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มหาวิทยาลัย Homboldt เมืองเบอร์ลิน ประเทศเยอรมนี

กำรสร้ำงเศรษฐกิจชำวนำ
 ประสบการณ์งานวิจัยภายใต้ชุดโครงการฯท่ีเกี่ยวข้องกับการศึกษาแนวทางการแก้ปญหาแก่ชาวนา ในช่วง

เริ่มต้นโครงการแรกในป 2549 กลุ่มเปาหมายวิจัยเป็นกลุ่มชาวนาผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร 
ร้อยเอ็ด อํานาจเจริญ กว่า 100 คน ที่ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกตํ่าอันเนื่องมาจากปริมาณการผลิตและ
จําหน่ายข้าวหอมมะลิอินทรีย์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน IFORM แล้วแต่เมื่อปริมาณข้าวที่ผลิตได้มีมากเกินความ
ต้องการของตลาด (over supply) และภาคีพันธมิตรธุรกิจที่มาส่งเสริมการผลิต ในช่วงเวลานั้นไม่สามารถหาตลาด
มารองรับได้ตามข้อตกลง จึงปล่อยให้ชาวนาแก้ปญหาด้วยตนเอง

การวิจัยดังกล่าวในระยะต่อมาได้
มุ่งไปที่การแก้ปัญหาเชิงระบบ โดยเน้นให้
ชาวนาเป็นศูนย์กลาง และใช้กระบวนการ
รับฟังข้อมูลเพื่อทราบบริบทของชาวนา ที่
เกี่ยวกับ ทุนความรู้ ทุนเศรษฐกิจ และทุน
ทางสังคมตลอดจน เปา้หมายการประกอบ
อาชีพ จากนั้นจึงนำามาใช้ในการวางแผน
ส่งเสริมการรวมกลุ่ม และสร้างเครือข่ายฯ 
เพ่ือสร้างอำานาจการต่อรอง ในด้านการ
ผลิตและการตลาด มีการสร้างแบรนด์ไป
ใช้เพื่อให้เกิดความแตกต่างในตัวสินค้า ใช้
ชือ่ แบรนด ์“ขา้วคณุธรรม” โดยทมีวจิยัได้
ทำาหนา้ทีเ่ปน็พีเ่ลีย้งในการสง่เสรมิรวมกลุม่
เกษตรกร และวางแผนธรุกจิ สรา้งเครอืขา่ย
พนัธมติรธุรกจิ เพือ่นำาผลติภณัฑไ์ปจำาหนา่ย

แกผู่บ้รโิภคทีเ่ปน็ตลาดเปา้หมาย จนสามารถ
สรา้งมลูค่าเพิม่ได ้โดยไมต้่องเผชญิหนา้กบั
ความผันผวนของราคาดังที่ผ่านมา

 ขอ้มลูจากการวจิยัในสว่นทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัชาวนาในภาคกลางซึง่สว่นใหญเ่ปน็ชาวนา
ผูเ้ชา่ทีด่นินัน้พบวา่ ชาวนาเหลา่นี ้มตีน้ทนุ
การผลติสงู ทัง้ในสว่นทีม่าจาก คา่เชา่ทีด่นิ 
(คา่เชา่คดิเปน็ฤดกูาลๆละ 2,000บาท จ่าย
ค่าเช่าปีละ 3 ฤดูกาล) ค่าปัจจัยการผลิตที่
อาจซื้อเชื่อจากร้านค้าหมู่บ้าน (เสียดอก
เบี้ยอัตราร้อยละ3-5ต่อเดือน) โดยจะจ่าย
เมื่อขายข้าวได้

ชาวนาเหลา่นีแ้มจ้ะทราบวา่ยิง่ปลกู
ข้าวยิ่งจนแต่ก็ไม่มีทางเลือกอ่ืน อีกทั้งมี
ความเคยชินว่ามีอาชีพทำานา ชาวนาเหล่า วิถีชาวนาไทย

เติมความรู้
จฑุาทพิย ์ภทัราวาท
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นี้จะมีพฤติกรรมขายข้าวเปลือก และซ้ือ
ข้าวสารร้านค้ามารับประทาน พูดได้อีก
นัยหนึ่งว่าดูเหมือนชาวนาเหล่านี้จะถูก
พนัธนาการด้วยการอยู่ในอาชพีชาวนา และ
ถกูคนกลาง/นายทนุเขา้ถงึตวัอยา่งหลกีเลีย่ง
ได้ยาก  อย่างไรก็ตาม ประสบการณ์การ
วิจัยในบางโครงการที่ได้นำากรอบแนวคิด 
“การสรา้งสมดลุในอาชีพและชีวติชาวนา” 
โดยใช้กลไกการจัดการความรู้ ในการปรับ
ทศันคต ิ(เร่ืองการออม การสรา้งวนิยัทางการ
เงิน การสะสมทุน การเข้าไปมีส่วนร่วมใน
กลุ่ม/สหกรณ์) การปรับกระบวนทัศน์ให้รู้
เท่าทัน เกี่ยวกับการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และ

การเพิม่พนูความรูเ้รือ่งการวางแผนเพือ่ลด
ตน้ทนุการผลติ การใชเ้ทคโนโลยทีีเ่หมาะสม 
ผลลัพธ์จากการวิจัย ชาวนาที่เป็นกลุ่มเป้า
หมาย ไดใ้ชก้ลไกของกลุม่เกษตรกร ในการ
รวมซ้ือปจัจัยการผลิต การจำาหนา่ยผลผลิต
รว่มกนั และท่ีสำาคญักลุ่มชาวนาดังกล่าวได้
เปล่ียนแนวคิดไปในการทำาการเกษตรแบบ
ผสมผสานเพือ่กระจายความเส่ียง เร่ืองราคา
ผลผลติ และมกีารปรบัเปลีย่นวธิคีดิในเรือ่ง
การดำาเนนิชวีติ จากการเขา้ถงึขอ้มลูขา่วสาร

เมื่อพิจารณาถึง Key Trends 
ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจชาวนาไทยซึ่ง
เป็นท้ังโอกาสและอุปสรรคต่อชาวนาไทย 
ที่สำาคัญได้แก่ 1) ราคาข้าวของประเทศ

คู่แข่งการค้า เช่น เวียดนาม อินเดีย 
เนื่องจากมีต้นทุนการผลิตที่ตำ่ากว่า 2) 
นโยบายรัฐของประเทศคู่แข่งและคู่ค้ามี
การส่งเสริมการสร้างพันธมิตรธุรกิจภาย
ใต้โซ่อปุทาน 3) ปัญหาภยัแล้งทีช่าวนาต้อง
เผชญิ 4) กระแสเรยีกร้องของสงัคมในด้าน
เทคโนโลยีด้านการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อม 5) โอกาสการใช้เคร่ืองจกัร/อุปกรณ์
ขนาดเลก็ทีช่่วยลดต้นทนุการผลิต 6) คนวยั
หนุม่สาวหนัมาทำานาและมกีารสร้างตลาด
เฉพาะ (Niche Market) 7) โครงสร้างการ
ตลาดทีม่กีลุม่ธรุกจิของผูป้ระกอบการราย
ใหญ่น้อยราย (Oligopoly market) และมี
บทบาทสำาคญัในการกำาหนดราคาทัง้ในตลาด
ปัจจัยการผลิต การรวบรวมผลผลิต การ
แปรรปู (ผู้ประกอบการโรงสแีละผูป้ระกอบ
การในตลาดส่งออก) 8) สหกรณ์การเกษตร
ทีมี่บทบาทในการรวบรวมผลผลติและการ
แปรรปูมน้ีอยและยงัขาดการกระตุน้อปุสงค์
ผู้บริโภคในระบบธุรกิจสหกรณ์

เม่ือพิจารณาช่องว่าง (GAPs) 
ในการพฒันาเศรษฐกจิชาวนาทีต่อ้งปรบัปรงุ
และแก้ไข ได้แก่ 

1. เกษตรกรรายย่อยส่วนใหญ่
ซึ่งมีเนื้อที่เพาะปลูก (เฉลี่ย 10-20 ไร่) ยัง
ถกูยดึโยงจากผูป้ระกอบการจำาหนา่ยปจัจยั
การผลิต และการรวบรวมผลผลิตที่เข้าถึง
เกษตรกร 2) สถานการณใ์นภาพรวมสำาหรบั
เกษตรกรที่ปลูกข้าวในภาคกลางและภา
คอืน่ๆ ตอ้งเผชิญกบัปญัหาตน้ทนุการผลติสงู 
คณุภาพผลผลติยงัไมด่พีอ เพราะขาดความ
รูค้วามเขา้ใจทีเ่กีย่วขอ้งกบัการผลิตและการ
ตลาดในบรบิทโลกใหม ่3) เกษตรกรผูผ้ลติ
ข้าวหอมมะลิอินทรีย์ได้รับผลกระทบจาก
นโยบายรฐั (การประกนัราคา) จงึทำาใหเ้ลกิ
สนใจการผลิตข้าวหอมมะลอินิทรยี ์เพราะได้
ราคาไมแ่ตกตา่งกนั 4) สหกรณก์ารเกษตร
มบีทบาทเรือ่งการรวบรวมและแปรรปูเปน็
ขา้วสารสง่ตอ่ใหก้บัพอ่คา้ในเรือ่งการสรา้ง
แบรนด์ข้าวยังคงจำากัดอยู่ในสหกรณ์ส่วน
น้อย และส่วนใหญ่ยังไม่เน้นเรื่องของการ

ผลกระทบจากปริมาณผลผลิตข้าวอินทรีย์ที่มีมากเกินกว่าความต้องการของตลาด
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ส่งเสริมการผลิตที่มีคุณภาพ/ข้าวอินทรีย์ 
5) สถาบันเกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรมีทั้ง
ส่วนที่ทำาตลาดเฉพาะและเป็นกลไกของ
หน่วยราชการในการส่งเสริมการรวมกลุ่ม
เพื่อรับนโยบาย 6) หน่วยงานภาครัฐที่
เก่ียวขอ้ง มกีารทำางานซ้ำาซอ้นกนั และเนน้ที่
ตวัชีว้ดัตามภารกจิหน่วยงาน โดยไมไ่ด้มอง
ชาวนาเป็นศูนย์กลาง ดังนั้น งบประมาณ
สว่นใหญท่ีจ่ดัสรรลงไปจึงไม่ไดช่้วยยกระดบั
ขดีความสามารถในการผลติและการเขา้ถงึ
การตลาดอยา่งทีค่วรจะเปน็ 7) นโยบายรฐั
สว่นใหญเ่ปน็เรือ่ง Top Down ทีไ่มไ่ดค้ำานงึ
ถงึบริบทของเกษตรกร ไดแ้ก ่ทนุความรู ้ทนุ
ทรัพยากร/ปัจจัยการผลิต และโอกาสการ
เข้าถึงตลาด ดังนั้น นโยบายดังกล่าวจึงไม่
สามารถแกไ้ขปญัหาได้อยา่งยัง่ยนื เม่ือหมด
งบประมาณ เกษตรกรก็คงเผชิญหน้ากับ
ปัญหาเดิม ๆ มาหลายทศวรรษ

 จากทีก่ลา่วขา้งตน้ จงึมขีอ้เสนอ
สำาหรบัสิง่ทีร่ฐัทีค่วรทำาและไม่ควรทำา ดังนี้

สิ่งที่ควรทำา ได้แก่ 
การจัด Zoning เพื่อจำาแนก

พื้นที่ทำานาตามคุณภาพ เช่น พื้นที่นานำ้า
ฝน พื้นที่นาแล้ง ฯลฯ เพื่อการวางแผน ส่ง
เสรมิการทำานาให้เหมาะสมกับบรบิท ตลอด
จนการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน เช่น ระบบ

การส่งเสริมการรวมกลุ่มและยกระดับสมรรถนะชาวนาไทย
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ชลประทาน การจดัรปูทีด่นิ การพฒันาทีด่นิ 
การส่งเสริมการเชื่อมโยงโซ่คุณค่า (Value 
chain) เป็นต้น

การส่งเสริมการรวมกลุ่มชาวนา 
อาจเป็นในรูปของกลุ่มเกษตรกร วิสาหกิจ
ชุมชน หรือเป็นสมาชิกสหกรณ์ ทั้งนี้ ย่อม
ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมในขนาดธรุกจิ และ
สมรรถนะของชาวนาในการบรหิารจดัการ
กลุ่ม เพื่อการเป็นองค์การพึ่งพาตนเอง
ในอนาคต ซึง่ตอ้งมหีนว่ยงานพีเ่ลีย้งไปชว่ย
ยกระดับสมรรถนะเกษตรกรในเรื่องของ
การผลิต และการเช่ือมโยงธุรกิจของกลุ่ม
เพือ่สรา้งอำานาจการตอ่รองดา้นราคา และ
การเชื่อมโยงเครือข่ายในการเข้าถึงตลาด 
เช่น กรณีตัวอย่าง เครือข่ายกลุ่มวิสาหกิจ
ข้าวหอมมะลอิำานาจเจรญิ เครอืขา่ยคณุคา่
ข้าวคุณธรรม

นโยบายสำาหรบัการแกป้ญัหาเชงิ
ระบบด้วยการใช้นวัตกรรมการยกระดับ
มลูคา่เพิม่ ผา่นกลไกการจดัการโซค่ณุคา่ใน
ธุรกจิของกลุม่และสถาบนัเกษตรกร ซึง่ตวั
แบบทีเ่ปน็แนวปฏบิตัทิีด่ ีไดแ้ก ่กลุม่ธรุกจิ
เชิงคุณค่าสามพรานที่กำาลังเชื่อมโยงเครือ
ขา่ยผูบ้รโิภคกบัเครอืขา่ยผูผ้ลติในลกัษณะ
ของ Demand Driven Supply Network

นโยบายการจัดการความรู้ที่เข้า
ถึงเกษตรกรและสร้างความเข้าใจในเรื่อง
ของโครงสร้างการผลิต การตลาด การทำา
ไรน่าสวนผสมเพือ่ลดความเสีย่งจากอาชีพ
ทำานา ชว่ยใหมี้รายไดเ้สรมิอกีทัง้ยังจะชว่ย
ลดรายจา่ยในครวัเรอืน ตวัอยา่งสำาหรบัการ
จัดการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น หลักสูตร
ชาวนามืออาชีพที่มีสาระการเรียนรู้ ที่นำา
ไปสูก่ารปรบัทศันคตใินการทำานา การปรบั
กระบวนทศันแ์ละการเพิม่พนูความรูท้กัษะ

 การบูรณาการการทำางานใน
รูปของ Public Private Partnership 
น้ัน ต้องเน้นที่ชาวนาเป็นศูนย์กลางอย่าง
แท้จริง โดยมีกลไกการติดตามประเมินผล
มใิหเ้กษตรกรถูกเอาเปรยีบ และภาษีตกไป
เป็นประโยชน์ของพ่อค้า

ควรจั ด ให้มี
หลกัสตูรฝกึอบรม Smart 
Officers ของหนว่ยงาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับ
สมรรถนะในทิศทางดัง
กล่าวข้างต้น (หลักสูตร 
Smart Officers ส.ป.ก.) 
ซึ่งมีความรู้ภาพใหญ่ท่ี
เกี่ยวข้องกับโครงสร้าง
การผลิต การตลาดข้าว 
การจัดการโซ่คุณค่า 
มทีกัษะเก่ียวกับเรือ่งการ
วางแผนกลยทุธ์ และการ
ขบัเคลือ่นสูก่ารปฏบิตัใิน
การบรรลุเป้าหมาย

กำาหนด Agenda 
“การสรา้งโซค่ณุคา่ขา้ว
ไทย” ทีมุ่ง่เนน้การวางแผน
ใหเ้กดิความสมดลุระหวา่ง
อุปสงค์อุปทานข้าวไทย
ทัง้ระบบและมแีนวปฏบิตัทิีช่ดัเจน โดยเริม่
จากการสร้างระบบฐานข้อมูลชาวนา ตาม
ระบบ Zoning และขับเคลื่อนโดยใช้กลไก
การจัดการโซ่อุปทานที่มีผู้ประกอบการ
ต่างๆเข้ามาเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจ โดยรัฐ
จะใช้มาตรการและนโยบายสนับสนุน เช่น 
การลดหย่อนภาษีแก่ผู้ประกอบการ/โรง
สี/ผู้ส่งออก และโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่ใช้วัตถุดิบจากข้าว  การรณรงค์ให้คนใน
ชมุชนบรโิภคขา้วทีผ่ลติในชมุชน การรณรงค์
ให้คนในหน่วยงานรัฐและบริษัท มีกลไก
การอุดหนุนข้าวจากชาวนาและสถาบัน
เกษตรกรโดยตรง เป็นต้น

สิ่งที่ไม่ควรทำา
 การจดัสรรงบประมาณ การชว่ย

เหลอืชาวนาทีเ่ปน็โครงการเร่งดว่น เพราะ
งบประมาณสว่นใหญจ่ะเปน็คา่ใชจ่้ายสำาหรบั
จดัโชวผ์ลงานทีเ่ปน็ตวัแบบและแนวปฏบิตัทิี่
ดมีากกวา่การนำาไปใชแ้กป้ญัหาอยา่งจรงิจงั

โครงการตามนโยบายรัฐที่ขึ้น
มาจัดการเรื่องแก้ปัญหาข้าวค้างสต็อก 
ตวัอย่างเช่น โครงการกระจายข้าว ซึง่ทำาอยู่
ในปัจจบุนั ก่อให้เกดิผลกระทบทำาให้ราคา
ข้าวในฤดูกาลใหม่ ตกตำ่า (เข้าลักษณะแก้
ปัญหาอย่างหนึ่งแต่กลับสร้างปัญหาใหม่
อีกอย่างหนึ่ง) 

การทำาไร่นาสวนผสม เพื่อเพิ่มรายได้ 
และลดความเสี่ยงในการทำานา
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