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วันศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561
ณ อาคารสารสนเทศ 50 ปี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานครฯ
หลักการและเหตุผล
ข้ าวเป็ นพื ช เศรษฐกิ จ ที่ ส าคัญ ของประเทศมายาวนาน อย่า งไรก็ ตาม สถานภาพของภาค
เศรษฐกิ จ การผลิ ตข้ าวของไทยในวันนี ้ กาลัง ถูก ท้ าทายด้ ว ยแรงกดดันในหลายด้ าน ด้ า นหนึ่ง เป็ น
ประเด็นข้ อปัญหาเชิงโครงสร้ างเกี่ยวกับ การใช้ ทรัพยากรที่ดินและแหล่งน ้า ความด้ อยประสิทธิภาพใน
ระบบการผลิตอันเป็ นผลมาจากการขาดความรู้ในหลักการจัดการไร่นา และขาดการใช้ เทคโนโลยีอย่าง
ชาญฉลาด การตกอยูใ่ นภาวะของการเป็ นหนี ้สินจนทาให้ ต้องสูญเสียที่ดนิ ทากิน การขาดแคลนแรงงาน
ในการทาการเกษตรและอัตราค่าจ้ างแรงงานที่ ปรั บตัวสูง ขึน้ การเข้ าสู่ ภ าวะผู้สูง วัยของเกษตรกร
ผลกระทบจากความแปรปรวนของภูมิอากาศโลกที่ได้ เพิ่มความเสี่ยงทังจากภั
้
ยน ้าท่วมและภัยฝนแล้ ง
สร้ างความเสียหายที่รุนแรงต่อผลผลิตของเกษตรกรชาวนา ซึ่งปั ญหาดังกล่าวได้ ส่งผลต่อการปรับตัว
สูง ขึน้ ของต้ นทุนในการผลิ ตและมีผ ลกระทบต่อ ความสามารถในการแข่งขันของข้ าวไทยตลอดมา
นอกจากนี ้การทางานของกลไกตลาดข้ าวในระดับไร่นาที่ด้อยประสิทธิภาพ รวมถึงการแข่งขันที่สงู ขึ ้นใน
ตลาดส่งออก ย่อมส่งผลต่อภาวะตกต่าของราคาข้ าวที่ชาวนาจะได้ รับ อัน จะนาไปสู่ข้อปั ญหาความ
เหลื่อมล ้าและความไม่เป็ นธรรมซึง่ ได้ สร้ างความขัดแย้ งขึ ้นในสังคมอยูเ่ นืองๆ
ในอีกด้ านหนึง่ พบว่าสถานภาพของระบบวิจยั ด้ านข้ าวของไทย อยู่ในภาวะที่ถดถอยลงอย่างมากจาก
อดีต การขาดแคลนกาลังทรัพยากรบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และการจัดสรรการลงทุนวิจัย บนฐาน
ระบบนิเวศวิจยั เดิมๆ ก่อให้ เกิดข้ อจากัดในการสร้ างผลงานวิจยั ที่จะทาให้ เกิดการใช้ ประโยชน์ได้ อย่างจริ งจัง
รวมทังไม่
้ สามารถก้ าวทันกับความเป็ นพลวัตของภาคการผลิตและการตลาดในไร่นา
นอกจากนี ้ นโยบายเกี่ยวกับเรื่ องข้ าวและชาวนาของรัฐที่ผ่านมาได้ ให้ ความสนใจและมุ่งเน้ นแต่เพียง
การเพิ่มรายได้ เช่น ภายใต้ โครงการรับจานาข้ าวเปลือกทุกเมล็ดในระดับราคาสูง โดยไม่ได้ ให้ ความสาคัญกับ
การปรับโครงสร้ างของระบบการผลิตในระดับไร่นา ซึง่ ได้ สง่ ผลต่อการขยายตัวของพื ้นที่เพาะปลูกและผลผลิต
ข้ าวอย่างมาก อันนาไปสู่ข้อปั ญหาด้ านสินค้ าข้ าวเปลือกมีอุปทานส่วนเกินสูงกว่าความต้ องการของตลาด
และส่งผลต่อภาวะตกต่าของราคาสินค้ าข้ าวเปลือกตามมา อีกทังนโยบายดั
้
งกล่าวยังได้ เป็ นตัวเร่งทาให้ เกิด
การปรับตัวของต้ นทุนการผลิตที่เพิ่มสูงขึ ้นอีกด้ วย ผลของการแทรกแซงกลไกราคาและการตลาดข้ าวเปลือก
ของรัฐนอกจากจะส่งผลกระทบต่อภาคการผลิตและกลไกตลาดข้ าวแล้ ว ยังได้ ทาให้ สินค้ าข้ าวปรับตัวจาก
พืชเศรษฐกิจกลายเป็ นพืชการเมืองอีกด้ วย แม้ ว่าในปั จจุบนั นโยบายของภาครัฐ ที่ให้ ความสาคัญกับการ
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แทรกแซงกลไกตลาดได้ ล ดลงและเพิ่ม การสนับสนุนในการชดเชยต้ นทุนการผลิตอย่างต่อเนื่องก็ตาม แต่
นโยบายดังกล่าวนับได้ วา่ เป็ นนโยบายที่ไม่เอื ้อต่อการสร้ างเสริ มประสิทธิภาพการผลิตในระดับไร่นา อันนามา
ซึ่งข้ อปั ญหาในการใช้ ทรัพยากรที่ดินและการถือครองที่ดิน และรวมถึงปั ญหาการเข้ าถึงทรัพยากรแหล่งนา้
และการใช้ น ้าอย่างมีประสิทธิภาพ ซึง่ ส่งผลกระทบต่อสถานภาพของเศรษฐกิจในภาคการเกษตรทังระบบ
้
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ไ ด้ ตระหนักถึง ข้ อ ประเด็นปั ญหาต่างๆ ที่ เกิดขึน้ กับข้ าวและ
ชาวนาอยู่เสมอ จึงได้ จัดให้ มีการประชุม เวที ข้าวไทยร่ วมกับภาคีองค์กรพันธมิตรเป็ นประจ าทุกปี เพื่อนา
ข้ อคิด เห็นและข้ อปั ญหาของข้ าวและชาวนาไทยจากเวที สาธารณะ ทัง้ จากกลุ่มชาวนา องค์กรภาคธุรกิ จ
เอกชน และภาคส่วนต่างๆ ของภาครัฐ มาประมวลและนาเสนอให้ ผ้ กู าหนดนโยบายได้ รับทราบ สาหรับในปี
2561 นี ้ มูลนิธิฯและภาคีองค์กรพันธมิตร จะจัดการประชุมเวทีข้าวไทย ภายใต้ หวั ข้ อ “การปฏิรูปข้ าวและ
ชาวนาไทย : ถึงเวลาหรื อยัง” โดยได้ มีหวั ข้ อของประเด็นสาคัญเพื่อเป็ นแนวทางในการหารื อ 3 แนวทาง
ด้ วยกัน ได้ แก่
1) การปฏิรูปนโยบายของรัฐเกี่ยวกับข้ าวและชาวนา
2) การปฏิรูประบบการผลิตข้ าว
3) การปฏิรูประบบวิจยั ข้ าว
ซึ่งในสามแนวทางที่จะหารื อดังกล่าวจะมีประเด็นคาถามเกี่ ยวข้ องที่ ประกอบด้ วย (1) ทาไมจึงต้ อง
ปฏิรูป (2) จะปฏิรูปอะไร และ (3)จะปฏิรูปอย่างไร
มูลนิธิข้าวไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์และภาคีองค์กรพันธมิตร คาดหวังว่าผลของการประชุม
เวทีข้าวไทยปี นี ้ จะทาให้ ได้ ข้อคิดเห็นและผลสรุปอันเป็ นประโยชน์ ต่อองค์กรและหน่วยงานทังภาครั
้
ฐ
และเอกชนที่มีหน้ าที่ในการกาหนดนโยบายและแผนพัฒนาเพื่อสร้ างอนาคตที่ดีให้ กบั ข้ าวและชาวนา
ไทยต่อไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ ผ้ เู ข้ าประชุมได้ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการปฏิรูปข้ าวและชาวนาไทยทังระบบทั
้
ง้
ในด้ านการผลิต การวิจยั และแนวนโยบายของภาครัฐ
2. เพื่อร่วมกันจัดทาข้ อเสนอแนะถึงแนวทางการปฏิรูปอุตสาหกรรมข้ าวไทยเพื่อให้ ตอบสนอง
กับความเป็ นพลวัตของตลาดการค้ า
สถานที่และเวลาจัดการประชุม
กาหนดจัดการประชุมในวัน ศุกร์ ที่ 21 ธันวาคม 2561 ณ ห้ องประชุมสุธรรมอารี กลุ อาคาร
สารสนเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน กรุงเทพมหานคร
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เจ้ าภาพร่ วม
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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