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สรุปผลการประชุมระดมสมอง 

ผลักดันอุตสาหกรรมขาวครบวงจร 

 

ประเด็นท่ี 1   นโยบายภาครัฐ 

1.1 ปญหาดานการแทรกแซงราคา 

 ปจจุบันไทยถือเปนผูสงออกขาวมากที่สุดในโลก แมวาจะผลิตไดมากเปนอันดับ 6 ของโลกก็ตาม 

ปจจัยสําคัญคือ ความสามารถในการแขงขันของขาวไทยในตลาดโลก โดยเฉพาะอยางยิ่งดานราคา ซึ่งเปนไป

ตามกลไกตลาดเปนสําคัญ ทั้งน้ี อลัน กรีนแสปน นักเศรษฐศาสตรชื่อดังของโลก ไดกลาวไววา การใชกลไก

ตลาด จะสงผลดีตอประเทศและสินคาน้ัน ๆ อยางไรก็ตาม ที่ผานมา เกษตรกรยังประสบปญหาดานรายไดที่

คอนขางต่ํา ทําใหรัฐบาลมีนโยบายในการแทรกแซงตลาดสินคาขาวมากขึ้น โดยนโยบายสําคัญคือ โครงการ

รับจํานําขาว ซึ่งทําใหราคาขาวในประเทศสูงขึ้นกวาเดิม  

 ผลการดําเนินงานที่ผานมาพบวา ความสามารถในการแขงขันในตลาดโลกของไทยลดลง อัน

เน่ืองมาจากราคาขาวที่สูงขึ้น ในขณะที่รายไดของเกษตรกรก็ไมไดดีขึ้นเทาไรนัก ทั้งน้ีเหตุผลสําคัญคือ ไทย

ไมคอยใหความสําคัญกับกลไกตลาด ทําใหการกําหนดหรือการตั้งราคารับจํานําขาว ไมไดสะทอนถึงสภาวะ

ความเปนจริงของขาวไทย แตเปนไปตามกลไกทางการเมืองเปนหลัก เน่ืองจากการเมืองไทยใชนโยบาย

ประชานิยม ดังน้ัน โครงการประกันราคาและการตั้งราคารับจํานําสูงๆ ถือเปนนโยบายสําคัญของพรรค

การเมืองในการหาเสียงกับภาคเกษตรกรรม  

อยางไรก็ตาม สถานการณในตลาดโลกในปจจุบันเอ้ือใหราคาขาวมีแนวโนมสูงขึ้น ทั้งน้ีเม่ือพิจารณา

ถึงวงจรขาว (Rice Cycle) จะพบวา ตั้งแตป 1960 หรือประมาณ 40 กวาปที่ผานมา ราคาขาวในตลาดโลก

ลดลงอยางตอเน่ือง จึงมีแนวโนมวาราคาขาวไมนาจะต่ําไปกวาที่เปนอยูในปจจุบัน กอปรกับผูผลิตและ Stock 

ขาวรายใหญ จีน และอินเดีย จํากัดปริมาณขาวสงออก นอกจากน้ี การเพาะปลูกพืชในปจจุบันจะนําไปใชใน

ดานพลังงานเปนสวนใหญ แทนที่จะใชเพ่ือการบริโภคเพียงอยางเดียวเหมือนที่ผานมา ซึ่งการเพาะปลูก

ธัญพืชเหลาน้ีจะใหราคาที่ดีมาก เชน ราคาขาวโพด จากรายงานของ USDA ไมไดมีแนวโนมที่จะลดลงเลย 

เปนตน ดังน้ัน ถาเกษตรกรมุงเนนแตดานผลประโยชนหรือเศรษฐกิจของตนเปนหลัก ก็มีแนวโนมที่จะหันไป

ปลูกพืชที่ใหพลังงานทดแทนได เชน มันสําปะหลัง ออย หรือ ขาวโพด แทน จะสงผลใหสินคาขาวขาดแคลน 

โรงสีขาวขาดทุน จนอาจจะตองเปล่ียนเปนลานมันแทนพ้ืนที่เพาะปลูกและทรัพยากรนํ้าในการปลูกขาวถูก

แยงไปใช สําหรับการปลูกพืชพลังงานชนิดอ่ืนแทน ทั้งน้ีเม่ือมองโครงสรางขาวโดยรวม ถาไมมีการประกัน

ราคาขาว อาจทําใหเกษตรกรหันไปปลูกพืชชนิดอ่ืน พ้ืนที่ปลูกขาวอาจจะลดลงมากกวา 30 ลานไร จะสงผล

ตอโครงสรางขาวโดยรวม ทั้งโรงสี หยง และผูสงออก ทั้งน้ีเน่ืองจากอุตสาหกรรมขาวไมไดเขมแข็งเหมือนออย 

ที่มีการแบงสัดสวนหุนสวนกันระหวาง โรงงานออยและเกษตรกร (70:30)  

ดังน้ัน นโยบายโครงการรับจํานําขาว ก็ยังถือเปนเรื่องเรงดวนที่ตองทําความเขาใจกับภาครัฐในการ

กําหนดยุทธศาสตรระยะยาว โดยเฉพาะอยางยิ่ง การแทรกแซงดานราคาในอนาคต และปญหาทุจริตดาน

การจัดการ เน่ืองจากที่ผานมาและแนวโนมในอนาคต นโยบายของแตละพรรค จะเนนการใชการแกไขปญหา

เฉพาะหนา เชน การรับจํานํา มาเปนยุทธศาสตรระยะยาว ซึ่งเปนนโยบายท่ีไมไดมองถึงการพัฒนา

อุตสาหกรรมขาวที่ยั่งยืนอยางแทจริง  

 

3



 
 
ขอเสนอแนะ 

โครงการรับจํานําขาวของรัฐบาล ควรจะคํานึงถึงสภาวะตลาดที่แทจริงมากกวาการมุงเนน

ผลประโยชนทางการเมือง โดยควรจะกําหนดหรือตั้งราคาจํานําใหสอดคลองกับราคาตลาดใหมากที่สุด ทั้งน้ี 

ระดับราคาจํานําในป 2550/51 ที่ คณะกรรมการนโยบายขาว (กนข.) ไดมีประกาศออกมา นาจะยังอยูใน

เกณฑที่ใกลเคียงกับราคาตลาดเหมือนเชนป 2549/50 คือ ราคาจํานําสูงกวาราคาตลาดประมาณ 5% ทํา

ใหปญหาดานการแทรกแซงราคาขาวอาจจะไมรุนแรงเหมือนเชนในอดีตที่ผานมา 

อยางไรก็ตาม ในระยะยาว รัฐบาลควรมีมาตรการอ่ืน ๆ ในการชวยเหลือเกษตรกร โดยลดบทบาท

การแทรกแซงราคาตลาดลง เพ่ือใหการคาดําเนินไปตามกลไกตลาดมากขึ้น เชน การปฏิรูปที่ดิน การ

ชลประทาน เปนตน โดยปจจัยสําคัญ คือ การผลักดันรัฐบาลสนใจในยุทธศาสตรขาวในระยะยาว โดยใหถือ

วายุทธศาสตรขาวเปนกรอบหรือแผนแมบทอยางแทจริง และตองทําใหพรรคการเมืองยอมรับและปฏิบัตติาม

กรอบดังกลาว ทั้งน้ีรัฐควรประเมินโครงการตาง ๆ ที่ไดดําเนินการผานมาดวยวา ไดผลลัพธอยางไร ขาดทุน 

หรือกําไร เทาไร ใชงบเทาใด เปนตน เพ่ือนําไปวางแผนนโยบาย เพ่ือกอใหเกิดผลประโยชนกับทุกฝายที่

เกี่ยวของ (ผูสงออก โรงสี หยง ชาวนา) 

 

1.2 ปญหาดานการสต็อกและระบายขาว 

ปญหาอีกประการของโครงการรับจํานําขาว คือ การจัดการดานสต็อกและการระบายขาว ทําใหมี

ขาวคงคางเหลือใน Stock เปนเวลานานเกิน 1 ป ทําใหขาวเส่ือมคุณภาพ และขาดสภาพคลองในการ

หมุนเวียน นอกจากน้ี การระบายขาวในสต็อกที่ผานมาขององคการคลังสินคา (อคส.) เนนการระบาย Stock 

ขาวไปเพ่ือการสงออกเปนหลัก (แมวาจะไมมีการวางนโยบายที่ชัดเจนก็ตาม) ซึ่งจริง ๆ แลว ตลาด

ภายในประเทศก็สามารถรองรับไดดวย  

 การสงเสริมการคาขาวแบบ G to G ก็เปนแนวคิดที่ดีอยางหน่ึงในการระบายขาว แตวิธีการบริหาร

จัดการยังไมดีเทาที่ควร ยกตัวอยางเชน การขายขาวใหอิหราน 100,000 ตัน รัฐก็เนนการ stock ขาว

จํานวนมาก แตในความเปนจริง การสงขาวไปยังอิหรานน้ัน สงเปนงวด ๆ ไมไดสงไปทีเดียว แตอาจจะเปน

งวดละ 5,000 – 10,000 ตัน ซึ่งผูสงออกอาจมีขาวพออยูแลว ไมจําเปนตองมาประมูลจากโครงการรับ

จํานําของรัฐ ดังน้ัน จึงมีขาวเหลือคางใน Stock เปนจํานวนมาก 

ขอเสนอแนะ 

ควรสรางใหเกิดการบริหารจัดการที่ดี โดยอาจจะใชวิธีการรับจํานําขาวเปลือกแทน เน่ืองจาก

สามารถเก็บไดนานกวาขาวสารซ่ึงมีอายุเพียง 1 ป ซึ่งจะชวยแกปญหาดานคุณภาพขาว อยางไรก็ตามวิธีการ

ดังกลาวจะตองไดรับความรวมมือจากโรงสีและมีระบบจัดการที่ดี เชน ระบบ First-in, First-out เปนตน  
 

1.3 ปญหาดานการใชนโยบายแบบองครวม 

ที่ผานมา รัฐมองนโยบายโดยภาพรวม ทําใหการแกไขปญหาไมตรงเปาหมาย รวมทั้งอาจทําให

ละเลยปญหาบางประการไป เชน ดานประสิทธิภาพการผลิต หรือผลผลิตตอไร เปนตน ทั้งน้ีเน่ืองจากแตละ

พ้ืนที่เพาะปลูก เชน ภาคกลาง และภาคอีสาน มีความอุดมสมบูรณแตกตางกัน สภาพแวดลอมตางกัน ทําให

ตนทุนและโอกาสทางการเพาะปลูกไมเหมือนกัน ดังน้ัน การใชนโยบายเดียวสําหรับทุกภาคสวนอาจจะไมได

กอใหเกิดประโยชน 
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ขอเสนอแนะ 

 ควรพิจารณาแกปญหาในแตละภาคหรือแตละพ้ืนที่ แตกตางกัน เน่ืองจากมีตนทุนและโอกาส

ทางการเพาะปลูกที่แตกตางกัน ดังน้ัน การวางแผนนโยบาย และการใหความชวยเหลือก็จําตองแตกตางกัน  

 ส่ิงสําคัญอีกประการหน่ึงคือเรื่องการบังคับใช (Implement) เน่ืองจากที่ผานมา นโยบายบางนโยบาย 

เชน นโยบายของกนข. มีหลักการที่ดี แตขาดการนําไปปฏิบัติใช ทําใหปญหาที่มีอยูไมไดรับการแกไข  

 

ประเด็นท่ี 2   การบริหารจัดการ  (ปญหาระยะส้ันและกลาง) 

 

2.1 องคความรู การใหขอมูลดานการเพาะปลูกและการตลาดแกเกษตรกร 

เกษตรกรไมคอยเขาใจหรือรูในเรื่องวิทยาศาสตรการเพาะปลูก ซึ่งเปนประโยชนตอประสิทธิภาพการ

ผลิตเทาที่ควร เชน ไมเขาใจวา ถาใชนํ้านอยในชวงแรกของการเพาะปลูก ขาวจะแตกกอมาก แตถาใชนํ้ามาก

ไป จะแตกกอนอย 

นอกจากน้ี โครงสรางทางสังคมของไทยเปนปญหาสําคัญอยางหน่ึง กลาวคือ เกษตรกรสวนใหญจะ

ทําการผลิตเพียงสามเดือน แตใชเพ่ือการบริโภค 12 เดือน ทําใหในบางครั้งขาวไมเพียงพอตอความตองการ 

ขอเสนอแนะ 

ควรใหความรูความเขาใจกับเกษตรกรทั้งทางดานการเพาะปลูกและดานการตลาด โดยควรคํานึงถึง 

Income Approach หรือรายไดที่เกษตรกรจะไดรับเปนหลัก ซึ่งการลดตนทุนของการเพาะปลูกเปนอีกวิธีหน่ึงที่ 

จะทําใหเกษตรกรมีสวนตางกําไรที่เพ่ิมขึ้นดวยแทนที่จะมองโครงสรางทางดานราคา (Pricing) เพียงอยางเดียว 
 

2.2 Logistic 

ในอดีต การขนสงขาวของไทยดําเนินไปทางนํ้า ทั้งขาวเปลือก และขาวสาร ซึ่งมีตนทุนที่คอนขางถูก

มาก โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับการขนสงขาวในปจจุบัน ที่ใชการขนสงทางบกเปนหลัก เน่ืองจากโรงสีบางแหง

อยูไกลจากนํ้า ซึ่งการขนสงทางบกจะมีราคาที่สูงกวามาก โดยเฉพาะอยางยิ่งการขนสงขาวเปลือก เน่ืองจาก

กอใหเกิดการสูญเปลาประมาณ 20-30% ของนํ้าหนักขาวเปลือก เพราะนํ้าหนักการขน จะรวมเปลือกขาว 

และความช้ืนในขาวเขาไปดวย ทําใหตนทุนคาขนสง แพงกวา นํ้าหนักที่ตองการขนจริง ๆ โดยในปจจุบัน 

ตนทุนดาน Logistic ของไทยคิดเปน 19% ของ GDP ของขาว ดังน้ันจะตองทําอยางไรถึงจะลดตนทุนดานน้ี

ลง โดยใหเหลือประมาณ 15% 

ขอเสนอแนะ 

ควรจะมีมาตรการที่ชวยลดตนทุนทางดาน Logistic ลง เพ่ือชวยเพ่ิมความสามารถในการแขงขันของ

เกษตรกร เชน การอบขาว หรือ การทําความสะอาดขาว ควรอยูไมไกลจากโรงสี เพ่ือลดนํ้าหนักการขนสง

ที่มาจากเปลือกและความชื้นในขาว ซึ่งจะทําใหตนทุน Logistic ต่ําลง เปนตน 
 

2.3 กลยุทธสรางราคาและ Brand 

แมวาการดําเนินการตามกลไกตลาดจะเปนกลยุทธที่ดี แตกลยุทธดานการสรางตลาด (Marketing) 

ก็เปนส่ิงสําคัญ ยกตัวอยางเชน Web USA Rice ของประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งเปนการรวมกันระหวางสมาคม

โรงสีและผูสงออก มีการทํากิจกรรมที่ชัดเจนมาก มีการวาง Campaign ดานการตลาดขาว ซึ่งจะชวยสงเสริม

การคาขาวของประเทศสหรัฐอเมริกา นอกจากน้ี รัฐควรจะใหความรูและทําความเขาใจกับผูผลิต ผูนําเขา

และผูสงออกในเรื่องตาง ๆ เชน ใหความรูวาขาวน่ึงของไทยดีกวาขาวน่ึงของอินเดีย เพราะเหตุใด เปนตน  
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ประเด็นท่ี 3    การผลิต 

3.1 การพัฒนาพันธุ 

ไทยมีการพัฒนาพันธุขาวอยางตอเน่ือง แตการพัฒนาเนนไปทางดานการผลิตมากกวาที่จะคํานึงถึง

การบริโภค โดยเฉพาะการใหความสนใจคุณลักษณะและคุณสมบัติในการหุงตม เน่ืองจากผูบริโภคจะไม

สามารถแยกแยะไดวา ขาวลักษณะใด จะใหคุณสมบัติในดานการหุงตมอยางไร เชน เราไมรูวาขาวแบบใด 

หุงแลวน่ิม ขาวแบบใดหุงแลวแข็ง การแยกแยะคุณสมบัติจะตองใชวิธีพิสูจนทางวิทยาศาสตร (DNA) ซึ่งเปน

เรื่องที่ยุงยากมาก ทําใหการขายหรือการทําการตลาดไมสามารถระบุจุดเดนในการขายไดชัดเจน  

นอกจากน้ี การเพาะปลูกที่ผานมา คํานึงถึงดานราคาเปนหลัก เชน เม่ือขาวเหนียวราคาข้ึน 

เกษตรกรก็แหไปผลิตขาวเหนียว ซึ่งการเพาะปลูกขาวและการพัฒนาพันธุขาวไมไดคํานึงถึงความตองการ

ของตลาด เน่ืองจากตลาดแตละประเทศหรือตลาดขาวแตละแหงตองการขาวตางชนิดกัน เชน บางประเทศ

นิยม ขาวแข็ง บางประเทศนิยมขาวน่ิม เปนตน ดังน้ันการพัฒนาพันธุขาวควรจะคํานึงถึงความตองการหรือ 

Demand ของตลาดดวย วาตลาดใดตองการขาวชนิดไหน ปริมาณมากนอยเพียงไร เพราะจะเปนประโยชน

ตอการทํา Marketing ใหตรงกับความตองการ และชวยเกษตรกรในการวางแผนการผลิตที่ตรงกับความ

ตองการของตลาดได ปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดปญหาดังกลาวคือ ไทยขาดการพยากรณที่ดี การคาดการณที่

ผานมาไมไดสะทอนถึงสถานการณที่จะเกิดขึ้นจริง  

ขอเสนอแนะ 

การพัฒนาพันธุขาว ควรคํานึงถึงความตองการของผูบริโภคดวย  การใชเทคโนโลยี ในการพัฒนา

ดาน Physical ของขาว เพ่ือใหคุณลักษณะภายนอกของขาวสามารถบงบอกถึงคุณลักษณะของการหุงตมได 

ซึ่งจะชวยใหเกิดประโยชนในดานการทํา Marketing สินคาขาวได อันจะทําใหสินคาขาวสามารถมี High 

Value Added ได 

การจัดทําแผนยุทธศาสตรขาว ควรจะคํานึงพิจารณาดาน Demand Chain ควบคูไปกับดาน Supply 

Chain ดวย เพ่ือใหทราบวาตลาดสงออกสินคาขาวของไทยแตละแหงมีพฤติกรรมอยางไร มีความตองการหรอื 

Demand อยางไร แลวคอยพิจารณายอนหลังไปถึง ผูสงออก หยง โรงสี และชาวนา ทั้งน้ีชาวนาจะไดทราบวา 

ควรจะปลูกขาวพันธุใด จํานวนเทาใด และการปลูกขาวหน่ึงตัน จะสรางรายไดเทาไร ซึ่งแผนฯ ดังกลาว

จะตองคํานึงถึง Interest Parties โดยเฉพาะอยางยิ่งการจัดสรรผลประโยชนระหวางผูเกี่ยวของเปนสําคัญ  

วัตถุประสงคหน่ึงก็คือเพ่ือใหเกษตรกรมีรายไดดีขึ้น โดยการใชยุทธศาสตรการตลาดควบคูกับการ

ดูแลเกษตรกร 

 

3.2 การลดตนทุนการผลิต 

 เปาหมายของการเพาะปลูกขาวของชาวนา ไมไดอยูที่การตั้งราคาสูง ๆ แตอยูที่รายไดหรือกําไรที่

เกษตรกรจะไดรับ ซึ่งประกอบดวย 2 สวนคือ ราคาขาย และ ตนทุน แตที่ผานมา ยุทธศาสตรของภาครัฐ

มุงเนนไปทางดานราคาเปนหลัก โดยผลลัพธที่ไดคือ เกษตรกรยังคงประสบกับปญหายากจน ดังน้ันจะตอง

เขาใจถึงจุดมุงหมายเสียใหมวา ยุทธศาสตรชาติของขาว ควรจะคํานึงถึงการลดตนทุนการผลิตมากกวา 

เพราะในหลักของการคา สินคาจะสามารถแขงขันไดจะตองประกอบดวย 1) Better Differentiate            

2) Cheaper ในสายตาของผูซื้อ และ 3) Faster โดยเฉพาะอยางยิ่งการแขงขันทางดานราคาในตลาดโลกมี
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ความรุนแรงมากขึ้น ประเทศใดที่ใหราคาท่ีถูกกวาจะไดเปรียบ เพราะฉะน้ันการลดตนทุนถือเปนปจจัย

สําคัญในการเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของขาวไทย 

 อยางไรก็ตาม กฎหมายหรือนโยบายของภาครัฐยังไมรองรับและสนับสนุนอุตสาหกรรมขาวและ

อุตสาหกรรมตอเน่ืองเทาที่ควร เชน พระราชบัญญัติการดําเนินธุรกิจของคนตางดาว ในบัญชีแนบทาย 3 ยัง

ไมไดมีการอนุญาตใหมีการลงทุนโดยตรงจากตางประเทศในธุรกิจบางประเภทที่คนไทยไมสามารถทําได 

เชน โรงงานแปง ทําใหไทยจะตองสงออกวัตถุดิบไปผลิตแปงที่ญี่ปุน แลวสงกลับมาขายในไทย เชน แปงโกกิ 

ทําใหตนทุนการผลิตสูง ราคาจึงสูง  

ขอเสนอแนะ 

 ยุทธศาสตรหลักของการพัฒนาอุตสาหกรรมขาวอีกประการหน่ึงคือ การลดตนทุน และเพ่ิม Value 

Added ทั้งน้ีกฎหมายและนโยบายของรัฐจะตองรองรับและสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาและสงเสริม

อุตสาหกรรมขาวและอุตสาหกรรมตอเน่ืองดวย เชน ควรจะมีการแกไขบัญชีแนบทาย 3 ในพระราชบัญญัติ

การประกอบธุรกิจของคนตางดาว โดยควรอนุญาตใหมีการลงทุนโดยตรงในอุตสาหกรรมที่คนไทยไม

สามารถทําได เชน โรงงานแปง เปนตน เพ่ือใหการผลิตสินคาคลองตัว และชวยตนทุนในการผลิต รวมทั้ง

ชวยเพ่ิมมูลคา (Value Added) ใหกับสินคาสงออกของไทยไดอีกดวย 

 

3.3 การบริหารจัดการทรัพยากร 

• ดิน หรือ พ้ืนท่ีเพาะปลูก  

 การเพาะปลูกขาวของไทย ไมไดคํานึงถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับคุณภาพของดิน เกษตรกร

เพาะปลูกขาวตลอดทั้งป ทั้งนาป และนาปรัง ทําใหดินไมไดมีเวลาพัก หรือปรับปรุงดิน รวมทั้งการใชปุยมาก

ขึ้น ซึ่งเปนผลสําคัญมาจากนโยบายของรัฐในเรื่องการรับจํานําหรือการประกันราคาขาวที่ผานมา เพราะรัฐ

เปนผูชี้นําราคา โดยมุงเนนใหราคาขาวสูงขึ้น ทําใหพฤติกรรมการเพาะปลูกขาวของเกษตรกรเปลี่ยนแปลง

ไป กลายเปนการผลิตเพ่ือจํานํา จากที่เคยปลูกปละคร้ัง กลายเปน 2 ป 5 ครั้ง ดินจึงไมไดพัก ทําใหคุณภาพ

ของดินแยลง สงผลตอคุณภาพของขาวดวย  

ขอเสนอแนะ 

การเพาะปลูกขาวจําตองคํานึงถึงคุณภาพทรัพยากรดิน เพราะจะสงผลถึงคุณภาพของขาวดวย รัฐ

ควรมีมาตรการที่จะชวยพัฒนาหรือปรับปรุงดิน เน่ืองจากมีตนทุนสูง อยางไรก็ตาม แนวทางการเพาะปลูก

ของประเทศเวียดนามก็เปนที่นาสนใจ โดยเกษตรกรจะแบงพ้ืนที่ปลูกขาวออกเปน 4 สวน โดยทําการ

เพาะปลูกขาว 3 สวน อีก 1 สวนใชปลูกพืชหมุนเวียน โดยสวนที่ปลูกพืชหมุนเวียนจะเวียนไปในแตละสวนที่

เหลือในแตละรอบการปลูก ทําใหในชวงระยะเวลาหน่ึง ๆ ดินยังมีเวลาไดพัก คุณภาพของดินจึงไมเปนปญหา

สําหรับการเพาะปลูกขาว 

• ทรัพยากรน้ํา 

ปจจุ บัน พ้ืนที่ เพาะปลูกบางแหงยังประสบปญหาการขาดแคลนนํ้า สงผลตอปริมาณและ

ประสิทธิภาพในการเพาะปลูกขาว  

ขอเสนอแนะ 

 รัฐควรจัดใหมีระบบชลประทานที่ดี 
 

7




