน ในส่วนของชาวนามีอายุเฉลี่ยประมาณ ๕๖ ปี ในอนาคตอันใกล้
จะเข้าสู่แรงงานสูงอายุ ในขณะที่แรงงานหนุ่มสาวไม่นิยมเป็นเกษตรกรเนื่องจากไม่มีแรงจูงใจ จึงท าให้เกิดการ
ขาดแคลนแรงงานในภาคเกษตรกรรม ทั้งนี้ สืบเนื่องมาจากชาวนายังประสบปัญหาความยากจนและมีหนี้สินมาก 
ระดับการศึกษาต่ า มีพ้ืนที่ท ากินน้อยเฉลี่ยเพียง ๑๘ ไร่ต่อครัวเรือน ชาวนา ขาดการปรับตัวเพ่ือการ
พัฒนาอย่างแท้จริง ซึ่งพบว่าชาวนาบางส่วนปรับตัวเพ่ือเข้าถึงประโยชน์จากนโยบายให้มากท่ีสุด รวมทั้งยังขาด
การรวมกลุ่มและขาดการบริหารจัดการกลุ่มท่ีดี  

๑.๔ ขาดความต่อเนื่องเชิงนโยบาย โดยพบว่าข้าวกลายเป็นพืชการเมืองที่รัฐบาลแต่ละสมัย
น ามาใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงที่ส่วนใหญ่จะเป็นการแก้ปัญหาด้วยการแทรกแซงกลไกตลาด ท าให้การ
ด าเนินการจะเปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของรัฐบาลในแต่ละสมัย จึงท าให้เกิดความต่อเนื่องและพัฒนาอย่าง
จริงจัง  

๑.๕ ขาดการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบ
โดยตรงยังไม่มีความสอดคล้องและรองรับการด าเนินการ ขาดการบูรณาการงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ร่วมกัน และขาดการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนภูมิภาค 
และภาคเอกชน  

๑.๖ ขาดการส่งเสริมการวิจัยพัฒนาพันธุ์ข้าวและและการแปรรูปผลิตภัณฑ์อย่างจริงจัง ท าให้
ไม่สามารถต่อยอดหรือสร้างให้เกิดการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเพ่ิมมูลค่าได้เต็มที่  

๒.   การประเมินมาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนาของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ 
จันทร์โอชา 

๒.๑ มาตรการในการแก้ไขปัญหาข้าวและชาวนา จากราคาของข้าวเปลือกที่ต่ าลง ได้สร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ชาวนา ท าให้รัฐบาลได้มีมาตรการเพ่ือแก้ปัญหาข้าวและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ชาวนา 
โดยแบ่งออกเป็นมาตรการระยะสั้น (เฉพาะหน้า) และระยะยาว ดังนี้ 

๒.๑.๑ มาตรการระยะสั้น อาทิ โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก หรือจ าน ายุ้งฉาง 
และการให้เงินช่วยเหลือแก่เกษตรกร และช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าวไร่ละ ไม่เกิน ๑,๐๐๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๐ ไร่ เป็นต้น 

๒.๑.๒ มาตรการระยะยาว โดยเป็นมาตรการช่วยเหลือชาวนาทั้งระบบ อย่างเป็นขั้นเป็น
ตอน โดยการปรับกระบวนทัศน์ส าหรับอนาคตข้าวไทย ทั้งนี้ แนวทางการปรับตัวของการท านามีวัตถุประสงค์
เพ่ือการลดต้นทุนและเพ่ิมผลิตภาพต่อหัว/ต่อไร่ รวมทั้งเพ่ิมมูลค่าข้าว โดยค านึงถึงปัจจัยด้านตลาด ซึ่งนโยบาย
ดังกล่าวรัฐบาลได้พยายามขับเคลื่อน ได้แก่  

 ๒.๑.๒.๑ การลดพ้ืนที่ท านาจากปีละ ๖๙ ล้านไร่ เหลือ ๕๕ ล้านไร่ และให้ปลูกพืช
อ่ืนๆ ที่ได้ก าไรสูงกว่า โดยมีนโยบายลดพ้ืนที่ท านาปรัง ให้หันไปปลูกข้าวสลับพืชอ่ืน เช่น ข้าวโพด ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว 

 ๒.๑.๒.๒ การจ าแนกแผนการส่งเสริมข้าวและการก าหนดมาตรฐานตามประเภท
ของข้าว 

 ๒.๑.๒.๓ การปรับโครงสร้างการปลูกและผลิตข้าวครบวงจร โดยควบคุมการผลิตข้าว 
ทั้งปีไม่เกิน ๒๗.๑๗ ล้านตัน อาทิ การลดพ้ืนที่ท านา ลดต้นทุนและเพ่ิมผลผลิตการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ดี 
การช่วยเหลือต้นทุนการผลิต การพักช าระหนี้ของชาวนา การประกันภัยข้าวนาปี การสนับสนุนการรวมกลุ่มของ 

/ ชาวนาเกษตร... 
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ชาวนาเกษตรแปลงใหญ่ การอบรมให้ความรู้ทั้งด้านความเข้าใจเรื่องต้นทุนการผลิตและการตลาด และจัดให้มี
โครงการฝึกอบรมในโครงการต่างๆ เพ่ือให้ความรู้เพ่ือสนับสนุนการปรับเปลี่ยนหรือปลูกพืชเศรษฐกิจอ่ืนเสริม
นอกเหนือจากการปลูกข้าวส าหรับพ้ืนที่ที่ไม่เหมาะกับการท านาเพ่ือขาย เป็นต้น  

 ๒.๑.๒.๔ การสร้างความเป็นธรรมให้แก่ชาวนาในกระบวนการผลิตและค้าข้าวด้วย
การอาศัยกลไกประชารัฐ  

 ๒.๑.๒.๕ นโยบายพัฒนาชนบทเพ่ือย้ายเกษตรกรสู่สาขาการผลิตที่มีรายได้สูงกว่า
การท านา 

๒.๒ การประเมินผลการน ามาตรการแก้ปัญหาข้าวและชาวนา 
๒.๒.๑ มาตรการส่วนใหญ่ออกแบบจากส่วนกลาง จึงยังขาดการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ใน

ระดับภูมิภาค ผู้น าเกษตรกร และภาคเอกชน 
๒.๒.๒ รูปแบบนโยบายเป็นแบบเดียวกันและบังคับใช้ทั่วประเทศ (One size fits all) ซึ่งใน

บางพ้ืนที่มีปัญหาที่ไม่เหมือนกัน 
๒.๒.๓ การมีระบบตรวจวัดและประเมินผล คือ ดัชนีชี้วัดผลงานหรือความส าเร็จของงาน

(Key Performance Indicator: KPI) มุ่งเน้นวัดความส าเร็จไปที่ปัจจัยน าเข้าและผลผลิต (inputs/output) 
เช่น การใช้งบประมาณ จ านวนเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ จ านวนโครงการ แต่ไม่ได้มุ่งเน้นที่ผลลัพธ์ 
(outcome) เช่น ผลผลิตที่ได้ต่อไร่ รายได้สุทธิ 

๒.๒.๔ ขาดการพิจารณาความเสี่ยงของเกษตรกรที่ร่วมโครงการ เช่น การปลูกข้าวโพด การ
เลี้ยงวัว ซึ่งในอนาคตหากมีราคาผลผลิตตกต่ าจะท าอย่างไร และหากเกิดสถานการณ์ที่ราคาแม่วัวแพงขึ้น 
เพราะคนเข้าโครงการจ านวนมากจะแก้ปัญหาอย่างไร 

๒.๒.๕ การสนับสนุนทางการเงินของภาครัฐด้วยการให้สินเชื่อที่ดอกเบี้ยต่ า ท าให้จูงใจ
ชาวนาให้เข้าร่วม ซึ่งอาจก่อให้เกิดปัญหาด้วยการดึงดูดคนที่ไม่ตั้งใจปรับตัวอย่างแท้จริง รวมทั้งยังไม่มีระบบ
การคัดเลือกชาวนาที่จะเข้าร่วมโครงการอย่างชัดเจนและเข้มงวด นอกจากนี้ ยังขาดมาตรการเฝ้าติดตามว่า
เกษตรกรที่ได้รับเงินอุดหนุนลดพ้ืนที่นาไปแล้ว กลับมาท านาใหม่เมื่อราคาข้าวสูงขึ้นจะมีบทลงโทษหรือไม่ 

๓. สถานการณ์การปรับตัวในการท านาของชาวนาไทยปัจจุบันและอุปสรรคในการปรับตัว 

๓.๑ การปรับตัวของเกษตรกร สืบเนื่องจากราคาข้าวเปลือกท่ีตกต่ า พบว่าชาวนาบางส่วนมีการ
ปรับตัวเพ่ือให้สามารถด าเนินชีวิตต่อไปได้ โดยแบ่งออกเป็นรูปแบบต่างๆ ได้แก่  

๓.๑.๑ การปลูกพืชหลายชนิด (diversification) โดยปลูกพืชหลายอย่างและเลือกพืชที่ให้
มูลค่าสูงแตต่้นทุนต่ า ซึ่งถือเป็นการลดความเสี่ยงจากราคาข้าวที่ผันผวน  

๓.๑.๒ การปรับตัวด้านขนาดแปลงนา โดยมีการรวมกลุ่มเพ่ือด าเนินการนาแปลงใหญ่ ซึ่ง
ปัจจุบันเป็นในรูปแบบการรวมกลุ่มของเกษตรกร เพ่ือรวมกลุ่มกันปลูกข้าวที่มีมูลค่าสูงเป็นที่ต้องการของตลาด 
โดยการรวมกลุ่มจะสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ 

๓.๑.๓ การปรับตัวแก้ปัญหาแรงงานขาดแคลน ท าให้ต้องใช้เครื่องจักรแทนในทุกขั้นตอน
การท านา เช่น รถไถ รถเก็บเกี่ยว เป็นต้น  

๓.๑.๔ การท างานนอกภาคเกษตร รวมทั้งในระยะยาวมีการส่งลูกหลานเรียนสูงๆ เพ่ือประกอบ
อาชีพอ่ืน 
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  ๓.๒ ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการปรับตัวของชาวนา ได้แก่ สภาพที่ดินไม่เหมาะสมต่อพืชอ่ืน      
ไม่มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง เกษตรกรแก่ตัวมากขึ้น ขาดความรู้และประสบการณ์การเพาะปลูกพืชอ่ืน        
ขาดตลาดส าหรับพืชอ่ืน และปัญหาโรคระบาด รวมถึงปัญหาส าคัญคือ การไม่มีระบบชลประทานเพียงพอใน
จังหวะที่ต้องการ 

๔. แนวทางการแก้ปัญหาข้าวและชาวนาไทยอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยการปฏิรูปส าคัญของ ๓ 
ภาคส่วน คือ 

๔.๑ การปฏิรูปโครงสร้างการผลิตข้าว ดังนี้ 
๔.๑.๑ การก าหนดเขตส่งเสริมการผลิตข้าวที่เหมาะสม (Zoning) ก าหนดเขตส่งเสริมการ

ผลิตข้าวที่เหมาะสมตามกลุ่มพันธุ์ข้าว และสมดุลกับความต้องการของตลาด และจัดท าทะเบียนชาวนา มีการ
จ าแนกตามเขตส่งเสริมการผลิตเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการพัฒนาและช่วยเหลือชาวนาได้อย่างสะดวกชัดเจน 
โดยเชื่อมโยงกับข้อมูลเชิงแผนที่เป็นรายแปลงของแต่ละครัวเรือน  

๔.๑.๒ การปรับลดพ้ืนที่นาปรังโดยมีมาตรการจูงใจ และให้มีการจัดระบบการปลูกข้าวใน
พ้ืนทีท่ีต่้องควบคุมน้ าได ้โดยบริเวณใกล้เคียงกันต้องปลูกพร้อมกันพันธุ์เดียวกัน เพ่ือความสะดวกในการบริหาร
จัดการน้ าและตัดวงจรการระบาดของโรค แมลงศัตรูข้าว และป้องกันพันธุ์ข้าวไม่ให้มีการปะปนกัน  

๔.๑.๓ การส่งเสริมการผลิตข้าวตลาดเฉพาะ (Niche Market) ส่งเสริมให้ชาวนาผลิตข้าว
ส าหรับตลาดเฉพาะให้มากขึ้น เช่น ข้าวอินทรีย์ ข้าวโภชนบ ารุง และข้าวที่มีลักษณะพิเศษ และส่งเสริมให้
ชาวนาใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดี (Q-seed) อย่างเพียงพอทั่วถึงทันต่อฤดูการเพาะปลูก โดยการสนับสนุนศูนย์
ข้าวชุมชนและสหกรณ์การเกษตรให้เป็นแหล่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีส าหรับชุมชน รวมทั้งมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิม (value creation) ด้วยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ โดยผู้ประกอบการ และองค์กร
ชาวนา 

๔.๑.๔ การปรับรูปแบบการส่งเสริมการผลิตข้าวโดยใช้พ้ืนที่เป็นฐาน (Area-based approach) 
ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ติดต่อกัน และมีขนาดเหมาะสมในเชิงเศรษฐกิจ (Economy of Scale) สอดคล้องกับก าลัง
การผลิตของโรงสีและด าเนินการให้ครบวงจร โดยภาคธุรกิจเอกชน/สหกรณ์การเกษตร มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน
ตั้งแต่การวางแผนการผลิต การจัดหาปัจจัยการผลิต การถ่ายทอดความรู้ และการตลาด รวมทั้งการแปรรูป  
และส่งเสริมให้ชาวนาและโรงสีเข้าสู่ระบบมาตรฐานคุณภาพ  

๔.๑.๕ การส่งเสริมและสนับสนุนให้ใช้เครื่องจักรกลในการท านา เร่งรัดส่งเสริมสนับสนุนให้
ชาวนา กลุ่มชาวนา ผู้ประกอบการรับจ้างท านาให้สามารถจัดซื้อจัดหาเครื่องจักรกลที่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ 
ได้แก่ เครื่องปลูก รถเกี่ยวนวด ยุ้งฉาง ไซโล (Silo) และเครื่องอบลดความชื้น เป็นต้น โดยภาครัฐให้การสนับสนุน
บางส่วนและให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน 

๔.๑.๖ การสนับสนุนการประกันความเสี่ยงในการผลิตข้าว โดยพัฒนาและสนับสนุนให้มีการ
ประกันภัยธรรมชาติในรูปแบบที่หลากหลายครอบคุลมทุกพ้ืนที่ พัฒนากลไกให้ชาวนาสามารถเข้าถึงได้ง่าย 
โดยรัฐช่วยเหลือเบี้ยประกันบางส่วน และส่งเสริมให้มีระบบการประกันความเสี่ยงด้านราคา โดยภาครัฐชดเชย
ส่วนต่างของราคา และต้นทุน รวมทั้งพัฒนาระบบเตือนภัย(Early warning system) ทั้งภัยเศรษฐกิจ (ราคา/
ตลาด) และภัยธรรมชาติให้มีประสิทธิภาพเพ่ือบรรเทาผลกระทบที่อาจจะเกิดข้ึน 

๔.๒ การปฏิรูปองค์กรภาครัฐ ดังนี้  

/๓.๒ ปัจจัยท่ี... 
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๔.๒.๑ การปรับโครงสร้างโดยการบูรณาหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นศูนย์อัจฉริยะด้านข้าว 
เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้ครบวงจร ทั้งงานวิจัยพัฒนา งานส่งเสริม และถ่ายทอดความรู้รวมทั้งด้าน
การตลาด และมีการพัฒนานักวิจัยอย่างต่อเนื่องรวมทั้งสนับสนุนให้มีเครื่องมืออุปกรณ์การวิจัยที่ทันสมัยอย่าง
เพียบพร้อม 

๔.๒.๒ ส่งเสริมให้มีการบูรณาการอย่างจริงจังระหว่างส่วนราชการ องค์กรส่วนท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนในลักษณะประชารัฐ (Public-Private Partnership: PPP) เพ่ิมบทบาทขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาข้าวและชาวนาในพื้นที่ร่วมกับกรมการข้าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงส่วนราชการอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๓ การปฏิรูปองค์กรชาวนา 
๔.๓.๑ การเพ่ิมขีดความสามารถขององค์กรชาวนาในการด าเนินธุรกิจ ทั้งด้านจัดหาปัจจัย

การผลิต (เมล็ดพันธุ์/ปุ๋ย/เครื่องจักรกลการเกษตร) ส าหรับบริการสมาชิก และด้านการจัดการจ าหน่ายผลผลิต
ของสมาชิก โดยสนับสนุนสินเชื่อ อัตราดอกเบี้ยผ่อนปรน จัดให้มีโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการองค์กร
ที่ดีและเหมาะสม จัดให้มีการอบรมบ่มเพาะความรู้ในการประกอบธุรกิจให้แก่สมาชิกทุกคน 

๔.๓.๒ ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งเครือข่ายชาวนา ในรูปของสมาคม สภาชาวนา หรือสหพันธ์ เช่น 
สหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน กลุ่มเกษตรกร เป็นสมาชิก เพ่ือความเป็นเอกภาพ และเพ่ิมอ านาจต่อรอง 
และให้องค์กรชาวนาเป็นศูนย์กลางการประสานงานระหว่างภาครัฐและชาวนาในด้านต่างๆ เช่น การถ่ายทอด
ความรู้และการช่วยเหลือสนับสนุนชาวนา รวมทั้งมีการปลูกฝังจิตส านึกให้ชาวนารู้จักพ่ึงตนเอง พ่ึงพาซึ่งกัน
และกันมากกว่าพ่ึงภาครัฐแต่เพียงอย่างเดียว โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ มาปรับใช้ รวมทั้งปรับความคิดและสร้างแรงบันดาลใจให้ชาวนาที่
จะพัฒนาปรับปรุงการผลิตข้าว และตระหนักถึงการอนุรักษ์ใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างรู้คุณค่า 

๔.๓.๓ จัดให้มีกองทุนสวัสดิการชาวนาเพ่ือให้ชาวนารู้จักการออม มีบ าเหน็จ บ านาญ 
ภายหลังเลิกอาชีพท านาเนื่องจากสูงอายุ โดยเกษตรกรส่งเงินสะสมเข้ากองทุนและภาครัฐจ่ายสมทบ 

๕. ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตเพิ่มเติมของ ศศย.ฯ 

 ปัญหาข้าวราคาตกต่ า บางส่วนเกิดจากปัญหาการเก็งก าไรในตลาดโลก ประกอบกับประเทศ
คู่แข่ง อาทิ จีน อินเดีย และเวียดนาม มีผลผลิตข้าวสูงขึ้น ซึ่งการแก้ปัญหาด้านราคานั้น ควรใช้แนวทาง
การตลาดน าการผลิต โดยกลไกตลาดเป็นสัญญาณความจ าเป็นในการปรับตัวดีกว่ากลไกรัฐ จึงจะต้องมีข้อมูล
ด้านการตลาด ราคา ผลผลิต และต้นทุน ทีถู่กต้อง ทันสมัย โดยรัฐควรมีมาตรการ ดังนี้ 

 ๕.๑ รัฐควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรมีส่วนร่วมในการเสนอมาตรการแก้ไขปัญหา โดยรัฐ
สามารถให้ข้อมูลที่จ าเป็นได้ เช่น เทคโนโลยี วิธีการผลิตสินค้าชนิดใหม่ ตลาด และความเสี่ยงด้านต่างๆ เป็นต้น 
และมีมาตรการในการคัดเลือกและตรวจสอบผู้เข้าร่วมโครงการของรัฐที่เข้มงวด โปร่งใส 

๕.๒ รัฐควรมีกลไกติดตามประเมินผลการด าเนินการของเกษตรกรอย่างสม่ าเสมอ ด้วยการ
ติดตามผลทุกเดือน และมีรายงานให้รัฐบาลทราบเช่นเดียวกันกับการด าเนินการของโครงการประชารัฐ โดย
เน้นการประเมินปัจจัยที่เกื้อหนุน และอุปสรรคต่อการด าเนินงาน เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้องสามารถร่วมกันแก้ปัญหา
ระหว่างการด าเนินการไดอ้ย่างทันท่วงท ี 

๕.๓ บทบาทของรัฐในการแก้ปัญหาด้านการตลาดและข้อจ ากัดของเกษตรกร โดยรัฐควร
วางแผนการแก้ปัญหาในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร อาทิ การแก้กฎหมายน้ าและที่ดิน รวมทั้งอัตรา
ดอกเบี้ยการกู้เงินระยะยาว การสนับสนุนเทคโนโลยี การสนับสนุนการวิจัย การสร้างความร่วมมือกับ
ภาคเอกชนอ่ืนๆ ในด้านการตลาดและการส่งเสริมการเกษตร การให้ข้อมูลตัวอย่างเกษตรกรและกลุ่มเกษตรกร 

/การตลาด... 
 

/ที่ประสบ... 
 



 

 

 

- ๗ - 

 
ที่ประสบความส าเร็จ อุปสรรค และถอดบทเรียนจากกลุ่มที่ล้มเหลว รวมทั้งควรมีการจัดท าระบบฐานข้อมูล
ด้านข้าวที่ครบวงจร ทันสมัย และสามารถใช้งานได้ทันต่อสถานการณ์ 

๕.๔ ข้อสังเกตเพิ่มเติมของ ศศย.ฯ วิทยากรยังมีข้อมูลและข้อเสนอมาตรการแก้ปัญหาที่
แตกต่างในบางประเด็น เช่น ข้อมูลการปรับตัวของชาวนาที่แท้จริง การส่งเสริมให้มีการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี
ส าหรับพืช (Good Agriculture Practices: GAP) เพ่ือมุ่งส่งออกในตลาดที่มีมาตรฐาน และการพัฒนามาตรฐาน
ของข้าวตามมาตรฐานของผู้บริโภค รวมทั้งรูปแบบการให้ความช่วยเหลือเกษตรกร โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบ
ของการให้กู้เงิน การจ าน า/ การประกันผลผลิต เป็นต้น  

 
ปิดการประชุมเวลา ๑๖๐๐   

---------------------------------------------------- 
 

กศย.ศศย.สปท. 
๒๑ ธ.ค.๕๙ 


