สรุปสาระสําคัญจากการประชุมเวทีขาวไทย ป ๒๕๕๙
หัวขอ “การลดพื้นที่ทํานา : ผลกระทบและทางออก”
วันอังคารที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙
หองประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรุงเทพมหานคร
๑. พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ
“ขาว” เปนสิ่งที่มีความผูกพันกับคนไทยและชาติไทยมาแตอดีต เปนบอเกิดประเพณี วัฒนธรรม วิถีชีวิต
และเปนอาหารหลักของคนไทยและประชากรโลก ปจจุบันมีเกษตรกรที่เปนชาวนาในประเทศไทย ราว ๓.๗ ลาน
ครัวเรือน กอใหเกิดรายไดปละไมต่ํากวา ๒๐๐,๐๐๐ ลานบาท อยางไรก็ดี ชาวนายังคงประสบปญหาอุปสรรค
หลายประการ อาทิ ชาวนาสวนใหญเปนชาวนารายยอยที่ยากจน มีหนี้สินมาก มีพื้นที่ทํานานอย (เฉลี่ย ๑๔ ไร/
ครัวเรือน) อาศัยน้ําฝนเปนหลัก ตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตตอไรต่ํา ขายผลผลิตในรูปขาวเปลือก มีการแปรรูป
สรางมูลคาเพิ่มนอย และตองเผชิญกับการแขงขันในตลาดโลกมากขึ้น ผูบริโภคมีความตองการสินคาที่มีคุณภาพ
และมีความปลอดภัยมากขึ้น รวมทั้งเผชิญความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่รุนแรงยากตอการ
คาดการณ มากขึ้น แตป ระเทศไทยยังมีความไดเปรียบในการผลิตขาว ทั้งในดานภูมิศาสตรและภูมิปญญาของ
เกษตรกร
โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณไดนอมนําพระราชกรณียกิจและพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ที่ เกี่ยวกับขาวและชาวนา มาเปนหลักในการพั ฒ นาแกป ญหาเรื่องขาวและชาวนา และ
กํ า หนดเป น ยุ ท ธศาสตร ข า วไทย ป ๒๕๖๐-๒๕๖๔ พร อ มแผนการผลิ ต และการตลาดข า วครบวงจร โดย
ตั้งเปาหมายยกระดับชาวนา/การทํานาในปจจุบัน เปนชาวนาสมัยใหม (Smart farmer) ที่มีการทํานาอยางชาญ
ฉลาด (Smart farming)
๒. ดร.นิพนธ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
จากการที่ประชากรในภูมิภาคเอเชีย ซึ่งเปนผูผลิตและผูบริโภคขาว ประมาณรอยละ ๘๐ ของโลก มีรายได
เพิ่มมากขึ้น และมีแนวโนมที่จะบริโภคขาวลดลง เกษตรกรไทยจึงมีความจําเปนตองปรับตัว โดยเฉพาะการลด
ตนทุนการผลิต เพิ่มผลผลิตตอคน/ไร ผลิตสินคาที่มีคุณภาพ และเพิ่มมูลคาของผลผลิต ซึ่งพบวาเกษตรกรไดมีการ
ปรับ ตัวแลวทั้ งในระดับ ครัวเรือนและระดับ ประเทศ โดยการปรับตั วระดั บครัวเรือน มี ๕ รูป แบบ ได แก (๑)
เกษตรกรมีการปลูกพืชหลายชนิด แตมีแนวโนมจะปลูกพืชเชิงเดี่ยวมากขึ้น และปลูกขาวนอยลง ปลูกไมยืนตน
มากขึ้ น (๒) เกษตรกรมี การทํ านาในพื้ น ที่ น าที่ มีขนาดใหญ ขึ้น เป น การทํ านาแปลงใหญ แตยังมีปญ หาหลาย
ประการ อาทิ อุปสรรคดานน้ํา อัตราคาเชาที่นา อัตราดอกเบี้ยกูยืมเงินที่ยังคอนขางสูง (๓) เกษตรกรมีการปรับตัว
แกปญหาขาดแคลนแรงงานโดยใชเครื่องจักรกลมากขึ้น (๔) เกษตรกรมีการปรับเปลี่ยนไปปลูกขาวชนิดที่ขายได
ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะขาวหอมมะลิ และ (๕) เกษตรกรมีการทํางานนอกภาคการเกษตรเพื่อหารายไดเพิ่ม และ
กลายเปนรายไดหลักของครอบครัว ประมาณรอยละ ๖๐ ของรายไดรวม สําหรับการปรับตัวระดับประเทศ ไดแก
(๑) การมีผลผลิตทางการเกษตรหลากหลายชนิดมากขึ้น (๒) การผลิตสินคาชนิดที่ใหรายไดผลตอบแทนสูงขึ้น
และ (๓) การมีความเสี่ยงในการผลิตทางการเกษตรนอยลง
อนึ่ง จากการพิจารณานโยบายของรัฐบาลปจจุบันที่มีเปาหมายจะลดพื้นที่ทํานา (พื้นที่นาที่ไมเหมาะสม
และพื้นที่ทํานาปรัง) จากปละ ๖๙ ลานไร เหลือปละ ๕๕ ลานไร มีผลผลิตขาวไมเกิน ๒๗ ลานตัน โดยจะสงเสริม

[๒]

การทํานาแปลงใหญ เห็นวาพึ่งเริ่มดําเนินการไมถึง ๑ ป เร็วเกินไปที่จะประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดําเนินนโยบาย
ดังกลาว แตมีผลการศึกษาที่นาสนใจของ คุณสุภา ใยเมือง ชี้วามีทั้งเกษตรกรที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และไมแนใจ
ในนโยบายของรัฐบาล โดยมีประเด็นคนพบที่นาหวงใยวา “เกษตรกรเขารวมโครงการของรัฐบาล เพื่อมุงรับ
ผลประโยชนประการตางๆ เปนสําคัญ” มิไดเกิดจากความตระหนัก ความเขาใจ เห็นความจําเปนที่จะตองมีการ
ปรับเปลี่ยนพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้ เห็นวานโยบายปรับโครงสรางการผลิตขาวของรัฐบาลในปจจุบันมีจุดออนหลายประการ อาทิ
(๑) เป น นโยบายที่ กํ า หนดจากภาครั ฐ ในส ว นกลาง ขาดการมี ส ว นรว มจากภาคส ว นที่ เกี่ ย วข อ ง
โดยเฉพาะจากเกษตรกรในพื้นที่ซึ่งเปนเปาหมายของการปรับเปลี่ยนและพัฒนา
(๒) มี ลั ก ษณะเป น นโยบายแบบ “One size fits for all” เป น นโยบายปู พ รมส ง เสริ ม ให มี ก าร
ดําเนินการในลักษณะรูปแบบเดียวกันทั่วทั้งประเทศ
(๓) เนนที่ปจจัยในการดําเนินการ และผลผลิตเปนสําคัญ (เชน จะดําเนินการในพื้นที่เทาใด จํานวนกี่
ตําบล ใชงบประมาณเทาใด มีเกษตรกรเขารวมกี่คน กี่โครงการ) โดยไมเนนถึงผลลัพธที่จะเกิดขึ้น เชน ผลผลิตตอ
ไร รายไดสุทธิที่จะไดรับ
(๔) ขาดการพิจารณาเตรียมการรองรับความเสี่ยงที่จะเกิดกับเกษตรกรที่เขารวมโครงการ เชน เมื่อปรับ
เปลี่ยนไปทําเกษตรกรรมทางเลือกอื่น อาทิ ปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว และเลี้ยงโค แลวประสบปญหาราคาผลผลิต
ตกต่ํา ใครจะรับผิดชอบ
(๕) การสนั บ สนุ น สิ น เชื่ ออั ตราดอกเบี้ย ต่ําจะจูงใจให เกษตรกรเข ารว มโครงการ แต ห ากปราศจาก
มาตรการคัดเลือกเกษตรกรเขารวมโครงการโดยเขมงวด อาจไดเกษตรกรที่ไมไดตั้งใจจะปรับปรับเปลี่ยนพัฒนา
ตนเองเขารวมโครงการ
(๖) เป น นโยบายที่ มีลั กษณะขั ดกั น เอง ระหวางมาตรการระยะสั้น ที่ ให การอุด หนุน ด านต างๆ กั บ
เปาหมายระยะยาวที่ตองการใหเกษตรกรสามารถพึ่งตนเองไดอยางยั่งยืน
โดยมีขอเสนอเพื่อการปรับปรุงนโยบายและขับเคลื่อนการดําเนินโครงการดังกลาว ดังนี้
(๑) ควรเปดโอกาสใหภาคสวนที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะเกษตรกรเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
(๒) ควรมีกลไกการคัดเลือกโครงการและเกษตรกรที่จะเขารวมโครงการโดยเขมงวด เพื่อใหไดโครงการ
ที่มีคุณภาพและเกษตรกรที่มีความตั้งใจจริงเขารวมโครงการ
(๓) ควรใหความสําคัญกับกลไกการตลาดใหมาก บทบาทของภาครัฐคือการแกขอบกพรองของกลไก
การตลาด และขอจํากัดของเกษตรกร
(๔) ควรมีกลไกติดตามประเมินผลการดําเนินโครงการโดยใกลชิด และรายงานใหรัฐบาลทราบเปนระยะ
ทุกเดือน
(๕) พึงตระหนักวาขาราชการ/เจาหนาที่ภาครัฐอาจไมไดรูดีกวาเกษตรกร
ทั้งนี้ ปจจุบั นประเทศไทยไดกาวมาถึงจุดที่ทุกภาคสวนต องหยุดความไมไววางใจกัน หยุดการเกรงกลั ว
สูญเสียอํานาจ และหันมารวมมือกันอยางจริงจัง แตตองมีธรรมาภิบาลเปนเครื่องกํากับดูแลไมใหรวมมือกันในทาง
ที่ไมเหมาะสม

[๓]

๓. นางจินตนา ชัยยวรรณาการ ผูช วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงเกษตรและสหกรณ
ปจจุบัน ประเทศไทยผลิตขาวไดเกินความตองการใชภายในประเทศ โดยผลิตขาวเปลือกไดปละประมาณ
๓๑ ลานตันขาวเปลือก หรือราว ๒๐ ลานตันขาวสาร ใชภายในประเทศประมาณรอยละ ๕๖ สวนที่เหลือรอยละ
๔๔ ตองพึ่งการสงออก โดยมีเวียดนามซึ่งมีผลผลิตขาวตอไรสูง และมีตนทุนการผลิตต่ํา เปนคูแขงสงออกที่สําคัญ
และประเทศในทวีปแอฟริการเปนหนึ่งในผูนําเขาขาวจากไทยที่ สําคัญ แตในปนี้มีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยดี
มีการนําเขาขาวจากไทยนอยลง
ทั้งนี้ เพื่อสรางความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทานขาว รัฐบาลไดกําหนดแนวทางบริหารจัดการพื้นที่
ปลูกขาว จากพื้นที่ปลูกขาวทั่วประเทศในปจจุบันประมาณ ๗๑ ลานไร จําแนกเปนพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกขาว
๖๐ ลานไร และพื้นที่ไมเหมาะตอการปลูกขาว ๑๑ ลานไร โดยในจํานวนนี้ ประมาณ ๘.๕ ลานไร ไมเหมาะสม
อยางยิ่งตอการปลูกขาว โดยไดขอใหลดรอบการปลูกขาวเหลือไมเกินปละ ๒ รอบ เพื่อใหมีการพักดิน ตัดวงจรโรค
แมลงศัตรูพืช และกําหนดแนวทางดําเนินการในการผลิตขาวรอบที่ ๑ ดังนี้
เขตพื้นที่เหมาะสมตอการปลูกขาว จะสงเสริมใหมีการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต และคุณภาพผลผลิต
โดยมาตรการ แนวทางประการตางๆ ไดแก การสงเสริมการทํานาแปลงใหญพรอมการสนั บสนุนสิน เชื่ออัตรา
ดอกเบี้ยต่ําเกือบปลอดดอกเบี้ยในอัตรารอยละ ๐.๐๑ ตอป วงเงินไมเกิน ๑๐ ลานบาท/แปลง โดยแตละโครงการ
จะตองมีขนาดไมต่ํากวา ๑,๐๐๐ ไร นอกจากนี้ จัดใหมีศูนยเรียนรูการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินคาเกษตร
(ศพก.) เป น แหล งเรีย นรูและถายทอดเทคโนโลยีในการผลิตขาว การลดตน ทุ น การผลิต การควบคุมคุณ ภาพ
ผลผลิต การผลิตขาวแบบ GAP/แบบอินทรีย การบริหารจัดการน้ํา และการใชเครื่องจักรกลการเกษตร
เขตพื้นที่ไมเหมาะสมตอการปลูกขาว จะสงเสริมใหเกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูกขาวไปประกอบ
เกษตรกรรมอื่นที่ใหผลตอบแทนสูงกวาการปลูกขาว เชน การเลี้ยงปศุสัตว
สําหรับการผลิตขาวรอบที่ ๒ จะขอความรวมมือลดพื้นที่ปลูกขาวไปปลูกพืชอื่นทดแทน เชน ขาวโพดเลี้ยงสัตว
หรือปอเทืองเพื่อทําปุยพืชสด
โดยมีโครงการที่รัฐบาลจะดําเนินการภายใตนโยบายดังกลาวขางตน ดังนี้
(๑) โครงการสงเสริมสนับสนุนการใชเมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี งบประมาณ ๒๐๖ ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ แหลงปลูกขาวหอมมะลิ ๒๓ จังหวัด ๖๔๐,๐๐๐ ไร ๖๔,๐๐๐ ครัวเรือน
การสนับสนุน
- เมล็ดพันธุขาวหอมมะลิคุณภาพดี ๑๕ กก./ไร จํานวนไมเกิน ๑๕ ไร/ครัวเรือน
- คําแนะนําการใชเมล็ดพันธุ
(๒) โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ปลูกขาวไมเหมาะสมเปนเกษตรกรรมทางเลือกอื่น (ประมง เลี้ยงสัตวเล็ก
สัตวปก) งบประมาณ ๒,๖๑๐.๑๐ ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ไมเหมาะสมปลูกขาวทั่วประเทศ ยกเวน ๑๔ จังหวัดภาคใต ๔๒๐,๐๐๐ ไร
การสนับสนุน
- คาปรับปรุงพื้นที่ ระบบน้ํา และปจจัยการผลิต ๕,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- คาพันธุสัตวน้ํา และอาหาร ๒,๓๐๐ บาท/ครัวเรือน
- คาพันธุสัตวเล็ก/สัตวปก และอาหาร ๒,๘๔๔ บาท/ครัวเรือน
- การถายทอดความรูดานการผลิตและการตลาด และเชื่อมโยงตลาด

[๔]

(๓) โครงการปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ป ลู ก ข า วไม เหมาะสมเพื่ อ ส ง เสริ ม การเลี้ ย งปศุ สั ต ว งบประมาณ
๑๒,๙๘๗.๒๕ ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ไมเหมาะสมปลูกขาว ๕๕ จังหวัด ๑๕๐,๐๐๐ ไร
- เลี้ยงกระบือ ๒๕,๐๐๐ ไร ๕,๐๐๐ ครัวเรือน
- เลี้ยงโคเนื้อ ๑๒๐,๐๐๐ ไร ๒๔,๐๐๐ ครัวเรือน
- เลี้ยงแพะ ๒,๕๐๐ ไร ๕๐๐ ครัวเรือน
- ทํานาหญา ๒,๕๐๐ ไร ๕๐๐ ครัวเรือน
การสนับสนุน
- เลี้ยงกระบือ สนับสนุนสินเชื่อไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน และคาจัดทําแปลง
หญา ระบบน้าํ ๔,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- เลี้ยงโคเนื้อ สนับสนุนสินเชื่อไมเกิน ๓๗๕,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน และคาจัดทําแปลงหญา
ระบบน้าํ ๔,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- เลี้ยงแพะ สนับสนุนสินเชื่อไมเกิน ๒๓๒,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน และคาจัดทําแปลงหญา
ระบบน้าํ ๔,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- ทํานาหญา สนับสนุนสินเชื่อไมเกิน ๑๔๐,๐๐๐ บาท/ครัวเรือน และคาจัดทําแปลงหญา
ระบบน้าํ ๔,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- การฝกอบรม ถายทอดองคความรูใหเกษตรกร รวมถึงการดูแลสุขภาพสัตว แปลงหญา
(๔) โครงการปรับเปลี่ยนการปลูกขาวไปปลูกพืชทางเลือกอื่น งบประมาณ ๖๔๘.๒๔ ลานบาท
พื้ น ที่ ดํ า เนิ น การ พื้ น ที่ ป ลู ก ข า วลุ ม น้ํ า เจ าพระยา ๒๒ จั งหวั ด ๓๐๐,๐๐๐ ไร ๖๐,๐๐๐
ครัวเรือน
การสนับสนุน
- คาใชจายผลิตพืชทางเลือก ๒,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน
- การถายทอดความรูดานการผลิตและการตลาด การเชื่อมโยงตลาด
(๕) โครงการสงเสริมการผลิตขาวโพดเลี้ยงสัตว งบประมาณ ๑๐๓.๗๗ ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ปลูกขาว ๓๕ จังหวัด ๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร
การสนับสนุน
- สนับสนุนสินเชื่อ ๒,๐๐๐ บาท/ไร ไมเกิน ๕ ไร/ครัวเรือน โดยรัฐชดเชยดอกเบี้ยรอยละ ๓/ป
และรับซื้อขาวโพดเลี้ยงสัตวราคาประกันไมต่ํากวา ๘ บาท/กก. โดยภาคเอกชน
- การถายทอดความรูดานการผลิตและการตลาด/การเชื่อมโยงตลาด
(๖) โครงการปลูกพืชปุยสด งบประมาณ ๓๘๓.๔๙ ลานบาท
พื้นที่ดําเนินการ พื้นที่ปลูกขาวลุมน้ําเจาพระยา ๑๙ จังหวัด ๒๐๐,๐๐๐ ไร
- ปลูกพืชปุยสดเพื่อไถกลบ ๑๕๐,๐๐๐ ไร
- ปลูกพืชปุยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ ๕๐,๐๐๐ ไร
การสนับสนุน
- ปลูกพืชปุยสดเพื่อไถกลบ : สนับสนุนเมล็ดพันธุ ๕ กก./ไร คาไถเตรียมดิน ๕๐๐ บาท/ไร
และคาไถกลบพืชปุยสด ๕๐๐ บาท/ไร

[๕]

- ปลูกพืชปุยสดเพื่อเก็บเมล็ดพันธุ : สนับสนุนเมล็ดพันธุ ๕ กก./ไร คาไถเตรียมดิน ๕๐๐
บาท/ไร และรับซื้อเมล็ดพันธุพืชปุยสด ๒๐ บาท/กก.
- การถายทอดความรูการเตรียมดิน การปลูก การดูแลรักษา และเก็บเมล็ดพันธุ
อยางไรก็ดี พบวาการดําเนินการของรัฐบาลดังกลาวในปจจุบัน ยังไมประสบผลสําเร็จในการลดพื้นที่ปลูกขาว
โดยกลับมีพื้นที่ปลูกขาวเพิ่มขึ้น จากผลของการใหการสนับสนุนดานตางๆ เพื่อจูงใจเกษตรกรเขารวมโครงการ
และการมีแหลงน้ําที่คอนขางสมบูรณในปนี้
๔. การอภิปรายกลุมของผูแทนเกษตรกร
ผูรวมอภิปราย
(๑) นางน้ําคาง เหล็กศิริ เกษตรกรจังหวัดปราจีนบุรี
(๒) นางอําพัน ลิ้มสกุล เกษตรกรจังหวัดนครปฐม
(๓) นายไพฑูร แสดสุด เกษตรกรจังหวัดหนองคาย
(๕) นายสุกรรณ สังขวรรณะ เกษตรกรจังหวัดสุพรรณบุรี
(๖) นายหวัน เรืองตื้อ เกษตรกรจังหวัดนาน
ประเด็นอภิปราย : นโยบายปรับลดพื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสมจะมีผลกระทบตอเกษตรกรหรือไม
เกษตรกรผูรวมอภิปรายสวนใหญเห็นวาไมนาจะมีผลกระทบตอเกษตรกร เนื่องจากการทํานาเปนวิถีชีวิต
จะอยางไรก็ตองมีการทํานาตอไป และพื้นที่ทํานาสวนใหญอยูนอกเขตชลประทาน ทํานาไดเพียงปละครั้งอยูแลว
ประกอบกับในปจจุบันเกษตรกรไดมีการปรับตัวทําเกษตรกรรมอื่น และทําอาชีพเสริมเพิ่มเติมจากการทํานา ไมได
พึ่งรายไดจ ากการทําเพี ยงอยางเดี ยว ทั้ งนี้ การดําเนิ นนโยบายดังกลาวของรัฐบาลนาจะเป นโอกาสที่ ดี ในการ
ปรับเปลี่ยนวิธีการผลิตเพื่อใหไดรับผลตอบแทนที่ดีกวาเดิม อีกประการหนึ่ง การกลาววาบางพื้นที่ไมเหมาะสมตอ
การปลูกขาวอาจไมถูกตองนัก เนื่องจากเราอาจพัฒนาพันธุขาวที่มีความเหมาะสมกับแตละพื้นที่ได สําหรับผูที่เห็น
ว า การดํ า เนิ น นโยบายดั งกล า วน า จะมี ผ ลกระทบต อ เกษตรกร ให เหตุ ผ ลว า ยั ง ไม แ น ใจในผลลั พ ธ จ ากการ
ปรับเปลี่ยนไปทําเกษตรกรรมอื่น จะมีความคุมคากับการลงทุนหรือไม หากไมไดผลลัพธตามที่คาดหวัง ใครจะเปน
ผูรับผิดชอบ และเกษตรกรก็อาจจะตองซื้อขาวบริโภค หากลดหรือเลิกการทํานา
ประเด็นอภิปราย : ควรจะตองมีมาตรการชวยเหลือเกษตรกรอยางไรในการดําเนินการตามนโยบายปรับลด
พื้นที่ปลูกขาวที่ไมเหมาะสมไปทําเกษตรกรรมอื่น
เกษตรกรผูรวมอภิปรายมีขอคิดเห็นที่นาสนใจสรุป ดังนี้
(๑) หนวยงานภาครัฐควรปรับปรุงวิธีการทํางานใหรวดเร็วฉับไวเหมือนหนวยงานเอ็นจีโอที่ทํางานโดย
ไมมีวันหยุด และควรพัฒนาบุคลากรใหศักยภาพความพรอมที่จะใหการแนะนําเกษตรกร โดยปจจุบันมีเกษตรกร
จํานวนไมนอยที่ไมศรัทธาเชื่อมั่นเจาหนาที่ภาครัฐ และอาจมีความรูดีกวาเจาหนาที่ภาครัฐ
(๒) หน ว ยงานภาครัฐควรให การสนับ สนุน ดานองคความรู เทคโนโลยี ขอมูลขาวสาร เงิน ทุน และ
ประการที่สําคัญ ตองปรับเปลี่ยนความคิดของเกษตรกรเปนอันดับแรก
(๓) ควรใหความสําคัญกับเรื่อง “ตลาด” ใหมากขึ้น
(๔) ควรมี การปรับ ปรุงวิธีการทํ างานของ “ศูน ยเรีย นรูการเพิ่มประสิทธิภ าพการผลิตสิน คาเกษตร
(ศพก.)” ใหมีประสิทธิภาพมากกวาที่เปนอยูในปจจุบัน

[๖]

อนึ่ ง มี ขอคิ ดเห็ น จากผู ฟ งที่ เข ารว มเวทีการประชุม ครั้งนี้ วา การสงเสริม เกษตรกรทําเกษตรกรรม
ทางเลือกอื่น ก็อาจนําไปสูปญหาใหมได เชน การสงเสริมเกษตรกรปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวแทนการปลูกขาวในพื้นที่
ซึ่งเปนนาขาวมากอนไมใชเรื่องงาย และหากปลูกลาชาใกลฤดูรอนจะไดผลผลิตลดลง รวมทั้งขาวโพดเลี้ยงสัตว
ไมใชวาจะมีราคาดีกวาขาว นอกจากนี้ การใหการสนับสนุนเกษตรกรดานตางๆ เพื่อจูงใจเขารวมโครงการ ตอง
พิจารณาดําเนินการดวยความรอบคอบเหมาะสม เพราะอาจไมเกิดประโยชนคุมคาดังที่มุงหวัง

.......................................

สํานักยุทธศาสตรการเกษตร วิจัยประเมินผล และสงเสริมกิจการพิเศษ
สํานักงานสภาเกษตรกรแหงชาติ

