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ปี ที่ 10 ฉบั บ ที่ 1
ประจำเดื อ น มกราคม–เมษายน 2565

ความเบื้องต้น
โดย ดร.ปิยะทัศน์ พาฬอนุรักษ์ และ รศ.สมพร อิศวิลานนท์
สถาบันคลังสมองของชาติ
จดหมายข่าว “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร”นี้ได้จัดทำขึ้น เป็นปีที่ 10 โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ข้อสรุปจากการถอดประเด็นที่สำคัญ ในรายงานวิจัย ภายใต้
การสนั บ สนุ นทุ นวิจัย จากสำนั กงานการวิจัยแห่ งชาติ (วช.) ในความดู แลของสำนั ก
ประสานงาน “งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย”
สถาบันคลังสมองของชาติ
จดหมายข่าวฉบับที่ 1 นี้ ได้นำเสนอเนื้ อหาประเด็นที่น่าสนใจเรื่อง ผลกระทบ
ทางเศรษฐกิ จ และสั ง คมจากภั ย แล้ ง และการแพร่ ร ะบาดของ COVID-19 ต่ อ
เกษตรกรชาวนาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนื อ ซึ่งผลการศึ กษาสามารถเป็ น ข้อมู ล
ประกอบการพิจารณาเชิงนโยบาย เพื่อช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบที่สอดคล้องกับการ
ปรับเปลี่ยนวิถี ชีวิต รวมถึงการประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเกษตรผู้ปลูกข้าวมีความเปราะบางสู่ความยากจนสูง อีกทั้ง
ต้องเผชิญกับปัญหาภัยแล้งและมีพื้นที่ชลประทานในสัดส่วนที่น้อยกว่าภูมิภาคอื่นๆ
สำนักประสานงานฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจดหมายข่าวฉบับนี้ จะช่วยเผยแพร่และ
ก่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของผลงานวิจัย ซึ่งจะเป็นกลไกช่วยขยายผลผลิตงานวิจัยให้
ก้าวไปสู่การสร้างผลกระทบให้เกิดขึ้นตามมากับสังคม 
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โครงการ “การศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ
COVID-19 ต่อเกษตรกรชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”

ศึกษาโดย ผศ.ดร. อรวรรณ ศรีโสมพันธ์
อาจารย์ประจำภาควิชาเทคโนโลยีการเกษตร คณะเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

“เกษตรผู้ปลูกข้าว มีความ
เปราะบางสู่ความยากจน
ค่อนข้างสูง โดยเฉพาะ
เกษตรกรภาคอีสาน
.....ทั้งต้องเผชิญกับปัญหา
ภัยแล้งและมีพื้นที่ชลประทาน
สัดส่วนที่น้อยกว่าภูมิภาค
อื่นๆ”

“การศึกษานี้ นำเสนอวิกฤต
ปัญหาของภัยแล้ง และ
สถานการณ์การแพร่ระบาด
ของไวรัสโควิด-19 ต่อ
สถานภาพทางเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนชาวนาในภาคอีสาน”

การแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้ส่งผลกระทบเป็นวงกว้างต่อระบบเศรษฐกิจทุก
ภาคส่วน รัฐบาลไทยได้มีมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์
การแพร่ระบาดดังกล่าว โดยชดเชยรายได้ที่เป็นตัวเงินที่หายไปให้กับแรงงานที่เป็นลูกจ้าง
หรือผู้ประกอบอาชีพอิสระ จำนวน 3 เดือนๆ ละ 5,000 บาท การชดเชยให้กับเกษตรกรราย
ละ 15,000 บาท ซึ่ งในแผนงานด้านสาธารณสุ ขและการเยี ยวยาผู้ ได้ รับ ผลกระทบและ
เกษตรกรดังกล่าวใช้งบประมาณประมาณ 6 แสนล้านบาท โดยมาตรการช่วยเหลือเยียวยานี้
เป็ น มาตรการช่ว ยเหลื อในระยะสั้ น การแก้ไขปัญ หาผลกระทบของสถานการณ์ การแพร่
ระบาดนี้ ยั งต้ อ งการใช้ งบประมาณ และเครื่ อ งมื อ เชิ งนโยบายเพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกษตรกรสำหรับการปรับตัวในระยะยาว
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นภูมิภาคที่ยากจนที่สุดและมีระดับค่าจ้างเฉลี่ยต่อวันต่ำ
ที่สุดในประเทศ และปัญหาความยากจนยังเป็นปัญหาสำคัญของภูมิภาค เนื่องจากเกษตรกร
กว่า 85% ในภูมิภ าคนี้เป็ น เกษตรกรรายเล็ ก รายได้จากการเกษตรหรือการปลู ก ข้าวไม่
เพีย งพอต่อการดำรงชีวิตประจำวัน ทำให้ ครัวเรือนเหล่ านี้ต้องพึ่งพารายได้จากนอกภาค
การเกษตรเป็นหลัก อีกทั้ง ภูมิภาคนี้ประสบปัญหาภัยแล้งต่อเนื่องประจำทุกปี นอกจากนี้
ครัวเรือนเกษตรกรยังมีความเปราะบางต่อความยากจนสูงและต่อเนื่อง รวมทั้งระดับความ
เปราะบางและความสามารถในการรับมือกับความเสี่ยงหรือความผันผวนของแต่ละครัวเรือน
แตกต่างกัน
ดังนั้น การศึกษาถึงระดับของผลกระทบของเหตุการณ์ดังกล่าวในทั้งในแง่ผลกระทบ
ด้านเศรษฐกิจ สังคม และความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือนเกษตรกร โดยเฉพาะ
ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปราะบางต่อเนื่องและซ้ำซากต่อความยากจน รวมทั้ง
รูปแบบการปรับตัวของชาวนาและปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการปรับตัวนั้น ผลการศึกษานี้จะ
ช่วยสะท้อนให้เห็นถึงผลของสถานการณ์ภัยแล้งและการระบาดของ COVID-19 ได้ทั้งใน
แง่ของผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม และการปรับตัวของครัวเรือนที่มีระดับความเปราะบาง
สถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม และสภาพแวดล้อมในการผลิตที่แตกต่างกัน และสามารถ
นำไปสู่การหามาตรการป้องกัน หรือทางเลือกในการกำหนดนโยบายในการช่วยเหลือชาวนา
แต่ละกลุ่มได้อย่างเหมาะสม

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร

หน้า3

วัตถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อศึกษาระดับผลกระทบด้านเศรษฐกิจและสังคมจากสถานการณ์ภัยแล้งและการ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ร่วมกับการประเมินความเปราะบางต่อความยากจนของครัวเรือน
ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำแนกตามสถานภาพทางเศรษฐกิจสังคม ระบบการผลิต
ทางการเกษตร และสภาพแวดล้อมทางการผลิตที่แตกต่างกัน รวมทั้งศึกษารูปแบบการปรับตัว
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจปรับตัวต่อสถานการณ์ภัยแล้งและการแพร่ระบาดของ COVID19 วิ เคราะห์ ปั จ จั ย บวกของครั ว เรื อนและชุ ม ชน และบทบาทของรัฐ บาลต่อ การบรรเทา
ผลกระทบและการปรับ ตัวของชาวนาในภาคตะวัน ออกเฉียงเหนือต่อภัยแล้ งและการแพร่
ระบาดของ COVID-19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว




ขอบเขตในการศึกษา

พิจารณาผลกระทบทางเศรษฐกิจและสังคมจากภัยแล้งและสถานการณ์การระบาด
ของ COVID-19 ต่อชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณซึ่งใช้ข้อมูล
ระดั บ ทุติ ย ภู มิ จากสำนั กงานเศรษฐกิ จ การเกษตร และฐานข้อ มูล ผู้ ป ระสบภั ยแล้ งของ
สำนักงานเกษตรจังหวัด ร่วมกับข้อมูลปฐมภูมิจากการสัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าวของ
เกษตรกร 8 จังหวัด ได้แก่ ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์ นครราชสีมา มหาสารคาม นครพนม
ศรีสะเกษ สุรินทร์ จำแนกตามสภาพแวดล้อมการผลิตในพื้นที่นาน้ำฝนและพื้นที่ชลประทาน
จำแนกตามระบบการผลิตของครัวเรือน และเปรียบเทียบผลกระทบต่อเกษตรกรในพื้นที่ที่
ประสบภัยแล้งและพื้นที่นอกเขตประกาศภัยแล้ง รวม 605 ครัวเรือน ร่วมกับการวิจัยเชิง
คุณ ภาพเพื่ อวิเคราะห์ บ ทบาทของชุม ชนและรัฐ บาลต่ อการบรรเทาผลกระทบและการ
ปรับตัวของชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อเกิดภัยแล้งและการระบาดของ COVID19 ทั้งในระยะสั้นและระยะยาว

“สัมภาษณ์เกษตรกรผู้ปลูกข้าว
ใน 8 จังหวัด คือ
ขอนแก่น ชัยภูมิ บุรีรัมย์
นครราชสีมา มหาสารคาม
นครพนม
ศรีสะเกษ สุรินทร์” พื้นที่ประสบ
ภัยแล้งและพื้นที่นอกเขตประกาศ
ภัยแล้ง รวม 605 ครัวเรือน
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เน้นศึกษาใน 3 ประเด็น คือ (1)
วัดความเปราะบางต่อความ
ยากจน, (2) ศึกษาปัจจัยที่
ส่งผลต่อการปรับตัวของ
เกษตรกร, (3) ศึกษาบทบาท
ของรัฐบาลต่อการบรรเทา
ผลกระทบ



กรอบแนวคิดในการศึกษา

การวัดความเปราะบางต่อความยากจน ใช้แนวทางการกําหนดให้ ครัวเรือนจะ
เปราะบางต่อความยากจนเมื่อรายได้ของครัวเรือนน้อยกว่าค่าใช้จ่ายขั้นต่ำที่จําเป็นต่อการ
ยังชีพหรือเส้นความยากจน โอกาสที่ครัวเรือนจะเปราะบางต่อความยากจนในปัจจุบันคือ
ความน่ าจะเป็ น ที่ค รัว เรือนจะมี รายได้ ในอนาคตน้อยกว่าเส้ น ความยากจน สำหรับ การ
ประมาณค่าสัมประสิทธิ์ความเปราะบางใช้วิธี three-step feasible generalized least
square (FGLS) พร้อมทั้ง ใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการทำสัมมนากลุ่มแบบ
เจาะจง เพื่อวิเคราะห์ความเปราะบางต่อความยากจน โดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ
ใช้วิธีการวิเคราะห์โดยการเปรียบเทียบเหตุการณ์ (constant comparison)
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการปรับตัวของเกษตรกรในสถานการณ์ภัยแล้งและการ
ระบาดของ COVID-19 จะวิเคราะห์โดยใช้แบบจำลองโลจิสติกส์ (Logistic Model) และ
โลจิสติกส์แบบมัลไทโนเมียล (Multinomial Logistic Model) เพื่อวัดถึงผลกระทบของตัว
แปรอิสระ เช่น ตัวแปรด้านเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ต่อการปรับตัวของเกษตรกร
6 รูปแบบ ได้แก่ การปรับเปลี่ยนชนิดของพืชที่ปลูก การลดหรือเพิ่มพื้นที่เพาะปลูก การ
ปรับเปลี่ยนอาชีพ การกู้ยืมสินเชื่อเพื่อการเกษตร การทำประกันชีวิต และการลดปริมาณ
การใช้จ่ายของครัวเรือน
การศึกษาบทบาทของรัฐบาลต่อการบรรเทาผลกระทบ (ระยะสั้นและระยะยาว)
โดยการวิเคราะห์ปัจจัยบวกและบทบาทของรัฐบาล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา (descriptive
statistics) รวมถึงใช้ข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสนทนากลุ่ม แบบเจาะจงเพื่อ
เป็นข้อมูลในการสนับสนุน


สรุปผลการศึกษา

พบว่า ในปี 2562 เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้งส่วนใหญ่กว่า 80% เป็น
เกษตรกรรายเล็ก โดยปริมาณผลผลิตและมูลค่าความเสียหายของผลผลิตข้าวแปรผันตรงกับ
ขนาดพื้นที่เพาะปลูก ปริมาณผลผลิตข้าวในปี 2562 ลดลงเฉลี่ย 1,757 - 4,661 กิโลกรัมต่อ
ครัวเรือน คิดเป็นมูลค่าผลผลิตที่เสียหาย 25,840 – 50,171 บาทต่อครัวเรือน ภัยแล้งยัง
ส่งผลให้เกษตรกร 30.12% ในพื้นที่ประกาศภัยแล้งมีผลผลิตข้าวไม่เพียงพอต่อการบริโภค
เกษตรกร 8.13% มีแหล่งอาหารลดลง คิดเป็นมูลค่าประมาณ 394 บาทต่อครัวเรือนต่อปี
รายได้จากภาคเกษตรของเกษตรกรในพื้นที่ประกาศภัยแล้งลดลงจาก 27.82% เหลือเพียง
20.49% ของรายได้ทั้งหมด

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
สรุปผลการศึกษา (ต่อ)
เกษตรกรในพื้นที่ชลประทานปรับตัวต่อปัญหาภัยแล้งมากที่สุด โดยการหยุดปลูก
ข้าว การหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม การปรับช่วงเวลาของการเพาะปลูก ลดจำนวนพื้นที่เพาะปลูก
ข้าว ปรับ การใช้พัน ธุ์ข้าว ปรับ ชนิ ดของพืช ที่ป ลู กแทนข้าว หรือหั นไปเลี้ยงสั ตว์และทำ
อาชีพอื่นนอกภาคการเกษตรในช่วงที่ขาดแคลนน้ำ อย่างไรก็ตาม เกษตรกรส่วนใหญ่กว่า
50% ไม่เคยทำประกันภัยพืชผล เพราะการจ่ายเบี้ยประกันเพิ่มต้นทุนการปลูกข้าว
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจปรับตัวของเกษตรกร พบว่า อายุ สภาพแวดล้อม
การผลิต จำนวนปีที่ประสบภัยแล้ง การปลูกข้าวเพื่อการค้า การมีรายได้หลักจากนอกภาค
การเกษตร การวางแผนขยายพื้นที่การผลิตในไร่นา การวางแผนให้ลูกหลานสืบทอดอาชีพ
เกษตรกรรม และจำนวนสมาร์ทโฟนในครัวเรือน มีผลกระทบต่อการตัดสินใจปรับตัวต่อภัย
แล้งอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
แม้ว่าที่ผ่านมารัฐบาลมีการดำเนินนโยบายและมาตรการต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาภัย
แล้ ง อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง แต่ ยั ง ไม่ ส ามารถแก้ ปั ญ หาในระยะยาวได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น เนื่ อ งจาก
ข้อกำหนดของบางโครงการไม่สอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร หรือการแก้ปัญหา
ไม่ตรงจุด ซึ่งการแก้ไขปัญหาภัยแล้งจำเป็นต้องมีการวางแผนระยะยาวและการลงทุนใน
การจัดการภัยแล้งในวงกว้าง โดยกระบวนการจัดสรรงบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้ง
ควรเริ่มต้นจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อออกแบบโครงการที่เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านภัยแล้งในแต่ละพื้นที่


สำหรับผลการศึกษาผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
พบว่า ครัวเรือนพ่อ/แม่เลี้ยงเดี่ยวได้รับผลกระทบมากที่สุด โดยรายได้ลดลง 33,889 บาท
ต่อปี หรือลดลงประมาณ 21.83% ของรายได้ทั้งหมด และครัวเรือนที่มีหัวหน้าครัวเรือน
เป็นเพศหญิงมีรายได้ลดลง เกษตรกรอายุน้อยมีสัดส่วนที่ได้รับผลกระทบมากกว่าสูงวัย
ในขณะที่ เกษตรกรส่ วนใหญ่ เห็ น ว่าการแพร่ร ะบาดทำให้ ความต้องการพื ช อินทรีย์ และ
อาหารปลอดภัยเพิ่มขึ้น เห็นว่าการทำเกษตรกรรมดีกว่าอาชีพอื่นเพราะได้รับผลกระทบ
น้อยกว่าและยังมีแหล่งอาหารสำหรับการบริโภค เกษตรกรประมาณ 15% มีการสำรอง
อาหารเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากกังวลว่าอาหารจะขาดแคลนและกังวลต่อประเด็นการเจ็บป่วย
ติดเชื้อ โดยส่ ว นใหญ่ นิ ย มซื้อ อาหารในท้ องถิ่น ใกล้ บ้ าน ซื้อจากผู้ ผ ลิ ต โดยตรง หรือซื้ อ
อาหารผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

หน้า5

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
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สรุปผลการศึกษา (ต่อ)
การเข้ าถึ งแรงงาน ปั จ จั ย การผลิ ต ชนิ ด อื่ น หรือ ช่ อ งทางการตลาดข้ าวไม่ ได้ รั บ
ผลกระทบมากนัก อัตราการย้ายกลับภูมิลำเนาในพื้นที่ ศึกษามีเพียง 0.14% ซึ่งมีเกษตรกร
ส่วนน้อยที่ตัดสินใจกลับบ้านแบบถาวรเพราะไม่ได้มีตำแหน่งงานรองรับ
การแพร่ระบาดทำให้เกษตรกรมีรายได้ลดลงแม้ว่าจะไม่มีปัญหาภัยแล้งแล้วก็ตาม
โดยเฉพาะแหล่งรายได้จากเงินส่งกลับและรายได้จากนอกภาคการเกษตร เกษตรกรตัวอย่าง
กว่าครึ่งหนึ่งมีรายได้ต่อหัวต่ำกว่าเส้นความยากจน โดยสัดส่วนคนจนเพิ่มขึ้นจาก 43.64%
ในปี 2562 เป็ น 49.59% ในปี 2563 โดยเฉพาะครัวเรือนที่มีแหล่ งรายได้หลั กจากการ
รับจ้างแรงงานในภาคเกษตรและครัวเรือนผู้สูงอายุ สัดส่วนเกษตรกรที่เปราะบางต่อความ
ยากจนเพิ่มขึ้นจาก 40.83% ในปี 2562 เป็น 59.17% ในปี 2563 เกษตรกรที่มีรายได้หลัก
จากเงิน ส่ งกลั บ มี สั ด ส่ ว นเกษตรกรที่ เปราะบางต่ อ ความยากจนสู งที่ สุ ด อย่ างไรก็ ต าม
เกษตรกรประมาณ 59% มีทรัพย์สินหมุนเวียนที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ทันที และใน
กรณี ที่ ร ายได้ ค รัว เรื อ นลดลงอย่ า งรวดเร็ ว ทรั พ ย์ สิ น หมุ น เวี ย นดั งกล่ าวสามารถเลี้ ย งดู
ครัวเรือนได้ประมาณ 6-12 เดือน โดยเกษตรกรประมาณหนึ่งในสามมีการวางแผนปรับตัว
เพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าว




ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย

ข้อเสนอแนะด้านปัญหาภัยแล้ง
1. การชดเชยความเสียหายจำเป็นต้องพิจารณาตามหลักฐานเชิงประจักษ์ร่วมด้วย
นอกเหนือจากการอ้างอิงข้อมูลการประกาศเขตภัยพิบัติ (ภัยแล้ง) ในภาพรวม และควร
พิจารณาประเด็นด้านความไม่เท่าเทียมกัน ลักษณะประชากรเข้ามาร่วมด้วย
2. การเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้เสริมในช่ว งที่ประสบปัญหาภัยแล้ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรทำการสำรวจเพื่อสนับสนุนพันธุ์สัตว์ที่เหมาะสมกับพื้นที่และตรง
กับความต้องการ
3. ควรมีมาตรการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่มีพื้นที่เพาะปลูกขนาดเล็ก (น้อย
กว่า 10 ไร่) ในการรับมือหรือบรรเทาผลกระทบจากภัยแล้ง เช่น การอบรมอาชีพ การสร้าง
โอกาสในการประกอบอาชีพเสริมนอกภาคเกษตร การให้ความช่วยเหลือด้านอาหาร การ
ส่งเสริมโครงการธนาคารข้าวชุมชนให้ขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่อง หรือการส่งเสริมการปรับตัว
ไปสู่อาชีพที่ได้รับผลตอบแทนสูงในภาคอุตสาหกรรมหรือบริการ
4. ควรให้ ค วามสำคัญ ในการสร้างความรับ รู้และการตระหนั กต่อ ปัญ หาภั ยแล้ ง
รวมถึงการเข้าถึงข้อมูล การคาดการณ์ ส ภาพภูมิอากาศ ตลอดจนความรู้ที่จำเป็นในการ
ปรับตัวเพื่อรับมือกับปัญหาภัยแล้ง โดยเฉพาะในพื้นที่ประสบภัยแล้งซ้ำซาก

จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
ข้อเสนอแนะด้านปัญหาภัยแล้ง (ต่อ)
5. ธ.ก.ส. ควรสร้างความเข้าใจและความตระหนักต่อความจำเป็นและประโยชน์
ของประกันภัยพืชผล ควรพิจารณาลดขั้นตอนในการทำประกันภัย รวมถึงสร้างช่องทาง
ให้สามารถเข้าถึงการทำประกันภัยพืชผลได้ง่ายขึ้น เช่น การทำประกันผ่าน application
ในสมาร์ทโฟน ตลอดจนการปรับรูปแบบการประกันภัยเน้นกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพใน
การจ่ายเบี้ยประกัน
6. การแก้ไขปัญหาควรพิจารณาลดผลกระทบตลอดห่วงโซ่อุปทาน จำเป็นต้อง
วางแผนระยะยาวและลงทุนการจัดการภัยแล้งในวงกว้าง ดังนั้นควรส่งเสริมให้เกษตรกร
สามารถปรับตัวเพื่อรับมือกับสภาวะภัยแล้งได้อย่างยั่งยืน เช่น สนับสนุนให้เกษตรกร
เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพภูมิอากาศในแต่ละช่วงเวลา การถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืช การส่งเสริมให้นำเทคโนโลยีทางการเกษตรสมัยใหม่ที่
เหมาะสม การบริห ารจัดการน้ำอย่างยั่งยืนทั้งในสถานการณ์ภัยแล้งและน้ำท่วม เป็น
มาตรการเชิงโครงสร้ างที่ จ ำเป็ น ที่ ต้องดำเนิ น การควบคู่ไปกั บมาตรการอื่ น และการ
ส่งเสริมองค์ความรู้ในการวางแผนการเพาะปลูกพืชอย่างเหมาะสม (การปลูกพืชที่ใช้น้ำ
น้อยในพื้นที่แล้งซ้ำซาก การปลูกพืชที่ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจในระดับสูง ) ซึ่ง
เป็นการสนับสนุนที่เน้นการเพิ่ มผลิตภาพในระยะยาว นอกจากนี้ กระบวนการจัดสรร
งบประมาณในการแก้ปัญหาภัยแล้งควรเริ่มต้นจากการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อ
ออกแบบโครงการที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการและสภาพปัญหาด้านภัย
แล้งในแต่ละพื้นที่
ข้อเสนอแนะด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19
1. การกำหนดมาตรการทางสังคมเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาด จำเป็ นต้องคำนึ งถึงความแตกต่างของลักษณะทางประชากร รวมถึงการ
พิจารณาปริมาณหรือระดับความช่วยเหลือตามขนาดของครัวเรือน
2. การสร้างโอกาสหรือตำแหน่งงานในพื้นที่ เช่น การส่งเสริมการขยายตั วของ
โรงงานอุตสาหกรรมไปยังพื้นที่ประสบภัยแล้ง และการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร ซึ่ง
เป็นมาตรการในระยะยาวที่สำคัญ ต่อการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวของ
เกษตรกรทั้งในและนอกภาคเกษตร
3. การเสริมสร้างความสามารถในการรับมือกับเหตุการณ์ความเสี่ยง (Risk) และ
ความไม่แน่นอน (Uncertainty) ในระยะยาวมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เช่น การส่งเสริมการ
ออมเงิน การทำประกันชีวิต หรือบริหารจัดการสินทรัพย์หมุนเวียน
4. สนับสนุนให้เกษตรกรปลูกพืชผสมผสาน โดยการจัดหาแหล่งน้ำของชุมชน
เพื่อให้มีน้ำในการเพาะปลูกพืช จะช่วยให้เกษตรกรปรับตัวสู่การทำเกษตรผสมผสานได้
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จดหมายข่าว งานวิจัยเชิงนโยบายเกษตร
ข้อเสนอแนะด้านสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 (ต่อ)
5. การให้ความช่วยเหลือด้านอาหารและโภชนาการต่อครัวเรือนแม่ /พ่อเลี้ยง
เดี่ย วมีความเร่งด่ว นมากกว่าครัวเรือนประเภทอื่น และหน่ว ยงานที่เกี่ยวข้องควรนำ
ข้อมูลแหล่งรายได้ของครัวเรือนเข้ามาร่วมในการกำหนดมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่
แตกต่างกัน
6. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการซื้ออาหารในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด เป็น
โอกาสในการพัฒ นาตลาดชุมชน สร้างการกระจายสินค้าและเพิ่มรายได้ให้ ชุมชน ซึ่ง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรใช้โอกาสนี้ส่งเสริมการพัฒ นาตลาดชุมชน โดยเฉพาะสินค้า
อินทรีย์และอาหารเพื่อสุขภาพ
7. หน่ ว ยงานที่ เกี่ ยวข้อ งควรจะเร่งประชาสั ม พั น ธ์ สร้างความตระหนั ก และ
จิตสำนึกสาธารณะ ร่วมกับระบบการขึ้นทะเบียนผู้กระทำผิด และการใช้มาตรการด้าน
กฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อลดการทุจริตคอรัปชั่นของประชาชนที่เข้าร่วมโครงการ
ความช่วยเหลือต่างๆ ของรัฐบาล
8. บทบาทระยะยาวของรัฐบาลในการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่
มีประสิทธิภาพที่สุดคือการจัดหาวัคซีนที่มีคุณภาพและเร่งทำความเข้าใจที่ถูกต้องในการ
รับวัคซีนเพื่อกระตุ้นอัตราการเข้ารับวัคซีนให้เพิ่มมากขึ้นผ่านกลไกของผู้นำชุมชนและ
อสม.

ผู้ที่สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
ได้ที่ www.agripolicyresearch.com
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