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แมวาคนไทยจะยกยองใหชาวนาเปนบคุคลสาํคญั ดงัคํากลาวทีคุ่นหวูา “ชาวนาคอืกระดกูสันหลังของชาติ” 
และรัฐบาลไดกําหนดใหวันที่ 5 มิถุนายน ของทุกป เปนวันขาวและชาวนาแหงชาติ เพื่อเชิดชูศักดิ์ศรีของชาวนา
ไทยใหมีความภาคภูมิใจในอาชีพ แตจะมีสักกี่คนที่เขาใจอยางลึกซึ้งวา แทจริงแลวชาวนาตองประสบความยาก
ลาํบากแทบเลอืดตากระเดน็ และในโลกแหงความเปนจรงิน้ัน “ชาวนาเปนผูท่ีตองเผชิญกบั สภาวะหลังสูฟา หนา
สูดิน” อีกทั้งตองเผชิญหนากับความเสี่ยงและความไมแนนอนมากกวาอาชีพอื่นๆ

ผ�าโครงสร�างชาวนา
เพื่อการบริหารความเสี่ยง
ในอาชีพและชีวิต

จุฑาทิพย  ภัทราวาท

 ปญหาเรือ่งความเสีย่งและความ
ไมแนนอนของชาวนานัน้ ยากทีจ่ะแกไข
ไดครบทุกดาน เพราะความเสี่ยงมีทั้งที่
อยูภายใตการควบคุมของชาวนาและ
ความเสีย่งทีอ่ยูนอกเหนอืการควบคมุของ
ชาวนา และเพือ่ใหมองเหน็ประเด็นเรือ่ง
ความเสี่ยงในอาชีพและชีวิตของชาวนา
ไดอยางครอบคลมุ ในทีน่ีจ้ะผาโครงสราง
ชาวนาไทยใหเหน็ขอเทจ็จรงิตาง ๆ  ดงันี้

ชาวนาเปนคนสวนใหญของประเทศ
เมือ่เปรยีบเทยีบกบัทุกสาขาอาชพี

แลว ถือวาชาวนาเปนคนสวนใหญของ
ประเทศ จากจํานวนประชากรทั้งหมด 
5.7 ลานครัวเรือน เปนชาวนา 3.7 ลาน
ครัวเรือน นอกจากนั้นพื้นที่การทํานา
เมื่อเทียบกับเนื้อที่การเกษตรอื่นๆ ยังมี
จาํนวนมากท่ีสุด ในแตละปมพีืน้ทีท่าํนา
ประมาณ 58 ลานไร (รอยละ 50 ของ
พื้นที่การเกษตรทั้งหมด)

5 มิถุนายน วันขาวและชาวนาแหงชาติ
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 พื้นที่นาสวนใหญเปนนานํ้าฝน 

(รอยละ 75 อยูนอกเขตชลประทาน) ดัง
นั้นบางฤดูนาป ที่มนีํ้าไมเพียงพอเพราะ
ฝนทิ้งชวงทําใหผลผลิตเสียหาย นาขาว
สวนใหญอยูในที่ลุม จึงมีความเสี่ยงสูง
ตอภาวะนํ้าทวม

 เนื้อที่ถือครองในการทํานาป
ประมาณรอยละ 90 มีเนื้อที่ตํ่ากวา 40 
ไร โดยเฉลีย่ประมาณ 15 ไรตอครอบครวั 
สวนนาปรงัมพีืน้ทีท่าํนาเฉลีย่ 25 ไร (ใน
ขณะที่เกษตรกรท่ัวไปมีเนื้อท่ีถือครอง
เฉล่ีย 22 ไร) ทําใหชาวนามีรายไดไม
เพียงพอตอรายจายในครอบครัว

 หวัหนาครอบครวัของเกษตรกร
ไทย ที่มีอายุมากกวา 60 ป มีกวา 30% 
เกษตรกรรอยละ 80 จบการศกึษาไมเกนิ
ชั้นประถมศึกษา จึงกลายเปนขอจํากัด
ในการเรียนรูและการเขาถึงเทคโนโลยี
การเกษตรสมัยใหมที่เหมาะสม ตลอด
จนการเขาถงึและคดักรองขอมลูขาวสาร
ดานการผลติและการตลาดทีเ่ปลีย่นแปลง

โลกเพียงปละ 30 ลานตันขาวสาร (หรือ
รอยละ 6 ของผลผลิตขาวโลกเทานั้น)

 แมวาไทยจะเปนผูสงออกอนัดับ
ตนๆ และผลิตไดเปนลําดับที่ 6 ก็ตาม 
แตผลผลิตตอไรเฉลี่ยคอนขางตํ่ากวา
ประเทศผูผลิตอื่น

 พันธุขาวทีใ่ชสวนหนึง่เปนพันธุพืน้
เมือง (ทีไ่ดรบัการปรับปรุง เชน ขาวขาว

พื้นที่นาในเขตชลประทาน

อยางรวดเร็ว
 ความเสี่ยงดานราคาผลผลิต

แปรปรวน เนือ่งจากผลผลติขาวกวาครึง่
หนึ่งหรือประมาณ 10 ลานตันขาวสาร 
สงไปจาํหนายตางประเทศ แตไมสามารถ
กําหนดราคาขายเองเน่ืองจากตลาดขาว
ตางประเทศ เปนตลาดทีเ่ปราะบาง (Thin 
Market) มีปริมาณการซื้อขายในตลาด

พื้นที่นานอกเขตชลประทาน
เ ติ ม ค ว า ม รู
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ดอกมะลิ 105) ซึง่มจีาํนวนมากประมาณ
รอยละ 30 ของพันธุปลูก อยางไรก็ตาม
พนัธุขาวดงักลาวไมตอบสนองตอปุยเทา
ทีค่วร ผลผลิตเฉล่ียตอไรประมาณ 300-
400 กก. ตอไร

 ขาดเมลด็พนัธุทีม่คีณุภาพ เนือ่ง
มาจากการเกบ็เกีย่วและเกบ็รักษาเมลด็
พันธุไมดีพอ

ความเสี่ยงและความไมแนนอน
ของชาวนา

ความเส่ียงและความไมแนนอน
ที่ชาวนาตองเผชิญหนา อาจจําแนกได
เปน 2 ดานที่สําคัญ ไดแก

 ความเสี่ยงเรื่อง “ผลผลิต” 
สาเหตสุวนใหญมาจากธรรมชาตซิึง่เปน
ปจจัยนอ กเหนือการควบคุมของชาวนา 
ไดแก สภาพดินฟาอากาศ หรือ การเกิด
โรคระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช

 ความเส่ียงเรื่อง “ราคา” ซึ่ง
ราคาขาวมกัเปลีย่นแปลงขึน้ลงอยูเสมอ 
เปนเหตใุหชาวนามรีายไดไมแนนอน ซึง่
สาเหตขุองปญหาเรือ่งราคามาจาก เรือ่ง
ตลาด ถาพูดแบบนักเศรษฐศาสตร คือ 
ปญหาจากความไมสมดุลระหวางความ
ตองการซื้อขาว และปริมาณการผลิต
หรือจําหนาย หมายความวา ในปใดที่
ชาวนาปลกูขาวไดผลผลติมากกวาความ
ตองการของพอคา ราคาขาวก็จะตํ่า ใน
ทางตรงกนัขาม ในปใดทีช่าวนาปลกูขาว
ไดนอย ในขณะที่พอคาตองการซื้อมาก 
ราคาก็จะสูง ซึ่งชาวนาก็ไมไดประโยชน
แตอยางใด เพราะไมมีขาวไปเสนอขาย 

 นอกจากนั้นยังมีความผันผวน
ของราคาขาวตามฤดูกาล ที่ชาวนา
พึงสรางความเขาใจอยางถองแท เพื่อ
วางแผนการเก็บรักษาและจําหนาย
ในชวงที่เหมาะสม ก็จะทําใหไดราคา

จําหนายดีกวา โดยสังเกตไดวาในชวง
ที่ขาวเปลือกออกสูตลาด ซึ่งมักจะเปน
ชวงเดือนพฤศจิกายนหรือธันวาคมนั้น 
ชาวนามักจะแยงกันขายทันที แตหาก
ชาวนาสามารถเก็บรักษาไวรอราคาอีก
สกัระยะหนึง่ ราคาขาวเปลอืกกจ็ะคอยๆ 
สงูขึน้ ซึง่หากสามารถทาํไดกจ็ะจาํหนาย
ไดในราคาที่ดีกวา

แนวทางการบริหาร
ความเสี่ยงของชาวนา

 แนวทางการบรหิารความเสีย่ง
ของชาวนา ในท่ีน้ีประกอบไปดวยแนวทาง

การเคลื่อนไหวของราคาขาวเปลือกตามฤดูกาล
ทีม่า: โครงการระบบสารสนเทศขาวหอมมะลิสหกรณไทย โดยสถาบนัวชิาการดานสหกรณ www.cai.ku.a.cth

ที่นาสนใจ 6 แนวทาง 
 การกระจายความเสีย่ง ดวยการ

ทาํการเกษตรหลายอยาง ซึง่อาจดาํเนนิ
การในรูปแบบของไรนาสวนผสม หรือ
เกษตรทฤษฎีใหม 

การทําไรนาสวนผสม หมาย
ถึง ระบบการเกษตรที่ชาวนาสามารถ
ปลูกพืชหลายชนิด โดยแบงพื้นที่ปลูก
พืชตางๆ ตามความตองการของตลาด 
รวมทั้งดําเนินกิจกรรมการเกษตรอยาง
อื่นควบคูไปดวย เชน การเลี้ยงสัตวและ
ประมง จุดมุงหมายของการทาํไรนาสวน
ผสมก็เพื่อเปนการกระจายการผลิตใน
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ระดบัไรนาและลดความเสีย่งในดานการ
ผลิตและการตลาดของเกษตรกร โดย
เปนการใชที่ดินใหมีประสิทธิภาพและ
เกิดประโยชนสูงสุด (กรมพัฒนาที่ดิน, 
www.idd.go.th)

การเกษตรทฤษฎใีหม ดวยปญหา
การขาดแคลนท่ีดินทํากนิของชาวนาเปน
ปญหาสาํคญั โดยเฉพาะในเขตทีใ่ชน้ําฝน
ทํานาเปนหลัก ชาวนาจะมีความเสี่ยง
สูง เปนเหตุใหผลผลิตขาวอยูในระดับ
ตํ่า ในหลวงจึงไดพระราชทาน “ทฤษฎี

ใหม” ใหดาํเนินการในพืน้ทีท่าํกนิขนาด
เล็กประมาณ 15 ไร ดวยวิธีการจัดการ
ทรัพยากรไรนาอยางเหมาะสม โดยใหมี
การจดัสรางแหลงนํา้ในทีด่นิทาํการเกษตร
แบบผสมผสานอยางไดผล ใหเกษตรกร
สามารถเลีย้งตวัเองได มรีายไดไวใชจาย 
มอีาหารไวบรโิภคตลอดป (กรมวชิาการ
เกษตร, 2539 : 77) 

โดยเกษตรทฤษฎใีหม อาจจาํแนก
ไดเปน 3 ขั้น ไดแก ทฤษฎีใหมขั้นตน 
ซึ่งเนนไปที่การจัดการพื้นที่เปน 4 สวน 

ในการขุดสรางสระไวเก็บกักนํ้า สวนที่
สองใชปลูกขาวในฤดูฝนไวบริโภค พื้นที่
สวนที่สามไวปลูกผักผลไมยืนตน พืชผัก 
สมุนไพร เพื่อใชเปนอาหารประจําวัน 
และพืน้ทีส่วนท่ีสี ่ใชเปนท่ีอยูอาศัย เลีย้ง
สัตวและอื่นๆ ทฤษฎีใหมขั้นกลาง ทรง
แนะนําใหเกษตรกรรวมกลุมหรือจัดต้ัง
สหกรณเพื่อรวมมือกันในการผลิต การ
ตลาด สวัสดิการ การศึกษา สังคมและ
ศาสนา เพื่อสรางชุมชนเขมแข็ง ทฤษฎี
ใหมขัน้ที ่3 เปนขัน้กาวหนา คือการขยาย
ผลเพื่อจัดหาเงินทุน การทําธุรกิจ รวม
กับธนาคาร เอกชน สูประโยชนรวมกัน

การรวมกลุมเปนองคกรพ่ึงพา
ตนเอง  แนวทางการบริหารความเสี่ยง

แนวทางการบริหารความเสี่ยงของชาวนา

การทําไรนาสวนผสม เกษตรทฤษฎีใหม

ที่นาสนใจอีกประการหนึ่ง คือ การรวม
กลุมเปนองคกรพึง่พาตนเอง (Self-Help 
Organization) ซ่ึงโดยทัว่ไปองคกรพึง่พา
ตนเองอาจมีหลายรูปแบบ ไดแก กลุม
เกษตรกร กลุมชาวนา วิสาหกิจชุมชน 
สหกรณ สมาคม และธุรกิจฐานสังคม 
ฯลฯ โดยรฐัธรรมนูญ พุทธศกัราช 2550 
มาตรา 64 และ 84(9) มีบทบัญญัติใน
การสงเสริมสนับสนุนใหประชาชนรวม
กลุมเพือ่การดําเนนิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ
รวมกันบนความสมัครใจ ซึ่งสอดคลอง

เ ติ ม ค ว า ม รู
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กบัยทุธศาสตรภายใตแผนพัฒนาฯ ฉบบั
ที่ 11 ที่มุงพัฒนาสถาบันเกษตรกรและ
วสิาหกจิชมุชนใหเกดิกลไกสนบัสนนุการ
พึง่พาตนเองของเกษตรกรและเสรมิสราง
ความเขมแข็งแกเกษตรกรรายยอย

 
การสรางภมูคิุมกนัดวยการพัฒนา
ทักษะการเรียนรูตลอดชีวิต

แนวทางสําคัญประการหน่ึงที่
ตองพัฒนาใหชาวนามีภูมิคุ มกันตอ
การเปลี่ยนแปลง ก็คือการสอดแทรก
กระบวนการเรียนรูทีเ่สรมิสรางวฒันธรรม
การเกื้อกูล และพัฒนาทักษะใหมีการ
เรยีนรูอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ และตอย
อดสูการสรางนวัตกรรมที่เปนความคิด
สรางสรรค ปลกูฝงการเปดใจกวางรบัฟง
ความคดิเหน็จากผูอืน่ จติใจด ีมคีณุธรรม 
ซ่ือสตัย และมรีะเบยีบวนิยั มจีติสาํนกึรบั

ผิดชอบตอสังคม เคารพกฎหมาย สิทธิ
มนุษยธรรม สรางคานิยมการผลิตและ
การบริโภคท่ีรับผิดชอบตอสิ่งแวดลอม 
เรยีนรูการเผชญิหนากบัภยัพิบัติและการ
เปลี่ยนแปลงในสภาพภูมิอากาศ

“การรวมตัวของกลุมเกษตรกรบานคลองใหญ จ.ชัยนาท”
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“กลุมเกษตรกรบานคลองใหญ
อบรมเพื่อยกระดับสูการเปนชาวนามืออาชีพ”
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เ ติ ม ค ว า ม รู
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การจดัการโซอุปทานอยางบรูณาการ
 เปนชุดความรูสมยัใหมทีส่ามารถ

นํามาประยุกตใชในการวางแผนในการ
ผลิตและการตลาด เพ่ือสรางทางเลอืกแก
ชาวนาในการสรางภาคีพันธมิตรภายใต
โซอปุทานขาว สูการยกระดับสมรรถนะ
ในการประกอบอาชพีและเปาหมายรวม 

การประกันภัยพืชผลเกษตร ที่
รัฐบาลไดดําเนินการตั้งแตป 2554 เปน
โครงการประกันภัยขาวนาป โดยได
มอบหมายใหธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณการเกษตร (ธ.ก.ส.) เปนผู
ดําเนินการ โครงการนี้มุงลดความเสี่ยง
ของการผลติขาวทีเ่กิดจากภัยพบัิตหิรอื

ภยัธรรมชาต ิซึง่ทาํใหผลผลติของชาวนา
เสยีหาย โดยจะจายเงนิชดเชยความเสยี
หายของผลผลิตแกชาวนาผูซ้ือประกัน 
โครงการประกันภัยขาวนาปมีอัตราคา
เบีย้ประกันอยูท่ี 129.47 บาทตอไร และ
ชาวนาจะรับผิดชอบจายคาเบี้ยประกัน
เพยีง 60 บาทตอไร สวนทีเ่หลอืรัฐจะจาย
สมทบให กรณีที่เปนลูกคา ธ.ก.ส. ดวย
นั้น ธ.ก.ส. จะจายสมทบใหอีก 10 บาท 
โดยการจายชดเชยความเสยีหายในอตัรา 
1,111 บาทตอไร ยกเวนความเสยีหายที่
เกิดจากศัตรูพืชและโรคระบาด จะจาย
ชดเชยเพียง 555 บาทตอไร ชาวนาที่
สนใจสามารถติดตอที ่ธ.ก.ส. ไดทกุสาขา

โมเดลธุรกิจภายใตโซอุปทานของโครงการหลวง
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