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 นโยบายรัฐกับผลที่มีตอขาวและชาวนาไทย
นโยบายรฐัเกีย่วกบัการเกษตรไดดําเนนิการมาตัง้แต

ประเทศไทยเร่ิมใชแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2506) ซึ่งในชวงเวลานั้น ภาค
การเกษตรมีสัดสวนอยูที่รอยละ 30 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

ทางรอดของชาวนา
จุฑาทิพย  ภัทราวาท

มีคํากลาววา “ขาว คือ ชีวิตและจิตวิญญาณคนไทย” ทั้งนี้ เพราะคนไทยรับประทานขาว
เปน “อาหารหลัก” คนไทยท่ีมีอาชีพเปนชาวนามีจํานวน 3.7 ลานครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ 65 
ของเกษตรกรไทย ชาวนาไทยผลิตขาวเปลือกไดปละ 30 ลานตันขาวเปลือก หรือ 20 ลานตันขาวสาร 
ขาวที่ผลิตไดใชบริโภคในประเทศเพียงครึ่งเดียว สวนที่เหลือสงออกไปจําหนายตางประเทศมานานกวา 30 ป 
ในฐานะประเทศผูสงออกขาวอันดับหน่ึงของโลก โดยนํารายไดเขาประเทศ ปละไมนอยกวา 4 แสนลานบาท 
อยางไรก็ตามไทยเพิ่งเสียตําแหนงใหกับประเทศเวียดนามและอินเดียไปเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา เน่ืองจากราคา
จําหนายของไทยสูงกวาประเทศคูแขง ! 
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สังคมแหงชาติฉบับแรกนั้น รัฐไดตั้งเปา
หมายในการเพิม่ผลผลติทางการเกษตร
แบบทวคูีณ และ “ขาว” ไดถกูกาํหนดให
เปนพชืยทุธศาสตรทีส่าํคัญของประเทศ
ซ่ึงทําใหท่ีดนิปลกูขาวไดเพิม่ขึน้อยางกาว
กระโดด จากป พ.ศ. 2493 ซึ่งมีที่ดินทํา
นา 35 ลานไรเปน 59 ลานไรในป พ.ศ. 
2523 การเพ่ิมขึ้นอยางกาวกระโดดดัง
กลาว ไดกอใหเกิดการเปล่ียนแปลงวิถี
ชีวิตชาวนาจากที่ทํานาแบบดั้งเดิม มา
เปนการใชเทคโนโลยสีมยัใหม หรอืทีรู่จกั
กนัในนามของ “การปฏวิตัเิขยีว” ทีเ่ปน
แรงผลกัดนัใหชาวนาไดรับประโยชนบน
ความหลากหลายของเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุขาวหลากหลายสายพันธุ ปุยและ
สารเคมี ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่
ใชเครือ่งมอืเครือ่งจกัรมาแทนแรงงานคน
และสัตว ในขณะเดียวกันเมื่อนโยบาย
รฐัมุงเนนไปทีก่ารสงออกขาวเปนสาํคญั 
กลไกการตลาดจงึทาํหนาที ่และในทีส่ดุ
กเ็ปนไปตามหลกัเศรษฐศาสตร กลาวคอื 
ผูที่มี “ขาว” ในครอบครองมากที่สุดจะ
เปนผูกําหนดราคา

ตลอดระยะเวลากว  าค ร่ึ ง
ศตวรรษ พอคาสงออกจึงกลาย
เปนผูกําหนดราคาขาว เนื่องจาก
ปริมาณขาวที่ผลิตในประเทศเกือบ
ร อยละ 50 ส งไปจําหนายตาง
ประเทศและเมื่อจํานวนพอคาสงออก
มีน อยรายจึงกลายเปนตัวละคร
สําคัญท่ีมีบทบาทในระบบธุรกิจขาว
ไทย จนมาถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ 
ทีใ่ชนโยบายรบัจาํนาํขาวทกุเมลด็ ดงันัน้ 
คนไทยจงึไดเหน็ระบบตลาดผกูขาดขาว

ไทยในยุคปจจุบัน และก็เปนที่มาของ
วิกฤตการณทีช่าวนาออกมาทวงคนืเงินคา
ขาวทีร่ฐับาลคางจายมานานกวา 6 เดอืน 
ตลอดจนภาระขาดทนุทีเ่กดิขึน้จากนโยบาย
ดังกลาวสูงกวา 2 แสนลานในรอบ 2 ป
ที่ผานมา ในขณะเดียวกันยอดจําหนาย
ขาวไทยในหวงเวลาดงักลาว ก็ลดลงกวา
รอยละ 35 เมื่อเทียบกับที่ผานมาและ
มีความกังวลกันวา ไทยคงสูญเสียภาพ
ลกัษณของการเปนประเทศผูสงออกขาว
อันดับแรกไปใหประเทศเวียดนามและ
อินเดีย แตที่สําคัญคือ นโยบายประชา
นิยมที่รัฐดําเนินการนั้น ไดสรางผลกระ
ทบตอคณุภาพขาวและคณุภาพชวีติของ
ชาวนาไปพรอม ๆ กัน

เกิดอะไรขึ้นกับชาวนาไทย?
แมโครงสรางเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากประเทศ
ที่มีภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญไป
เปนภาคอตุสาหกรรมและบรกิารเขามามี
บทบาทสาํคญัแทนที ่เชนเดยีวกบัประเทศ
ที่พัฒนาทั้งหลาย โดยประชากรในภาค
การเกษตรมแีนวโนมลดลงอยางตอเน่ืองทกุ
ป จนเหลอืเพยีง 25 ลานคน (รอยละ 36 
ของประชากร) และแรงงานในภาค

ตนทุนการผลิตขาวนาปเฉลี่ยทั้งประเทศ ป 2550-2556

ที่มา: ประยุกตขอมูลจากศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตนทุนการผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ป 2550-2556

ที่มา: ประยุกตขอมูลจากศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร
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การเกษตรมีเพียง 17 ลานคน (รอยละ 
44 ของแรงงานทั้งหมด)    ในสวนของ
เกษตรกรทีเ่ปนชาวนานัน้ มอียูประมาณ 
16 ลานคน สวนใหญมากกวาครึ่งอายุ
มากกวา 60 ป มีที่นาเฉลี่ยคนละ 15 ไร 
และรอยละ 75 เปนนานอกเขตชลประทาน 
มีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 54,409 บาท และ
หวัหนาครัวเรือนมกีารศกึษาต่ํากวาภาค
บงัคบัคดิเปนรอยละ 67 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2554)

สถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นจุด
ออนของชาวนาไทยท่ีตองเผชญิกบัปญหา
ทัง้ดานการผลติ การตลาด และวกิฤตภิยั
ธรรมชาต ิโรคแมลงระบาด ดงัทีส่ถาบนัวจิยั
เพ่ือการพัฒนา (ทีดีอารไอ, 2555) 
ไดชี้ใหเห็นวาชาวนาไทยประสบปญหา
ดานการผลิต คือ ตนทุนการผลิตสูงขึ้น 
อันมสีาเหตสุาํคญัมาจากคาจางแรงงาน
ภาคการเกษตร คาปุย ยาปราบศัตรูพืช 

“การวิเคราะหสมรรถนะชาวนาไทย 4 กลุม”

และคาขนสงที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจาก
นั้น นโยบายรัฐท่ีรับจํานําขาวทุกเมล็ด  
ในราคาตันละ 15,000 บาท  สงผลให
คาเชานาและปจจัยการผลิตสูงขึ้น ใน
ขณะที่อัตราเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไร
ชะลอตัวลง จึงทําใหเกษตรกรไมไดรับ
ประโยชนจากนโยบายอยางที่ควรจะ
เปน โดยมีขอเสนอสําหรับแนวทางการ
ยกระดับรายไดแกชาวนา 3 แนวทาง
ไดแก (1) การลดตนทนุการผลติและการ
เพิ่มผลผลิตตอไร (2) การเพ่ิมผลผลิต
ตอเกษตรกรดวยการเพิ่มขนาดฟารม 
เพื่อใหผลิตภาพของแรงงานสูงขึ้นและ 
(3) การผลิตขาวคุณภาพหรือขาวที่
มีราคาสูง ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย
ของสถาบันวิชาการดานสหกรณ 
ที่ชี้ใหเห็นปญหาของชาวนาที่มีจุดออน
อยูท่ีการขาดการสรางสมดุลระหวาง
การประกอบอาชีพและการดําเนิน

ชีวิต ซึ่งตองแกที่การปรับทัศนคติ วิธี
คิด และการเพิ่มพูนความรูและทักษะ
แกชาวนาใหสอดคลองเหมาะสม
กบัปจจัยสภาพแวดลอมและสมรรถนะ
ของตน เพือ่จะยกระดบัความสามารถ
ในการทาํนาสูการมชีวีติความเปนอยูที่
ดี ดังที่ตนคาดหวัง โดยมีขอเสนอเชิง
นโยบายที่จะสรางกลไกการสงเสริม
การเรียนรูที่เขาถึงและสามารถสราง
ความรูความเขาใจแกชาวนา เพื่อการ
ยกระดบัสูการเปน “ชาวนามืออาชีพ” 
ที่ “คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต” จึงจะ
ชวยแกปญหาของชาวนาและยกระดบั
มลูคาเพิม่แกผลผลติขาวของชาวนาจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน1 

บทวิเคราะหปญหาของชาวนาไทย?
“โง จน เจ็บ” เปน บทวิเคราะห

ตนเองของกลุมชาวนาทีเ่ขามารวมในงาน
วจิยั เพือ่หาแนวทางการเพิม่สมรรถนะ
ไปสูการประกอบอาชีพและการดาํเนิน
ชวีติทีส่มดุล โดยเมือ่พิจารณาถึงปจจยั
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสในการเขา
ถงึตลาดปจจยั ตลาดผลผลิตและทุนท่ีมี 
(ประกอบดวย ทนุทรพัยากร เงินทนุและ
ทุนความรู) พวกเขาไดแบงชาวนาไทย
ออกเปน 4 กลุมดวยกัน ประกอบดวย

“โง จน เจบ็” หมายถงึ กลุมชาวนา
ยากจนทีเ่ปนผูเชาทีดิ่น และตองพ่ึงพาเงนิกู
ทาํใหพวกเขามตีนทนุการผลิตสงู และ
ซํ้ารายยังถูกเอาเปรียบจากนายทุน
ผูจําหนายปจจัยการผลิตและรับซื้อ
ขาว จึงตองอยูในสภาวะที่เรียกวา “โง 
จน เจ็บ” 

อานเพิ่มเติมจาก รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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“มีทุนแตหลงทาง” หมายถึงกลุม
ชาวนาทีม่คีวามรูความสามารถ มทีีด่นิและ
มเีงนิทนุเปนของตนเอง แตไมไดคาํนงึถงึ
ความสมดุลของธรรมชาตแิละสมรรถนะ
ที่มี ชาวนากลุมนี้จึงมักเรงการผลิต
จนเกินกําลัง ไมคํานึงถึงคุณภาพ
ขาวและสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่เปน
ผลพวงจากการใชปุ ยและสารเคมี
ตามกระแส เราจึงมักเห็นเหตุการณที่
ชาวนาบางรายตองเสียชีวิตหรือพิการ 
เนือ่งจากใชสารเคมเีกนิขนาดหรอืชาวนา
ทีข่าดทนุ เพราะขยายขนาดการผลติจน
เกินตัวโดยมิไดวางแผน

“มโีอกาสแตขาดความรู” หมายถงึ
กลุมชาวนาทีอ่ยูในสภาพแวดลอมทีเ่อือ้ตอ

การปรับเปล่ียนวิถีการทํานา สูการทํา
นาอินทรียซึ่งสงผลดีตอทั้งสุขภาวะ 
การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิตและราย
ได นอกจากนั้นยังจะสงผลดีแกสภาพ
แวดลอมในอนาคต   

“คดิเกง ทาํเปน เห็นอนาคต” หมาย
ถึง กลุมชาวนาทีม่กีารยกระดบัสมรรถนะ
ของตนเอง ดวยการรวมกลุมพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน เพ่ือการสรางสมดุลในการ
ประกอบอาชพีและการดําเนนิชวีติ เพือ่
ความสําเร็จตามที่คาดหวัง  

จากขอมูลดังกลาวจะเหน็ไดวา กลุม
ชาวนา “คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต” 
ยอมจะเปน “เมลด็พนัธุแหงความหวัง” 
ทีจ่ะขยายผลใหชาวนากลุมอืน่ หนัมาให

ความสนใจและปรับตัว เพื่อยกระดับ
สมรรถนะของตนเอง เพือ่นาํไปสูการยก
ระดับมูลคาเพิ่มผลผลิตขาวของชาวนา
และการยกระดบัมลูคาเพิม่ของขาวไทย
ในอนาคต และนีค่อืทางรอดของชาวนา
ไทยในอนาคต

ฉบบัหนาจะเลาใหฟงเกีย่วกบัเรือ่ง
ราวของการแกปญหา “โง จน เจ็บ” 
ของกลุมชาวนาที่ทําใหพวกเขามีความ
หวงัและมเีสรภีาพในการประกอบอาชพี 
ซึง่ทาํใหเหน็ปรากฏการณในแปลงนาวา 
“ขาว คอื ชวีติ และจติวญิญาณคนไทย” 
อยางแทจริง!                       

                            


