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SVN Asia (Thailand)

 เครือข่ายนักธุรกิจ นักวิชาการ และบุคคล ก่อตั้งขึ้นในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2540 มีการขับ

เคลื่อนอย่างจริงจังตลอด 12 ปีที่ผ่านมา SVN ตระหนักถึงความสำาคัญในการส่งเสริมการดำาเนินธุรกิจ

ด้วยจิตวิญญาณแห่งความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility) โดยประสานความ

ร่วมมือระหว่างองค์กรภาคเอกชน ภาครัฐ และองค์กรสาธารณประโยชน์ บนความสมดุลของหลักพื้นฐาน 

3P คือ People, Planet, Profit กิจกรรมหลักของ SVN ประกอบด้วย SVN Talk, SVN College, SVN Visit, 

SVN Award, Annual Conference และการผลิตวารสาร CSR Journal

 SVN มุ่งม่ันนำาสมาชิกก้าวไป เพ่ือสานพลังเครือข่ายนักธุรกิจเพ่ือสังคม และส่ิงแวดล้อม  

ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ สู่เป้าหมายในการดำาเนินธุรกิจ ควบคู่ไปกับการดูแลสังคมและ 

สิ่งแวดล้อม เพื่อความสมดุล ยั่งยืน เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังมีคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี

Social Venture Network Asia (Thailand)
เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

ฯพณฯ อานันท์ ปันยารชุน
H.E. Anand Panyarachun
Former Prime Minister



 

วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ
ประธานเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เอเชีย (ประเทศไทย)

 วันที่ 22 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นวันที่ ดร.ศศิน เฉลิมลาภ 
เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเดินเท้าจากป่าแม่วงก์มาถึงหอศิลป์ฯ
กรุงเทพ ด้วยระยะทาง 388 กิโลเมตร เพื่อคัดค้าน EHIA เขื่อนแม่วงก์
ที่ได้จัดท�ารายงานไม่ตรงกับข้อเท็จจริงโดยรวบรัดตัดความ
 เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) ได้เคยจัด
SVN Visit ป่าแม่วงก์ เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้ว เพื่อไปดู ไปรู้ ไปเห็น
ความจริงอย่างรอบด้าน และวินิจฉัยในฐานะผู ้ประกอบการธุรกิจที่
ใส ่ใจต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม SVN ไม่เห็นด้วยที่คณะรัฐมนตรีใน
รัฐบาลปัจจุบันมีมติเห็นชอบให้ด�าเนินการสร้างเขื่อนแม่วงก์ เมื่อวันที่ 10
เมษายน 2555 ด้วยงบประมาณ 13,280 ล้านบาท ขอคัดค้านให้หยุด
ด�าเนินการและฟังเสียงภาคประชาชน โดยค�านึงถึงผลกระทบทุกด้าน
อย่างจริงจัง
 บทความเด่นในฉบบันีว่้าด้วยเรือ่ง “ธรรมาภบิาล” อดุมคตใิน
ความกล้าหาญของภาคเอกชน มีประเด็นที่น่าสนใจ โดยเฉพาะแผนการ
ต่อต้านทจุรติคอร์รปัชัน่ในแผน CSR ของคณะกรรมการก�ากบัหลกัทรพัย์ 
และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ร่วมกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บรษิทัไทย (IOD) และภาคเีครอืข่ายต่อต้านคอร์รปัช่ัน มแีนวคดิทีจ่ะให้บรษัิท
จดทะเบียนในตลาดหลกัทรพัย์ทกุบรษิทัต้องเสนอ “แผนต่อต้านการทุจรติ
คอร์รปัชัน่” รวมอยูใ่นความรบัผดิชอบต่อสังคม (CSR)

บรรณาธิการบริหาร:  วีระเดช สมบูรณ์เวชชการ

บรรณาธิการ:  บังอร ไทรเกตุ

บรรณาธิการบทความ:  พิมพร ศิริวรรณ

บรรณาธิการศิลปกรรม:  อุทัย ชมพูพัชร

กองบรรณาธิการ:  สมศักดิ์ สีสรรณ์, กัณปภัส รุ่งพัฒนพานิชย์, กันตินันท์ เพียสุพรรณ, ณัฏฐวิเศษ พึ่งละออ, 

 เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์

ศิลปกรรม:  สมลักษณ์ รามโคกกรวด, ชินากร กุณา

พิมพ์ที่:  บริษัท พิมพ์ดี จำากัด

ติดต่อกองบรรณาธิการ:  บริษัท สร้างสื่อ จำากัด 17/118 ซ.ประดิพัทธ์ 1 ถ.ประดิพัทธ์ 

 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 

 โทรศัพท์ 0 2271 4339, 0 2279 9636  โทรสาร 0 2618 7838 

ติดต่อเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม: คุณมิฤันตี ศรีประสงค์ 08 4700 5506

ติดต่อโฆษณาหรือสนับสนุน:  บริษัท สร้างสื่อ จำากัด 
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“ธรรมาภิบาล” “ธรรมาภิบาล” 
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ฉบับที่ 33 กรกฎาคม-กันยายน 2556
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รายงานพิเศษ
CSR

เสาวรส มิตราปิยานุรักษ์ 
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นโยบายรับจำนำข้าวราคาสูงที่รัฐบาลอวดอ้างว่า

ทำเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้ ได้ลืมตาอ้าปากด้วยงบประมาณ

หลายแสนล้านบาทนอกจากจะส่งผลให้ประเทศไทยเสียแชมป์

ประเทศผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแล้วยังมีผลกระทบ

ต่อห่วงโซ่อุปทานของระบบข้าวทั้งหมดไม่ ให้เป็นไป

ตามครรลองของธุรกิจตั้งแต่ห่วงโซ่ชาวนาผู้ปลูกข้าว

เจ้าของที่ดินที่ ให้เช่าทำนาพ่อค้าโรงสี

ตลอดจนถึงผู้บริโภคข้าว
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ฉบับที่  33 กรกฎาคม-กันยายน 2556 

ดูเหมือนว่าปัญหาการรับจำนำข้าว กำลังใกล้จะ

ถูกลืม เครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (SVN) 

จ ึงจ ัดเสวนา SVN TALK ในหัวข ้อ ความจริงข้าว

ประเทศไทย ใครล่มจม...ใครร่ำรวย เมื ่อกลางปี  

ที ่ผ่านมา เพื ่อตอกย้ำความจริงที ่เป็นอยู ่และเกิดขึ ้น   

จากหลากหลายมุมมองของพ่อค้า ชาวนา และนักวิชาการ 

ดังนี้ 

“การค้าข้าวต้องอาศัยกลไกตลาดเป็นหลัก โดย

ให้มีการแข่งขันกันระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย” เป็นคำกล่าว

ของ นายวิชัย ศรีประเสิรฐ นายกกิตติมศักดิ์สมาคม  

ผูส่้งออกข้าวไทย มองว่าการใช้กลไกตลาดเป็นเร่ืองสำคัญ

ที่สุด หลายประเทศที่รัฐบาลเคยใช้นโยบายกำหนดราคา

ข้าวและผูกขาดเพียงผู้เดียวต่างก็หันมาใช้กลไกตลาด 

ไม่ว ่าจะเป็นจีน รัสเซีย เวียดนาม หรือแม้แต่พม่า   

ซึ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่ 2 พม่าภายใต้การปกครอง  

ของอังกฤษเคยเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวมากที่สุดในโลก

ก็เพราะใช้กลไกตลาด 

“แม้ใครจะมองว่ากลไกตลาดชั ่วร้ายอย่างไร   

แต่ทั ่วโลกเจริญขึ ้นมาได้ก็ด้วยกลไกตลาดนี ่แหละ”   

นายวิชัย ว่า  

ส่วนที่คนทั่วไปมองว่าพ่อค้าเอาเปรียบเกษตรกร 

และการแข่งขันการตัดราคากันทำให้ราคาสินค้าเกษตร

ตกต่ำทำให้เกษตรกรยากจน แต่พ่อค้าผู ้ส่งออกกลับ

“การผูกขาดการตั้งราคาของรัฐบาล
เป็นเรื่องที่ไม่ดีทำให้รายรับจากการส่งออกข้าว
ไปต่างประเทศหดหายไปราวปีละ4-5หมื่นล้าน
และยังต้องเสียค่าดอกเบี้ยในการเช่าโกดัง
เกือบ5หมื่นล้านรวมแล้วเป็นแสนล้านบาท”
ร ่ำรวย นายกกิตติมศักดิ ์สมาคมผู ้ส ่งออกข้าวไทย 

อธิบายว่า นั่นเป็นเรื่องของ volume ที่ใหญ่ 

“สมมติว่าพ่อค้าส่งออกข้าว 1 ล้านตันในราคา 

500 เหรียญ ได้กำไรแค่ 1% หรือ 5 เหรียญ แต่เมื่อนำมา

คูณกันแล้วจะได้ 5 ล้านเหรียญ จึงดูเป็นกอบเป็นกำ   

ในขณะที ่เกษตรกรที ่อยู ่ในเขตชลประทานก็ได้กำไร  

ไม่ต่ำกว่า 50% แต่ถามว่าทำไมยังจน นั่นเป็นเพราะ

ชาวนามีที่นาอยู่เพียงไม่กี่ไร่ เมื่อได้กำไรแล้วนำมาคูณ  

ก็จะได้เงินนิดเดียว ในทางกลับกัน ค่าเงินบาทที่ผันผวน

ข้ึนลงไม่แน่นอน ก็อาจทำให้พ่อค้าผูส่้งออกข้าวขาดทุนได้”  

นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าว

ต่อไปว่า การผูกขาดการตั้งราคาของรัฐบาลเป็นเรื่องที่  

ไม่ดี ทำให้รายรับจากการส่งออกข้าวไปต่างประเทศ

หดหายไปราวปีละ 4-5 หมื่นล้าน และยังต้องเสียค่า  

ดอกเบี้ยในการเช่าโกดังเกือบ 5 หมื่นล้าน รวมแล้วเป็น

แสนล้านบาท ซึ่งเงินจำนวนนี้น่าจะเอาไปแจกเกษตรกร

บรรยากาศในงาน 
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ท่ียากจนท่ีสุดในภาคอีสานดีกว่า แล้วปล่อยให้การค้าข้าว

เป็นไปตามกลไกตลาด ให้มีการแข่งขันกันตั้งราคา  

ด้านตัวแทนชาวนาจากบ้านกุดชุม จ.ยโสธร   

ชุธิมา ม่วงมั่น ผู ้จัดการโรงสีรักษ์ธรรมชาติ ซึ ่งเป็น  

โรงสีชุมชนที่ส่งเสริมให้ชาวบ้านทำเกษตรอินทรีย์และ

ลดละเลิกสารเคมีทุกชนิด มองว่าการทำนาสมัยก่อน

เป็นการผลิตเพ่ือยังชีพและอาศัยธรรมชาติ มีการเล้ียงสัตว์

เพื่อนำมูลมาใช้เป็นปัจจัยในการผลิตจึงไม่ต้องซื้อหา

เหมือนในปัจจุบัน แต่เมื่อมีการส่งเสริมการปลูกข้าวเพื่อ

การส่งออกตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ วิธีการผลิตของ

ชาวนาเปลี่ยน หันไปใช้สารเคมี เช่น ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง 

แทนปุ๋ยธรรมชาติมากขึ้น จึงทำให้ต้นทุนการปลูกข้าว

เพิ่มขึ้น  

“การใช้ปุ๋ยเคมีอาจจะได้ผลผลิตมากในระยะแรก 

และต้องเพิ ่มปริมาณการใช้มากขึ ้นในระยะต่อๆ มา   

ดังนั้น แม้จะมีผลผลิตสูงขึ้นก็จริงแต่ต้นทุนก็เพิ่มตามไป

ด้วย ครั ้นเวลาขายหากราคาตกต่ำก็ทำให้เกษตรกร  

มีรายได้น้อยกว่ารายจ่ายที่เกิดขึ้น ผลคือ เกิดปัญหา  

หนี้สิน และเมื่อเป็นหนี้ก็ต้องหารายได้ไปใช้หนี้ แต่การ

ทำนาไม่พอกิน จึงเกิดการอพยพแรงงานเข้าไปทำงาน  

ในเมืองมากขึ้น”  

ครั ้นมีโครงการรับจำนำข้าวราคาสูง ชาวนา  

ในภาคอีสานซึ่งส่วนใหญ่ทำนาปี ได้ปรับเปลี่ยนวิถีจาก

ทำนาปีเป็นนาปรัง มีการสูบน้ำจากแหล่งนำ้ธรรมชาติ  

มาใช้มากจนเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ และเมื่อ

เกษตรกรนำข้าวไปจำนำก็ไม่ได้ราคาตามที่ตั้งไว้ อย่าง

ข้าวหอมมะลิที ่ประกาศรับซื ้อ 20,000 บาท อาจจะ  

เหลือแค่ 13,000-14,000 บาท เพราะโดนหักค่าความชื้น  

และสิ่งเจือปน เมื่อหักลบต้นทุนแล้ว ชาวนายังคงเป็นหนี้

เหมือนเดิม และอาจเป็นหนี้มากขึ้น เพราะสินค้าอุปโภค

บริโภค ปัจจัยการผลิต ปุ๋ยเคมี ยาฆ่าแมลง ต่างปรับ

ราคาขึ้นหมดแล้ว  

ฝ่ายนักวิชาการอย่าง ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร   

น ักว ิชาการเก ียรติค ุณสถาบันว ิจ ัยเพื ่อการพัฒนา  

ประเทศไทย (TDRI) ได้กล่าวถึงนโยบายจำนำข้าวไว้

อย่างน่าสนใจว่า รัฐบาลไม่เคยบอกว่าขายข้าวในราคา

ตันละเท่าไร ขายข้าวไปกี่ตัน บอกแต่กำไร-ขาดทุน โดย

อ้างมาตลอดว่าเป็นความลับ อีกทั้งการเปิดเผยตัวเลข

ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังก็ไม่ตรงกัน 

แต่ถ้านำตัวเลขกระทรวงพาณิชย์มาพิจารณา ปรากฏว่า

ขายข้าวได้กิโลกรัมละ 10.21 บาท แต่ต้นทุนอยู ่ท ี ่

กิโลกรัมละ 33.62 บาท เท่ากับว่าขาดทุนกิโลกรัมละ 

23.41 บาท และถ้านำไปคูณจำนวนข้าวที่รับจำนำ ก็จะ

เห็นผลการขาดทุนเป็นแสนล้าน 

คนที ่ ได ้จากโครงการร ับจำนำข ้าวแยกเป ็น 

เกษตรกร 60% และ 33% ตกอยู่กับพ่อค้า พรรคพวก 
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โรงสี และนำไปอุดหนุนประชาชนให้ซื้อข้าวถูกประมาณ 

2% ซึ่งนโยบายอุดหนุนผู้บริโภคต้องทำให้ข้าวเปลือก  

มีราคาแพง ข้าวสารมีราคาถูก ถือเป็นนโยบายการเมือง

ที่ประสบความสำเร็จแต่ใช้ต้นทุนมหาศาล โดยใช้เงิน  

ซื้อข้าวเป็นแสนล้าน แล้วพยายามระบายข้าวออกตลาด

ในราคาต่ำ เพื่อให้ราคาขายปลีกในตลาดถูก  

ดร.นิพนธ์ ยังชี ้ให้เห็นถึงกระบวนการทุจริต

จำนำข้าวที่ใหญ่ที่สุด นั่นคือ การระบายข้าวออกจาก

โกดัง โดยวิธีแรกเป็นการระบายข้าวอย่างลับๆ ด้วยการ

ขายข้าวให้นายหน้าในราคาถูก และวิธีที่สอง จากเดิมที่

ต้องสีข้าวใน 7 วันแล้วส่งเข้าโกดัง ก็เปลี่ยนเป็นไม่ต้องสี   

เอาข้าวไม่ว่าจะเป็นข้าวเปลือกหรือข้าวสารไปขายได้เลย 

แล้วค่อยส่งไปทีหลัง โดยมีตัวช่วยตัวใหญ่ 2 ตัว 

ตัวช่วยที่หนึ่งคือ คณะอนุกรรมการกำกับการ

จำนำ ได้เปลี่ยนกฎเกณฑ์ให้นาปรังไม่ต้องสีแปรสภาพ   

7 วัน ถ้าโรงสีไหนมีข้าวเปลือกเยอะ ก็ให้ชะลอไว้ก่อนได้ 

ไม ่ต ้องส ่ง เอาไปขายได้ และตัวช ่วยที ่สองคือ   

คณะอนุกรรมการฯ อนุมัติให้กรมการค้าต่างประเทศ

ยอมให้มีการนำเข้าข้าวสารราคาถกูจากประเทศเพ่ือนบ้าน

ในช่วงที่มีการจำนำได้ทุกเดือน ทั้งที่เมื่อก่อนจะนำเข้ามา

ได้เฉพาะเดือนที่ไม่มีการเก็บเกี ่ยว นับเป็นการทุจริต

ระดับสูง ไม่ใช่ทุจริตระดับโรงสี ระดับโกดัง ระดับ

เกษตรกร แต่เป็นระดับนโยบาย การลดราคาจำนำข้าว

จึงเท่ากับเป็นการเฉือนเนื้อชาวนา แต่ปล่อยให้กลุ่มอื่น

หากินได้ต่อไป และการท่ีเวียดนามชิงลดราคาขายข้าวลง

เพราะรู้ว่าประเทศไทยจะเลิกนโยบายนี้ นอกจากนี้ ยังมี

ข้าวอยูใ่นโกดังจำนวนมหาศาล ซ่ึงรัฐบาลจะไม่รับซ้ือข้าว

เติมในสต็อกอีก แต่จะเร่งระบายข้าวออกมาแทน ทำให้

ราคาข้าวในอนาคตจะรูดลงมา  

“ส่ิงท่ีเรากลัวคือ เม่ือราคาลด โครงการรับจำนำข้าว

เป็นโครงการที ่ซื ้อข้าวจากชาวนาทั่วประเทศ 1 ล้าน  

ครัวเรือน แต่มีชาวนาอีก 3 ล้านครัวเรือนที ่อยู ่นอก

โครงการ ชาวนาเหล่านั้นจะเดือดร้อนทุกหย่อมหญ้า 

เพราะจะขายข้าวได้ในราคาที ่ถูกลง” น ักว ิชาการ  

ทีดีอาร์ไอกล่าว  

ดร.นิพนธ ์ ยังมองอีกว่า เวลานี้ชาวนานาปรัง

สนใจแต่จะปลูกข้าวให้ได้มากที่สุด ถึงขนาดรื้อสวนรื้อไร่

มาขยายที่ทำนา นั่นหมายความว่าพืชผลการเกษตรอื่นๆ 

ของประเทศกำลังจะร่อยหรอ เป็นการทำลายส่ิงท่ีเรามีอยู่

ด้วยการทำนาอย่างเดียว และอนาคตข้าวไทยจะลำบาก 

เพราะประเทศผู ้นำเข้าข้าวรายใหญ่อย่างฟิลิปปินส์ 

อินโดนีเซีย มีนโยบายเลี ้ยงตนเองและอุดหนุนการ  

ปลูกข้าวมากขึ้น ทำให้ผู้แข่งมีมากขึ้น แต่ผู้ซื้อจะน้อยลง 

ฉะนั้น ทางออกของไทยคือ 1. ทำตลาดข้าวคุณภาพที่มี

มูลค่าสูง ซึ่งเป็นหนทางที่ยากลำบากมาก และเกษตรกร

รายเล็กจะต้องรวมกลุ่มกันและประสานกับกลุ่มผู้บริโภค

ที่ยินดีซื้อของแพงแต่มีคุณภาพ 2. เกษตรกรไทยที่นับวัน

จะน้อยลงต้องเป็นเกษตรกรที่มีความรู ้ และต้องเป็น

เกษตรกรแปลงใหญ่ขึ้น 3. ออกไปจากภาคการเกษตร

และไต่เต้าขึ ้นไปเป็นชนชั ้นกลาง ซึ ่งจะทำให้มีที ่ดิน  

เหลือมากขึ้น สามารถเอาไปปลูกป่า ปลูกพืชพลังงาน 

และอื่นๆ ได้ 

ด้าน ดร.ณรงค์ เพ็ชรประเสริฐ อาจารย์ประจำ

หลักสตูรเศรษฐศาสตร์การเมือง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

กล่าวว่า นโยบายจะบรรลุได้ต้องควบคู่กับกระบวนการ 

แต่สำหรับนโยบายจำนำข้าวเพื่อช่วยเหลือชาวนาซึ่งเป็น

คนส่วนใหญ่ของชาติให้มีรายได้ดี แม้จะมีการขาดทุน  

ไปบ้างนั้น กระบวนการที่รัฐวางไว้กลับมีรูรั่วมากมาย ใน

ทางเศรษฐศาสตร์การเมือง นโยบายเปรียบได้กับสินค้า

ของรัฐบาลและผู้บริโภคก็คือเสียง เพราะฉะนั้นเมื่อเป็น

สินค้า ก็ต้องมีการลงทุนโฆษณา คือ ประกาศนโยบายดี

อย่างนั ้นอย่างนี ้ แต่แน่นอนว่าย่อมไม่พูดถึงข้อเสีย   

ซึ ่งหน้าที ่ของผู้บริโภคที่ต้องหาเอาเอง ซึ ่ง ดร.ณรงค์   

“รัฐบาลไม่เคยบอกว่าขายข้าวในราคาตันละเท่าไร
ขายข้าวไปกี่ตันบอกแต่กำไร-ขาดทุนโดยอ้าง
มาตลอดว่าเป็นความลับอีกทั้งการเปิดเผยตัวเลข
ของกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลัง
ก็ไม่ตรงกันแต่ถ้านำตัวเลขกระทรวงพาณิชย์
มาพิจารณาปรากฏว่าขายข้าวได้กิโลกรัมละ
10.21บาทแต่ต้นทุนอยู่ที่กิโลกรัมละ33.62บาท
เท่ากับว่าขาดทุนกิโลกรัมละ23.41บาท
และถ้านำไปคูณจำนวนข้าวที่รับจำนำ
ก็จะเห็นผลการขาดทุนเป็นแสนล้าน”
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ไปจำนำเพียง 2 ตัน และเมื่อนำไปจำนำก็ไม่ได้ราคา  

ตามที่ประกาศ อีกทั้งชาวนาแต่ละคนล้วนเป็นหนี้ ธกส. 

รายละ 4-5 หมื่นบาท ถ้านำข้าว 2 ตันไปจำนำ ธกส. ก็

จะตรวจสอบก่อนว่าชาวนาเป็นหนี้ ธกส. อยู่หรือเปล่า 

แต่ต่อให้จำนำก็ยังไม่พอใช้หนี้  

“ถ้าเราอยากช่วยชาวนาอย่างยั่งยืน ต้องไม่ใช่

การรับจำนำข้าว แต่เป็นการลดต้นทุนต่างหาก รัฐบาล

ควรช่วยดูแลเรื่องราคาปุ๋ย ราคายา ชาวนาเองก็ควรลด

ต้นทุนด้วยการลดการใช้ปุ๋ยใช้ยา และรัฐควรรับซื้อข้าว

เคมีแพงกว่าข้าวธรรมดา และเก็บภาษีพิเศษกับคนขาย

ปุ ๋ยขายยา แล้วนำเงินที ่ได้ไปตั ้งกองทุนเพื ่อสุขภาพ

ชาวนา” อาจารย์กล่าวทิ้งท้าย 

ขณะน้ีสังคมชนบท ชาวนาไทยกำลังจะลดน้อยลง 

ปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกข้าวมีอายุเฉลี่ยอยู่ที ่ 50-60 ปี   

ซึ่งในอีก 10 ปีข้างหน้าถ้าหมดคนรุ่นนี้แล้ว ใครจะทำนา 

กรณีนี้ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้ให้

ความเห็นไว้ว่า ตามหลักความเจริญของประเทศ จำนวน

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะค่อยๆ น้อยลง ที่ดินจะตกอยู่กับ  

คนไม่กี่กลุ่มคน 

ถึงตอนนั้นชาวนาก็จะไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของ

ประเทศอีกต่อไป 

ก็มองว่านโยบายจำนำข้าวทำไม่ได ้ เพราะปัญหา

โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทย  

คนส่วนใหญ่มักมองว่าเกษตรกรยากจน แต่ 

ดร.ณรงค์ พูดถึงข้อเท็จจริงที่เป็นอยู่ว่า ชาวนาบางราย  

มีที ่ดินมากและปล่อยให้เช่าทำนา และสามารถเก็บ  

ค่าเช่าได้ถึง 1 ใน 3 ของผลผลิตท่ีได้ต่อไร่ ชาวนาบางแห่ง

ในภาคกลางมีรายได้สุทธิถึงเดือนละ 5-6 หมื่นบาท แต่

ไม่จ่ายภาษีเพราะเป็นเกษตรกร และจากตัวเลขรัฐบาล  

ที่ระบุว่ามีครอบครัวเกษตรกร 5.78 ล้านครัวเรือนนั้น 

แท้จริงแล้วมีเพียง 3.9 ล้านครัวเรือน และเป็นชาวนา

จร ิงๆ แค่ 8 ล ้านคน และใน 3.9 ล ้านคร ัวเร ือน  

ก็เป็นชาวนาอีสาน 2.39 ล้านครัวเรือน ซึ ่งส่วนใหญ่  

ทำนาปีเป็นหลัก 

ในการรับจำนำข้าวปี 54-55 ชาวนาปีจะผลิตข้าว

ได้ 21 ล้านตัน แต่จำนำแค่ 6.95 ล้านตัน แทบจะไม่ถึง   

1 ใน 3 ในขณะที่ชาวนาปรัง 6 แสนล้านครัวเรือนจำนำ

ไป 14 ล้านตัน ทั้งที่ผลิตได้ 11 ล้านตัน ได้เงินไป 2 ใน 3 

จึงเกิดคำถามว่า 3 ล้านตันนั้นออกมาจากไหน นี่แปลว่า

เงินส่วนน้อยไปตกอยู ่ที ่คนส่วนมาก แต่เงินส่วนมาก  

กลับไปอยู่ที่คนส่วนน้อย แสดงว่าที่รัฐบาลบอกว่าทำเพื่อ

คนส่วนใหญ่จึงไม่เป็นความจริง  

จะเห็นได้ว่าชาวนาปรังที่มีฐานะปานกลาง-รวย

จะได้ประโยชน์สูงส ุด แต่ชาวนาปีจนๆ แถวอีสาน  

กลับไม่ได้ประโยชน์ เพราะผลิตข้าวโดยเฉลี ่ยได้แค่   

8 ตันต่อครัวเรือน ซ่ึงส่วนใหญ่จะเก็บไว้กินเอง มีเหลือพอ
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นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู ้จ ัดการ 
บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบกรมธรรม์
ประกันภัยความเสี ่ยงภัยทร ัพย์ส ิน (IAR) แก่กลุ ่ม  
ศิร ิราชพยาบาล โรงพยาบาลศิร ิราช ทุนประกันภัย
จำนวนรวมทั ้งสิ ้น 22,718,000,000 บาท โดยมีคณะ  
ผู้บริหารคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นผู้รับมอบ 
นำโดย ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร คณะบดี   
รศ.ดร. รัชนีกร กัลล์ประวิทธ์ รองคณบดีฝ่ายทรัพย์สิน
และพัสดุ รศ.นพ.พันธุ์ศักดิ์ ลักษณบุญส่ง รองคณบดี

ฝ่ายบริหาร และ อ.นพ.เข็มชาติ หวังทวีทรัพย์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและพัสดุ ณ โรงพยาบาลศิริราช  


เมืองไทยประกันภัย มอบกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินแก่กลุ่มศิริราชพยาบาล 

นายประภาส ทองสุข (ขวา) ผู ้ช ่วยกรรมการผู ้จ ัดการใหญ่   
ด้านสื่อสารองค์กร ตัวแทนจากธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย มอบคอมพิวเตอร์ 
จำนวน 10 เครื่อง ให้แก่โรงเรียนตาดีกา จังหวัดปัตตานี ซึ่งเป็นโรงเรียน  
สอนศาสนา ประจำมัสยิด ในโครงการ “ธารน้ำใจสู่เยาวชน นักเรียน 
ทหาร และพลเรือน ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” ณ ค่ายทหาร 
พล.ร15 ต.บ่อทอง อ.หนองจิก จ.ปัตตานี โดยร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจปัตตานี 
และครอบครัวข่าว 3 เพื่อช่วยสร้างพื้นฐานการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชน 
พัฒนาความสัมพันธ์อันดี และสร้างอนาคตที่ดีให้แก่เยาวชนรุ่นใหมใ่นพื้นที่  


ซีไอเอ็มบี ไทย มอบคอมพิวเตอร์ให้โรงเรียนตาดีกา จ. ปัตตาน ี

SCG ร่วมทำความสะอาดชายหาดในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 11 

ทุกวันเสาร์ที ่ 3 ของเดือนกันยายนทุกปี อาสาสมัคร  
จำนวนหลายแสนคนทั ่วโลกในนามของ International Coastal 
Cleanup หรือ ICC จะพร้อมใจกันร่วมทำความสะอาด เก็บขยะ  
ทั ่วชายหาด ทะเลสาบ มหาสมุทรรวมไปถึงลำธารทั ้งบนบก  
และใต้น้ำ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการรักษาทะเลและมหาสมุทร  
อันเป็นทรัพยากรของมนุษยชาติ อาสาสมัครเหล่านี้ประกอบไปด้วย
ทุกเพศทุกวัยจากทุกทวีปทั่วโลกรวมตัวกัน 

เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด และกลุ่มผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและ
บ้านฉาง รวมกว่า 3,000 คน จึงร่วมกันจัดงานวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล ครั้งที่ 11 หรือ International Coastal Cleanup Day 
บริเวณหาดแม่รำพึง ตำบลบ้านเพ/ตำบลตะพง ระยะทาง 8 กิโลเมตร และ หาดน้ำริน-หาดพยูน ตำบลบ้านฉาง   
ระยะทาง 3.5 กิโลเมตร รวมระยะทางทั้งหมด 11.5 กิโลเมตร เพื่อร่วมทำความสะอาดเก็บขยะทั่วชายหาดแม่รำพึง   
ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักของจังหวัดระยอง 



Jungceylon CSR ปล่อยพันธุ์ปลา 

ประวิช จรรยาสิทธิกุล ประธาน  
เจ้าหน้าที่บริหาร ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต ร่วมกับ ธวัช ศรีวีระชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมง
ชายฝั ่งภูเก็ต กำนันตำบลป่าครอก และคณะครูนักเรียนจากโรงเรียนบ้านบางโรง จ.ภูเก็ต ร่วมกิจกรรม 
Jungceylon CSR เพื่อสังคม ด้วยการปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ และปลาทะเลสวยงามกว่า 10,000 ตัว เพื่ออนุรักษ์และ
ขยายพันธ์ุสัตว์น้ำในทะเลให้เพิ่มขึ้น เนื่องในวันทะเลโลก (World Ocean Day) ประจำปี 2556 ณ ท่าเรือบางโรง จ.ภูเก็ต 

กปน. มอบทุน และอุปกรณ์ดักขยะ ร่วมอนุรักษ์แหล่งน้ำ 

นายเชาวรินทร์ กิ่งแก้ว ผู ้ช่วยผู ้ว่าการการประปา
นครหลวง (ที่ 2 จากขวา) มอบทุ่นดักขยะ และทุนสนับสนุน  
การศึกษา 15,000 บาท แก่โรงเรียนวัดดาวเรือง อ.สามโคก 
จ.ปทุมธานี ภายใต้กิจกรรมเสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน
ต้นน้ำ เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้ำให้มีสภาพดี มีภูมิทัศน์  
ที ่สวยงาม พร้อมปลูกจิตสำนึกให้แก่เยาวชน ในการอนุรักษ์
แหล่งน้ำภายในชุมชนของตนเองอย่างยั่งยืน 
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สยามลวดเหล็กจัดปลูกป่า

บริษัท สยามลวดเหล็กอุตสาหกรรม จำกัด อ.บ้านค่าย จ.ระยอง   
ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าชุมชน เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว และสร้างระบบนิเวศที่เหมาะสม
ให้ก ับท้องถิ ่น อ ีกทั ้งเพ ื ่อเป ็นการจัดตั ้งกองทุนธนาคารชุมชน ในโครงการ   
“การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง” (School-BIRD Project) 
กิจกรรมนี้ประกอบด้วยพนักงานสยามลวดเหล็กฯ พนักงานบริษัท ที เอส เอ็น ไวร์ 
ผูน้ำชุมชน ชุมชน ผูต้้องขังเรือนจำเขาไม้แก้ว คณะครนัูกเรียนโรงเรียนบ้านหนองละลอก 
ที่มาเข้าร่วมการปลูกป่าในครั้งนี้จำนวนมาก 


“ไทยเบฟ” มอบเงิน 1 ล้านบาท 

กรรมการผู ้อำนวยการใหญ่ มอบเง ิน 1 ล ้านบาท   
ร ่วมสมทบทุนโครงการผ่าต ัดข ้อเข ่าข ้อสะโพกเพื ่อพระภิกษุ  
สามเณร นักบวชในศาสนาต่างๆ และผู้ยากไร้ เฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
86 พรรษา ภายใต้การดำเนินงานของมูลนิธิโรงพยาบาล 50 พรรษา 
มหาวชิราลงกรณ ์ โดยม ี นายสุวัจน ์ ลิปตพัลลภ ประธาน  
คณะอนุกรรมการจัดหาทุน เป็นผู ้แทนรับมอบ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์กองทัพบก  
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กลุ่มเอ็กโก คว้าโล่และเกียรติบัตรมาตรฐานมงกุฎไทย

กฟผ. กับการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 

บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็กโก กรุ๊ป นำโดย นายพงศพัศ 
เทพประเทืองทิพย ์ (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจในประเทศ 3 รับมอบโล่และ
เกียรติบัตรมาตรฐานมงกุฎไทย จากนายวิเชษฐ์ เกษมทองศรี (ขวา) รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่คณะกรรมการ
องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ได้มีมติรับรองให้   
4 โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในกลุ่มเอ็กโก ได้แก่ โรงไฟฟ้า “เอสพีพี ทู” จ.สระบุรี “เอสพีพี ทรี” จ.ศรีสะเกษ   
“เอสพีพี โฟร์” อยู ่บริเวณรอยต่อระหว่าง จ.ศรีสะเกษ และ จ.อุบลราชธานี และ “เอสพีพี ไฟว์” จ.ร้อยเอ็ด   
เป็นโครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาดในประเทศไทย และผ่านการรับรองเป็นโครงการตามมาตรฐานมงกุฎไทย   
ในกิจกรรมชดเชยคาร์บอน CSR รูปแบบใหม่ ช่วยไทยลดโลกร้อน ณ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน 


การไฟฟ้าฝ ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) จ ัดงาน   
20 ปี DSM การจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า โดยมี พล.ต.ท.วเิชยีรโชต ิ  
สุกโชติรัตน ์ ผู ้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพลังงาน เป็นประธาน   
พร้อมด้วยนายคุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน และ 
นายสุนชัย คำนูณเศรษฐ์ ผู ้ว ่าการ กฟผ. ร ่วมเป็นสักขีพยาน   
โดยตลอดระยะเวลาดำเนินงาน 20 ปี ของการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้า 
กฟผ. สามารถสร ้างผลสำเร ็จลดปร ิมาณกำลังไฟฟ้าในระบบ  
กว่า 3,000 เมกะวัตต์ ลด CO2 ได้ 10.7 ล้านตัน 

พร้อมกันนี้มีการจัดพิธีลงนามความร่วมมือและมอบโล่โครงการฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 แก่ผู้ประกอบการ 
และเปิดตัว Application เบอร์ 5 ในระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน เพื่ออำนวยความสะดวกในการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์เบอร์ 5 

ปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท ปี 3 

นายชาญวิทย์ จารุสมบัต ิ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่
ดั ๊บเบิ ้ล เอ มอบต้นกระดาษในโครงการ “ปลูกต้นกระดาษ   
ปลูกปัญญาโรงเรียนในชนบท ปี 3” ให้กับโรงเรียนชุมชน  
วัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” จ.พิจิตร หนึ่งใน 80 โรงเรียนที่ได้  
รับเลือกเข้าร่วมโครงการ นำไปปลูกจำนวน 500 ต้น ในพื้นที่ว่าง
ของโรงเรียนเพื่อเป็นทุนพัฒนาการศึกษาและช่วยลดโลกร้อน 
พร้อมกันนี้ได้มอบหนังสือ ตู้หนังสือและอุปกรณ์ดนตรีแก่โรงเรียน 

โครงการ “ปลูกต้นกระดาษ ปลูกปัญญาโรงเรียน  
ในชนบท ปี 3” เป็นความร่วมมือระหว่าง ดั๊บเบิ้ล เอ กับสถาบัน

สิ่งแวดล้อมไทย ธนาคารกรุงไทย อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ และบริษัทสยามดนตรียามาฮ่า จำกัด จัดขึ้นเพื่อสนับสนุน  
ให้โรงเรียนในชนบท รู้จักใช้พื้นที่ว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ ช่วยสร้างรายได้เพื่อเป็นทุนนำมาพัฒนาโรงเรียนและ  
การศึกษาของเยาวชน อีกทั้งเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและความร่มรื่นให้โรงเรียน ช่วยลดปัญหาโลกร้อนอีกด้วย  




สนใจรายละเอียด โครงการ รถเข็นนิทาน สานความห่วงใย 
ติดต่อ โทร. ๐-๒๘๘๑-๑๗๓๔ ต่อ ๑๒ หรือ ศูนย์บริจาคมูลนิธิเด็ก ๐-๒๘๑๔-๑๔๘๑ ถึง ๗ อีเมล : children@ffc.or.th เว็บไซต์ : www.ffc.or.th





เราไม่มีปัญญาที่จะมีเงินถึงล้าน

แต่เราก็สามารถทำ�ประโยชน์
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