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รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง: กรณี ศึกษาจังหวัด
พระนครศรี อยุธยา สุ พรรณบุรี และชัยนาท
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รายงานวิจยั ฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจากสานักงานกองทุนส่ งเสริ มการสร้าง
สุ ขภาพและมูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
ภายใต้โครงการการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สินสู่
การผลิตอาหารอย่างยัน่ ยืน
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คำนำ
งานวิจยั เรื่ องสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง: กรณี ศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สุ พรรณบุรี
และชัยนาท มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู้และสถานการณ์ของการทานา
เช่าในภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ านาเช่า และ 3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์โอกาสในการปรับตัวของเกษตรกรผูท้ านาเช่ าไปสู่ การผลิ ตที่ ยงั่ ยืน โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ มีขอบเขต
การศึกษา 1) สภาพและลักษณะการทานาเช่าในพื้นที่ภาคกลาง 2) ปั ญหาและอุปสรรคของชาวนาที่ทานาเช่า
ในพื้นที่ภาคกลาง และ 3) รู ปแบบการปรับตัวของชาวนาที่ทานาเช่าในพื้นที่ภาคกลาง
งานวิจยั ชิ้ นนี้ ทาการเก็บข้อมูลจากการเอกสารงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และวิถีการเพาะปลูกแบบตลาดเข้มข้นเพื่อจัดทากรอบการวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูลเชิ งประจักษ์จากการ
จัดทาแบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทานาเช่าในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท พระนครศรี อยุธยา และ สุ พรรณบุรีซ่ ึ งเป็ นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศและมีการ
ทานาเช่าอย่างกว้างขวาง การสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงไปยังชาวนาที่ทานาเช่า ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั พยายามกระจายกลุ่มตัวอย่างปริ มาณการทานาเช่าจากจานวนการเข่าที่นาน้อยไปยังจานวนการเช่าที่นา
มาก ในส่ วนของการวิเคราะห์ งานวิจยั ชิ้นนี้ผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติพรรณนา (การวัดตัดขวาง) และสถิติอนุมาน (T-Test) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและ
ลักษณะของความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงกฎหมายและโครงการของภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาที่ทานาเช่ายังไม่ทราบกฎหมายและโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมากนัก
ทาให้เกิดปั ญหาความเหลื่ อมล้ าในโอกาสการเข้าถึงโรงการของรัฐบาลและการเสี ยสิ ทธิ ในการได้รับความ
คุ ม้ ครองตามพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เช่ น สิ ทธิ ในการได้รับการลดค่าเช่ า
หากประสบภัยธรรมชาติ จนไม่ได้ผลผลิ ตตามที่ ตกลงไว้กบั เจ้าของที่ ดิน เป็ นต้น ในส่ วนของปั ญหาของ
ชาวนาที่ทานาเช่า ปั ญหาหลักคือปั ญหาหนี้ สินทั้งหนี้ สินจากการลงทุนในการเพาะปลูกและหนี้สินนอกภาค
การเกษตร ท าให้ชาวนามี หนี้ สินจนไม่ส ามารถจ่ายเงินต้นได้และต้องทานาเช่ าอย่างเข้ม ข้นโดยปลู กใน
ปริ มาณมากและพยายามเช่าที่นาเพิ่มขึ้น ชาวนาไม่มีอานาจในการต่อรองในการเช่ านาต้องยอมรับเงื่ อนไข
ของเจ้าของที่นา ชาวนาบางส่ วนไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ทาให้ขาดโอกาสในการ
ปรับตัว
อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่ทานาเช่ าพยายามปรับตัวเพื่อแก้ไขปั ญหาของตนเอง รู ปแบบการปรับตัวมี
ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอรับความช่ วยเหลื อจากโครงการของภาครัฐ การเริ่ มทาการเพาะปลู กข้าวปลอด
สารเคมีและข้าวอินทรี ย ์ การทายาปราบศัตรู พืชและปุ๋ ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก เป็ นต้น
งานวิจยั ชิ้ นนี้ มีขอ้ เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกโดยมีมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อลดปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกต่าซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ของชาวนา ลดระดับความเหลื่อมล้ าในการ
เข้าถึงโครงการของภาครัฐโดยสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชาวนาในขั้นตอนการนานโยบายไปปฏิบตั ิใน
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พื้นที่เพื่อตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา การสนับสนุ นการทาเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างจริ งจังและ
ครบวงจรการผลิตและการตลาดเพื่อให้ชาวนาสามารถขายผลผลิตของตนเองได้แน่นอน การสนับสนุ นการ
ปรั บ ตัวของชาวนาที่ ท านาเช่ าอย่างจริ งจัง เช่ น การให้ ทุ น สนับ สนุ นการพัฒ นายาปราบศัตรู พื ช และปุ๋ ย
ชีวภาพ การจัดหาตลาดข้าวอินทรี ยท์ ี่แน่นอนให้ชาวนา
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บทที่ 1
บทนำ
1.1 ทีม่ ำและควำมสำคัญของปัญหำ
ข้าวเป็ นพืชอาหารหลักของสังคมไทยมายาวนานและเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ ทารายได้เข้าประเทศมา
อย่างต่อเนื่ องจนทาให้ไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวหลักของตลาดโลกและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก ข้าวยังเป็ น
บ่ อเกิ ดของวัฒ นธรรมไทยในหลาย ๆ ด้าน จนประเทศไทยสามารถน ามาเป็ นสิ่ ง ที่ ดึ งดู ดนัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นจานวนมาก ดังนั้นชาวนาเพาะปลูกข้าวซึ่ งเป็ นกลุ่มเกษตรที่มี
ความส าคัญ ต่ อ สั ง คมไทยในฐานะผูผ้ ลิ ตอาหารที่ ส าคัญ และเป็ นกลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
สังคมไทยควรจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
อย่างไรก็ตาม ชาวนากลับกลายเป็ นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปั ญหาหลายประการไม่วา่ จะเป็ นปั ญหา
ราคาผลผลิตตกต่า ปัญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ปั ญหาการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการขาย
ผลผลิต และปั ญหาการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของโครงการภาครัฐ ทาให้ชาวนาหลายกลุ่มเดือดร้อน หนึ่งใน
กลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดกลุ่มชาวนาผูเ้ ช่านาซึ่ งไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเองหรื อมีที่ดิน
ทากินในจานวนน้อยและต้องเช่ าที่นาผูอ้ ื่นทานา ชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบปั ญหาและความยากลาบากในการ
เพาะปลูกและการขายผลผลิต นอกจากนี้ กลุ่มชาวนาผูเ้ ช่านายังเจอปั ญหาความเหลื่อมล้ าในด้านต่าง ๆ เช่ น
การเข้าไม่ถึงทุนการเพาะปลูก การเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ หรื อการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในด้านการ
เพาะปลูกและการขายผลผลิต จนทาให้กลุ่มชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบกับความยากลาบากในการปรับตัวหรื อ
กลายเป็ น “กลุ่มเปราะบาง (Precarious Group)” ในภาคการเกษตร
ปั ญ หาเรื่ อ งที่ ดิน ท ากิ น ของเกษตรกรนั้น มี ค วามสลับ ซับ ซ้ อ น เกี่ ย วพัน กับ หลายปั จจัย ทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ งการรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ ของเกษตรกรผูท้ านาเช่า เงื่อนไข
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการปรับตัวของเกษตรกร เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั นั้นมีความ
จาเป็ น สาหรับการพัฒนานโยบายที่นาไปสู่ การแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรได้อย่างยัง่ ยืน

1.2 วัตถุประสงค์ กำรวิจัย
1) ศึกษาและอธิบายสถานการณ์ของการทานาเช่าในภาคกลาง
2) ศึกษาและอธิบายเงื่อนไขและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ านาเช่า
3) วิเคราะห์โอกาสในการปรับตัวของเกษตรกรผูท้ านาเช่าไปสู่ การผลิตที่ยงั่ ยืน
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้ชาวนาผูเ้ ช่านาได้มีโอกาสในการปรับตัวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในอนาคต
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1.3 คำถำมกำรวิจัย
1) สถานการณ์การทานาเช่าในเขตภาคกลางมีลกั ษณะอย่างไร?
2) ปั จจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ านาเช่าที่นาไปสู่ ความเหลื่ อมล้ าระหว่างเกษตรกรผูท้ านาเช่ ากับ
เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ?
3) ความพยายามในการปรับตัวของเกษตรกรผูท้ านาเช่าในภาคกลางมีลกั ษณะอย่างไร?

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ
ขอบเขตของกลุ่ มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรผูท้ านาเช่ า ใน 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี จัง หวัดพระนครศรี อยุธ ยา และจังหวัดชัย นาท (ดู รายละเอี ย ดบทที่ 4) ในส่ วนของขอบเขต
การศึกษา ผูว้ ิจยั ทาการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทานาเช่ าเพื่อกาหนดกรอบการวิเคราะห์
โดยใช้ 3 แนวคิด (ดูรายละเอียดบทที่ 2) ได้แก่ 1) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความลาเอียงต่อเขต
เมือง (Urban Bias) ซึ่ งอธิ บายผลกระทบทางลบของการกาหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิ งเดี่ยว
เพื่อการพาณิ ชย์อย่างเข้มข้น ทาให้ชาวนาชาวนาต้องพึ่งพาการช่ วยเหลื อของรั ฐและทาให้เกิ ดภาวะความ
เหลื่ อมล้ าในกระบวนการผลิ ต 2) แนวคิดเสรี นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ซึ่ งเป็ นรากฐานความคิดที่สาคัญ
ต่อการกาหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิ ตพืชเชิ งเดี่ ยวเพื่อการพาณิ ชย์อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
ส ารวจลัก ษณะการก าหนดนโยบายข้า วของไทยเพื่ อ วิ เคราะห์ ปั จ จัย ที่ ท าให้ เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ า ใน
กระบวนการผลิตข้าวของไทยอีกด้วย (ดูรายละเอียดบทที่ 2)
เมื่อผูว้ ิจยั ได้กรอบการวิเคราะห์แล้ว ผูว้ ิจยั ทาการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 แบบ
(ดูรายละเอียดบทที่ 4)
- ผูว้ จิ ยั ทาการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Individual Interviews)
- สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับเกษตรกรที่ ทานาเช่ าเป็ นหลัก ชาวนาที่มีการปรับตัว
และเจ้าของที่นา
- ทาการเก็บข้อมูลพื้ นฐานของกลุ่ มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสอบถามโดยเลื อกกลุ่ มตัวอย่าง จาก
ระดับการถือครองนาเช่า เป็ นเกณฑ์หลักการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในด้านขอบเขตของระยะเวลา ผูว้ จิ ยั ได้เริ่ มทาการวิจยั ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม
2562 ตารางที่ 1.1 แสดงกรอบระยะเวลาการทาการศึกษา
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ตำรำงที่ 1.1: กรอบระยะเวลำกำรศึกษำ 9 เดือน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กาหนดกรอบการศึกษา และประเด็นการเก็บข้อมูล
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลในพื้นที่ และเขียนรายงานการวิจยั
การนาเสนอความก้าวหน้างานวิจยั
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ส่ งร่ างรายงานวิจยั
การนาเสนอผลการศึกษา

ระยะเวลำ
กรกฎาคม 2561
สิ งหาคม 2561
สิ งหาคม-พฤศจิกายน 2561
ธันวาคม 2561
มกราคม 2562
กุมภาพันธ์ 2562
มีนาคม 2562

1.5 ผลทีค่ ำดว่ ำจะได้ รับ
1) ข้อมูลสถานการณ์การทานาเช่าที่เป็ นปั จจุบนั ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
2) ข้อมูลเงื่อนไข ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ านาเช่า และโอกาสในการปรับตัว เพื่อความยัง่ ยืนของ
การผลิต
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนทางการผลิตของเกษตรกรผูท้ านาเช่า
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บทที่ 2
สำรวจทฤษฎีกำรพึง่ พำ นโยบำยข้ ำวของไทย และงำนวิจยั ด้ ำนกำรเปลีย่ นแปลงวิถกี ำร
เพำะปลูก
2.1 บทนำ
การพัฒนาและส่ งเสริ มข้าวของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยการกาหนดนโยบายข้าวของไทยมีลกั ษณะบนลงล่าง (Top-Down) ซึ่ งรัฐส่ วนกลางกาหนดนโยบายผ่าน
หน่ วยงานราชการด้านการเกษตรและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ในขณะที่ชาวนาไม่
ค่อยมีบทบาทในกระบวนการกาหนดนโยบายมากนัก รัฐพยายามส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
มากขึ้ นซึ่ งทาให้ชาวนามี ภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลู กมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐยังเน้นการดาเนิ นนโยบาย
อุดหนุ นระยะสั้น (Short-Term Subsidy) โดยให้เงินสดแก่ชาวนาเฉพาะฤดูกาลเพาะปลูก (จามะรี เชี ยงทอง,
2560; Laiprakobsup, 2014) ทาให้ชาวนาพึ่งพาการช่ วยเหลื อของรัฐในด้านการเพาะปลู ก (ขวัญตา เบ็ญจะ
ขันธ์ และคณะ, 2557) และเกิ ดภาวะความเหลื่ อมล้ าเชิ งนโยบาย (Policy Inequality) โดยชาวนาที่มีรายได้
น้อย เช่น ชาวนาที่ทานาเช่ า มีแนวโน้มจะเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐได้ยากกว่าชาวนาที่มีฐานะดี กว่า
หรื อเจ้าของปั จจัยการเพาะปลูก เช่น เจ้าของที่ดิน (Laiprakobsup, 2017) การกาหนดนโยบายข้าวของไทยจึง
ทาให้เกิดสภาวะความเหลื่อมล้ าในการผลิตและเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็ น
พืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้น เช่น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง จึงจาเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์แนวคิดที่เป็ นต้นตอของการ
กาหนดนโยบายข้าวของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
บทที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ในการสารวจแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อชาวนาที่ทา
นาเช่ าและปั ญหาความเหลื่ อมล้ าที่ เกิ ดขึ้ น ในกระบวนการผลิ ตข้าวของไทย แนวคิ ดเสรี นิยมใหม่ (NeoLiberalism) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความล าเอี ยงต่อเขตเมื อง (Urban Bias) และแนวคิดเสรี
นิ ยมใหม่ (Neo-Liberalism) ที่ผวู้ ิจยั นามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของการทานาเช่าเพราะต้นตอของปั ญหา
ความเหลื่อมล้ าในการทานาเช่า (โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง) ซึ่ งผลักดันให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อป้ อนผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ ตลาดการบริ โภคและอุตสาหกรรม
นโยบายการเกษตรในลักษณะดังกล่าวมุ่งหวังว่าการผลิตในปริ มาณมากจะทาให้เกษตรกรมีรายได้
สู งขึ้น การกาหนดนโยบายข้าวก็ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดความทันสมัยใหม่และเสรี นิยมใหม่เช่นกันโดยให้
ชาวนาเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพต่าในปริ มาณมาก อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยวกลับส่ งผลกระทบ
ด้านลบต่อเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น ทาให้ชาวนามีหนี้ สิ้นมากขึ้นจากการเพาะปลูก หรื อทาให้ชาวนาต้อง
พึ่งพารัฐในการเพาะปลูก นอกจากนี้ บทที่ 2 ยังสารวจงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงของชาวนา
ไทยในด้านวิถีการเพาะปลูกซึ่ งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการจากวิถีการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์ที่
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เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้น ส่ วนที่ 2.2 สารวจแนวคิดการพึ่งพาและความลาเอียงต่อเขตเมือง ส่ วน
ที่ 2.3 ส ารวจแนวคิ ดเสรี นิย มใหม่ ซ่ ึ งมี อิท ธิ พ ลต่ อการส่ งเสริ ม ให้เกิ ดเกษตรกรรมเชิ ง พาณิ ช ย์ที่ เน้น การ
เพาะปลู กพื ชเชิ งเดี่ ยวอย่างเข้ม ข้น ส่ วนที่ 2.4 สารวจวิวฒั นาการของการกาหนดนโยบายการเกษตรของ
ประเทศกาลังพัฒนาและนโยบายข้าวของไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึ ง รัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ (คสช.) ส่ วนที่ 2.5 สารวจงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงวิถีการเพาะปลู กข้าวของ
ชาวนาไทย และส่ วนที่ 2.6 สรุ ปบทที่ 2

2.2 กำรควบคุมภำคกำรเกษตร: ทฤษฎีกำรพึ่งพำ (Dependency Theory) และควำมลำเอียงเขต
เมือง (Urban Bias)1
ทฤษฎีการพึ่งพาและทฤษฎี ความลาเอียงเขตเมืองอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและ
การเกษตรในช่ วงปี พ.ศ. 2493 ถึ ง 2523 โดยเฉพาะในประเทศกาลังพัฒนา การเกษตรมี บทบาทที่ เป็ นรองใน
ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างการเมื อง เศรษฐกิ จและการเกษตร ผูน้ าทางการเมื องและเศรษฐกิ จควบคุ มภาค
การเกษตรอย่างเต็มที่เพื่อดึงทรัพยากรออกจากการเกษตรซึ่ งรวมทั้งข้าวและชาวนา
ทฤษฎี การพึ่ งพาอธิ บายความสั มพันธ์ ระหว่างการเมื อง เศรษฐกิ จและการเกษตรในประเทศก าลัง
พัฒนาในลักษณะที่ท้ งั สามส่ วยมีความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาที่ไม่เท่าเทียมกัน (Evans, 1979) เกษตรกรต้อง
พึ่งพารั ฐและอุ ตสาหกรรมในการขายสิ นค้าของตน ในขณะที่ รัฐและอุตสาหกรรมพึ่งพาเกษตรกรในแง่ของ
สิ นค้าเกษตรที่ เป็ นวัตถุ ดิบป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตอุตสาหกรรมและการส่ งออกสิ นค้าเกษตรสู่ ตลาดโลก
รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนามักจะแทรกแซงสิ นค้าเกษตรในรู ปแบบต่าง ๆ เพราะสิ นค้าเกษตรมีผลกระทบต่อ
ประเทศและประชาชนทั้งในแง่ของการเป็ นรายได้ของประเทศและการบริ โภคของประชาชน เหตุผลหลักใน
การแทรกแซงของรั ฐบาลในประเทศก าลังพัฒ นาต่ อภาคการเกษตรคื อการโยกย้ายทรั พ ยากร (Resource
Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุ นภาคเศรษฐกิ จอื่นหรื อการโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการผลิตอื่น
เพื่ อการอุ ดหนุ นภาคการเกษตรในมุ มมองทางเศรษฐศาสตร์ รั ฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายเป็ นไปเพื่อการสร้ าง
อรรถประโยชน์สูงสุ ดให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวม กล่ าวคื อ การโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการเกษตร
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ ดั ทานโยบาย (Policy Makers) เชื่ อว่าการกระตุน้ ภาคอุตสาหกรรมจะนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ วและให้มูลค่ามากกว่า ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ รัฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายทรัพยากร
เป็ นไปเพื่ อสร้ างเสถี ยรภาพทางการเมื องให้ ก ับผูน้ าทางการเมื อง กล่ าวคื อ การโยกย้ายทรั พยากรจากภาค
การเกษตรไปสู่ ภาคอุ ตสาหกรรมหรื อภาคการเกษตรบางส่ วนเพราะผูน้ าทางการเมื องต้องการตอบแทนการ
สนับสนุนของเครื อข่ายทางการเมืองที่สนับสนุนและมีพลังอานาจทางการเมืองสู ง
การกาหนดนโยบายการเกษตรในมุมมองของทฤษฎี พ่ ึงพาจึงลักษณะที่ควบคุมกระบวนการผลิ ตและ
การเพาะปลู ก กล่ าวคื อ รั ฐบาลส่ งเสริ มการเพาะปลู กพื ชบางประเภทที่ เป็ นที่ ตอ้ งการของอุ ตสาหกรรมและ
1

ส่วนหนึ่งของเนื้อหาในส่วนที่ 2.2 มาจาก ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2556)
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ตอบสนองความต้องการตลาดโลกมากกว่าชพืชประเภทอื่น ๆ และนโยบายการควบคุมราคาสิ นค้าเกษตรให้อยู่
ในระดับต่ ากว่าราคาตลาด (Krueger, 1991) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคหลักคื อ อุ ตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคในเขตเมื อง
สามารถซื้ อหาสิ นค้าเกษตรในราคาถูกได้และทาให้สินค้าเกษตรของประเทศสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกซึ่ ง
คล้ า ยคลึ ง กั บ ทฤษฎี ค วามได้ เปรี ยบในเชิ ง เปรี ยบเที ย บ (Competitive Advantage) (Lin, 2009) ซึ่ งรั ฐ และ
อุ ตสาหกรรมต้องการให้ สินค้าส่ งออก (รวมทั้งสิ นค้าเกษตรเพื่ อการส่ งออก เช่ น ข้าว) มี ราคาต่ าเพื่ อจูงใจผู ้
นาเข้าในตลาดโลก ตัวอย่างที่ ชัดเจนคื อนโยบายราคาข้าวของไทยในช่ วงปี พ.ศ. 2493 ถึ ง 2523 ราคาข้าวของ
ไทยต่ากว่าราคาข้าวของคู่แข่งที่สาคัญ เช่น สหรัฐอเมริ กา อินเดี ย เนื่ องจากรัฐบาลไทยใช้นโยบายการเก็บภาษี
ข้าวส่ งออกเพื่ อท าให้ราคาข้าวของไทยต่ ากว่าราคาข้าวของคู่แข่ งในตลาดโลก (Siamwalla & Setboonsarng,
1991) รัฐบาลเวียดนามก็กาหนดราคาข้าวของตนเองให้ต่ากว่าราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น ไทยหรื ออินเดี ย
ตั้งแต่ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั
นอกจากทฤษฎีพ่ ึงพา ทฤษฎีความลาเอียงต่ อเขตเมืองพยายามอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
เศรษฐกิจและการเกษตรผ่านมุมมองความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบท Lipton (1977)
ชี้ ให้เห็ นว่ากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิ จและอุตสาหกรรมในประเทศกาลังพัฒนามีลกั ษณะที่ลาเอียงไปยัง
ผูค้ นที่อยูใ่ นเขตเมืองและอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการกระจายทรัพยากรไปสู่ เขตเมืองและ
อุ ตสาหกรรมมากกว่าชนบทและการเกษตร ทฤษฎี ค วามลาเอี ยงต่ อเขตเมื องพยายามตอบโต้การอธิ บาย
กระบวนการพัฒนาของสองสายแนวคิดหลักในการอธิ บายปรากฏการณ์การพัฒนาในประเทศกาลังพัฒนา
กล่าวคือ แนวคิดความเป็ นสมัยใหม่ (Modernization) ซึ่ งเชื่อว่าหากประเทศกาลังพัฒนาต้องการความมัน่ คง
ทางการเมืองและสังคม รัฐบาลจาเป็ นที่จะต้องระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อสร้างความทันสมัยให้กบั ประเทศ
ความทันสมัยในที่น้ ี หมายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสู ง รวมทั้งรายได้ประชาชาติ
ที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง นักวิ ชาการตะวันตกมองว่าการสร้ างความทันสมัยมี ระดับ ขั้นไม่ สามารถที่ จะประสบ
ความสาเร็ จได้ภายในเร็ ววัน (Rustow, 1990) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนาควรมีบทบาทใน
การกระตุน้ ให้เกิ ดกระบวนการที่นาไปสู่ ความทันสมัย ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่ น เขื่อน
อ่างเก็บน้ า โรงไฟฟ้ า เพื่อกระตุน้ การพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จะเห็นได้
ว่าแนวคิดความเป็ นสมัยใหม่จะเน้นบทบาทของรัฐเป็ นอย่างมาก กล่าวคื อ จะให้รัฐบาลเข้ามาเป็ นผูน้ าใน
การกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะเช่นนี้ อาจมองได้วา่ นักคิดสายการสร้างความ
ทันสมัยสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในภาคการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งภาคการเกษตรด้วย
แนวคิ ดความลาเอี ยงต่ อเขตเมื องเป็ นผลผลิ ตของแนวคิ ดสายมาร์ กซิ สต์ (Marxist) ซึ่ งเชื่ อว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโลกที่สามเป็ นผลพวงจากการต่อสู ้ระหว่างกลุ่มชนชั้นนาซึ่ งหมายถึงกลุ่มทุนและ
กลุ่ มชนชั้นแรงงานและเกษตรกร และแนวคิ ดสายการพึ่ งพา (Dependency) ซึ่ งเชื่ อว่าในระบบเศรษฐกิ จ
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ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิ จไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศพัฒนาแล้วซึ่ งเป็ น
กลุ่มแกน (Core) ของการพัฒนาเศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มแรงงานและเกษตรกร
ในเขตชนบทในประเทศกาลังพัฒนาจะได้รับประโยชน์น้อยที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มนี้ ยงั ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
จากประเทศกลุ่มแกนอีกด้วย
แง่มุมในเรื่ องบทบาทของรัฐของแนวคิดการสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์
สายเคนส์ (Keynesian Economics) ซึ่ งต้องการให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการกระตุน้ เศรษฐกิจและช่วยเหลือเชิ ง
อุดหนุ นประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการสังคม (Lin, 2009) แนวคิดของเคนส์ เชื่ อว่าบทบาทของรัฐจะมีส่วน
ช่วยให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจในฐานะที่รัฐเป็ นผูล้ งทุนที่ใหญ่ที่สุดในสังคม แน่นอนว่าบทบาทของรัฐคง
หมายถึงการเข้าไปควบคุมกลไกตลาด ได้แก่ การผลิตและราคาสิ นค้า แนวคิดของเคนส์ ถูกตีความว่ารัฐบาล
ต้องเข้าไปควบคุ มราคาสิ นค้าและบริ การโดยเฉพาะราคาอาหารและค่าจ้างแรงงานเพื่อไม่ให้ความผันผวน
ของราคานาไปสู่ ภาวะเงินเฟ้ อ (Inflation) ซึ่ งกระทบกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จ แนวคิดของเคนส์ ได้รับ
ความนิยมในประเทศพัฒนาแล้วและกาลังพัฒนาในช่วงปี 1950-1970 ในส่ วนของประเทศกาลังพัฒนา การ
แทรกแซงราคาสิ นค้ากลายเป็ นนโยบายที่ รัฐบาลนิ ยมเนื่ องจากมี ความเชื่ อว่าการควบคุ มภาคการเกษตรและ
โยกย้ายทรัพยากรจากภาคชนบทจะทาให้ประเทศประสบความสาเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Bates, 1981;
Krueger, 1991)

ชายขอบ (Periphery): ข้าว ชาวนาและชนบทซึ่งอยู่ชายขอบ (Periphery) ของ
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ขายข้าวให้รัฐ อุตสาหกรรมและผู้บริโภค
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กึ่งชายขอบ (Semi-Periphery): รัฐ อุตสาหกรรม
เกษตรและอื่น ๆ ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ซึ่งภาคส่วน
เศรษฐกิจและสังคมในประเทศกาลังพัฒนา
ศูนย์กลาง (Core):
รัฐ อุตสาหกรรมและ
ผู้บริโภคในประเทศ
อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า

บทที่ 1
รู ปที่ 2.1: ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงข้ ำว ชำวนำ กำรเมืองและเศรษฐกิจในมุมมองทฤษฎีพงึ่ พำและ
ควำมลำเอียงต่ อเขตเมือง
หมายเหตุ:

การส่งสิ งค้าไปยังศูนย์กลางในราคาถูก

การส่งสิ นค้าไปยังชายขอบในราคาสูง

แนวคิดความลาเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) อธิ บายการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐว่าเป็ น
การโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุ นการพัฒนาอุ ตสาหกรรมและการสร้างความทันสมัย
ให้กบั รัฐบาลประเทศกาลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม แนวคิดความลาเอียงต่อเขตเมืองมีปัญหาในการอธิ บายการ
แทรกแซงของรัฐสองประการ ประการแรก รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนาลดการแทรกแซงเชิ งควบคุมลง
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นับตั้งแต่ปี 1980 ประการที่สอง รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนาเข้าแทรกแซงในเชิ งควบคุมภาคการเกษตรบาง
สิ นค้า แต่กลับแทรกแซงเชิ งอุดหนุ นในบางสิ นค้า (Varshney, 1995) ดังนั้นนโยบายการแทรกแซงสิ นค้าเกษตร
ของรั ฐบาลมี ความแตกต่างกันออกไปซึ่ งตรงข้ามกับ แนวคิ ดความล าเอี ยงต่ อเขตเมื อง ความแตกต่ างใน
นโยบายการแทรกแซงแสดงให้เห็ น ว่ากลุ่ ม เกษตรกรและกลุ่ ม อุ ตสาหกรรมการเกษตรบางกลุ่ ม มี ความ
เข้มแข็งจนสามารถกดดันให้รัฐบาลอุดหนุ นกลุ่มตนได้ ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมบางกลุ่ม
ไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแทรกแซงที่เป็ นกระทบต่อผลประโยชน์ของตนได้

2.3 กำรปฏิรูปตลำด กำรเปิ ดเสรีทำงกำรค้ ำและนโยบำยกำรเกษตร: เสรีนิยมใหม่ กบั กำรกำหนด
นโยบำยกำรเกษตร
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2520 (หรื อปลายทศวรรษ ค.ศ. 1970) แนวคิดเสรี นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) มี
อิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ Bob Jessop (2002, p. 453) ให้คาจากัดความของแนวคิดของเสรี นิยมใหม่ในทางเศรษฐกิจ
และการเมืองไว้อย่างน่าสนใจว่า
“Ideologically, liberalism claims that economic, political, and social relations are best organized
through formally free choices of formally free and rational actors who seek to advance their own
material or ideal interests in an institutional framework that, by accident or design, maximizes the
scope for formally free choices. Economically, it endorses expansion of the market economy—
that is, spreading the commodity form of all factors of production (including labor power) and
formally free, monetized exchange to as many social practices as possible. Politically, it implies
that collective decisionmaking should involve constitutional state with limited substantive powers
of economic and social intervention, and a commitment to maximizing the formal freedom of
actors in the economy and the substantive freedom of legally recognized subjects in the public
sphere”
ทฤษฎีเสรี นิยมใหม่มองว่าการพัฒนาเศรษฐกิจที่ให้ประโยชน์สูงสุ ดแก่ปัจเจกบุคลคือการปล่อยให้
กลไกตลาดทางานอย่างเต็มที่ รัฐบาลไม่ควรเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิ จและสังคมในลักษณะของ
การกาหนดกลไกตลาดและควบคุ ม ราคา รั ฐบาลมี หน้าที่ ในการรักษาความสงบเรี ยบร้ อยและจัดบริ หาร
สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชนและเอกชนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
แข่งขันในระบบตลาด ในเชิ งนโยบาย ทฤษฎี เสรี นิยมใหม่เชื่ อว่ารัฐต้องปรับแนวทางการกาหนดนโยบายที่
สนับสนุ นการทางานของกลไกตลาดไม่วา่ จะเป็ นการลดกฎระเบียบที่เป็ นการกีดกั้นการติดต่อกันอย่างเสรี
การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัวและสามารถให้บริ หารได้อย่างเต็มที่ การส่ งเสริ มการค้าอย่าง
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เสี รทั้งในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ Jessop (2002, p. 461) อธิ บ ายกลยุท ธ์ เชิ งนโยบายที่
แนวคิดเสรี นิยมใหม่เสนอเพื่อการปฎิรูปนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ ได้แก่
“1. Liberalization—promote free competition
2. Deregulation—reduce role of law and state
3. Privatization—sell off public sector
4. Market proxies in residual public sector
5. Internationalization—free inward and outward flows
6. Lower direct taxes—increase consumer choice”
แนวคิดของเสรี นิยมใหม่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดแนวนโยบายสาธารณะรวมทั้งนโยบายการเกษตร
ของประเทศก าลังพัฒ นาโดยเฉพาะประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่ น เวียดนามและไทย ในช่ วงต้น
ทศวรรษที่ 2520 ถึ ง ปลายทศวรรษที่ 2530 (ค.ศ. 1980-1990) รัฐบาลในประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดเสรี นิยมใหม่และเริ่ มเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลในเอเชียตะวันออก
เฉี ยงใต้เริ่ มการปฏิรูประบบตลาดและการเปิ ดเสรี ทางการค้า การปฏิรูประบบตลาดทาให้รัฐยกเลิกนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะการแทรกแซงตลาดและการอุดหนุ นหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมของ
รัฐ รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เปลี่ ยนแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จ 2
ประการ ประการที่ 1 รัฐในประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เริ่ มปรับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จจาก
“การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาเข้า (Import Substitution Industrialization)” สู่
“การส่ งเสริ ม การผลิ ตเพื่ อเน้น การส่ งออก (Export Oriented Industrialization)” (Haggard, 1990) ท าให้รัฐ
จาเป็ นต้องลดการตั้งก าแพงภาษี และก าแพงทางการค้าอื่ น ๆ เพื่ อเปิ ดรั บ การลงทุ น และเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมากขึ้ น ประการที่ 2 รัฐในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้กาหนดนโยบายการปฏิ รูปตลาด (Market
Reform) โดยลดบทบาทการแทรกแซงตลาดของหน่ วยงานภาครัฐ รัฐบาลยกเลิ กกฎเกณฑ์ที่ควบคุ มตลาด
สิ นค้าด้วยการกาหนดราคา การลดโควตาและสิ ทธิ พิเศษทางการค้าแก่รัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของรัฐ
ระดับ การปฏิ รูป ตลาดตามแนวคิ ด เสรี นิ ย มใหม่ ใ นเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้มี ค วามแตกต่ า งกัน ออกไป
สิ งคโปร์ มีการปฏิ รูประบบตลาดตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 2510 ส่ วนเวียดนามและไทยเริ่ มการปฏิ รูป ระบบ
ตลาดช่วงกลางและปลายทศวรรษที่ 2520
การปฏิ รูประบบตลาดและการเปิ ดเสรี ท างการค้าทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงแนวทางการกาหนด
นโยบายการเกษตรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งเวียดนามและไทย หากกล่าวโดยรวม รัฐบาลเวียดนาม
และไทยในขณะนั้นตัดสิ นใจลดหรื อยกเลิ กนโยบายการควบคุ มตลาดสิ นค้าเกษตรภายในประเทศลงและ
ส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าเกษตรมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิ ตภายในประเทศให้สูงขึ้ น ในกรณี ของ
เวียดนาม หลังจากรัฐบาลพรรคคอมมิ วนิ ส ต์ตดั สิ นใจประกาศแนวนโยบายใหม่ (Doi Moi) รัฐบาลผ่อน
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คลายนโยบายนารวม (Collective Plantation) โดยชาวนาไม่ ต้อ งขายข้า วให้ รั ฐบาลเสมอไปและลดการ
ควบคุ ม ราคารั บ ซื้ อ สิ น ค้า เกษตร เช่ น ข้า วเปลื อ ก โดยชาวนามี อิ ส ระในการขายข้า วให้ ก ับ เอกชนได้
(Gavagnin et al., 2016) รัฐบาลปฏิ รูปนโยบายที่ ดินโดยให้กรรมสิ ทธิ์ ในการใช้ที่ดินและสามารถขายสิ ทธิ์
การใช้ที่ดินแก่ปัจเจกบุคคลอื่นก็ได้ (ดูบทที่ 3)
ในกรณี ป ระเทศไทย รั ฐบาลในขณะนั้นตัดสิ นใจยกเลิ ก นโยบายการควบคุ ม ตลาดสิ นค้าเกษตร
ส่ งออก ได้แก่ การกาหนดโควตาการส่ งออก (Export Quota Restriction) การบังคับเอกชนให้ขายข้าวใน
ราคาถูก (Rice Reserve Requirement) และการยกเลิ กการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมส่ งออกข้าว (Rice Premium)
(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2530; Siamwalla & Setboonsarng, 1991) และยกเลิ กบทบาทหน้าที่ ของหน่ วยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสิ นค้าเกษตรด้วยการรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดและปฏิ รูปบทบาท
หน้ า ที่ ข องหน่ ว ยงานเหล่ า นั้ นให้ เป็ นไปตามกลไกของตลาดมากขึ้ น (Krueger, 1991; Siamwalla &
Setboonsarng, 1991) รัฐบาลไทยปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร ให้มีภารกิจในการช่วยเหลื อเกษตรกรในการเพาะปลูก
และการพยุงราคาสิ นค้าเกษตร
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเสรี นิยมใหม่ไม่ได้มีอิทธิ พลเสมอไปในการกาหนดนโยบายการเกษตรของ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั คงดาเนินมาตรการปกป้ องตลาดสิ นค้า
เกษตรภายในประเทศด้วยเครื่ องมื อเชิ งนโยบายที่ ไม่ ใช่ เกี่ ยวข้องกับ ก าแพงภาษี (Non-Tariff Protection)
รัฐบาลเวียดนามจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อควบคุมการส่ งออกสิ นค้าเกษตรได้แก่ บริ ษทั VINAFOOD ในขณะที่
รั ฐ บาลไทยยัง คงมาตรการควบคุ ม การน าเข้าสิ นค้า เกษตรโดยเฉพาะข้ าวและการควบคุ ม ราคาข้า ว
ภายในประเทศด้วยโครงการขายข้าวราคาถูก (โครงการธงฟ้ า) (Laiprakobsup, 2010)
ที่สาคัญที่สุด รัฐบาลในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดาเนิ นนโยบายการอุดหนุ นและการช่วยเหลือภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยมาตรการอุดหนุ นระยะสั้นซึ่ งเป็ นมาตรการเชิงนโยบายที่ขดั แย้งกับแนวนโยบายแบบ
เสรี นิยมใหม่ที่ไม่ตอ้ งการให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดโดยเฉพาะราคา ในช่ วงทศวรรษปี พ.ศ.
2540 เป็ นต้นมา รัฐบาลในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดาเนิ นมาตรการอุดหนุนภาคการเกษตรในระยะสั้น ๆ ใน
ลักษณะของการรับประกันราคาขั้นต่ าและการอุ ดหนุ นปั จจัยการผลิต นโยบายการอุดหนุ นราคาข้าวและ
นโยบายช่วยเหลื อชาวนาของรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยสะท้อนการดาเนิ นนโยบายอุดหนุ นในระยะ
สั้นได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่ รัฐบาลเวียดนามดาเนิ นนโยบายลดต้นทุ นการเพาะปลู กโดยให้เงิ นแก่ ชาวนา
500,000 ดองต่อ 1 คนต่อ 1 เอเคอร์ รัฐบาลไทยดาเนิ นนโยบายอุดหนุ นชาวนาในหลายรู ปแบบตั้งแต่การรับ
จานาข้าวเปลือกโดยไม่พิจารณาราคาข้าวในตลาด การรับประกันราคาข้าวเปลือกจนไปถึงการลดต้นทุนการ
เพาะปลู กด้วยการโอนเงิ นให้เกษตรกรไร่ ละ 1,000 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 ไร่ มาตรการลักษณะดังกล่ าวของ
รั ฐบาลเวียดนามและไทยตรงกันข้ามกับ แนวนโยบายของเสรี นิ ยมใหม่ แม้ว่าทั้งเวียดนามและไทยเป็ น
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สมาชิ กขององค์กรการค้าโลก (World trade Organization) และเป็ นสมาชิ ก ของเขตเศรษฐกิ จเสรี อาเซี ยน
(ASEAN Free Trade Area)
นโยบายเสรี นิ ยมใหม่ มี อิท ธิ พ ลต่ อการก าหนดนโยบายการเกษตรของประเทศก าหลังพัฒ นา 3
ประการด้วยกัน ประกำรที่ 1 รัฐบาลเปิ ดเสรี ตลาดสิ นค้าเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิ ตภาพการเพาะปลูกให้สูงขึ้น
โดยคาดหวังการลงทุ นทางเทคโนโลยีการเกษตรจากบรรษัทต่างประเทศ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยจะช่ วยให้
ผลิ ตภาพสู งขึ้ น ในขณะเดี ยวกัน ส่ งออกสิ นค้าเกษตรมากขึ้ น จากการเปิ ดเสรี ตลาดสิ นค้าเกษตร (Bello,
2006) โดยการลดกาแพงภาษีการส่ งออกสิ นค้าเกษตรและลดกาแพงภาษีการนาเข้าเครื่ องจักรทางการเกษตร
และปั จจัยทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมี ประกำรที่ 2 รัฐบาลอุดหนุนราคาสิ นค้าเกษตรเพื่อจูง
ใจให้เกษตรกรเพาะปลูกผลผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง การอุดหนุ นสิ นค้าเกษตรจะทในระดับการเพาะปลูก (FarmGate) และการตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ในระดับ การเพาะปลู ก เกษตรกรได้รั บ ความ
ช่ วยเหลื อจากรัฐบาลในด้านการลดต้นทุนการเพาะปลูกและมาตรการการอุดหนุ นปั จจัยการเพาะปลูก ใน
ส่ วนของระดับการตลาดภายในประเทศ รัฐบาลประกันราคาสิ นค้าเกษตรหรื อรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในราคาที่
กาหนดไว้ (Laiprakobsup, 2014) ประกำรที่ 3 วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงเป็ นการเกษตรเชิง
พาณิ ชย์อ ย่ า งเข้ ม ข้ น (Intensively Commercialized Agricultural Production) โดยเน้ น การเพาะปลู ก พื ช
ประเภทใดประเภทหนึ่ งในปริ มาณมากโดยมุ่งหวังว่าจะได้การเพาะปลูกจานวนมาทาให้ได้ผลกาไรมากขึ้น
เกษตรกรลงทุนในต้นทุนการเพาะปลูกอย่างมากในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก นอกจากนี้ ระยะการเพาะปลูก
ของเกษตรกรมีลกั ษณะที่ส้ นั ลงแต่ทาการเพาะปลูกบ่อยครั้ง
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แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่

ด้านที่ 1: เปิดเสรีทางการค้า
1) ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรมากขึ้น
2) เพิ่มผลิตภาพ
3) เปิดรับการลงทุนทางเทคโนโลยีจาก
เอกชนทั้งในและต่างประเทศ
4) เปิดให้เอกชนมีบทบาทในการกาหนด
นโยบายมากขึ้น

ด้านที่ 2: ปกป้องและอุดหนุนภาค
การเกษตร
1) ปกป้องตลาดนาเข้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช้
ภาษี
2) อุดหนุนราคาสินค้าเกษตร
3) ช่วยเหลือด้านการผลิตและเพาะปลูก

ด้านที่ 3: วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร
1) เชิงพาณิชย์เข้มข้น เน้นการปลูกพืช
เชิงเดี่ยว
2) ลงทุนด้านปัจจัยและเครื่องจักรการ
เพาะปลูก
3) เพาะปลูกจานวนบ่อยครั้งในรอบ
ระยะเวลาสั้น ๆ

รู ปที่ 2.2: ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงเสรีนิยมใหม่ กบั กำรกำหนดนโยบำยกำรเกษตร
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2.4 จำกยุ ค นโยบำยกำรเกษตรเพื่ อ ผู้ บ ริ โภคสู่ กำรเกษตรเพื่ อ ผู้ ผ ลิต : นโยบำยกำรเกษตรใน
ประเทศกำลังพัฒนำและนโยบำยข้ ำวของไทย
2.4.1 นโยบายการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนา (รวมทั้งเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้) มี
บทบาทในการแทรกแซงสิ นค้าเกษตรในรู ป แบบต่ าง ๆ เพราะสิ นค้าเกษตรมี ผลกระทบต่ อประเทศและ
ประชาชนทั้งในแง่ ของการเป็ นรายได้ของประเทศและการบริ โภคของประชาชน บทบาทของรั ฐในภาค
การเกษตรสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ยุค ได้แก่ ยุคนโยบายการเกษตรเพื่ อผู้บริ โภค (Consumer-Led Period) ซึ่ ง
เริ่ มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ถึ ง 1980 และยุคนโยบายการเกษตรเพื่ อผู้ผลิ ต (Producer-Led Period) ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980 ถึงปัจจุบนั
ในยุคที่ 1 รัฐบาลกาหนดนโยบายการเกษตรเพื่อสนับสนุ นและช่วยเหลื อผูบ้ ริ โภคมากกว่าผูผ้ ลิ ตหรื อ
เกษตรกร ดังนั้นลักษณะการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐบาลจึงเป็ นการโยกย้ายทรัพยากร (Resource
Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุ นภาคเศรษฐกิ จอื่น รัฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายเป็ นไปเพื่อการสร้ าง
อรรถประโยชน์สูงสุ ดให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวม กล่ าวคื อ การโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการเกษตร
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ ดั ทานโยบาย (Policy Makers) เชื่ อว่าการกระตุน้ ภาคอุตสาหกรรมจะนาไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ วและให้มูลค่ามากกว่า ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ ลักษณะการโยกย้ายทรัพยากรจาก
ภาคการเกษตรมี ท้ งั การควบคุ มราคาสิ นค้าเกษตรให้ต่ าเพื่อโยกย้ายส่ วนต่างของรายได้ไปเป็ นรายได้ในการ
พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ และการโยกย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ ภาคเศรษฐกิ จอื่น ๆ ในราคาค่าจ้างที่
ถูก (Bates, 1981)
Schiff และ Valdes (1991 อ้างใน Binswanger & Deininger, 1997, หน้า 1961) ได้สรุ ปลักษณะนโยบาย
การเกษตรในประเทศกาลังพัฒนาไว้ดงั นี้
“ประเทศส่ วนใหญ่ต้ งั อัตราภาษีสูงกับภาคการเกษตร
- ภาษีทางอ้อมต่อภาคการเกษตร เช่ น การกาหนดอัตราแลกเปลี่ ยนไว้สูงกว่าความเป็ นจริ ง
และมาตรการทางภาษี เช่ น ภาษี นาเข้าที่ สูงและการปกป้ องอุ ตสาหกรรมภายในประเทศมี
อัตราที่สูงกว่ามาตรการภาษีทางตรง เช่น อัตราภาษีส่งออก ถึงสามเท่า
- มาตรการภาษีทางตรงส่ วนใหญ่เป็ นมาตรการที่ดาเนิ นการที่ตรงกันข้ามกับความได้เปรี ยบ
เชิ งเปรี ยบเที ยบ (Comparative Advantage) ในระยะยาว เช่ น การเก็ บภาษี ในอัตราที่ สู งกับ
เกษตรกรที่ ป ลู กพื ชที่ เป็ นพื ชได้เปรี ยบของประเทศนั้น ในขณะที่ รั ฐบาลปกป้ องและ
อุดหนุนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชที่ประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
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- ปริ ม าณทรั พ ยากรที่ จ ัดสรรให้ ก ับ ภาคการเกษตร เช่ น การอุ ดหนุ น ผ่ านระบบเครดิ ต
โครงสร้ างพื้นฐาน การวิจยั และการส่ งเสริ มการเกษตร (Extension) ไม่เทียบเท่ากับปริ มาณ
การดึงทรัพยากรออกจากภาคเกษตร
- ทรัพยากรที่จดั สรรให้ภาคการเกษตรนั้นให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุ รกิ จการเกษตรขนาดใหญ่
มากกว่าเกษตรกรรายย่อยและแรงงานในภาคการเกษตรที่ไม่มีที่ดินทากิน (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
จะเห็ นได้ว่าการกาหนดนโยบายการเกษตรของประเทศกาลังพัฒนาในยุคที่ 1 เน้นมาตรการทาง
การเงินการคลังและนโยบายราคาในระดับมหภาคเพื่อดึงทรัพยากรจากภาคการเกษตรไปยังภาคเศรษฐกิจอื่น
ๆ เช่ น การเก็ บ ภาษี สิ น ค้าเกษตรเพื่ อ การส่ ง ออกซึ่ งเป็ นสิ น ค้าเกษตรที่ น ารายได้เข้าสู่ ป ระเทศ นโยบาย
การเกษตรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีลกั ษณะควบคุมมากกว่าการส่ งเสริ มเกษตรกรด้วยเครื่ องมือเชิงนโยบาย
รู ปแบบต่าง ๆ ยกตัวอย่างเช่น นโยบายการเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าวของไทย (Rice Premium) (รังสรรค์
ธนะพรพันธุ์, 2530; อัมมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 2532) การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าว
ของเวียดนาม (Chantel, 2003) การควบคุ มราคาขั้นต่ าข้าวผ่าน National Rice and Corn Administration (David,
Intel, & Balisacan, 2009) เพื่ อไม่ ให้ ราคาข้าวสู งกว่าราคาตลาดโลกจนกระทบรายได้ของผูบ้ ริ โภค นโยบาย
ดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่อเกษตรกรในลักษณะที่ เกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกเพราะรัฐบาล
ควบคุ มราคา ในขณะที่ การเก็บค่ าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าวท าให้เกษตรกรต้อง “แบกภาระทางภาษี (Tax
Burden)” ซึ่ งถู ก ส่ ง ผ่ านจากผู ้ส่ ง ออก พ่ อ ค้า ข้า วภายในประเทศ โรงสี และพ่ อ ค้ าท้ อ งถิ่ น (Siamwalla &
Setboonsarng, 1987)
อย่างไรก็ดี นโยบายการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนาไม่ได้เน้นมาตรการ นโยบายการเกษตรในยุค
ที่ 1 ยังเน้นมาตรการการส่ งเสริ มการเพาะปลูกด้วย นโยบายการส่ งเสริ มการเกษตรในยุคที่ 1 เน้นการจัดสรร
โครงสร้ างพื้ น ฐานและการอุ ด หนุ น ปั จ จัย การผลิ ต Reardon และ Timmer (2007) ได้ส รุ ป แนวนโยบาย
ส่ งเสริ มการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนาในช่วงปี 1950 ถึง 1980 โดยแบ่งออกเป็ น 2 ช่วงคือ 1950 ถึง 1960
ซึ่ งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่ งเสริ มการเพาะปลูกและการขนส่ งผลผลิตทางการเกษตร ดังนี้
“- การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ท่าเรื อ รถไฟ) ถูกสร้างเพื่อขนส่ งผลผลิต (Grains)
และโครงสร้างพื้นฐานจัดเก็บผลผลิตเพื่อการแลกเปลี่ยน (Transactions) (ตลาดสาธารณะ
และโกดังขนาดใหญ่สาหรับเก็บผลผลิต)...
- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรสาธารณะ (โดยเฉพาะผลผลิตที่เป็ นพืช
อาหาร) ถู ก ก าหนดโดยรั ฐและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ น ค้า อย่างต่ อ เนื่ องส าหรั บ การค้า
ระหว่า งประเทศ (Long-Distance Trade) (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2815) (แปล
โดยผูว้ จิ ยั )”
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ในขณะที่ นโยบายส่ งเสริ มการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 เน้นการอุดหนุ นปั จจัยการเพาะปลูก
และการช่วยเหลือด้านราคา ดังนี้
“- เนื่ องจากการเติบโตของตลาดสิ นเชื่ อระหว่างประเทศ รัฐบาลพัฒนากองทุน (Funds)
เพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐในการส่ งเสริ มการเพาะปลูก
- การอุ ด หนุ น ปั จ จัย การเพาะปลู ก เพื่ อ กระตุ ้น การเติ บ โตของทุ น ปุ๋ ย เมล็ ด พัน ธุ์ และ
เครื่ องจักรการเพะปลูก
- รั ฐบาลใช้นโยบายอุ ดหนุ นราคาอาหารส าหรั บการช่ วยเหลื อผูบ้ ริ โภค (ด้านอุ ป สงค์)
และนโยบายประกันราคาสิ นค้าเกษตรสาหรับการช่ วยเหลื อเกษตรกร (ด้านอุปทาน) ซึ่ ง
ทาให้เกิดภาวะ “Food Price Dilemma” …
- มีการเปลี่ ยนแปลงเชิ งองค์กรภาครัฐที่ เกี่ ยวข้องการส่ งเสริ มและการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการเพาะปลูก รัฐบาลจัดตั้ง Parastatals เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการส่ งเสริ มและจัดสรร
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเพาะปลู ก ซึ่ งจะเป็ นการแก้ ไ ขปั ญ หา (Get Around) ความไร้
ประสิ ทธิ ภาพของระบบราชการและระบบตลาดที่ ล้ า หลั ง ด้ ว ยการรวมศู น ย์
(Consolidation) ในการก าหนดนโยบาย (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2819) (แปล
โดยผูว้ จิ ยั )”
Reardon และ Timmer (2007) กล่ าวว่านโยบายส่ งเสริ ม การเกษตรในช่ วงปี 1970 ถึ ง 1980 ได้รับ
อิ ทธิ พ ลจากการปฏิ วตั ิเขียว (Green Revolution) ซึ่ งได้แก่ ก ารใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่ มผลิ ตภาพการ
เพาะปลูก รัฐบาลในประเทศกาลังพัฒนารวมทั้งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หนั มาลงทุนในด้านเทคโนโลยีการ
เพาะปลูกไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั และพัฒนาสถานี เพาะพันธุ์พืชและการวิจยั พันธุ์พืช การจัดหาเครื่ องจักรการ
เพาะปลูก การจัดหา (อุดหนุ น) ปั จจัยการเพาะปลูกให้เกษตรกรในราคาถูก ในช่ วงปี 1960 ถึง 1970 รัฐบาล
ไทยรับเอาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ขา้ ว (พันธุ์ กข) ที่สามารถให้ผลผลิตได้รวดเร็ วกว่าข้าวพันธุ์พ้นื เมืองและ
ลงทุนด้านการวิจยั พันธุ์โดยจัดตั้งสถานี พนั ธุ์ขา้ วในพื้นที่นาข้าวเขตชลประทาน (สมพร อิศวิลานนท์, 2554)
รัฐบาลไทยยังคงลงทุนในการขยายการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ (Agricultural Diversification) เพื่อให้เกษตรกรผ
ปลูกพืชเศรษฐกิ จชนิ ดอื่น ๆ เช่ น มันสาปะหลังหรื ออ้อยโรงงาน (Poapongsakorn et al, 1995) ในกรณี ของ
ฟิ ลิ ป ปิ นส์ รั ฐบาลลงทุ น ในการพัฒ นาพันธุ์ ข้าวตามโครงการ the Modern Varieties (MV) พร้ อมกับ การ
อุดหนุ นปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และการบริ หารจัดการน้ า Melgar (1984, หน้า 3) สรุ ปโครงการ
MV ของฟิ ลิปปิ นส์ไว้วา่
“นวัตกรรม (ในขณะนั้น) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
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(a) เทคโนโลยีที่เกี่ ยวกับชี วภาพ (การใช้พนั ธุ์ขา้ วแบบใหม่ ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
ศัตรู พืชซึ่ งช่วงเพิ่มการผลิต)
(b) เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกับ เครื่ อ งจัก ร (การใช้ เครื่ อ งสู บ น้ า รถแทรกเตอร์ เครื่ อ งฝั ด
ข้าวเปลือกซึ่งทดแทนแรงงานมนุษย์) (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
ในยุคที่ 2 รัฐบาลเริ่ มกาหนดนโยบายการเกษตรเพื่อผูผ้ ลิตหรื อเกษตรกรมากขึ้น รัฐบาลในประเทศ
กาลังพัฒนาเริ่ มปรับเปลี่ยนการกาหนดนโยบายการเกษตร ในด้านการคลัง รัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีใน
สิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก ตัวอย่างเช่น การยกเลิ กการเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าว (Rice Premium)
ของไทยในปี 1986 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2530; อัมมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 2532) และลด
อัตราภาษีการนาเข้าสิ นค้าปั จจัยการเพาะปลูกเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นการเพาะปลูก
(Anderson & Martin) ในด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูก รัฐบาลเพิ่มการช่ วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดสรร
งบประมาณในการพยุงราคาสิ นค้าเกษตรระยะสั้นตามบริ บทของตลาดในแต่ละห้วงเวลา Binswanger และ
Deininger (1997, หน้า 1962) ชี้ ให้เห็ นว่าการกาหนดนโยบายการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนาโดยเฉพาะ
ในเอเชียตะวันออกและตะวันออกเฉี ยงใต้เริ่ มมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ช่วงปี 1970
“ประการแรก มีการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครสร้างการเกษตรจากโครงสร้างที่ครัวเรื อนเป็ น
แกนกลาง (Family Farms) เป็ นการเกษตรเพื่อการตลาด ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉี ยง
ใต้ ได้แก่ อินโดนิเชีย มาเลเชีย และไทยซึ่ งตามแนวทางของไต้หวันและเกาหลีใต้ ลดการ
เก็บภาษีในภาคการเกษตรในทศวรรษ 1970 และเริ่ มสนับสนุ นเกษตรกรครัวเรื อนขนาด
เล็ก นอกจากการก าหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคที่ เป็ นประโยชน์ ต่อภาคการเกษตร
ประเทศเหล่านี้ ยงั ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสาหรับเขตชนบทและการบริ การสาธารณะ
การลงทุ น ในการวิ จ ัย และการส่ ง เสริ ม การเกษตร (Research and Extension) และการ
จัดสรรระบบสิ นเชื่อให้ครัวเรื อนเกษตรกร... (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนารวมทั้งตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สาคัญได้แก่
การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการกาหนดนโยบายที่อิงกับกลไกตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบาย
สิ นค้าเกษตร Reardon และ Timmer ได้สรุ ปแนวนโยบายการเกษตรในยุคที่ 2 ซึ่ งแบ่งเป็ น ทศวรรษที่ 1980
ถึง 1990 และทศวรรษ 1990 ถึง 2000 โดยนโยบายการเกษตรในทศวรรษ 1980 ถึง 1990 มีดงั นี้ (Reardon &
Timmer, 2007, หน้า 2821)
“… (2) ตลาดสิ นค้าเกษตรและปั จจัยการเพาะปลู กเปิ ดเสรี มากขึ้ นโดยเริ่ มที่ ทวีปลาติ น
อเมริ กา ตามมาด้วยเอเชีย แอฟริ กาและประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก..
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(3) การอุ ดหนุ นปั จจัยการผลิ ตไม่ได้รับ ความนิ ยมพร้ อม ๆ กับ การยกเลิ ก หน่ วยงานรั ฐ
แบบ paratatals รัฐบาลต้องการดึงดูการลงทุนจากเอกชนในตลาดปัจจัยการผลิต
(4) การอุ ดหนุ นผูบ้ ริ โภคและการอุ ดหนุ นราคาแก่ เกษตรกรไม่ ได้รับ ความนิ ยมเพราะ
รัฐบาลหลายประเทศไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ
(5) ตลาดสิ นค้าเกษตรธัญพืชในประเทศกาลังพัฒนาเติ บโตจากการตัดสิ นใจลดกาแพง
ภาษี และเทคโนโลยีการคมนาคม ตลาดสิ นค้าเกษตรอื่น ๆ ยิ่งเติ บโตขึ้ นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการขนส่ ง แปรรู ปและการจัดเก็บผลผลิต
(6) การผ่ อ นปรนกฎระเบี ย บการลงทุ น จากต่ า งประเทศซึ่ งท าให้ มี ก ารลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
ส่ วนนโยบายการเกษตรในช่ วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 ยังคงเน้นการปฏิ รูปตลาดอย่างต่อเนื่ อง มี
ดังนี้
“ (1) การปรับโครงสร้ างตลาดอาหารในประเทศดาเนิ นต่อเนื่ องโดยเฉพาะการแปรรู ป
การค้าปลีกและการบริ การอาหาร
(2) การลงทุนจากต่างประเทศมีอิทธิ พลทาให้ตลาดสิ นค้าเกษตรภายในประเทศโตขึ้นใน
แง่ของการบริ โภคและการผลิต (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรของประเทศกาลังพัฒนาอยู่ 2 ประการ ประการที่ 1 บทบาท
ของรัฐในตลาดสิ นค้าเกษตรมีการเปลี่ยนแปลงจากการแทรกแซงสู่ การลดบทบาทและยอมให้ตลาดสิ นค้า
เกษตรเป็ นไปตามกลไกมากขึ้ น ในช่ วงทศวรรษที่ 1950 ถึง ต้น 1980 รัฐบาลควบคุมตลาดการเกษตรด้วย
มาตรการราคาและภาษีโดยเฉพาะตลาดสิ นค้าเกษตรที่เป็ นสิ นค้าส่ งออก แต่ในช่ วงทศวรรษที่ 1980 รัฐลด
บทบาทการแทรกแซงลงและสนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทุนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลมี
แนวโน้มจะช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นผ่านโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลูกและการพยุงราคา สะท้อนให้เห็น
ว่าการกาหนดนโยบายการเกษตรเริ่ ม มี ก ารเปลี่ ยนแปลงในลัก ษณะที่ มี ตวั ละครเพิ่ ม ขึ้ นในกระบวนการ
กาหนดนโยบายการเกษตร ประการที่ 2 บทบาทของรัฐในแต่ละช่วงสะท้อนแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อรัฐบาลที่
แตกต่างกันออกไป ในช่ วงทศวรรษ 1950 ถึ ง 1960 การแทรกแซงตลาดสิ นค้าเกษตรสะท้อนแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิ จที่รัฐต้องเข้าไปมีบทบาทในตลาดเพื่อรับประกันว่าการพัฒนาได้รับการวางแผนอย่างดี พอ
มาช่ วงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 นโยบายการแทรกแซงไม่เป็ นที่ นิยมและรัฐบาลเริ่ มดาเนิ นปรับนโยบาย
การเกษตรซึ่ งสะท้อนแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อการกาหนดนโยบายที่ลดบทบาทของรัฐลง ตั้งแต่ช่วงปี 1980 ถึง
ปั จจุบนั รัฐบาลเริ่ มปฏิรูปตลาดสิ นค้าเกษตรและเปิ ดเสรี ตลาดการเกษตรในบางด้านซึ่ งสะท้อนแนวคิดเสรี
นิยมใหม่
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2.4.2 วิวฒ
ั นาการนโยบายข้ าวของไทย
นโยบายข้าวและการช่ วยเหลื อชาวนาของไทยหลังสงครามโลกครั้ งที่ 2 แบ่ งได้ออกเป็ น 3 ช่ วง
ด้วยกัน จากยุค ที่ เน้น การแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการจัดเก็ บ ภาษี เปลี่ ย นมาเป็ นยุค ที่ เน้ น การพยุง ราคา
ข้าวเปลื อก ซึ่ งเปลี่ ยนแปลงไปตามบริ บ ททางการเมื องและเศรษฐกิ จและกรอบเชิ งนโยบายการพัฒ นา
ประเทศ ยุคที่ 1 ได้ แก่ กำรกำหนดนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำในระบอบนโยบำยพรี เมียมข้ ำว
(1950 ถึง 1986) การกาหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในระบอบนโยบายพรี เมียมข้าว
มุ่งเน้น 2 นโยบายเป็ นสาคัญ นโยบายที่ 1 ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าวหรื อพรี เมียมข้าว
(Rice Premium) ส่ วนนโยบายที่ 2 ได้แก่ การช่วยเหลือชาวนาในด้านการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การชลประทาน
และเทคโนโลยีการเพาะปลูก
วัตถุ ประสงค์ของนโยบายข้าวในระบอบพรี เมียมข้าวมีอยู่ 3 ประการ ประการที่ 1 รัฐบาลต้องการ
รายได้จากการส่ งออกข้าวมาพัฒนาประเทศ เนื่ องจากประเทศไทยยังคงพึ่งพารายได้จากการส่ งออกสิ นค้า
เกษตรในช่ วงเวลานั้น รั ฐบาลจาเป็ นต้องจัดเก็ บ ภาษี ก ารส่ งออกสิ นค้าเกษตร เช่ น ข้าว เพื่ อนามาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รายได้จากพรี เมียมข้าวสู งมากในช่วงปี 1956-1965 ในปี 1957, รายได้จากพรี เมียมข้าวคิด
เป็ นร้อยละ 19 ของงบประมาณรายได้ของรัฐบาล ในช่วงทศวรรษที่ 1970 รายได้จากพรี เมียมข้าวลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องจนไม่ ได้เป็ นสั ดส่ วนที่ ส าคัญของรายได้ประเทศ การลดลงของพรี เมี ยมข้าวมาจากราคาข้าวใน
ตลาดโลกที่ตกต่าลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ งกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สาคัญของไทย รายได้
จากพรี เมียมข้าวไม่ได้กลายเป็ นส่ วนสาคัญของรายได้ของรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่ 1980
ประการที่ 2 รัฐบาลกาหนดนโยบายพรี เมียมข้าวเพื่อควบคุมราคาข้าวในประเทศให้ต่าลง รัฐบาล
เก็บภาษี กบั ผูส้ ่ งออกข้าว ผูส้ ่ งออกข้าวถ่ายโอนภาระทางภาษี (Tax Burden) ไปยังผูค้ า้ ข้าวภายในประเทศ
และชาวนาเพื่ อเพิ่ม กาไรจากการขายข้าวในจานวนจากัดโดยการกดราคารั บซื้ อข้าวให้ต่ ากว่าราคาตลาด
Warr (2001) ตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานที่อยู่ในเขตเมืองและแรงงานไร้ฝีมือเป็ นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายพรี เมียมข้าวเพราะพรี เมียมข้าวทาให้ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศต่ ากว่าราคาตลาดโลก ส่ วน
แรงงานในภาคชนบทและการเกษตรเสี ยประโยชน์จากพรี เมียมข้าวเพราะถูกกดราคาขายข้าวซึ่ งกระทบต่อ
รายได้และค่าจ้างแรงงาน
ประการที่ 3 รัฐบาลกาหนดนโยบายพรี เมี ยมข้าวเพื่อควบคุ มอิทธิ พลทางการเมื องของกลุ่ มธุ รกิ จ
รัฐบาลเป็ นผูก้ าหนดอัตราการเก็บพรี เมียมข้าวและโควตาการส่ งออกข้าวของผูส้ ่ งออกข้าว ทาให้ผสู ้ ่ งออก
ข้าวต้องเกรงใจผูน้ ารัฐบาลและหน่ วยงานรัฐในฐานะผูก้ าหนดสิ ทธิ ในการส่ งออกข้าว โดยเฉพาะนโยบาย
กาหนดโควตาการส่ งออกข้าว รัฐบาลมีอิทธิ พลทางการเมืองเหนื อผูส้ ่ งออกข้าวโดยเฉพาะผูส้ ่ งออกข้าวราย
ใหญ่ ในการอนุ ม ตั ิ ก ารส่ งออกข้าว ผูส้ ่ งออกข้าวรายใหญ่ ใช้โควตาที่ ได้รับ จากรั ฐบาลมาจัดสรรให้กบั ผู ้
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ส่ งออกข้าวรายย่อย กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาลครอบงาธุ รกิจการส่ งออกข้าวในทุกระดับผ่านการกาหนดโวตา
ในอีกด้านหนึ่ ง นโยบายพรี เมียมข้าวเป็ นการควบคุมพลังทางการเมืองของชาวนาผ่านการควบคุ มราคาข้าว
ด้ว ย ราคาข้า วที่ ต่ า ท าให้ โ อกาสของชาวนาในการเคลื่ อ นไหวและระดมพลัง ทางการเมื อ ง (Political
Mobilization) มีนอ้ ยเพราะทรัพยากรที่ใช้ในการระดมพลังทางการเมืองมีน้อย อย่างไรก็ดี การควบคุ มราคา
ข้าวให้ต่าสร้างความไม่พอใจแก่ชาวนาในชนบทที่มีรายได้ต่ากว่าไม่นอ้ ยเพราะชาวนาขาดทุนจากการลงทุน
ในการเพาะปลูกเกษตรเชิงเดี่ยว
นโยบายที่ 2 เป็ นนโยบายการส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไทยเป็ นอีกหนึ่ ง
ประเทศกาลังพัฒนาในเอเชี ยที่ได้รับอิทธิ พลจากการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต ข้าวให้ เพี ย งพอกับ ความต้อ งการภายในประเทศและส่ ง ออกต่ า งประเทศได้ การส่ ง เสริ ม ด้า น
การเกษตรเริ่ มต้นในปี 1950 เมื่อรัฐบาลทาโครงการปรั บปรุ งพันธุ์ ขา้ วโดยมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เกษตร
และออกสารวจและเก็บพันธุ์ขา้ วทัว่ ประเทศไปทดสอบข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดและนามาผสมพันธุ์ (วิฑูรย์ เลี่ยม
จารู ญ และสุ รัยน ธัญกิจจานุกิจ, 2551)
รัฐบาลไทยกลับมาลงทุนด้านการชลประทานอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โครงการเขื่ อ นเจ้าพระยาและเขื่ อนภูมิ พ ล (ยัน ฮี ) เป็ น 2 โครงการชลประทานที่ ส าคัญ ในนั้น กรม
ชลประทานเป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสู งที่สุด
ในหน่ วยงานด้านการเกษตร ในขณะที่ รัฐบาลจัดตั้งโรงไฟฟ้ ายันฮี (ต่อมาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศ
ไทย) เพื่อดูแลเขื่อนภูมิพล
นอกจากการลงทุนด้านชลประทาน การส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นอีก
หนึ่งนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสาคัญในระบอบพรี เมียมข้าว กรมส่ งเสริ มการเกษตร (โดยการสนับสนุ น
จากสถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute)) องค์ก ารระหว่างประเทศมี บทบาท
สาคัญในการช่ วยรัฐบาลไทยพัฒนาพันธุ์ ขา้ ว ในช่ วงทศวรรษที่ 1950 ถึ ง 1960 สถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ
(International Rice Research Institute) มี บ ทบาทในการพัฒ นาพัน ธุ์ ข้า วที่ ส ามารถปลู ก ได้ ทุ ก ฤดู ก าล
เพาะปลูกและข้าวหอมมะลิที่เป็ นสิ นค้าส่ งออกสาคัญของไทย
“ Rice breeding in the past was principally led by the RD (Rice Department) sector along
with some collaborative breeding programs with other national and international
organizations such as the International Rice Research Institute (IRRI). During the early
1950s, collaborations with United States Department of Agriculture (USDA) and United
States Overseas Mission (USOM) Rice Improvement Program have trained 30 Thai
scientists for rice variety selection. Subsequently the ‘good rice varieties collection
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program’ was created. The world- renowned Thai Jasmine rice--Khao Dawk Mali 105
(KDML105), commonly known as Hom Mali rice in the domestic market, was also a
product from these trainings. KDML105 and was first discovered in 1945 in Chonburi
province. It later spread to Chachoengsao province. Under the ‘good rice varieties
collection program’, one of the scientists found that panicle No. 105 from 199 panicles
from the collection at Bangkla, Chachoengsao station had outstanding quality. After
selecting and field testing, KDML105 was registered and recommended for cultivation by
the RD in 1959. (Napasintuwong, 2018, p. 4)”
ในขณะเดี ยวกัน รับบาลไทยต้องการรับความช่ วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศเพราะต้องการ
ได้รับความช่ วยเหลื อทางการเงินและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศโดยที่ รัฐบาลไม่ตอ้ งลงทุ น ผล
ของการร่ วมมื อกับองค์กระหว่างประเทศ การพัฒนาพันธุ์ ขา้ วใหม่ของไทยขยายตัวมากขึ้นในทศวรรษที่
1960 (ปฏิวตั ิเขียว)
“During the Green Revolution, Thailand started modern rice breeding program after the
introduction of IR8 by the International Rice Research Institute (IRRI) in 1966. The first
modern variety, RD1, was released in 1969. The early released HYVs such as RD1, RD2,
RD3, and RD4 were not popular among Thai consumers due to their inferior cooking
quality compared to existing local varieties. To fulfill Thai consumers’ preferences,
consequently, improved cooking quality of long-grain rice with a minimum of 7 millimeter
length became the norm for rice breeding in Thailand. Two important successes of modern
variety developments are RD6 and RD15. RD6, released in 1977, is the first good quality
aromatic glutinous rice developed by induced gamma radiation to KDML105, and it is still
popular until today. Aside from KDML105, RD15, which was released in 1978, is the only
aromatic improved variety considered to be Thai Jasmine rice under Thai Hom Mali rice
standard. RD15 was a mutant of KDML105 by induced gamma radiation, and is about twoweek earlier maturing and has higher yield potential (3.5 ton/ha) than KDML105 (2.27
tons/ha) (Napasintuwong, 2018, p. 4).”
การส่ งเสริ มการเพาะปลูกพันธุ์ขา้ วแบบใหม่ที่ไม่ไวแสงในช่วงทศวรรษที่ 1960 ทาให้กระตุน้ การ
เพิ่มผลผลิตด้านการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) ข้าวพันธุ์ไม่ไวแสงทาให้การเพาะปลูกข้าวทาได้
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มากกว่า 1 ฤดูกาลเพาะปลูกโดยเฉพาะในเขตชลประทาน ฤดูกาลเพาะปลูก “นาปรัง” ถือกาเนิดขึ้นในเขตลุ่ม
แม่น้ าเจ้าพระยาราวทศวรรษที่ 1970 และกลายเป็ นวิถีการเพาะปลูกในเขตภาคกลาง
แต่การเกิ ดขึ้นของนาปรังทาให้เกิ ดลักษณะที่ผวู ้ ิจยั เรี ยกว่า “การพึ่งพารัฐ (State Dependence)” ใน
เวลาต่อมา เนื่ องจาการเพาะปลูกนาปรังกลายเป็ นวิถีการเพาะปลูกของชาวนา ชาวนาจึงเกิ ดความเคยชิ นว่า
ต้องปลูกข้าวในฤดูนาปรังซึ่ งสภาพดินฟ้ าอากาศอาจจะไม่เหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งการส่ งเสริ มของรัฐบาล
สร้างความเคยชิ นให้กบั ชาวนาในวิถีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เมื่อชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตคุม้
กับการลงทุน ชาวนามักจะเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่ วยเหลือและชดเชยความเสี ยหาย กล่าวอีกนัยหนึ่ ง นโยบาย
การช่วยเหลือชาวนาในระบอบพรี เมียมสร้างพฤติกรรมการพึ่งพารัฐให้กบั ชาวนาในระบอบนโยบายต่อ ๆ
มาโดยเฉพาะระบอบนโยบายรับจานาข้าว
ในช่ วงปี 1958 ถึง 1967 โครงการส่ วนใหญ่เป็ นการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่ น พันธุ์
ข้าวแบบใหม่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรู พืช และการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการส่ ง เสริ ม การเกษตรได้แ ก่ กรมการข้าวและกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ในขณะที่ น โยบายด้า นการ
ช่ วยเหลื อราคาและการขายข้าวเปลื อกมี ป รากฏในช่ วงปี 1965 โดยกระทรวงเศรษฐการหรื อกระทรวง
พาณิ ชย์มีบทบาทสาคัญ น่าสนใจว่า กระทรวงเศรษฐการเคยมีโครงการที่จะสร้างไซโลยุง้ ฉางขนาดใหญ่ใน
จังหวัดขนาดใหญ่ เพื่ อเป็ นศู นย์เก็ บ ข้าวเปลื อก แนวคิ ดดังกล่ าวแตกต่างจากนโยบายของรั ฐบาลไทยใน
ระบอบนโยบายข้าวต่อ ๆ มาซึ่ งไม่มีแนวคิดที่จะลงทุนสร้ างไซโลยุง้ ฉางของรัฐบาล แต่เป็ นการเช่ าไซโล
จากโรงสี เอกชนมากกว่า บทบาทการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกและการสร้างไซโลยุง้ ฉางของ
รัฐสะท้อนอิทธิ พลของกรอบแนวคิด “การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาเข้า (ISI)” ซึ่ งหน่ วยงาน
ของรัฐบาลมีบทบาทในการพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต และการค้าข้าวมากกว่าเอกชนหรื อชาวนาเอง
ปี 1959 เป็ นปี ที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้าวและการช่วยเหลือชาวนาหลายโครงการ นโยบายที่สาคัญและ
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในทศวรรษต่อมาก็คือ โครงการวิจยั พันธุ์ขา้ วซึ่ งได้สายพันธุ์
15 สายพันธุ์ เช่ น ขาวดอกมะลิ 105 เจ๊กเชย 159 เหลืองอ่อน 29 เล็บมือนาง 111 และเหมยทอง 62 (วารสาร
เศรษฐกิจการเกษตร, 2502) และต่อยอดไปสู่ การค้นคว้าและผสมพันธุ์ขา้ วที่ออกรวงได้โดยไม่จากัดฤดูกาล
ทาให้ชาวนาสามารถปลู กข้าวได้ตลอดทั้งปี และนิ ยมปลู กพันธุ์ที่รัฐสนับสนุ น ต่อมาจึงมีการพัฒนาพันธุ์
“กข” ซึ่ งผสมกับ พัน ธุ์ พ้ื น เมื อง (สมพร อิ ศวิล านนท์ , 2554) นอกจากนี้ รั ฐ บาลยังริ เริ่ ม โครงการเครดิ ต
การเกษตรและโครงการจัดตั้งธนาคารการเกษตร
การเปลี่ ยนแปลงในการดาเนิ นนโยบายพรี เมียมข้าวเกิ ดขึ้นในปี 1974 เมื่อรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์
จัดตั้งกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกรโดยนารายได้จากพรี เมี ยมข้าวมาจัดตั้งกองทุ นดังกล่าว แม้ว่ารัฐบาลยัง
ไม่ได้ยกเลิกนโยบายพรี เมียมข้าว แต่ก็ถือเป็ นชัยชนะเล็ก ๆ ของกลุ่มที่คาดหวังจะเห็นการเปลี่ยนแปลงใน
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การดาเนิ นนโยบายพรี เมี ยม อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานรั ฐก็ต่อสู ้ เกี่ ยวกับรายได้จากพรี เมี ยมข้าวเพื่ อดึ งเงิ น
ดังกล่ าวไปอยู่ในความดู แลของตน ในปี 1974 (หลังจากความขัดแย้งทางการเมือง) รัฐบาลตัดสิ นใจโยก
เงิ น พรี เมี ย มข้า วไปจัด ตั้ง กองทุ น สงเคราะห์ เกษตรกรเพื่ อ ปกป้ องข้อ กล่ า วหาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมผิดพลาด (Mismanagement) และการทุจริ ตในการใช้เงิน (อัมมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ.
ระนอง, 2533; Siamwalla & Setboonsarng, 1987) กองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกรบริ หารงานร่ วมกันระหว่าง
ปลัดกระทรวงหลายกระทรวง คณะกรรมการมีอานาจหน้าที่ในการจัดสรรเงินกองทุนไปยังโครงการอะไรก็
ได้ที่เกี่ยวกับการช่ วยเหลื อด้านการเกษตร คณะกรรมการจึงต่อสู ้กนั อย่างมากในการดึ งงบประมาณจัดสรร
ไปยัง กระทรวงของตน ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรมซึ่ งเป็ นหนึ่ งในคณะกรรมการกองทุ น สงเคราะห์
เกษตรกรต้องการให้กองทุ นจัดสรรเงินกองทุนให้กบั โครงการช่ วยเหลื อเกษตรกรผูป้ ลูกอ้อยซึ่ งอยู่ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม (อัมมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 1990) ในขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตอ้ งการให้กองทุนจัดสรรเงิ นไปยังโครงการช่ วยเหลื อชาวนาซึ่ งอยู่ในการดูแลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่ วนปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ต้องการให้ เงิ นจัดสรรไปอุ ดหนุ นโครงการการก าหนด
โควตาสารองข้าว (Rice Reserve Requirement) เพื่อจะได้ดาเนินโครงการขายข้าวราคาถูกให้ กบั ผูท้ ี่มีรายได้
น้อย การแย่งชิ งเงิ นรายได้ในกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกรสะท้อนการเมื องในหน่ วยงานรัฐในการแย่งชิ ง
งบประมาณไปอยูใ่ นความดูแลของตนซึ่ งสามารถนาไปหาประโยชน์ได้มาก เช่น การกาหนดโควตาสารอง
ข้าวเป็ นการบังคับ ซื้ อข้าวจากผูส้ ่ งออกข้าวในราคาที่ ต่ า กรมการค้าภายในนาข้าวไปขายให้ก ับ ร้ านค้าที่
กรมการค้าภายในอนุ ญาตให้ขายซึ่ งเท่ากับเป็ นการกดราคาข้าวภายในประเทศให้ต่าลงและทาให้ชาวนาขาย
ข้าวไม่ ได้ตามราคาตลาด แต่ ผูท้ ี่ ได้รับ ประโยชน์ ก ลับ เป็ นร้ านค้า (บางส่ วน) และหน่ วยงานรั ฐที่ จดั เก็ บ
ค่าธรรมเนียม
ในขณะที่ รัฐบาลกาลังยกเลิ กนโยบายพรี เมี ยมข้าว รั ฐบาลไทยดาเนิ นโครงการส่ งเสริ มด้านการ
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่ อง ตารางที่ 2.1 สรุ ปนโยบายด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1987 ใน
ด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลูก เช่ น โครงการนาน้ าตม
แบบใหม่ โครงการแลกพันธุ์ ขา้ วพื้ นเมื องกับข้าวพันธุ์ ผสมของหน่ วยงานรัฐ ที่ สาคัญ รัฐบาลเริ่ มเปลี่ ยน
นโยบายการช่ วยเหลื อชาวนาโดยให้ ค วามส าคัญ กับ การส่ ง เสริ ม การเพาะปลู ก พื ช หลากหลายมากขึ้ น
(Agricultural Diversification) ในฤดูกาลที่ ไม่สามารถปลู กข้าวได้โดยเริ่ มจากการกาหนดเขตพืชเศรษฐกิ จ
(Agricultural Zoning) ให้ เกษตรกรในพื้ น ที่ เขตนั้ น ปลู ก พื ช เศรษฐกิ จ ที่ รั ฐ บาลก าหนด หรื อ โครงการ
เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในนาข้าวซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่ารัฐบาลต้องการให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ
นอกจากข้าวเพื่อป้ อนผลผลิตเข้าสู่ ตลาดส่ งออกสิ นค้าเกษตร
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โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกมีความสาคัญมากขึ้นโดยเป็ นการรับจานาข้าวเปลื อกจากยุง้ ฉางของ
ชาวนาในพื้นที่ในราคาที่ต่ากว่าราคาตลาดและในปริ มาณไม่มาก (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) วัตถุประสงค์
เพื่อชะลอการขายข้าวเปลื อกของชาวนาในตลาด ชื่ อโครงการในขณะนั้นเป็ นชื่ อการพยุงราคาข้าวเปลื อก
หน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จ เช่ น ธนาคารเพื่ อการเกษตรและสหกรณ์ ก ารเกษตร องค์ก ารตลาดเพื่ อเกษตรกร
(อตก.) และองค์การคลังสิ นค้า (อคส.) (Parastatal agencies) เข้ามามีบทบาทในการดาเนินนโยบายพยุงราคา
ข้าวเปลื อก ซึ่ งทั้งสองหน่ วยงานโดยเฉพาะธกส. และอคส. จะมี บ ทบาทอย่างมาก (และอื้ อฉาว) ในการ
ดาเนินนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือก

ตำรำงที่ 2.1: สรุปโครงกำรช่ วยเหลือชำวนำด้ ำนเพำะปลูกช่ วงปี 1977 ถึง 1986
ปี

โครงกำร

หน่ วยงำน

1977

1) มาตรการประกันราคาและพยุงราคาข้าวเปลือกแบบยุง้ ฉาง

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

1979

1) ส่ งเสริ มการปลูกพืชชนิดอื่นในนาข้าว จ. อุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร

2) นโยบายปี เกษตรกรโดยเน้ น การเพิ่ ม รายได้ การพยุ ง ราคา กระทรวงเกษตรและ
ข้าวเปลือก การหาสิ นเชื่อเกษตรกร การส่ งเสริ มอาชีพอื่น ๆ
สหกรณ์
3) แผนพยุงราคาข้าวเปลือก

องค์การคลังสิ นค้า

4) กาหนดเขตพืชเศรษฐกิจ (Zoning)

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

5) การรับซื้ อขาวเปลือกเพื่อพยุงราคา

ศูนย์บริ การงานรับซื้ อและ
จาหน่ายข้าวเปลือก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1980

1) การทดลองการเพิ่มผลผลิต

กรมวิชาการเกษตร

1981

1) การแทรกแซงตลาดราคาข้าวเปลื อกโดยรับซื้ อปริ มาณ 200,000 องค์การตลาดเพื่ อเกษตรกร
ตัน
(อตก.)

1982

2) การทดลองทานาหว่านน้ าตมแผนใหม่

กรมวิชาการเกษตร

1) การกาหนดเขตเศรษฐกิจพืช

สานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร
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ปี

โครงกำร

หน่ วยงำน

2) การทดลองเพาะปลูกไร่ นาสวนผสม

กรมส่ งเสริ มการเกษตร

1983

1) การดาเนิ นโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ขา้ วโดยให้ชาวนานาพันธุ์ กรมวิชาการและกรม
ข้าวพื้นเมืองมาแลกกับพันธุ์ขา้ วของกรมวิชาการเกษตร
ส่ งเสริ มการเกษตร

1984

1) ส่ งเสริ มการปลูกพืชชนิดอื่นในนาข้าวเขตชลประทาน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงศึกษาธิการ

1985

1986

1) โครงการพัฒนาฉางข้าว

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

2) มาตรการรับซื้ อข้าวเปลือก

คณะกรรมการกลางรับซื้ อ
ข้าวเปลือก

1) แผนเพิ่มประสิ ทธิ ภาพและลดต้นทุนในการผลิตข้าวเปลือกเพื่อ
การส่ งออก
2) แนวทางการแก้ไขปั ญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต่า

ทีม่ ำ: กรมวิชาการเกษตร (2520; 2521) วารสารเศรษฐกิจการเกษตร (2520-2530)

การดาเนิ นนโยบายพยุงราคาข้าวในช่วงปี 1981-3 อยูห่ ้วงเวลาเดียวกันกับราคาข้าวเปลือกตกต่าจน
ชาวนาในเขตภาคกลางประท้วงเรี ยกร้องให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคาข้าวเปลือก การประท้วงของชาวนาได้รับ
การสนับสนุ นจากพรรคการเมืองและนักการเมืองจากพรรคชาติไทยซึ่ งมีฐานเสี ยงอยูใ่ นเขตภาคกลางโดย
ระดมชาวนาในจังหวัดสุ พ รรณบุ รี สิ ง ห์ บุ รี และอ่ างทอง มาประท้วงรั ฐบาล พล.อ. เปรม ให้ พ ยุงราคา
ข้าวเปลื อก (Laiprakobsup, 2010) แม้ว่าชาวนาจะไม่ มีบ ทบาทส าคัญ ในการก าหนดนโยบายข้าวและการ
ช่ วยเหลื อชาวนา แต่ชาวนากลายเป็ นฐานเสี ยงที่ สาคัญที่ ผูน้ ารัฐบาลในยุคต่อมาใช้ในการเป็ นเหตุผลทาง
การเมืองในการกาหนดนโยบายข้าว
ยุค ที่ 2 เป็ นกำรกำหนดนโยบำยและกำรเมืองในนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำในระบอบ
นโยบำยรั บ จ ำนำข้ ำวแบบจำกัด (1987 ถึ ง 2002) หลังจากรั ฐบาล พล.อ. เปรม ประกาศยกเว้น การเก็ บ พ
รี เมียมข้าวในปี 1986 รัฐบาลให้ความสาคัญกับนโยบายการช่ วยเหลื อชาวนาในรู ปแบบการอุดหนุนชาวนา
ระยะสั้นมากขึ้น โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกถูกพัฒนาจากโครงการทดลองเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ ตลาด
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เป็ นโครงการช่วยเหลือชาวนาเสมือนเป็ นโครงการสวัสดิการของชาวนาที่ตอ้ งดาเนินการทุกปี การเพาะปลูก
สมพร อิ ศ วิล านนท์ (2554) มองว่าโครงการพยุงราคาข้าวได้พ ฒ
ั นาจากโครงการขนาดเล็ก 2 ที่ ท าเฉพาะ
ฤดูกาลเพาะปลูกเป็ นโครงการประจาของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย นอกจากโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกแล้ว
รัฐบาลยังดาเนิ นนโยบายตลาดกลางรับซื้ อข้าวและการส่ งเสริ มสหกรณ์ การเกษตรเพื่อเป็ นช่ องทางในการ
ขายข้าวและการรวบรวมข้าวเปลือกเข้าสู่ ตลาด
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังดาเนิ นนโยบายส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูกแบบให้เปล่า เช่น โครงการแจก
เมล็ ด พัน ธุ์ แ ละปุ๋ ยเคมี จากการพู ด คุ ย กับ อดี ต เกษตรอ าเภอ จัง หวัด พิ จิ ต ร พบว่า โครงการส่ ง เสริ ม การ
เพาะปลู กในช่ วงทศวรรษที่ 1990 ถึ ง 2000 มี ระดับ การให้เปล่ าสู งกว่าโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลู กใน
ปั จจุบนั (2561) บางโครงการเป็ นการให้เปล่ าโดยผ่านการช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานรั ฐบาลต่างประเทศใน
รู ปแบบของการทดลอง3
นโยบายด้านการส่ งเสริ ม การเพาะปลู กมี การเปลี่ ยนแปลงไปจากระบอบนโยบายพรี เมี ยมข้าว 3
ประการ ประการที่ 1 รัฐบาลลดการส่ งเสริ มการทานาอย่างเข้มข้นและหันมาส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลูกพืช
ชนิดอื่นแทนในรู ปแบบของพืชหมุนเวียน โครงการลดการเพาะปลูกข้าวนาปรังหรื อการขอให้ชาวนาชะลอ
การเพาะปลู ก ข้าวนาปี ออกไป ประการที่ 2 รั ฐบาลเริ่ ม ส่ งเสริ ม การวางแผนการเพาะปลู ก กับ การตลาด
กล่าวคือ หน่ วยงานรัฐบาลเริ่ มส่ งเสริ มการเพาะปลูกโดยกลไกตลาดมากขึ้นกว่าระบอบนโยบายก่อน เปิ ด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการดาเนิ นนโยบายมากขึ้น ประการที่ 3 มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การดาเนิ นนโยบายช่ วยเหลื อชาวนา โครงการพยุงราคาข้าวเปลื อกในปี 1990 และ 1992 (เป็ นช่ วงที่ ราคา
ข้าวเปลื อกตกต่ า) เป็ นตัวอย่างของบทบาทของหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ ไม่ใช่ กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง
พาณิ ชย์ใ นการด าเนิ น นโยบายพยุ ง ราคาข้า วเปลื อ ก สั ง เกตได้ ว่ า หน่ ว ยงานด้ า นความมั่น คง ได้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทยและกองทัพ ยังคงมี บ ทบาทในการแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อกซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า
กองทัพ ยังต้องการมี บ ทบาทในการดาเนิ นนโยบายข้าว อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ ได้รับ ในการดาเนิ น
นโยบายพยุงราคาค่อนข้างจากัด อัมมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ. ระนอง (2533) มองว่าโครงการที่กระจาย
งบประมาณให้หน่วยงานไปรับซื้ อข้าวจากชาวนาในปริ มาณที่จากัดเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อ “หวังผลทาง
การเมือง” ในลักษณะที่แสดงให้สังคมเห็ นว่ารัฐบาลแก้ไขปั ญหาราคาข้าวตกต่ ามากกว่าการแก้ไขปั ญหา

โครงการรับจานาข้าวเปลือกเริ่ มต้นจากการเป็ นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรขนาดเล็กที่ดาเนิ นการบางฤดูกาลเพาะปลูก
(Provisional Program) โดยเป็ นความคิดของเทคโนแครตด้านเศรษฐศาสตร์ จากกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ ก ารเกษตรในการช่ วยเหลื อ ชาวนาที่ เป็ นลูก ค้าของ ธกส. ที่ ป ระสบปั ญ หาราคาข้าวตกต่ าในปี 1984 เป็ น
โครงการที่มีลกั ษณะคล้ายกับเงินกูย้ มื ดอกเบี้ยต่าโดยให้ชาวนานาเอาข้าวเปลือกมาวางค้ าประกัน (Vanishjakvong, 2001)
3
สัมภาษณ์อดีตเกษตรอาเภอ จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 มกราคม 2561
2
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อย่างแท้จริ งเพราะว่าเงินที่ใช้ในการรับซื้ อมีจานวนน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการชะลอการขายข้าวเปลือกของ
ชาวนาหรื อการดึงปริ มาณข้าวออกจากตลาดเพื่อเพิ่มราคาข้าวให้สูงขึ้น

ตำรำงที่ 2.2: สรุปนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำปี 1987 ถึง 1994
ปี
1987

1988
1990

1991

โครงกำร
- แผนชีวติ ใหม่ของเกษตรกรเพื่อแก้ไข
- ปัญหาความยากจนของเกษตรกร
- ปั ญหาผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการ
- ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
- โครงการลดพื้นที่นาปรัง 1,500 ไร่
- โครงการส่ งเสริ มการเลี้ ยงสัตว์น้ าจืดในเขตพื้นที่ ชลประทานแทน
การปลูกข้าวนาปี 2530
- สิ นเชื่ อ เพื่ อ กระจายผลผลิ ต ทางการเกษตรเพื่ อ ปลู ก พื ช ราคาดี
ทดแทน
- แผนประสานความร่ วมมื อ สี่ ภาคเพื่ อ พั ฒ นาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยส่ งเสริ มการปลูกข้าวบาสมาติ
- ระงับการทานาปรัง
- แผนประสานการผลิตและการตลาด
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก (5,000 ล้านบาท)
- โครงการรับชาระหนี้ค่าปุ๋ ยด้วยข้าวเปลือก (100 ล้านบาท)
- โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร (200 ล้านบาท)
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและการบริ การตลาดข้าวของ
สหกรณ์ (500 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก (200 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร (35 ล้านบาท)

หน่ วยงำน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ธกส.
อตก.
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์

กระทรวงมหาดไทย
กรป. กลาง
กองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด
- โครงการสนับ สนุ นเงิ น ปลอดดอกเบี้ ยเพื่ อซื้ อข้าวจากชาวนา (20 กรมสวัสดิการทหารเรื อ
ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร (15 ล้านบาท)
กองทัพอากาศ
- แผนพัฒนาด้านการเกษตร เน้น 4 เรื่ องหลัก 1) การแก้ปัญหาความ กระทรวงเกษตรและ
ยากจนในชนบท 2) การพัฒ นาด้ า นอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ ใ ห้ แ ก่ สหกรณ์
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ปี

1992

1993

โครงกำร
หน่ วยงำน
เกษตรกร 3) การอนุ รัก ษ์ท รัพ ยากรธรรมชาติ 4) การปรับ ปรุ งการ
บริ หารการพัฒนาการเกษตร
- นโยบายการป้ องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี น้ าตาล
- ขอให้ช าวนาเลื่ อ นระยะเวลาการเพาะปลู ก ข้าวนาปี ออกไปอี ก 1
เดือน
- ยกระดับราคาข้าวเปลือก 5 % ให้สูงกว่าราคาตลาด
คณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.)
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก (5,000 ล้านบาท)
ธกส.
- โครงการปล่อยสิ นเชื่อในรู ปแบบแพ็คกิ้งเครดิต (5,000 ล้านบาท) ธนาคารแห่งประเทศไทย
- โครงการแทรกแซงข้าวเปลือก (300 ล้านบาท)
กระทรวงมหาดไทย
- โครงการรับซื้ อข้าวเปลือกจากเกษตรกร (200 ล้านบาท)
กระทรวงพาณิ ชย์
- โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาให้โรงสี และตลาดกลางมีเครื่ องอบลด
ความชื้น (123 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงโดยการรับซื้ อข้าวสารเข้าเก็บในโกดัง (1,500 กระทรวงพาณิ ชย์
ล้านบาท)
- โครงการเร่ งรัดการส่ งออกข้าวไปต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
- โครงการเชื่ อ มโยงสิ น ค้าเพื่ อการผลิ ต และบริ ก ารตลาดข้าวของ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
สหกรณ์
- โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร
กรมการค้าภายใน
- โครงการลดความชื้นของข้าวเปลือกผ่านสถาบันเกษตรกร
กระทรวงมหาดไทย และ
- โครงการยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2535 (77.25 ล้านบาท) ตลาดกลางเอกชน
- โครงการเชื่ อมโยงสิ น เชื่ อเพื่ อการผลิ ตและบริ ก ารตลาดข้าวของ
สหกรณ์
- โครงการรวบรวมข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรปี การผลิต 2535/36 กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
- ขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวนาปรัง ปี 2536
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
ธกส.
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าว (300 ล้านบาท)
กระทรวงมหาดไทย
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก (30 ล้านบาท)
กระทรวงกลาโหม
- โครงการซื้ อข้าวไปเก็บในโกดัง
กรมการค้าต่างประเทศ
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ปี

1994

โครงกำร
- โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาให้โรงสี และตลาดกลางมีเครื่ องอบลด
ความชื้น (123.6 ล้านบาท)
- โครงการแพ็คกิ้ง เครดิต
- โครงการเชื่ อมโยงสิ นเชื่ อเพื่ อการผลิ ตและบริ การตลาดข้าว (750
ล้านบาท) เป็ นโครงการต่อเนื่อง
- โครงการเก็บรวบรวมข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร (300 ล้านบาท) เป็ น
โครงการดาเนินงานต่อเนื่ อง
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกของ ธกส. ปี 2536/37
- โครงการเชื่ อ โยงสิ น เชื่ อเพื่ อ การผลิ ต และบริ ก ารตลาดข้าวของ
สหกรณ์การผลิต 2536/37
- การระบายข้ า วส่ งออก จะใช้ ก ลไกของผู ้ส่ งออกภาคเอกชน
ดาเนินการเป็ นหลัก
- โครงการระบายข้าวส่ งออกล่วงหน้า สาหรับการระบายข้าวส่ งออก
ภ าค รั ฐ บ าล ให้ ด าเนิ น ก ารใน รู ป รั ฐ บ าล ต่ อ รั ฐ บ าล เท่ านั้ น
- แทรกแซงตลาดข้า ว ให้ ด าเนิ น การผ่า นสหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร
โรงสี ตลาดกลางและผูค้ า้ ท้องถิ่นโดยตรง
- โครงการรั บ ซื้ อข้าวสารจากชุ ม นุ ม สหกรณ์ ก ารเกษตร (600 ล้าน
บาท)

หน่ วยงำน
กระทรวงพาณิ ชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ธกส. อคส. อตก.

สมาคมผูส้ ่ งออกข้าว
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
อคส.

ทีม่ ำ: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร (2530-37); ราชกิจจานุเบกษา (2533; 2536)

จะเห็ น ได้ว่า โครงการพยุง ราคาข้าวเปลื อกในช่ วงนี้ เริ่ ม ใช้ค าว่า “รับ จาน า” โดยเป็ นการรั บ ซื้ อ
ข้า วเปลื อ กจากชาวนาผ่ า นทางสถาบัน เกษตรกร โรงสี และตลาดกลาง หากพิ จ ารณาในแง่ มุ ม ของ
งบประมาณโครงการ โครงการพยุงราคาข้าวเปลื อกของรั ฐบาลในช่ วงนี้ มีข นาดเล็ก เมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
โครงการรับ จานาในเวลาต่อมา เช่ น โครงการรั บจานาข้าวเปลื อก ปี การเพาะปลู ก 1990-1991 และ 19921993 มี ง บประมาณ 5,000 ล้า นบาท (ตาราง 4.4) ส่ ว นโครงการแทรกแซงตลาดข้า วเปลื อ ก ๆ อื่ น มี
งบประมาณไม่ เกิ น 500 ล้านบาท (ตาราง 4.4) ซึ่ งเป็ นการดาเนิ นนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลื อกใน
ปริ มาณที่จากัดมากหากเปรี ยบเทียบโครงการรับจานาในระบอบนโยบายรับจานาข้าวเพื่อวัตถุประสงค์ทาง
การเมือง
การดาเนิ นนโยบายรับจานาข้าวในขอบเขตที่จากัดสะท้อนแนวคิดของผูก้ าหนดนโยบายของรัฐบาล
รั ฐบาลในขณะนั้น มี แนวคิ ด ชัด เจนว่าจะไม่ ดาเนิ น นโยบายพยุง ราคาในระยะยาวและด าเนิ น โยบายใน
ขอบเขตที่จากัดและจาเป็ นเมื่อราคาข้าวตกต่าอย่างหนัก รัฐบาลจะไม่รับจานาข้าวเปลือกในราคาที่สูงมาก
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ในการตอบกระทูข้ องนาย นิ คม วรปั ญญา ซึ่ งต้องการให้รัฐบาลกาหนดราคาข้าวเกวียนละ 6,000 บาท นาย
วีรพงศ์ รามางกูร รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (ราชกิจจานุเบกษา, 2533, หน้า 34) กล่าว
“รัฐบาลไม่สามารถกาหนดราคาข้าวเปลื อกให้สูงถึ งเกวียนละ 6,000 บาท เนื่ องจากปริ มาณ
ข้าวเปลื อกที่ผลิตได้ภายในประเทศมีมากกว่า 20 ล้านตัน ต่อปี หากรัฐบาลเข้าไปผลักดันให้
ราคาข้าวเปลือกสู งถึงเกวียนละ 6,000 บาท รัฐบาลจะต้องเข้าไปดาเนินการเอง และต้องใช้เงิน
บุคลากร เรื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการนี้ เป็ นจานวนมาก... ...จะทาให้ขา้ วไทยไม่สามารถเข้าไป
แข่งขันในตลาดโลกได้... ...ดังนั้น รั ฐบาลจึ งเห็ นควรปล่ อยให้ ราคาข้ าวเปลื อกเป็ นไปตาม
กลไกของตลาด (พิมพ์ตวั เอนโดยผูว้ จิ ยั )”
การตั้ง คาถามของนาย นิ ค ม ส.ส. จากจังหวัดลพบุ รีและนาย วีรพงศ์ รามางกูร รั ฐมนตรี ว่าการ
กระทรวงการคลังสะท้อนให้เห็ นถึ งมุ ม มองของนักการเมื อง (โดยเฉพาะจากต่ างจังหวัด) ที่ ต้องการให้
รั ฐบาลแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการรั บ ซื้ อในราคาที่ สู ง แต่ นายวีรพงศ์ซ่ ึ งเป็ นนัก เศรษฐศาสตร์ และเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาค (Macroeconomist and Technocrat) ไม่เห็ นด้วยที่จะให้
รัฐบาลแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อกมากเกิ นไป อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่ารัฐบาลดาเนิ นโครงการแทรกแซง
ราคาข้าวเปลือกบ่อยครั้งมากขึ้นกว่าในทศวรรษที่ 1980 อาจจะกล่าวได้ว่ารัฐบาลดาเนิ นนโยบายพยุงราคา
ข้าวเปลื อ กแทบจะทุ ก ปี การเพาะปลู ก ทั้ง นี้ อาจเป็ นไปได้ว่า รั ฐ บาลได้รับ แรงกดดัน ทางการเมื อ งจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรี ให้ดาเนินนโยบายพยุงราคาบ่อยครั้งขึ้น
รัฐบาลไทยยังส่ งเสริ มให้มีตลาดกลางค้าข้าวมากขึ้น4 เนื่ องจากรัฐบาลไม่ตอ้ งการแทรกแซงตลาด
ข้าวโดยตรงหรื อไม่ตอ้ งการรับซื้ อข้าวจากชาวนาโดยตรงเพราะไม่ตรงกับแนวคิดการเปิ ดกว้างทางการค้าซึ่ ง
เป็ นกรอบเชิ งนโยบายที่สาคัญของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาลนาย อานันท์ ปั นยาชุ น และนายชวน หลีกภัย
(ครั้ งที่ 1)) รั ฐบาลส่ งเสริ ม การเปิ ดตลาดกลางข้าวเปลื อกเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ช าวนามี ช่ องทางในการขาย
ข้าวเปลือกของตนเองได้โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าที่มารับซื้ อในท้องถิ่นและตามกลไกตลาด (สมพร อิศวิลา
นนท์, 2554) ในช่ วงทศวรรษที่ 1990 ตลาดกลางค้าข้าวเพิ่ มมากขึ้ นตามการขยายตัวของการผลิ ตและการ
ส่ งออกข้าวในช่วงนั้น สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 39) อธิ บายลักษณะของตลาดกลางในช่วงทศวรรษที่
1990 ดังนี้
“ตลาดกลางข้าวเปลื อกจะปะกอบด้วยทั้งของเอกชนที่ อยู่ภายใต้ก ารดู แลของกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ช ย์ และหน่ วยงานภายใต้การกากับ ของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

ตลาดกลางค้าข้าวเปลือกเริ่ มปรากฏตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) โดยเริ่ มจากท่าข้าวริ มน้ าซึ่ งรับซื้ อ
ข้าวเปลือกจากพ่อค้าคนกลางที่รวบรวมข้าวในท้องถิ่นมาขายให้เจ้าของท่าข้าวเพื่อขนส่งทางเรื อ
4
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สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางไม่ว่าจะภายใต้การดูแลของหน่ วยงานใด บทบาทของเจ้าของ
ตลาดกลางจะเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่ ให้ ส าหรั บ การดู แลซื้ อผูข้ ายมาพบกันและตกลงซื้ อขาย
ข้าวเปลือกในราคาที่เป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ ายโดยตลาดกลางเป็ นผูใ้ ห้ความสะดวกเพื่อบริ หาร
ในการซื้ อขาย การส่ งมอบรับมอบ การชัง่ น้ าหนัก และการจ่ายเงินค่าข้าวเปลือก... ...เกษตรกร
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากผูเ้ สนอขายเป็ นผูข้ าย ในขณะที่พอ่ ค้าเปลี่ยนจากผูซ้ ้ื อกลายเป็ นผูเ้ สนอ
ซื้ อ เกษตรกรสามารถเลือกขายข้าวเปลื อกได้ในราคาสู งที่สุดที่ผซู ้ ้ื อมาเสนอซื้ อเนื่ องจากมีผู ้
ซื้ อหลายคนในตลาด”
ในปี 2545 (ก่อนการดาเนินโครงการรับจานาข้าวอย่างเข้มข้น) มีตลาดกลางที่ดาเนินการจัดตั้งโดย
กรมการค้าภายในจานวน 70 ราย ตลาดกลางข้าวมักอยู่ในภาคเหนื อและภาคกลาง บทบาทของตลาดกลาง
ในช่ วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 มีมากต่อตลาดค้าข้าว ราคาข้าวเปลื อกของประเทศมักจะอ้างอิงจากตลาด
กลาง เช่น ท่าข้าวกานันทรง
นอกจากตลาดกลางแล้ว สมาคมการค้าข้าวเกิ ดขึ้ นมาในช่ วงทศวรรษ 1990 สมาคมโรงสี ขา้ วใน
ภูมิภาคเป็ นสมาคมค้าข้าวที่เพิ่มมากขึ้นในช่ วงนี้ สมาคมโรงสี ขา้ วสุ พรรณบุรีเกิ ดขึ้นในปี 1993 (ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2536) ซึ่ งเป็ นหนึ่ งในสมาคมที่มีบทบาทในการค้าข้าวและการเรี ยกร้องให้รัฐบาลดาเนินนโยบาย
แทรกแซงราคาข้าว การเพิม่ ขึ้นของตลาดกลางข้าวทาให้ตลาดกลางข้าวและโรงสี มีบทบาทมากขึ้นในการนา
นโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกไปปฏิบตั ิ รัฐบาลไทยในระบอบรับจานาข้าวแบบจากัดไม่ตอ้ งการแทรกแซง
ตลาดข้าวเปลือกโดยตรง จึงกาหนดให้ชาวนาขายข้าวผ่านตลาดกลางหรื อโรงสี ที่ได้รับการอนุมตั ิให้เข้าร่ วม
โครงการ
นโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในช่วงปลายของระบอบนโยบายรับจานาข้าวแบบจากัดมีการ
เปลี่ ย นแปลงในส่ วนของโครงการพยุงราคาข้าวเปลื อก ประการที่ 1 โครงการพยุงราคา (ซึ่ งตอนนี้ เป็ น
โครงการรับจานาแล้ว) ถูกดาเนิ นการถูกปี จนกลายเป็ นนโยบายประจาของรัฐบาลแล้ว ประการที่ 2 จัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) ขึ้ นมาจัดการนโยบายข้าวแทนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการที่ดูแลการกาหนดนโยบายข้าวโดยตรงมีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน เท่ ากับ ว่าผูน้ าทางการเมื องต้องการเข้ามารวมศู นย์อานาจการก าหนดนโยบายข้าวอย่างจริ งจัง
มากกว่าการถ่ายโอนอานาจไปให้คณะกรรมการพิเศษในอดี ต ประการที่ 3 รัฐบาลให้ความสาคัญกับการ
ควบคุ มมาตรฐานข้าวและการส่ งออกข้าวเนื่ องจากเป็ นสมาชิ กองค์กรการค้าโลก (WTO) รัฐบาลไทยออก
มาตรฐานสิ น ค้าข้าวไทย (2540) สิ นค้าข้าวหอมมะลิ ไทย (2541 และ2543) เพื่ อควบคุ มคุ ณ ภาพของข้าว
ส่ งออกโดยเฉพาะข้าวคุณภาพสู ง
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ตำรำงที่ 2.3: สรุปนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำปี 1995 ถึง 2002
ปี
1995

1996

โครงกำร
- เห็นชอบนาข้าวไทยเข้าตามข้อผูกพันของ GATT

หน่ วยงำน
คณะกรรมการนโยบายข้าว
(กนข.)
- ประกาศหลักเรื่ องเกณฑ์และวิธีการออกหนังสื อรับรอง กรมการค้าต่างประเทศ
แสดงการได้รับสิ ทธิ์ ชาระภาษีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก สาหรับสิ นค้าข้าว
- โครงการเร่ งระบายข้าวส่ งออกเพื่อรองรับผลผลิตข้าว
นาปรังโดยให้การอุดหนุนกับผูส้ ่ งออกที่เก็บสต๊อกและ
ปรับปรุ งคุณภาพข้าวในอัตราตันละ 10 เหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 250 บาท
- โครงการสนับสนุนโรงสี และผูค้ า้ ข้าวเปลือกให้ได้รับ
สิ นเชื่อดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยกาหนดเป้ าหมาย
ไว้ให้เป็ นปริ มาณข้าวเปลือก 600,000 ตันข้าวเปลือก
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผสู ้ ่ งออกที่รับซื้ อ
ธปท.
ข้าวสารนาปรังในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จานวน 400,000
ตันข้าวสาร
- โครงการเร่ งระบายข้าวส่ งออก
กรมการค้าต่างประเทศ
- มาตรการด้านระบายข้าวส่ งออก ประกอบด้วย 2
โครงการ คือ
- โครงการเร่ งระบายข้าวส่ งออก วงเงิน 150 ล้าน เป็ น
ค่าใช้จ่ายการตลาดแก่ผสู ้ ่ งออกในอัตราตันละ 250 บาท
- โครงการขายข้าวรัฐบาลต่อรัฐบาล
- มาตรการด้านสิ นเชื่อ ประกอบด้วย 2 โครงการ
- โครงการสนับสนุนโรงสี และผูค้ า้ ข้าวเปลือกให้
ได้รับสิ นเชื่ อ ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ จานวน 800,000 ตัน
- โครงการสนับสนุนผูส้ ่ งออก ให้ได้รับสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ จานวน 500,000 ตัน
- กรอบนโยบายข้าว
- การส่ งออกข้าว จะใช้กลไกของผูส้ ่ งออกภาคเอกชน
เป็ นหลัก สาหรับการส่ งออกข้าวของภาครัฐบาลจะ
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ปี

1997

1998

1999

2000

โครงกำร
ดาเนินการในรู ปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น
- การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเมื่อจาเป็ น จะ
ดาเนินการผ่านสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง และ
ผูป้ ระกอบการค้าข้าว รวมทั้งส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- จะกากับดูแลให้มีสต๊อกข้าวอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และมีปริ มาณเพียงพอสาหรับการบริ โภคภายในประเทศ
- การรับจานาข้าวเปลือก จะให้ ธกส. เป็ นหน่วยงาน
หลักในการให้สินเชื่อแก่ผคู ้ า้ ข้าวเปลือกและผูส้ ่ งออก
- ประกำศมำตรฐำนสิ นค้ ำข้ ำว
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์ปี 2539/40
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
- มำตรฐำนสิ นค้ ำข้ ำวหอมมะลิไทย
- ระเบียบว่าด้วยการส่ งออกข้าวนอกราชอาณาจักร
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
- ส่ งเสริ ม การใช้ปุ๋ ยพืช สด และปุ๋ ยเคมี เพื่ อปรั บ ปรุ งดิ น
- จัดหาปุ๋ ยเคมีราคาถูกแก่เกษตรกรให้เพียงพอและให้ทนั
ฤดูการผลิตทุกปี
- ส่ งเสริ ม การค้าต่ างตอบแทนระหว่างข้าวกับ สิ นค้าที่
ต้องนาเข้าอื่น ๆ
- มาตรฐานสิ นค้าข้าวหอมมะลิไทย
- โครงการรับจานาข้าวเปลือก
- กาหนดนโยบายและมาตรการข้าว
- เพิ่มราคารับจานาข้าวเปลือกแก่เกษตรกรและเร่ งอานวย
ความสะดวกในเรื่ องการจานาข้าว
- ออกไปแทรกแซงตลาดข้าวสาร จานวน 5 แสนตัน ทัว่
ประเทศ
- เร่ งรัดการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
- ธกส. ขยายเวลารับจานาข้าวเปลือกและรับจานาข้าวนา

หน่ วยงำน

- กระทรวงพาณิ ชย์
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ธกส.
- กระทรวงพาณิ ชย์
- กระทรวงพาณิ ชย์
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ธกส.
- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- กรมส่ งเสริ มการเกษตร
- กระทรวงพาณิ ชย์
- กระทรวงพาณิ ชย์
- ธกส.
- กนข.
- ธกส.
- อตก. อคส.
- กระทรวงพาณิ ชย์
- ธกส.
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ปี

2001

2002

โครงกำร
ปรังมีเป้ าหมายจานวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก
- คณะกรรมการนโยบายข้าว ขยายระยะเวลาการไถ่ถอน
ข้าวจานา ธกส. อีก 2 เดือน
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี ของ ธกส. จานวน 2.5
ล้านตันข้าวเปลือก (ยกเว้นภาคใต้)
-โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกโดยรับจานาจากเกษตรกร
ที่มียงุ ้ ฉาง และเป็ นเกษตรกรรับรองเป็ นสมาชิกของ
ธกส. .
- โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวหอมพันธุ์ดีโดยจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชนจานวน 600 ศูนย์
เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ขา้ ว
- โครงการและเป้ าหมายการผลิตข้าวหอมมะลิ ปทุมธานี

หน่ วยงำน
- กนข.
- ธกส.
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ธกส.

กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง
พาณิ ชย์
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตการบริ การตลาด กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
ข้าวของสหกรณ์ ปี 2544/45
- โครงการรับจานาข้าวเปลือกนาปี
- ธกส.
- ขึ้นทะเบียนเกษตรกรทัว่ ประเทศ
- กรมส่ งเสริ มการเกษตร

ทีม่ ำ: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร (2538 – 45); ราชกิจจานุเบกษา (2540; 2541; 2543)

นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูก เช่น การจัดหาปุ๋ ยราคาถูก การส่ งเสริ มพันธุ์ขา้ ว
ที่น่าสนใจคือโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าวหอมปทุ มเพื่อหวังจะเพิ่มผลผลิ ตข้าวคุ ณภาพสู งในพื้นที่
ชลประทานแต่ไม่ส ามารถปลู กข้าวหอมมะลิ ได้ การส่ งเสริ ม การปลู ก ข้าวหอมปทุ มธานี จะมี อิท ธิ พลต่ อ
พฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเป็ นอย่างมากเพราะชาวนาคาดหวังว่าจะให้ราคาที่ดีกว่า
ข้าวเจ้าธรรมดา อย่างไรก็ดี ข้าวหอมปทุมธานี มีจุดด้อยตรงที่ มีโรคและศัตรู พืชมากและไม่ทนต่อโรคและ
ศัตรู พืช นอกจากนี้ ราคาข้าวหอมปทุมและข้าวเจ้าในเวลาต่อมาจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักเพราะโรงสี
ทาการรับซื้ อพร้อมกันและสี แปรสภาพข้าวหอมปทุมฯ กับข้าวเจ้าไปพร้อมกัน (ดูส่วนที่ 4.5)
การดาเนิ นโครงการรับจานาข้าวบ่อยครั้งและขอบเขตของโครงการเติบโตขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ
ที่ 1990 มาจากการมีบทบาทในการกาหนดนโยบายสาธารณะของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่
ต่างจังหวัดซึ่ งมีฐานเสี ยงเป็ นชาวนา ในช่ วงต้นทศวรรษที่ 1990 รัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ ยวข้องกับการกาหนด
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นโยบายข้าวเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ในช่วงปลายทศวรรษ รัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนเป็ นนักการเมืองที่มา
จากการเลือกตั้งทั้งสิ้ น ความต้องการที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปยังโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกมีมากขึ้น
เพราะเป็ นการจัดสรรเงินสดให้กบั ชาวนา นอกจากนี้ รัฐบาลยังพยายามขยายระยะเวลาการรับซื้ อข้าวเปลือก
จากชาวนาให้ ย าวขึ้ น เพื่ อ จู ง ใจให้ ช าวนาเข้า ร่ วมโครงการมากขึ้ น เสมื อนเป็ นการเอาใจชาวนา ดัง นั้น
แรงจูงใจทางการเมืองเรื่ องการเลือกตั้งจึงเป็ นปั จจัยสาคัญในการดาเนินนโยบายพยุงราคามากขึ้น การดาเนิ น
โครงการรับจานาข้าวบ่อยครั้งยังเป็ นการเอาใจกลุ่มโรงสี เพราะกลุ่มโรงสี เป็ นกลุ่มที่มีบทบาทในการเมืองใน
พื้นที่ โรงสี กลายเป็ นธุ รกิจที่ช่วยรวบรวมข้าวให้กบั รัฐบาลซึ่ งไม่มีโกดังขนาดใหญ่ที่เก็บข้าวเปลือกปริ มาณ
มาก ดังนั้นรั ฐบาลต้องจ่ายค่ าเช่ าโกดังและค่ ารั ก ษาสภาพข้าวให้ โรงสี ท าให้ โรงสี ได้รับ ประโยชน์ จาก
โครงการดังกล่าว กลุ่มโรงสี จึงกลายเป็ นกลุ่มที่มีแสดงความเห็ นด้วยกับโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกอย่าง
เปิ ดเผย
ในด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูก รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนาผ่านกลุ่มและสถาบันเกษตรกร
เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่ งรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวนารวมตัวกันในนามของสถาบันเกษตรกรเพื่อการ
ช่วยเหลือได้อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ รัฐบาลเริ่ มจัดทาทะเบียนเกษตรกรโดยให้ชาวนาลงทะเบียนเกษตรกร
เพื่อยืนยันว่าเป็ นเกษตรกรจริ งเพาะปลูกจริ ง
ยุคที่ 3 เป็ นนโยบำยและกำรเมืองในนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำในระบอบนโยบำยรับจำนำ
ข้ ำวเพื่อกำรเมือง (2002 ถึง 2014) การกาหนดนโยบายข้าวและการช่ วยเหลือชาวนาในปี 2002 ถึง 2014 ให้
ความสาคัญที่นโยบายรับจานาข้าวเปลือก การเปลี่ยนแปลงโครงการับจานาข้าวแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ในยุค
ระบอบนโยบายนี้ ช่ วงที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2002 ถึง 2011 โครงการรับจานาข้าวเปลือกเปลี่ยนโฉมหน้าภายหลังจาก
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ ปี 2001 ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่5 รัฐบาลที่นาโดยพรรคไทยรักไทย
ซึ่ งมีฐานเสี ยงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ภาคเหนือ และภาคกลาง ได้เปลี่ยนแปลงการดาเนินโครงการรับ
จานาข้าวเปลือก สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 63) อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของโครงการรับจานาภายใต้
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย
“เมื่อรัฐบาลภายใต้พรรคไทยรักไทย โดยการนาของนายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชิ นวัตร เข้ามา
บริ หารประเทศในเดื อนกุมภาพันธ์ 2544 (2001) ได้ปรับปรุ งโครงการรับจานาใหม่ โดยให้
ธกส. รับจานาใบประทวนสิ นค้าที่ อตก. และ อคส. ออกให้แก่เกษตรกรที่นาข้าวเปลื อกนา
ปรั ง ปี 2544 ไปฝากไว้ ซึ่ งเริ่ ม ด าเนิ น การตั้ง ตาเดื อ น เมษายน ถึ ง สิ งหาคม 2544 ก าหน
ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน พร้อมกับขยายวงเงินรับจานาเป็ นไม่เกินรายละ 350,000 บาท และ
ในการเลือกตั้งทัว่ ไปปี 2544 ผูส้ มัครสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตั้งรวม 245 ที่นงั่ (จาก
500 ที่นงั่ ) ทั้งจากระบบเขตเดียวเบอร์เดียวและระบบบัญชีรายชื่อ
5
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กาหนดเงื่ อนไขให้สามารถนาข้าวเปลื อกนาปรังที่ อตก. และ อคส. รับฝากไว้ไปแปรสภาพ
เป็ นข้าวสารและเก็บไว้ในคลังสิ นค้ากลาง”
การรับจานาใบประทวนสิ นค้าเป็ นการดาเนิ นโครงการที่แตกต่างจากโครงการรับจานาในอดีตที่ ธกส. เน้น
การรับจานายุง้ ฉาง หรื อ ธกส. (โดยผ่านหน่ วยงานรั ฐที่ เกี่ ยวข้อง) รับจานาผ่านสถาบันเกษตรกรมากกว่า
นอกจากนี้ รัฐบาลยังขยายเวลารับจานาไถ่ถอนให้ยาวขึ้นเป็ น 5 เดือน
ขนาดของโครงการรับจานาในช่ วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็มีขนาดใหญ่ข้ ึนมากจากโครงการรับ
จานาข้าวในอดีต สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 63) ระบุ
“ในปี การผลิต 2546/47 (2003/04) และ 2547/48 (2004/05)... ...นอกจากจะมีการขยายขนาด
โครงการรับจานาโดยเป้ าหมายของการรับจานาถึ ง 9.0 ล้านตันข้าวเปลื อก (หรื อประมาณ
เกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ) พร้อมกับขยายราคารับจานาให้สูงกว่าราคาตลาด...
ในส่ วนของข้าวหอมมะลิ คุณ ภาพต่าง ๆ ได้ยกระดับ ราคาสู งขึ้ นจากเดิ มตันละ 3,000 หรื อ
เพิ่ ม ขึ้ น ประมาณร้ อยละ 43-45 ส าหรั บ ข้าวหอมจังหวัดได้เพิ่ ม ขึ้ น ตัน ละ 2,000 บาท หรื อ
ประมาณร้อยละ 35 ข้าวเจ้านาปี เพิ่มขึ้นตันละ 1,240-1,440 บาท...”
นโยบายนี้ สร้างแรงจูงใจให้ชาวนานาข้าวเข้าโครงการรับจานาของรัฐบาลเป็ นอย่างมากเป็ นจานวน
ถึ ง 9.4 และ 9.5 ล้านตันข้าวเปลื อกในปี การเพาะปลูก 2004/05 และ 2005/06 (สมพร อิ ศวิล านนท์ , 2554)
โดยรัฐบาลในขณะนั้นใช้เงินงบประมาณถึง 71,773 ล้านบาทในปี การเพาะปลูก 2005/06 ซึ่งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงบประมาณโครงการรับจานาข้าวในอดีตก่อนปี 2002 ซึ่ง ธกส. มักจะได้รับอนุมตั ิให้ดาเนินการในวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และเมื่อบวกกับโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากรัฐบาลให้ทาโครงการก็ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรื อแตกต่างกันถึงเกือบ 10 เท่า นอกจากนี้ ผูว้ จิ ยั มี
ข้อสังเกตว่าการขยายขนาดของโครงการรับจานาข้าวเปลือกในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นอยูใ่ นช่วงที่
มีการเลือกตั้งทัว่ ไปในปี 2005 และเป็ นช่วงที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกโจมตีอย่างรุ นแรงในกรณี ของการ
ทุจริ ตโดยใช้การดาเนิ นนโยบายของรัฐบาลเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้กบั เครื อข่ายพันธมิตรทางการเมือง
และฐานคะแนนเสี ยงทางการเมืองโดยไม่ได้กระจายทรัพยากรสาธารณะบนพื้นฐานของความต้องการหรื อ
ความจาเป็ นทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้ต้ งั ราคาข้าวเปลือกรับจานาไว้เกือบเทียบเท่าหรื อสู งกว่าราคาตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่ น ปี การเพาะปลู ก2001/02 ราคาข้าวขาว 5 เปอร์ เซ็ นต์อยู่ที่ 4,600 บาทต่อตัน ในขณะที่ รั ฐบาล
ก าหนดราคาไว้ที่ 4,775 บาทต่ อ ตั น หรื อราคาของรั ฐ บาลคิ ด เป็ น 104 เปอร์ เซ็ น ต์ ข องราคาตลาด
(Laiprakobsup, 2010) ทาให้ชาวนามีแนวโน้มจะขายข้าวให้กบั รัฐบาลมากกว่าเอกชน และมีแนวโน้มจะไม่
ไถ่ถอนคืน แม้วา่ ราคาข้าวจะสู งขึ้นในปี 2007 และ 2008 รัฐบาลพรรคพลังประชาชนซึ่ งจัดตั้งหลังจากการ
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ถูกพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยของศาลรัฐธรรมนูญยังดาเนินโครงการรับจานาข้าวเปลือก ในปี 2008 ราคา
ข้าวพุ่งสู งขึ้นไปถึงเกื อบ 10,000 บาทต่อตัน แต่รัฐบาลพรรคพลังประชาชนก็กาหนดราคาไว้ที่ 11,850 บาท
ต่อตัน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลพลังประชาชนก็ดาเนิ นโครงการควบคุ มราคาข้าวสารเพื่อไม่ให้กระทบกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยที่อยูใ่ นเขตเมืองซึ่ งเป็ นฐานเสี ยงคะแนนเสี ยงของพรรคพลังประชาชนเช่นกัน ดังนั้น
ในช่วงราคาข้าวพุง่ สู งขึ้น รัฐบาลพรรคพลังประชาชนดาเนินนโยบายข้าวแบบสองทางเพื่อรักษาฐานคะแนน
เสี ยงของตนเองเป็ นสาคัญ (Poapongsakorn, 2010)
นอกจากการตั้งราคาข้าวไว้สูงกว่าราคาตลาดแล้ว รัฐบาลในเวลานั้นยังใช้จานวนโควตาการรับจานา
ข้าวในการเรี ยกความนิ ยมทางการเมืองจากชาวนาที่เป็ นฐานคะแนนเสี ยงอีกด้วย รัฐบาลในขณะนั้นมักจะรับ
จานาข้าวปริ มาณมากในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะว่าภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นแหล่งปลูกข้าวที่สาคัญของประเทศ แต่อีกส่ วนหนึ่ งฐานคะแนนเสี ยงของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยอยู่ในภูมิภาคดังกล่ าวเช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น ในปี การเพาะปลู ก 2003/04 รัฐบาลรับจานา
ข้าวเปลื อกประมาณ 1 ล้านตันจากภาคเหนื อ พอปี การเพาะปลูก 2004/05 รัฐบาลรับจานาข้าวเปลื อกจาก
ภาคเหนือประมาณ 2 ล้านตัน ที่สาคัญ ปริ มาณการรับจานาข้าวเปลือกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือเพิ่มสู งขึ้น
เป็ นอย่างมาก ในปี การเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจานาข้าวเปลือกจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ 261,100
ตัน พอปี การเพาะปลูกที่ 2004/05 รัฐบาลรับจานาข้าวจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือถึง 5.26 ล้านตัน กล่าวอีก
นัย หนึ่ ง รั ฐบาลในขณะนั้น เพิ่ ม ปริ ม าณการรั บ จ าน าข้าวเฉพาะในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ กว่า 2000
เปอร์เซ็นต์
ที่ ส าคัญที่ สุด การเพิ่ ม ขึ้ นของปริ มาณการรับ จานาข้าวเกิ ดขึ้ นในปี ที่ กาลังจะมี การเลื อกตั้งทัว่ ไป
(2005) ซึ่ งจานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีจานวน 76 และ 135
ที่ น่ั ง ตามล าดั บ (คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง , 2548) พรรคการเมื อ งที่ ช นะการเลื อ กตั้ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อมักจะได้เป็ นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นการจัดสรรโครงการที่
สร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งเลือกพรรคของตนจึงเป็ นกลายเป็ นแนวนโยบายของพรรคการเมือง
ต้องไม่ลืมว่ากลุ่ มผูม้ ี สิทธิ ออกเสี ยงกลุ่มใหญ่ในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงหนื ออยู่ในพื้นที่ชนบท
และเป็ นชาวนาที่ ต้องการความช่ วยเหลื อจากโครงการของรั ฐเนื่ องจากมี รายได้ต่ า โครงการที่ มีล ักษณะ
อุดหนุนด้วยเงินสดมักจะจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ ออกเสี ยงส่ วนใหญ่ที่เป็ นชาวนา
การลดน้ าหนักความชื้นของข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจานาเป็ นอีกประเด็นที่รัฐบาลพรรคไทยรัก
ไทยท าเพื่ อเปิ ดโอกาสให้ ช าวนาสามารถนาข้าวเข้าโครงการได้ม ากขึ้ น โดยแบ่ งประเภทของความชื้ น
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ และมีการหักลดราคาตามความชื้ นที่สูงขึ้น (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2544 เล่ม 118 ตอน
พิเศษ 42ง) ซึ่ งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่รัฐบาลจะไม่รับจานาข้าวที่มีความชื้นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
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ช่ วงที่ 2 ปี 2011 ถึ ง 2014 รั ฐ บาลพรรคเพื่ อ ไทยที่ น าโดยนางสาว ยิ่ ง ลัก ษณ์ ชิ น วัต ร ได้ ข ยาย
โครงการรับจานาข้าวเปลือกให้เป็ นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยเปลี่ยนวัตถุ ประสงค์ของโครงการรับจานา
ให้เป็ นโครงการเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ไม่ใช่โครงการเพื่อแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกต่า
“วัตถุประสงค์ของโครงการรับจานาข้าว คือ (1) เพื่อยกระดับรายได้ และชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้ น ของชาวนา (2) เพื่ อ สร้ า งความแข็ง แกร่ ง และความมี เสถี ย รภาพ และการเติ บ โตทาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของการบริ โภคภายใน เพราะเมื่อชาวนามีรายได้สูงขึ้น
ก็จะจับจ่ายมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น (3) เพื่อดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยูใ่ น
ความควบคุม ทาให้สามารถสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวได้ (4) เพื่อยกระดับราคาข้าวไทย
ให้สูงขึ้นทั้งระบบ เนื่ องจากข้าวไทยเป็ นที่นิยมและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศ จึง
ควรจะขายได้ราคาสู งกว่าข้าวจากประเทศผูส้ ่ งออกรายอื่ น (อัมมาร สยามวาลา และคณะ,
2557, หน้า 2-2)”
ขนาดของโครงการรับจานาข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจานาข้าว
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนเป็ นอย่างมาก มีขา้ วเข้าโครงการรับจานาเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ในช่ วงปี 2011 ถึ ง 2014 มี ขา้ วเปลื อกเข้าโครงการรั บ จานากว่า 54 ล้านตัน (อัมมาร สยามวาลา และ
คณะ, 2557) ในด้านงบประมาณ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าวกว่า 8 แสนล้าน
บาทซึ่ งคิ ด เป็ นร้ อยละ 17 ของงบประมาณแผ่น ดิ น (อัม มาร สยามวาลา, 2557) จะเห็ น ได้ว่า ขนาดของ
โครงการรับจานาข้าวของพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจานาในอดีต (แม้แต่โครงการรับจานา
สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน) หลายเท่าตัว ในแง่มุมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการรับ
จานาสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมี จานวนชาวนาที่ เข้าร่ วมโครงการรั บจานาจานวนมากกว่า 1 ล้านคนซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความต้องการในการระดมความสนับสนุ นทางการเมืองจากโครงการรับจานาข้าว มีจานวน
โรงสี ที่เข้าร่ วมโครงการกว่า 1,000 โรงสี โรงสี หลายแห่งเป็ นโรงสี เกิดใหม่เพื่อรองรับโครงการรับจานาข้าว
โดยหวังทากาไรจากการเข้าโครงการรับจานาข้าว6
ด้ ว ยขนาดของโครงการรั บ จ าน าข้า วที่ ใ หญ่ โ ตมโหฬาร ท าให้ เกิ ด ช่ อ งว่ า งในการทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการดาเนิ นโครงการ 7 การรับจานาข้าวเปลื อกจานวนมหาศาลทาให้กระบวนการตรวจสอบของ
หน่ วยงานภาครัฐไม่ทว่ั ถึ ง ประกอบกับข้าวเปลือกมิได้อยูใ่ นโกดังของรัฐบาลแต่เป็ นของเอกชน ทาให้เกิ ด
การลักลอบนาข้าวเปลื อกไปจาหน่ ายในตลาดหรื อนามาวนเข้าโครงการใหม่หรื อ “เวียนเทียนข้าว” มีการ
สัมภาษณ์อดีตเจ้าของตลาดกลางข้าวเปลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
7
ผูว้ ิจยั ไม่ขอลงรายละเอียดในการทุจริ ตโครงการรับจานาข้าวเพราะไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของงานวิจยั ชิ้นนี้ ผูท้ ี่ สนใจการ
ทุจริ ตในโครงการรับจานาข้าวโดยละเอียดสามารถดู อัมมาร สยามวาลา และคณะ (2557)
6
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ลักลอบนาข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าโครงการรับจานาซึ่ งไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะควบคุมดูแล
ได้ทวั่ ถึ ง ด้วยปริ มาณข้าวมหาศาลทาให้การดูแลรักษาสภาพข้าวเปลื อกเป็ นไปอย่างยากลาบาก ทาให้ขา้ ว
เสื่ อ มคุ ณ ภาพได้เร็ ว และไม่ ส ามารถขายต่ างประเทศได้ ซึ่ งเป็ นการสร้ า งภาระให้ ก ับ รั ฐ บาลในการใช้
งบประมาณดูแลข้าวเปลือกเหล่านั้น
โครงการรับจานาข้าวเปลือกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่ งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การผลิต และ
การส่ งออกเป็ นอย่างมาก ในด้านการเพาะปลูก โครงการรับจานาข้าวทาให้เกิดพฤติกรรมการ “พึ่งพารัฐ” ใน
การเพาะปลู ก กล่ าวคือ ชาวนาตัดสิ นใจปลู กข้าวที่ มีคุณภาพต่ าแต่ให้ผลผลิ ตเร็ วเพื่อขายข้าวให้แก่ รัฐบาล
แทนที่จะปลูกและพัฒนาการเพาะปลูกข้าวของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรื อเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิตของตนเอง (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ, 2557) ชาวนามีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เพิ่มสู งขึ้นจาก
โครงการรับจานาข้าว กล่าวคือ ชาวนาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและการขนส่ งข้าวเปลือก
เข้าโครงการรับจานาให้ทนั โครงการหมดระยะซึ่ งเป็ นภาระต่อชาวนาเป็ นอย่างมาก
ในด้านการผลิ ต โครงการรับ จาน าท าลายตลาดกลางค้าข้าวซึ่ งเป็ นกลไกการค้าข้าวที่ ส าคัญ ใน
ระบอบนโยบายรับจานาข้าวแบบจากัด ตลาดกลางค้าข้าวขนาดใหญ่ทว่ั ประเทศหายไปเพราะการแทรกแซง
ของรัฐบาลโดยการรับซื้ อข้าวในราคาสู ง (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาลพรรคไทยรัก
ไทยได้ทาลายกลไกการค้าข้าวที่ คิดขึ้ นในช่ วงรัฐบาลเทคโนแครตเป็ นผูค้ ิดขึ้น ที่สาคัญที่สุด โครงการรับ
จานาทาให้เกิดโรงสี จานวนมากที่ไม่มีความจาเป็ น ผูท้ ี่มีทุนในท้องถิ่ นในขณะนั้นลงทุนสร้างโรงสี หรื อท่า
ข้าวเพื่อเข้าโครงการรับจานาโดยเฉพาะ โรงสี บางแห่ งสร้ างใกล้ทุ่งนาเพื่อรอรับข้าวเปลื อก อย่างไรก็ตาม
เมื่อโครงการรับจานายุติลง โรงสี และท่าข้าวหลายแห่ งปิ ดตัวลงซึ่ งทาให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จใน
พื้นที่ เป็ นอย่างมาก ในด้านการส่ งออก โครงการรับจานาข้าวเหลื อทาให้ปริ มาณการส่ งออกข้าวของไทย
ลดลง Laiprakobsup (2014) ได้คาดการณ์ผลกระทบของโครงการรับจานาข้าวที่มีต่อการส่ งออกข้าวของไทย
ว่ า ท าให้ ป ริ ม าณการส่ ง ออกลดลงกว่ า 100,000 ตัน ต่ อ เดื อ น เท่ า กับ ว่ า โครงการรั บ จ าน าข้ า วท าให้
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทยลดลง
กำรกำหนดนโยบำยข้ ำวและกำรช่ วยเหลือชำวนำในรัฐบำล คสช. ภายหลังการทารัฐประหารปี 2014
รัฐบาล คสช. ปฏิเสธการดาเนินนโยบายรับจานาข้าวเนื่องจากไม่ตอ้ งการดาเนินนโยบายที่เป็ นนโยบายหลัก
ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ถูกทารัฐประหาร หลังจากเข้ามาเป็ น รัฐบาลไม่นาน รัฐบาล คสช. ดาเนิ นการทาง
กฎหมายกับ โครงการรั บ จ าน าข้า วโดยการจัด ตั้ง คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารและจัด การข้า วแทน
คณะกรรมการนโยบายข้าวโดยประกอบด้วยหัวหน้าส่ วนราชการระดับอธิ บดี เป็ นหลัก ไม่มีตวั แทนจาก
ภาคเอกชนและชาวนา (ราชกิ จ จานุ เบกษา, เล่ ม 131 ตอนพิ เศษ 163ง) และคณะอนุ ก รรมการต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย 1) คณะอนุ กรรมการจัดทาบัญชี ขา้ วคงเหลื อของรัฐ 2) คณะอนุ กรรมการด้านการผลิ ตและ
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การตลาดข้า ว 3) คณะอนุ ก รรมการด้ า นการตรวจสอบปริ ม าณและคุ ณ ภาพข้ า วคงเหลื อ แห่ ง รั ฐ 4)
คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว
รัฐบาล คสช. หันมาดาเนิ นนโยบายส่ งเสริ มการเพาะปลูกแทนการพยุงราคา นโยบายการช่วยเหลือ
ชาวนาของรัฐบาล คสช. สามารถแบ่งได้เป็ น 3 แบบ รู ปแบบที่ 1 การช่ วยเหลื อด้านการเพาะปลูก รัฐบาล
คสช. ให้ เงิ น ช่ วยเหลื อการเพาะปลู ก ข้าวในจานวนจากัด ธนพัน ธ์ ไล่ ป ระกอบทรั พ ย์ (2561, หน้า 152)
อธิ บายมาตรการช่วยเหลือชาวนาในด้านการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ถึงปั จจุบนั ไว้วา่
“ในฤดูกาลเพาะปลูกที่ 2557/58 รัฐบาลกาหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลูก
ไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ (สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ในฤดูกาลเพาะปลูกที่
2559/60 รัฐบาลกาหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลูกไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน
10 ไร่ (รั ฐ บาลไทย, 2560) ในส่ ว นฤดู ก าลเพาะปลู ก ที่ 2560/61 รั ฐ บาลก าหนดมาตรการ
ช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ (เพื่อคุณ, 2560) โดย
ชาวนาต้องขึ้นทะเบี ยนเกษตรกรและมีบญั ชี เงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) จะเห็นได้วา่ มาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ เป็ นมาตรการระยะสั้นและบางฤดู กาลเพาะปลู กก็ไม่ ได้ดาเนิ นการ (เช่ น ฤดู กาล
เพาะปลูก 2558/59) ส่ วนปริ มาณความช่วยเหลือก็ไม่เหมือนกันในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก”
โดยชาวนาจะต้อง 1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันการเป็ นเกษตรกร 2) ต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามี
การเพาะปลู ก ข้าวในฤดู กาลผลิ ตนั้น จริ ง ๆ (ธนพันธ์ ไล่ ป ระกอบทรั พ ย์, 2561 ) โดยมี ก ารประชาคมใน
หมู่ บ ้านหรื อชุ ม ชนเพื่ อยืน ยัน การเพาะปลู ก จริ ง ของชาวนาคนนั้น ส่ วนชาวนาที่ เช่ าที่ น าต้อ งยื่น ส าเนา
หลักฐานการเช่าที่นาและโฉนดที่ดิน
รู ปแบบที่ 2 ได้แก่ มาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่นและการเลี้ ยงสัตว์เศรษฐกิ จ รัฐบาล
คสช. ส่ งเสริ มให้ชาวนาหันมาเพาะปลูกพืชที่หลากหลายและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา
และต้องการลดปริ มาณการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะข้าวนาปรัง กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาล คสช. ต้องการลด
แรงกดดันทางการเมืองจากชาวนาหากเกิ ดกรณี ขา้ วล้นตลาดและราคาข้าวตกต่า นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้
ปลูกพืชอื่น ๆ เพราะไทยประสบปั ญหาภัยแล้งช่วงปี 2014 – 2016 การปลูกข้าวช่วงฤดูแล้งไม่ได้ผลและเกิด
ความเสี ยหายได้ เพื่อลดแรงกดดันจากชาวนา รัฐบาลจึงพยายามส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ าน้อย
เช่น ปอเทือง ถัว่
ในอดีต รัฐบาลส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน เนื่ องจากเป็ นแนวการ
พัฒ นาเศรษฐกิ จของประเทศในการสร้ างความหลากหลายทางด้านการผลิ ตสิ นค้าเกษตร (Agricultural
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Diversification) (ดูส่วนที่ 4.3.2) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารได้หลากหลาย
และเพื่อป้ อนวัตถุดิบสู่ อุตสาหกรรมสิ นค้าเกษตรแปรรู ปและอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใน
ระยะหลัง (โดยเฉพาะรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์) ดาเนิ นมาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ และ
เลี้ ยงสัตว์เพื่อสร้ างแรงจูงใจให้ชาวนาลดการปลูกข้าว (โดยเฉพาะนาปรัง) มาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูก
พืชที่หลากหลายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็ นตัวอย่างของมาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชชนิ ดอื่น ๆ
เพื่อจูงใจให้ชาวนาลดการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะนาปรัง ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2559 รัฐบาล (ผ่านทาง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร) กาหนดมาตรการสนับสนุ นชาวนาให้ปรับเปลี่ ยนการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ
พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูก ไร่ ละ 5,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559)8
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ รัฐบาลให้เงินสนับสนุ นพันธุ์ปลาครัวเรื อนละ 2,300 บาท และพันธุ์
สัตว์ขนาดเล็กครัวเรื อนละ 2,844 บาท (ดลวรรฒ สนสุ ข, 2559)9 ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2560 รัฐบาล
(ผ่านทางกรมส่ งเสริ มการเกษตร) กาหนดมาตรการสนับสนุ นชาวนาให้เพาะปลูกพืชไร่ พืชล้มลุ ก เช่ น พืช
ตระกูลถัว่ และพืชบารุ งดิ น เช่ น ปอเทื อง โดยให้เงิ นสนับสนุ นไร่ ละ 2,000 บาท ไม่เกิ น 5 ไร่ (ประชาชาติ
ธุ รกิ จ, 2560)10 โดยชาวนาต้องขึ้ นทะเบี ยนเกษตรกรและลงทุ นเพาะปลู ก ก่ อน หน่ วยงานรั ฐจึ งจะให้เงิ น
ช่วยเหลือสนับสนุน
มี ข ้อ สั ง เกตว่ า มาตรการช่ ว ยเหลื อ ด้า นการเพาะปลู ก และเก็ บ เกี่ ย วและมาตรการส่ ง เสริ ม การ
ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจะให้ชาวนาลงทุนการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ ก่อนแล้วรัฐบาล
จะช่วยเหลือ
รู ป แบบที่ 3 การช่ ว ยเหลื อ ด้า นการเพาะปลู ก แก่ ช าวนาในรู ป แบบกลุ่ ม หรื อ สถาบัน เกษตรกร
โครงการของรัฐบาล คสช. ที่สาคัญ ได้แก่ โครงการนาปลงใหญ่ ซึ่ งต้องการให้ชาวนารวมตัวกันในรู ปแบบ
ของกลุ่มเกษตรกรไม่ต่ากว่า 30 คน หรื อไม่ต่ากว่า 500 ไร่ โดยรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในด้าน 1) การให้
เงิ น กู้ด อกเบี้ ย ต่ าแก่ ก ลุ่ ม ชาวนา 2) การจัด หาปั จ จัย การเพาะปลู ก เป็ นจ านวนมากแต่ ใ นราคาต่ า 3) การ
เชื่ อมโยงตลาดผูบ้ ริ โภคกับผลผลิ ตของชาวนา โดยรัฐบาล คสช. เริ่ มดาเนิ นโครงการนาแปลงใหญ่ต้ งั แต่ปี
การเพาะปลูกที่ 2559 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิกจานวน 5 คนขึ้นไป (มากกว่า 5 คน
ได้) เพื่อเหมาะสมในการจัดทา ระบบควบคุ มภายในแบบกลุ่ม และการบริ หารจัดการการผลิ ตข้าวอินทรี ย ์
ตามมาตรฐาน 2) มีพ้ืนที่ของกลุ่มรวมกันไม่ต่ากว่า 100 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ ได้) อยูใ่ นชุ มชนเดียวกันหรื อใน
บริ เวณ ใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นตาบลเดียวกัน 3) พื้นที่เข้าร่ วมโครงการต้องไม่ได้การรับรองการผลิตข้าวตาม
http://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2016/10/คู่มือโครงการเกษตรกรรมทางเลือกอื่น.pdf
9
http://isaanrecord.com/2016/10/25/zoning-rice-farming-policy-fail/
10
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473850713
8
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มาตรฐานเกษตรอินทรี ยใ์ ด ๆ (กรณี เกษตรกรมีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู่ และมีความต้องการขยาย
พื้ นที่ /หรื อเพิ่ ม จานวนแปลง สามารถเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงที่ เข้าร่ วมนั้นต้องยังไม่ ได้รับ การ
รับรอง) 4) มีแหล่งน้ าตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยน้ าฝน สระน้ า คูคลอง บ่อน้ า บ่อบาดาล เป็ นต้น) หรื อแหล่ง
น้ าที่ มีความเหมาะสมกับการผลิ ตข้าวอิ นทรี ย ์ 5) พื้นที่ มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อพื้นที่ ที่ได้รับการอนุ ญาตให้ใช้
ประโยชน์ จากหน่ วยงานที่ มีสิ ท ธิ์ รับ รอง โดยชื่ อที่ ระบุ ในเอกสารสิ ท ธิ์ จะต้องเป็ นชื่ อเกษตรกรที่ เข้าร่ วม
โครงการ หรื อมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิ ทธิ์ 6) จัดทารายละเอียดข้อมูลการปลูกข้าวอินทรี ยข์ อง
กลุ่ม แยกรายแปลง (หากเข้าร่ วมโครงการมากกว่า 1 แปลง) ที่ต้ งั แปลง พื้นที่ ปลู กข้าว พันธุ์ ขา้ วที่ปลูก 7)
ต้องผ่านการรั บ รองจากคณะกรรมการขับ เคลื่ อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็ จ
(Single Command) 8) เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการที่เป็ นสมาชิ กนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็ นสมาชิ ก
นาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลื อกรับการสนับสนุ นที่ ซ้ าซ้อนทางใดทางหนึ่ งเพียงอย่างเดี ยว และ 9)
หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการหลังจากได้รับเงินสนับสนุ นแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถสมัครเข้า
ร่ วมโครงการนี้ ได้อีก อย่างไรก็ตาม รัฐบาล คสช. ยังไม่ทิ้งโครงการรับจานาเสี ยที เดี ยว รั ฐบาลได้ดาเนิ น
โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกหรื อรับจานายุง้ ฉางเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขาย
โดยรัฐบาลจะชดเชยเป็ นค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกและค่าขนย้ายโดยรัฐบาล คสช. ดาเนิ นนโยบายดังกล่าวมา
ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2017

2.5 สำรวจงำนวิจัยกำรเปลีย่ นแปลงวิถีกำรเพำะปลูกและกำรผลิตของชำวนำ
งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ การเปลี่ ย นแปลงวิถี ก ารเพาะปลู ก และการผลิ ตของชาวนาโดยสั ง เขปมี
ลักษณะสาคัญ 3 ประการ ประกำรที่ 1 งำนวิจัยมุ่งเน้ นควำมสั มพันธ์ เชิ งสำเหตุระหว่ ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ ำงกับกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีกำรเพำะปลูกและกำรผลิตของชำวนำ การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
แบ่งออกเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิ จ การเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิ จ หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตแบบทุนนิยมที่เน้นการผลิตสิ นค้าจานวนมากและเน้นการขายและ
ส่ งออกไปยังตลาดโลก กล่ าวอี กนัยหนึ่ ง การเข้ามาของระบบตลาดนามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของวิถีการ
เพาะปลูกและการผลิตของชาวนา ทาให้ชาวนาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อการยั งชีพและ
กินในครัวเรื อนเป็ นการเพาะปลูกในปริ มาณมากเพื่อการขายและส่ งออก การเข้ามาของระบบการผลิตเพื่อ
การตลาดท าให้ช าวนาปรั บ เปลี่ ยนพฤติ ก รรมการเพาะปลู ก ของตนเองที่ เน้น การเพาะปลู ก พื ชเชิ งเดี่ ย ว
(Monocrop) เพื่อการขายและลงทุนในการเพาะปลูกและไม่เก็บผลผลิตไว้บริ โภคในครัวเรื อน
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยที่เน้นการส่ งออกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้าง
ความเปลี่ ยนแปลงในวิถีการผลิ ตของชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเป็ นอย่างมาก ชาวนาในภาคกลาง
ปรับเปลี่ ยนวิถีการเพาะปลูกจากการเพาะปลูกแบบยังชี พมาเป็ นการเพาะปลูกเพื่อการขาย พฤติกรรมการ
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เพาะปลูกที่ปรับเปลี่ยนได้แก่ 1) การเพาะปลูกพันธุ์ขา้ วที่ใช้รอบระยะสั้นในการเก็บเกี่ยว 2) เพาะปลูกข้าว 23 รอบ (หากมีน้ าเพียงพอ) 3) จ้างแรงงานและเครื่ องจักรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก 4) เช่าที่นาเพิ่มเพื่อเพิ่ม
ปริ มาณการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท์, 2553; สุ ภา ใยเมือง และคณะ, 2561)
ในการศึก ษาการเปลี่ ยนแปลงของวิถีก ารผลิ ตของชาวนาในภาคกลางและตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
อรรถจัก ร สัตยานุ รัก ษ์ (2560) ชี้ ให้เห็ นว่าวิถีก ารเพาะปลู กของชาวนาไทยในภาคกลางและภาคอี ส านมี
ลัก ษณะเป็ น “ผูป้ ระกอบการนา” ที่ เพาะปลู ก ข้าวเพื่ อการขายมากกว่าการยังชี พ และพึ่ งพาแรงงานและ
เครื่ องจักรการเกษตรในทุ กขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ ยว การเปลี่ ยนแปลงของวิถีการเพาะปลูกชอง
ชาวนาเกิดจากอิทธิ พลของ “การผลิตเพื่อการตลาด” ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าภาคกลาง
(อย่างน้อย ๆ ก็ 30 ปี ) ความพยายามในการเร่ งส่ งออกข้าวทาให้ชาวนาจาเป็ นต้องเร่ งเพาะปลูกและเพาะปลูก
ให้มากขึ้น การเพาะปลูกแบบยังชี พจึงไม่เหมาะกับการผลิ ตเพื่อการตลาด ชาวนาจึงจาเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเพาะปลูกและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการผลิตเพื่อการตลาด จามะรี เชี ยงทอง
(2560) ชี้ ให้ เห็ น ว่า ชาวนาในสั ง คมสมัย ใหม่ ใ ช้เทคโนโลยีใ นการช่ วยเหลื อ การเพาะปลู ก และการขาย
ข้าวเปลื อก เช่ น การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่ อสาร การใช้ application ในโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสภาพ
ภูมิอากาศและการตรวจสอบราคา ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิ จของชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ
เชิ ดชาย หมื่นภักดี (2560) ชี้ ให้เห็ นว่าวิถีการเพาะปลู กของชาวนาที่ จงั หวัดบึ งกาฬเน้นการเพาะปลู กเพื่ อ
การค้ามากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ถึง 1980 ซึ่ งรัฐเข้ามาส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชเชิ งเดี่ ยวในปริ มาณมาก
ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิ่มรายได้ให้กบั ชาวนาและต่อสู ้กบั การเผยแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคอีสาน
น่าสนใจว่า งานวิจยั ของเชิ ดชาย ชี้ ให้เห็ นว่า “การเข้ามาของอานาจรัฐ ” เป็ นปั จจัยทางการเมืองที่มี
ผลกระทบต่อวิถีการผลิตของชาวนา รัฐส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูก 2 ประการด้วยกัน
ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมือง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองและกลุ่ม
ผูน้ าทางการเมือง นาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในการกาหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่ทาให้เกิ ดการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิ จทุ นนิ ยมและตลาด การเข้ามาของลัท ธิ เจ้าอาณานิ คมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ น
ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเมืองที่มีอิทธิ พลต่อชาวนาโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ลุ่ม
แม่ น้ าส าคั ญ ๆ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ก ั บ อ านาจรั ฐ อาณ านิ คม ภายหลั ง จากการยึ ด ครองและล้ ม ล้ า งระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ รัฐบาลอาณานิคมมีวตั ถุประสงค์ในการผลักดันให้ชาวนาเพาะปลูกจานวนมากเพื่อ
ตอบสนองการบริ โภคในประเทศอาณานิคมและการส่ งออกไปยังประเทศเจ้าอาณานิคมและขายต่างประเทศ
ทาให้รัฐบาลอาณานิ คมกาหนดนโยบายที่สนับสนุ นการเพาะปลูกเพื่อการค้าซึ่ งขัดแย้งกับวิถีการเพาะปลูก
แบบยังชี พของชาวนา หากนโยบายของรัฐบาลอาณานิ คมส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาวนา
ชาวนามีแนวโน้มที่จะสร้างความรุ นแรงเพื่อต่อต้านนโยบาย จึงทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐอาณานิ คม
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กับชาวนาและนาไปสู่ ขบวนการกบฏชาวนาในหลายพื้นที่ ในการศึกษาความขัดแย้งระหว่างในชาวนากับเจ้า
อาณานิ ค มในเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ Scott (1985) ชี้ ให้ เห็ น ว่าขบวนการกบฏชาวนาเป็ นการต่ อ ต้าน
นโยบายของรัฐบาลอาณานิคม นโยบายที่ขดู รี ดชาวนาด้วยการ “เก็บภาษีในอัตราที่สูง” หรื อ “ซื้ อผลผลิตใน
ราคาที่ต่า” ทาให้รายได้ของชาวนาต่ ากว่า “ระดับการยังชี พ” (Subsistence Line) ประเด็นของ Scott คือการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาและการต่อต้านรัฐบาลของชาวนาสอดคล้องไปกับบริ บททางการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองนาไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการกาหนดนโยบายการ
กระจายทรั พ ยากรซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารเพาะปลู ก ของชาวนา การเมื อ งแบบ
ประชาธิ ป ไตยและการเลื อ กตั้ง (Democratic and Electoral Politics) สร้ างแรงจูงใจให้ ผูน้ าทางการเมื อ ง
กาหนดนโยบายกระจายทรัพยากรให้ชาวนาซึ่ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเพื่อเรี ยกความนิ ยมทางการเมือง
จากชาวนา ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบอบการเมืองเผด็จการ การกระจายทรัพยากรสาธารณะในรู ปแบบ
การอุดหนุ นและการช่วยเหลื อมักจะมีปริ มาณมากในระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตย (Laiprakobsup &
Tangsupvattana, 2016) นโยบายอุดหนุ นเป็ นปั จจัยผลักดันให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกเป็ นแบบ
การค้าโดยเพาะปลู กปริ มาณมากและเพื่ อขายมากกว่าเก็บ ไว้กิน นโยบายการรั บจานาข้าวเปลื อกในช่ วง
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและเพื่ อไทยช่ วงปี 2000 ถึง 201411 ทาให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงอย่างมากต่อวิถีการ
เพาะปลู ก ของชาวนา งานวิจยั ของ ขวัญ ตา เบ็ญ จะขัน ธ์ และคณะ (2557) ชี้ ให้ เห็ น ว่า นโยบายรั บ จาน า
ข้าวเปลือกทาให้ 1) ชาวนาเพาะปลูกข้าวที่สามารถเก็บเกี่ ยวได้ไม่เกิ น 90 วัน 2) จ้างแรงงานและเครื่ องจักร
ในทุ กขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ ยว 3) เช่ าที่ดินในปริ มาณมาก (มากกว่าที่ดินที่ ตนเองถื อครอง) เพื่อ
การเพาะปลูก และ 4) ขายข้าวเข้าโครงการรับจานาของรัฐบาลมากกว่าขายให้กบั ตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ ง วิถี
การเพาะปลูกของชาวนาไทยขึ้นอยูก่ บั นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลื อกตั้งที่มีแรงจูงใจในการกาหนด
นโยบายอุดหนุนชาวนาด้วยการรับซื้ อผลผลิตในราคาที่กาหนด (ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 2557)
ประกำรที่ 2 งำนวิจั ยใช้ กรณีศึก ษำในกำรวิเครำะห์ กำรเปลี่ยนแปลงของชำวนำ จำกกำรส ำรวจ
งำนวิจั ย พบว่ ำ กรณี ศึ ก ษำที่ งำนวิจั ยมั ก ใช้ แบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ ม กลุ่ ม ที่ 1 งานวิ จยั ในกลุ่ ม นี้ มัก ศึ ก ษาการ
เปลี่ ยนแปลงของชาวนาในภาคกลาง (โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนล่าง) เนื่ องจากภาคกลางเป็ นพื้นที่ ที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเป็ นเวลานานและต่อเนื่ องตั้งแต่การทาสนธิ สัญญา
Bowring ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่ งทาให้วิถีการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเน้นการเพาะปลูก
เพื่อการค้าและการส่ งออก ชาวนาในภาคกลางยังได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจใน
พรรคไทยรักไทยเป็ นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลปี 2001 ถึง 2006 ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งแกนนาพรรคมาจากพรรคไทยรัก
ไทยเป็ นแกนนาในการจัดตั้งรัฐบาลปี 2011 ถึง 2014
11
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ระดับ มหภาคของไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 เป็ นต้นมา รัฐบาลไทยเน้นการส่ งออก (โดยเฉพาะการ
ส่ งออกสิ นค้ า อุ ต สาหกรรม) และการส่ งเสริ มการลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct
Investment) ทาให้เกิดนิ คมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางซี่ งใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร ชาวนาขาย
ที่นาให้กบั อุตสาหกรรมและมาเป็ นผูเ้ ช่าที่ดินทากิน จนปริ มาณการเช่าที่ดินของชาวนาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ดิน
ในกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง ชาวนาต้องเช่ าที่ นาที่อยู่ห่างใกล้จากที่อยู่ของตนเอง จึงจาเป็ นต้องพึ่งพาแรงงาน
และเครื่ องจักรในการเพาะปลูก ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2558) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ างเศรษฐกิ จของไทยต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดนครปฐม ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และ
คณะ (2557) ทาการศึ ก ษาผลกระทบของการกาหนดนโยบายรั บ จานาข้าวเปลื อกต่อวิถีก ารเพาะปลู ก ใน
จังหวัดพิจิตร มหาสารคาม และอุบลราชธานี
กลุ่ ม ที่ 2 งานวิจ ัย ในกลุ่ ม นี้ มัก ศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงของชาวนาในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ
เนื่ องจาก 1) ภาคอีสานเป็ นพื้นที่ ที่เพาะปลู กข้าวมากที่สุดและเป็ นข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพ (ข้าวหอมมะลิ) 2)
ภาคอีสานมีประวัติศาสตร์ การต่อสู ้ทางการเมืองระหว่างชาวนากับรัฐ 3) ชาวนาในภาคอีสานมีจานวนมาก
ซึ่ งเป็ นฐานคะแนนเสี ยงที่สาคัญในการเลื อกตั้ง กนกพร รัตนสุ ธีระกุล (2557) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
การเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดมหาสารคาม เชิ ดชาย หมื่ นภัก ดี (2560) วิเคราะห์ ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเข้ามาของอานาจรัฐต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ
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การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทาง
การเมือง
- การเปลี่ยนแปลงการกาหนดนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ
- การเข้ามาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
และการตลาด

การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูก
- เพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
- เพาะปลูกเพื่อการขาย
- จ้างแรงงานและเครื่ องจักร
- เช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูก

รู ปที่ 2.3: ควำมสั มพันธ์ ระหว่ ำงกำรเปลีย่ นแปลงทำงกำรเมือง เศรษฐกิจ และวิถีกำร
เพำะปลูก
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ประกำรที่ 3 งำนวิจัยวิเครำะห์ ผลกระทบเชิ งลบของกำรเปลี่ยนแปลงระดับมหภำคต่ อชำวนำ และ
ควำมพยำยำมในกำรปรับตัวในรู ปแบบต่ ำง ๆ จากการสารวจงานวิจยั พบว่าผลกระทบเชิ งลบที่เกิดกับชาวนา
มี ด้วยกัน 3 ประการ ประกำรที่ 1 การเพาะปลู กเพื่อการค้าและการกาหนดนโยบายของรัฐทาให้ชาวนามี
ภาระต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงขึ้น งานวิจยั ของ ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ (2557) ชี้ให้เห็นว่านโยบายรับ
จานาข้าวเปลือกทาให้ชาวนาในภาคกลางและอีสานมีตน้ ทุนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ ยวสู งขึ้นเนื่ องจาก
ชาวนาต้องรี บ เพาะปลู ก และเก็ บ เกี่ ย วก่ อ นโครงการของรั ฐบาลจะสิ้ น สุ ด ประภาส ปิ่ นตบแต่ ง (2558)
ชี้ ให้เห็ นว่าระบบเศรษฐกิ จเชิ งพาณิ ชย์ผลักให้ชาวนาต้องเพาะปลู กข้าวในปริ มาณมากขึ้ น แต่ตน้ ทุ นการ
เพาะปลูกที่สูงขึ้น ราคาผลผลิตที่ผนั ผวน และความเสื่ อมโทรมของการช่วยเหลือจากเครื อญาติและชุมชน ทา
ให้ ช าวนาประสบปั ญ หาความยากล าบากในการเพาะปลู ก ท าให้ ช าวนากลายเป็ นกลุ่ ม ที่ “เปราะบาง
(Precarious Social Group)” เพราะไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมืองได้ ประกำรที่ 2 การเพาะปลูกเพื่อการค้าและการกาหนดนโยบายของรัฐทาให้เกิดความเหลื่อม
ล้ าในหมู่ชาวนา ชาวนาบางกลุ่ม (โดยเฉพาะชาวนาที่มีฐานะยากจน) ไม่สามารถเข้าถึงปั จจัยการเพาะปลูกที่
มีคุณภาพและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวนาที่มีฐานะที่ดีและเจ้าของปั จจัยการเพาะปลูก เช่น เจ้าของที่ดิน
ร้านค้าปั จจัยการเพาะปลูก หรื อโรงสี มีโอกาสในการเข้าถึ งการช่ วยเหลื อของภาครัฐมากกว่า งานวิจยั ของ
Laiprakobsup (2017) และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และคณะ (2560) ชี้ ให้เห็นว่าชาวนาที่มีฐานะยากจนมี
แนวโน้ม ที่ จะเข้า ถึ ง โครงการช่ วยเหลื อ ของภาครั ฐได้น้ อยกว่า ชาวนาที่ มี ฐานะดี และเจ้าของปั จจัย การ
เพาะปลูก ประการที่ 3 ชาวนาปรับ ตัวได้ลาบากในระบบเศรษฐกิ จทุ นนิ ยมหากไม่ มีการปรับ เปลี่ ยนการ
กาหนดนโยบาย งานวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่าการกาหนดนโยบายข้าวปั จจุบนั ที่อยูใ่ นกรอบของระบบการผลิ ตเชิ ง
พาณิ ชย์เข้มข้นจะไม่สนับสนุนให้ชาวนาอยูร่ อดได้ การอุดหนุ นระยะสั้นไม่ช่วยสนับสนุ นให้ชาวนาอยูร่ อด
แต่กลับกลายเป็ นการทาให้ชาวนากลายเป็ น “กลุ่มที่ตอ้ งพึ่งพา (Dependent Group)” ที่ตอ้ งรอความช่วยเหลือ
และเรี ยกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดเวลา (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ, 2557; ชลิตา บัณฑุวงศ์)
จากการสารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าวิถีการผลิตแบบตลาดเข้มข้นและการเพาะปลูกพืชเชิ งเดี่ยว
ทาให้เกิดความเหลื่อมล้ าในกระบวนการผลิ ตข้าวระหว่างชาวนาด้วยกันเอง ชาวนาที่มีฐานะยากจนและถื อ
ครองปั จจัยการเพาะปลูกน้อย (หรื อชาวนาที่ทานาเช่ า) มีโอกาสในการเข้าถึ งปั จจัยการเพาะปลูกและการ
ช่ วยเหลื อต่าง ๆ น้อยกว่าเจ้าของปั จจัยการผลิ ตและชาวนาที่ มีฐานะดี กว่า ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ ถกเถี ยงว่า มีความ
แตกต่ างกันอย่ างมากระหว่ างชาวนาที่ทานาเช่ ากับ ชาวนาที่มีที่ดิ นเป็ นของตนเองในการเข้ าถึงโครงการ
ช่ วยเหลือของรั ฐบาลและการรั บรู้ ข่าวสารในเรื่ องการช่ วยเหลือของรั ฐบาล นอกจากนี้ ชาวนาที่ เข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสาร เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านา ทาให้ชาวนาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ
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ช่ วยเหลื อชาวนาอี กด้วยซึ่ งทาให้ระดับการเข้าถึ งโครงการช่ วยเหลื อมี ความแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง
ชาวนาที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกับชาวนาที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร

2.6 สรุป
นโยบายข้าวของไทยมีการเปลี่ ยนแปลงมาโดยตลอดจากการจัดเก็บภาษีการส่ งออกข้าวและการ
ควบคุมราคาข้าวมาเป็ นการอุดหนุนราคาข้าวเปลือกแก่ชาวนาผ่านโครงการรับจานาข้าวเปลือกและโครงการ
ช่ วยเหลื อ ประเภทอื่ น ๆ การเปลี่ ย นแปลวของนโยบายข้า วไทยสอดคล้องไปกับ การเปลี่ ยนแปลงของ
โครงสร้ างทางการเมื องและเศรษฐกิ จไทย อย่างไรก็ดี การกาหนดนโยบายข้าวของรัฐบาลทาให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงในวิถีการเพาะปลูกและการผลิ ตของชาวนาในลักษณะที่ มีความเป็ น “เชิ งพาณิ ชย์” มากขึ้ น
ชาวนาปลูกข้าวเพื่อการค้ามากกว่าการยังชี พ ทาให้ชาวนาลงทุนในการเพาะปลูกมากขึ้นกว่าในอดีตรวมทั้ง
การเช่าพื้นที่ทานาที่เพิ่มสู งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนส่ งผลกระทบทางลบต่อชาวนาไทยอย่าง
หลี กเลี่ยงไม่ได้ ชาวนาไทยเสี่ ยงต่อการเป็ นหนี้ สิ้นล้นพ้นตัวเพราะการลงทุนในการเพาะปลูกและการผลิ ต
แต่ราคาผลผลิตกลับมีความผันผวนอย่างรุ นแรง ชาวนาพึ่งพาวิถีการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์อย่างมากจนติดกับ
ดัก ของการลงทุ น อย่างมากแต่ ไ ด้ผ ลตอบแทนไม่ คุ ้ม ค่ า หรื อ “วงจรอุ บ าทว์ข องการเป็ นหนี้ สิ้ น ในการ
เพาะปลูก” การทานาเช่ าเป็ นตัวอย่างที่สะท้อนการติดกับวงจรอุบาทว์ของการเป็ นหนี้ สิ้นได้ดีที่สุด ชาวนา
ต้องเช่ าที่ดินจานวนมหาศาลจนเกิ นจานวนที่ ดินที่ตนเองถื อครองอยู่เพื่อหวังจะเพิ่มการเพาะปลู ก แต่ด้วย
ราคาผลผลิตที่ตกต่าอย่างต่อเนื่ อง ทาให้การทานาเช่าไม่คุม้ ค่า นอกจากนี้ ระบบการเพาะปลูกเชิ งพาณิ ชย์ทา
ให้เกิ ดสภาวะ “ความเหลื่ อมล้ า” ระหว่างชาวนากับผูเ้ ล่นอื่น ๆ ในกระบวนการผลิ ตข้าว เช่ น เจ้าของที่ นา
เจ้าของปั จจัยการเพาะปลูก ผูป้ ระกอบการ หรื อแม้แต่รัฐ การทานาเช่าทาให้ชาวนาอยูใ่ นสถานะที่ดอ้ ยกว่าผู ้
เล่นอื่น ๆ ในกระบวนการผลิ ตข้าวจนทาให้ชาวนา (โดยเฉพาะที่ทานาเช่ า) เป็ น “กลุ่มเปราะบาง” ที่สุดใน
กระบวนการผลิต
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บทที่ 3
กำรออกแบบงำนวิจยั
3.1 บทนำ
บทที่ 3 อธิ บายการออกแบบงานวิจยั การทานาเช่าในพื้นที่ภาคกลางและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อปั ญหาของชาวนาที่ทานาเช่าในพื้นที่กรณี ศึกษา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรี อยุธยา และสุ พรรณบุรี
งานวิจยั ชิ้นนี้ผสมผสานการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั (ดูบทที่ 1)
ในส่ วนของการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสารวจเก็บข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทานาเช่ า
ใน 3 พื้นที่กรณี ศึกษา และทาการวิเคราะห์ด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาเพื่อให้เห็ นสภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชาวนาและใช้เทคนิ คทางสถิติอนุ มาน T-Test วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อปั ญหาความเหลื่ อมล้ าระหว่าง
ชาวนาที่ทานาเช่ า ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาการสัมภาษณ์ รายบุคคลและสนทนากลุ่มกับ
กลุ่ ม ตัวอย่างชาวนาที่ ท านาเช่ าเพื่ อ วิเคราะห์ เจาะลึ ก ในประเด็ น ปั ญ หาความเหลื่ อมล้ า ความคิ ดเห็ น ต่ อ
นโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐ และลักษณะการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่กรณี ศึกษา ส่ วนที่ 3.2 อธิ บาย
วิธีก ารวิเคราะห์ ข ้อมู ลโดยแบ่ งออกเป็ นการวิเคราะห์ เชิ งปริ ม าณและเชิ งคุ ณ ภาพ ส่ วนที่ 3.3 จะเป็ นการ
อธิ บายข้อมูลของพื้นที่ กรณี ศึกษาและกลุ่ มตัวอย่างชาวนาที่ ผูว้ ิจยั ทาการเลื อกศึ กษาและวิธีการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนที่ 3.4 สรุ ปบทที่ 3

3.2 อธิบำยวิธีกำรวิธีกำรเก็บข้ อมูลและวิเครำะห์
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจยั (ดูบทที่ 1) ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การสารวจเอกสาร (Documentary Review)
โดยเน้นพระราชบัญ ญัติก ารเช่ านาและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับ การเช่ าที่ ดินเพื่ อการท าเกษตรกรรม ผูว้ ิจยั
สารวจพระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมเพื่อวิเคราะห์ กฎหมายที่ มีผลกระทบต่อการทานาเช่ า
ผูว้ ิจยั สารวจงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ดินเพื่อการทาเกษตรกรรมและสภาพของการเช่ านาโดยทัว่ ไป
เช่น งานของ ศิริพร สัจจานันท์ และคณะ (2559) และ งานของ อุชุก ด้วงบุตรศรี (2560) เพื่อสารวจการทานา
เช่าในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบกับการทานาเช่าในพื้นที่กรณี ศึกษา
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) กับสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างทั้งนี้
แล้วแต่ความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง ชาวนาบางรายสะดวกในการคุยเป็ นรายบุคคล บางรายสะดวกคุยเป็ น
กลุ่ม ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กาหนดไว้วา่ จานวนกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มอยูร่ ะหว่าง 3-4 ราย ต่อการสนทนากลุ่ม
1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิ ดการแย่งกันตอบและการผูกขาดการพูดคุ ยของชาวนาบางราย การสัมภาษณ์ และการ
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สนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที เพื่อไม่ให้การพูดคุยนานเกินไป โดยประเด็นการพูดคุยประกอบ
ไปด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ
 ข้อมูลส่ วนบุคคล วิถีการเพาะปลูก และการทานาเช่า
 ปัญหาและอุปสรรคในการทานาเช่า รวมทั้งความเหลื่อมล้ าของชาวนาที่ทานาเช่า
 การ (ไม่) ปรับตัวของชาวนา
 ความเห็นต่อนโยบายและโครงการของภาครัฐ
ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยการทาแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ชาวนาที่ทานาเช่าทั้งสิ้ น 48 ราย โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่ วน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก.)
 ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปซึ่ งเป็ นข้อมูลเศรษฐกิจสังคมส่ วนบุคคล (Socioeconomic Profile)
 ส่ วนที่ 2: สภาพการทานา
 ส่ วนที่ 3: สภาพการเช่านา
 ส่ วนที่ 4: ความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
และโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล นาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ และ น.ส. ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร
ผูว้ ิจยั วิเคราะห์ขอ้ มูลจากแบบสอบถามด้วยสถิ ติเชิ งพรรณนาเพื่อให้เห็ นข้อมูลเบื้องต้นของวิถีการ
เพาะปลู ก ของกลุ่ ม ตัวอย่างชาวนาที่ ท านาเช่ า ในส่ วนของการวิเคราะห์ ปั จจัยที่ มี อิท ธิ พ ลต่อปั ญ หาความ
เหลื่อมล้ าของชาวนาที่ทานาเช่า ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิ คทางสถิติการวัดตัดขวาง (Cross Tabulation) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการทานาเช่ากับการเข้าไม่ถึงนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่ งสะท้อนความเหลื่อม
ล้ าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชาวนา นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบว่าการเข้าไม่ถึงข้อมูลภาครัฐของชาวนามี
ผลต่อการเข้าถึ งนโยบายรั ฐบาลหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คทางสถิ ติ T-Test เพื่ อวิเคราะห์ ว่าชาวนาที่ เข้าถึ ง
ข้อมูลทางกฎหมายกับกลุ่มที่ เข้าไม่ถึงมีความแตกต่างในการเข้าร่ วมโครงการช่ วยเหลื อของรัฐบาลอย่างมี
นัยสาคัญหรื อไม่
ในกรณี ของความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผูว้ ิจยั มีสมมติฐานว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสาคัญระหว่างชาวนาที่ไม่รู้กฎหมายการควบคุ มค่าเช่ านากับชาวนาที่ทราบในการเข้าถึ งข้อมูลนโยบาย
การช่วยเหลือของรัฐบาล
ในส่ วนของการวิ เคราะห์ เชิ ง คุ ณ ภาพ ผู ้วิ จ ัย ใช้ วิ ธี ก ารก าหนดประเด็ น (Thematic Method)
(Laiprakobsup, 2018) ให้สอดคล้องกับข้อคาถามในการสัมภาษณ์ เพื่อความสะดวกในการสกัดเนื้ อหาจาก
การสั ม ภาษณ์ ได้อย่างมี เป้ าหมาย โดยมี ก ารกาหนดค าส าคัญในการสกัดเนื้ อหา ในกรณี ของปั ญ หาและ
อุปสรรค ผูว้ จิ ยั ใช้คาสาคัญที่เกี่ยวข้องกับ “ความเหลื่อมล้ า” “การเข้าไม่ถึงข้อมูล” การรู ้ข่าวที่หลังจากผูอ้ ื่น”
การไม่ ถู ก รวม” ในกรณี ข องการปรั บ ตัว ของชาวนา ผูว้ ิ จ ัย ใช้ค าส าคัญ หรื อ วลี ที่ เกี่ ย วข้อ งกับ “วิถี ก าร
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เพาะปลูกที่ลดการใช้สารเคมี ” “เกษตรอินทรี ย”์ “การปลูกพืชประเภทอื่น ๆ นอกจากข้าวโดยไม่จาเป็ นต้อง
เป็ นพืชที่แนะนาโดยรัฐบาล” เพื่อให้เห็นรู ปแบบความพยายามในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

3.3 อธิบำยข้ อมูลพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มตัวอย่ ำง
การวิจยั ครั้งนี้ทาการสารวจและเก็บข้อมูลจากชาวนาที่ทานาเช่า ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุ พรรณบุรี
พระนครศรี อยุธยา และชัยนาท
1. พืน้ ที่จังหวัดสุ พรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมีพ้ืนที่ทานาอยู่ในเขตชลประทาน โครงการส่ ง
น้ าและบารุ งรักษาสามชุก และมี 1 ราย ทานาในเขตที่ราบลุ่ม อาเภอบางปลาม้า
2. พื้นที่จังหวัด พระนครศรี อยุธยำ กลุ่ มตัวอย่างเก็บข้อมูลมี พ้ืนที่ ทานาอยู่ในเขตชลประทาน บ้าน
หนองน้ าใหญ่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื้นที่น้ ี อยูใ่ นทุ่งผักไห่ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแก้ม
ลิ งรับน้ าในช่ วงฤดูน้ าหลาก ระหว่างเดื อน กันยายน – ตุลาคม แต่ถ้าปี ใดน้ ามาก ระยะเวลาที่ น้ า
ท่วมก็จะยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม เนื่ องจากพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง ทาให้ลกั ษณะดิ นใน
เขตนี้เป็ นดินตะกอนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
3. พืน้ ที่จังหวัดชั ยนำท กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล อยูใ่ นตาบลบางขุด อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มี
พื้นที่ ทานาอยู่ในเขตโครงการส่ งน้ าและบารุ งรักษาบรมธาตุ อย่างไรก็ตามพบว่า พื้นที่ ทานาของ
ชาวนาบางราย น้ าไม่เพียงพอในช่วงเข้าฤดูแล้ง ชาวนาในเขตนี้จึงมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อนาน้ ามาใช้
ในการเกษตรด้วย
ผูว้ ิจยั ใช้เหตุผล 2 ประการในการเลือก 3 จังหวัด ประการที่ 1 การเพาะปลูกข้าวใน 3 จังหวัดมีความ
เข้ม ข้นในเชิ งพาณิ ชย์ ชาวนาทั้งสามจังหวัดมี การทานาเชิ งพาณิ ชย์อย่างเข้ม ข้น จากการสอบถามข้อมู ล
เบื้องต้นก่อนเข้าพื้นที่ ผูว้ ิจยั พบว่าชาวนาในสามพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็ นหลักโดยเพาะปลูกถึง 2 ครั้งต่อปี (ดู
หัวข้อย่อยข้อมูลการเพาะปลูกในส่ วนนี้ ) ซึ่ งถือว่าเพาะปลูกสู งกว่าชาวนาในจังหวัดภาคกลางอื่น ๆ ชาวนาที่
ทานาเช่าในสามจังหวัดเช่าที่นาเป็ นปริ มาณมาก ประการที่ 2 ชาวนาสามารถเข้าถึงตลาดการขายข้าวเปลือก
ได้ง่ายเนื่องจากมีโรงสี และลานตากข้าวจานวนมากในพื้นที่
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รู ปที่ 3.1: อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทีม่ ำ: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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รู ปที่ 3.2: อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีม่ ำ: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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รู ปที่ 3.3: อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทีม่ ำ: นันทา กันตรี (2561)
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ช่ วงเวลาการทานาของชาวนาในพื้นที่ ท้ งั 3 แห่ ง พบว่า พื้นที่ สองแห่ ง คื อ ที่ อ.สรรคบุ รี ชัยนาท
และ ที่ อ. เมืองสุ พรรณบุรี มีช่วงเวลา ใกล้เคียงกัน คือเริ่ มทานารอบแรกในช่วงเดือน พฤษภาคม และในช่วง
เดื อน เมษายน ทางชลประทานจะหยุดการส่ ง น้ า อย่างไรก็ ตาม ในพื้ น ที่ อาเภอ สรรคบุ รี พบว่าชาวนา
สามารถทานาได้ 3 รอบ โดยใช้น้ าจากบ่ อบาดาลร่ วมด้วยในช่ วงเข้าฤดู แล้ง ประมาณเดื อน กุมภาพันธ์ มีนาคม ซึ่ งจะเป็ นช่วงที่น้ าจากคลองชลประทานไม่เพียงพอกับการทานา
ชาวนาในพื้นที่ลุ่ม บ้านหนองน้ าใหญ่ อาเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และรายหนึ่ งที่ทานา
เขต อาเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ช่ วงเวลาทานาจะเริ่ มช้ากว่า คือ จะเริ่ มทานาหลังจากน้ าที่ หลาก
ท่วมในทุ่งเริ่ มลดลง โดยทัว่ ไปประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี แต่ถา้ ปี ใดที่น้ าน้อย ระดับน้ าที่หลากท่วม
ทุ่งลดลงเร็ วกว่าปกติ การทานาก็สามารถเริ่ มในเดื อน พฤศจิกายน-ธันวาคมของปี ระหว่างการเข้าไปเก็บ
ข้อ มู ล ในพื้ น ที่ ผูว้ ิจยั พบว่า ชาวนาท าการเพาะปลู ก โดยใช้ส ารเคมี ป ราบศัต รู พื ช เป็ นหลัก ตัวอย่างเช่ น
ระหว่างทางที่ผวู ้ จิ ยั เดินทางในจังหวัดสุ พรรณบุรี ผูว้ จิ ยั เห็นคน (อาจจะเป็ นชาวนาหรื อแรงงานรับจ้าง) กาลัง
ฉี ดยาปราบศัตรู พืชในนาหรื อใช้รถฉี ดยาแทนแรงงานคนในช่วงเช้า สะท้อนให้เห็นว่าชาวนาส่ วนหนึ่งยังคง
พึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกข้าวอยู่
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รู ปที่ 3.4: การฉีดยาปราศัตรู พืช อาเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีม่ ำ: (บน) นันทา กันตรี (2561)
(ล่าง) ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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ผูว้ ิจยั ได้ทาการส ารวจข้อมูล พื้นฐานของกลุ่ มตัวอย่างชาวนาทั้งหมด 45 ราย โดยให้ชาวนาตอบ
แบบสอบถาม (ดู ส่ วนที่ 3.3) โดยเกณฑ์ ใ นการเลื อ กกลุ่ ม ตัว อย่า งเป็ นการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เฉพาะชาวนาที่ทานาเช่ า ผูว้ ิจยั ยังคานึ งถึงจานวนที่ดินเช่านาโดยให้กระจายจานวนที่นาจากน้อย
ไปหาจานวนมาก ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างแบ่งได้ดงั นี้
ข้ อมูลด้ ำนเศรษฐกิจสั งคม (Socioeconomic Profile)
 เพศ12: เพศหญิง 26 ราย เพศชาย 19 ราย
 อำยุโดยเฉลีย่ 13: อยูท่ ี่ 58 ปี โดยอายุต่าสุ ดอยูท่ ี่ 33 ปี และสู งสุ ดอยูท่ ี่ 86 ปี ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ว่าชาวนาใน 3 จังหวัดมีอายุค่อนข้างมาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (31 รายจากจานวนผูท้ ี่ระบุ
47 ราย)
 ระดับกำรศึ กษำ14: ส่ วนใหญ่ ระบุ วา่ มี ระดับการศึ กษาที่ประถมศึกษา 31 ราย ตามมาด้วย
ระดับมัธยมศึกษาจานวน 9 ราย ส่ วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกัน 6 ราย
 อำชี พ: ส่ วนใหญ่มีอาชี พหลักคือเป็ นเกษตรกรและทานา มีอยู่ 7 รายที่ระบุว่ามีอาชี พหลัก
คือ ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป ส่ วนการทานาเป็ นอาชี พเสริ ม ในส่ วนของอาชี พเสริ ม ชาวนา
ส่ วนใหญ่มกั จะรับจ้างทัว่ ไป รับจ้างเย็บผ้า บางส่ วนปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกขายใน
ชุมชน
 จำนวนสมำชิ ก ในครอบครั ว : โดยเฉลี่ ยจะมีส มาชิ กที่ เป็ นวัยเด็กและวัยเรี ยน 1 คน ส่ วน
สมาชิกวัยทางานประมาณ 3 คน
ข้ อมูลด้ ำนรำยได้ และรำยจ่ ำยของครัวเรือน (Household Income)
 ระดับรำยได้ : กลุ่มตัวอย่าง 20 รายระบุวา่ มีรายได้ครอบครัวอยูท่ ี่ 100,000 ถึง 250,000 บาท
ต่อปี ส่ วนอีก 20 รายระบุวา่ มีรายได้มากกว่า 250,000 บาท ต่อปี อีก 8 ราย ระบุวา่ มีรายได้
ต่ากว่า 100,000 บาท ต่อปี ซึ่ งถือว่าน้อยมากและมีความเสี่ ยงที่จะมีการเป็ นหนี้
 แหล่ งรำยได้ : ส่ วนใหญ่ มาจากการทานา บางส่ วนระบุ ว่ามาจากการค้าขาย รั บจ้างทัว่ ไป
เช่น ขับรถส่ งนักเรี ยน
 รำยจ่ ำยต่ อเดือน: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 11,670.21 บาท รายจ่ายอันดับที่ 1 คือ ค่าอาหาร และค่าน้ า
ค่าไฟ รองลงมาได้แก่ ค่าฌาปนกิ จซึ่ งเป็ นสวัสดิ การหลักและเป็ นเงิ นออมหลักของกลุ่ ม

มี 3 รายที่ไม่ได้ระบุวา่ มีเพศสภาพใด
13
มี 1 รายที่ไม่ได้ระบุอายุของตนเอง
14
มี 2 รายไม่ได้ระบุการศึกษา
12
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ตัวอย่าง (จานวน 32 ราย) และค่าการศึกษาบุตรธิ ดา (จานวน 23 ราย) ค่าผ่อนรถ (จานวน
17 ราย)
ข้ อมูลลักษณะกำรเป็ นหนีส้ ิ้น
 กำรมีหนี้สินในระบบและระยเวลำกำรเป็ นหนี้ : กลุ่มตัวอย่างจานวน 35 ราย (จากผูต้ อบ 48
ราย) ระบุวา่ เป็ นหนี้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาเป็ นหนี้สิ้น
โดยเฉลี่ย 10 ปี โดยต่าสุ ดอยูท่ ี่ 6 เดือน สู งสุ ดอยูท่ ี่ 30 ปี 15
 กำรมีหนี้สินนอกระบบและระยะเวลำกำรเป็ นหนี้ : กลุ่มตัวอย่างจานวน 19 ราย (จากผูต้ อบ
40 ราย) ระบุ วา่ มีหนี้ นอกระบบทั้งจากการยืมญาติพี่น้อง คนรู ้จกั ในชุ มชน และเจ้าหนี้ ใน
พื้นที่ ระยะเวลาเป็ นหนี้สิ้นโดยเฉลี่ย 5.35 ปี
 จำนวนเงินที่เป็ นหนี้: กลุ่มตัวอย่าง 31 ราย (จากผูต้ อบ 42 ราย) ระบุวา่ เป็ นหนี้ ต้ งั แต่ 50,000
ถึงมากกว่า 100,000 บาท
 ประเภทของหนี้: ส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ สินจากการทาการเกษตร (จานวน 35 ราย) ตามมาด้วย
หนี้ สินจากค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและการศึกษาบุตร สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นหนี้
สิ้ นจากการทานาเป็ นหลัก
ข้ อมูลกำรเพำะปลูก






ระยะเวลำกำรทำนำ: โดยเฉลี่ยทานามา 26 ปี
ต้ นทุนกำรเพำะปลูก: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3,989.36 บาท ต่อไร่
ผลผลิตต่ อไร่ : โดยเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ อยูท่ ี่ 890.67 กิโลกรัมต่อไร่
แรงงำนทีท่ ำนำในครัวเรือน: โดยเฉลี่ย 2 คน ต่อครัวเรื อน
กำรจ้ ำงแรงงำนทำนำ: ส่ วนใหญ่ เป็ นการผสมผสานกัน ระหว่างการท าเองและการจ้าง
แรงงานช่วยทานา (จานวน 41 ราย) ส่ วนที่จา้ งทั้งหมดทุกกระบวนการมี 6 ราย มีเพียง 1 คน
ที่ตอบว่าทาเองทั้งหมด สะท้อนให้เห็ นว่าชาวนาส่ วนใหญ่พ่ ึงพาแรงงานในกระบวนการ
เพาะปลูก
 จ้ ำงแรงงำนกระบวนกำรไหน: กลุ่ ม ตัวอย่างแทบทุ ก รายจ้างแรงงานช่ วงการเตรี ย มดิ น
เพาะปลูก ได้แก่ การปั่ นดิน (จานวนมากที่สุด) การไถดิน และการทาเทือก ตามมาด้วยการ
เกี่ ยวซึ่ งแทบทุ กรายจ้างรถเกี่ ยวหรื อแรงงานมาเกี่ ยวข้าว ในขณะที่ มีชาวนาบางส่ วนจ้าง
ขั้นตอนการฉี ดยาปรามศัตรู พืช
จานวนผูท้ ี่ ระบุระยะเวลาการเป็ นหนี้ อยูท่ ี่ 35 ราย ผูเ้ ขียนสังเกตว่าข้อนี้ มีจานวนคนที่ ไม่ตอบมากที่ สุดถึง 9 ราย อาจจะ
สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างไม่อยากจะระบุสถานภาพการเป็ นหนี้นอกระบบ
15
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 จำนวนเครื่องมือกำรเพำะปลูก: ส่ วนใหญ่จะถือครองเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
โดยเฉพาะท่อสู บน้ า สะท้อนว่าชาวนาให้ความสาคัญกับน้ าในการเพาะปลูก (ดูตาราง 3.1)
ตามมาด้วยเครื่ องมือที่ เกี่ ยวข้องกับช่ วงการดูแลรักษา เช่ น เครื่ องหว่านหรื อเครื่ องฉี ดพ่น
ในขณะที่ ครึ่ งหนึ่ งของชาวนาไม่สามารถเป็ นเจ้าของเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมดิน
และรถเกี่ ย วและขนส่ ง มี เพี ย งแค่ 2 ราย ที่ ต อบว่า มี ร ถเกี่ ย วข้า ว ผู ้วิ จ ัย สั ง เกตจากการ
สัมภาษณ์วา่ ค่าใช้จ่ายของชาวนาที่ทานาเช่ามักจะไปอยูท่ ี่ค่าจ้างเตรี ยมดินกับค่าเก็บเกี่ยว
 พันธุ์ข้ำวทีเ่ พำะปลูก: ส่ วนใหญ่ปลูกพันธุ์ กข (ข้าวขาวหรื อข้าวเปลือกเจ้า) เช่น กข 41 หรื อ
กข 47 ตามมาด้วยข้าวหอมจังหวัด เช่น ข้าวหอมปทุมธานี
 รำคำข้ ำวเปลือกที่ขำยได้ 16: โดยเฉลี่ ยอยู่ที่ 6,512.90 บาทต่อตัน ซึ่ งค่อนข้างต่ าในช่วงเวลา
นั้น
 รอบกำรทำนำต่ อ 1 ปี กำรเพำะปลูก: ส่ วนใหญ่ทานา 2 รอบ ต่อปี การเพาะปลูก (จานวน 47
ราย) มีเพียง 1 รายที่สามารถทาได้ 3 รอบ

ตำรำงที่ 3.1: จำนวนเครื่องมือกำรเพำะปลูก
เครื่องมือ
รถไถเดินตาม (จานวนผูต้ อบ 38 คน)
รถแทรกเตอร์ (จานวนผูต้ อบ 5 คน)
เครื่ องสู บน้ า (จานวนผูต้ อบ 32 คน)
ท่อสู บน้ า (จานวนผูต้ อบ 45 คน)
ขลุบ (จานวนผูต้ อบ 34 คน)
ลูกควัก (จานวนผูต้ อบ 10 คน)
เทือก (จานวนผูต้ อบ 28 คน)
เครื่ องหว่านข้าว (จานวนผูต้ อบ 33 คน)
เครื่ องหว่านปุ๋ ย (จานวนผูต้ อบ 31 คน)
เครื่ องฉีดยาปราบศัตรู พืชแบบสะพายหลัง (จานวนผูต้ อบ 31 คน)
รถเกี่ยวข้าว (จานวนผูต้ อบ 2 คน)
รถอีแต๋ น (จานวนผูต้ อบ 1 คน)
รถหกล้อ (จานวนผูต้ อบ 1 คน)

จำนวนเฉลีย่
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
2 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 เครื่ อง
1 คัน
20 คัน
3 คัน

ทีม่ ำ: ผูว้ จิ ยั

ผูว้ ิจยั ได้ทาการตัดข้อมูลที่ เป็ น outlier (25,000 บาท 1 ข้อมูล) และข้อมูลที่ กรอกจานวนกากวม (2 ข้อมูล) ออกจากการ
วิเคราะห์
16
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ข้ อมูลกำรทำนำเช่ ำ17
 จำนวนปี ที่ทำนำเช่ ำ: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 23 ปี ค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 25 ปี ต่าสุ ดอยู่ที่ 2 ปี และสู งสุ ด
อยูท่ ี่ 60 ปี ซึ่ งถือว่ามีการกระจายตัวของระยะเวลาที่อยูใ่ นการทานาเช่า
 จำนวนผลผลิตต่ อไร่ ทที่ ำนำเช่ ำ: โดยเฉลี่ย 18 ถังต่อไร่
 กำรทำสั ญ ญำเช่ ำ : จานวน 36 ราย เป็ นการท าสัญญาปากเปล่ า จานวน 9 ราย เป็ นการทา
สัญญาเช่าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ระยะเวลำสั ญญำเช่ ำที่ตกลงกัน : ส่ วนใหญ่ระบุ ว่า 2 ปี (จานวน 17 ราย) มี 22 รายที่ ไม่ได้
ตอบคาถามนี้ ซ่ ึ งสะท้อนว่าชาวนาไม่ทราบว่าพระราชบัญญัติการเช่ านาเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2559 ให้เช่านาไม่ต่ากว่า 3 ปี (ดูส่วนที่ 4.2 บทที่ 4)
 เจ้ ำ ของที่น ำ 18: จานวน 32 รายระบุ ว่า เจ้าของที่ น าเช่ าเป็ นญาติ แ ละคนที่ รู้จกั คุ ้น เคยกัน
จานวน 5 ระบุ ว่าเจ้าขอที่ นาเป็ นเถ้าแก่หรื อนายทุ นที่ รู้จกั กัน จานวนที่ เหลื อจะเป็ นเพื่อน
บ้าน (2 ราย) คนที่ไม่รู้จกั และนายทุนที่ไม่รู้จกั (2 ราย)
 กำรปรั บปรุ งที่นำ: จานวน 17 รายระบุวา่ ไม่ได้ปรับปรุ งอะไรเลย จานวน 13 ราย เป็ นปลูก
ปอเทืองหรื อถัว่ จานวน 7 รายเป็ นการยกร่ องที่นา มีจานวน 9 ราย ที่ทาการขุดบ่อน้ า
 กำรบอกเลิกเช่ ำของเจ้ ำของที่นำ: 41 รายระบุวา่ ไม่มีการบอกเลิกเช่า อีก 6 ราย ระบุวา่ มีการ
บอกเลิกเช่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของที่นาส่ วนใหญ่ให้ชาวนาเช่านาต่อไปเรื่ อย ๆ
 อยำกเลิกทำนำเช่ ำหรื อไม่ : 21 รายระบุ ว่าอยากเลิ ก อี ก 20 รายระบุ ว่าจะท าต่อไป ส่ วน 7
ระบุวา่ ยังไม่แน่ใจ
 อยำกปลูกข้ ำวอินทรี ย์หรื อไม่ : มีเพียง 5 รายที่ อยากทาข้าวอิ นทรี ยเ์ พราะท าอยู่แล้ว ส่ วน
ใหญ่ไม่อยากทาด้วยเหตุผล 1) ต้นทุนการเพาะปลูกสู ง 2) ไม่สามารถหาตลาดได้ 3) ไม่คุม้
กับค่าเช่าที่นา 4) ผลผลิตต่อไร่ นอ้ ย
จากการสารวจแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีจานวนที่ นาที่ตนเองถื อครองโดยเฉลี่ ย 11.17 ไร่ โดย
จานวนต่าสุ ดอยูท่ ี่ 3 ไร่ สู งสุ ดอยูท่ ี่ 34 ไร่ ในกรณี ของนาเช่า โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 23.21 ไร่ โดยจานวนเช่านาต่าสุ ด
อยู่ที่ 5 ไร่ สู งสุ ดอยู่ที่ 90 ไร่ สะท้อนให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างชำวนำพึ่งพิงกำรเช่ ำนำเป็ นอย่ ำงมำก เมื่อผูว้ ิจยั
สารวจข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างหลายรายไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ชาวนารายที่ระบุวา่ เช่านาจานวน 90 ไร่ ก็
ไม่ได้ระบุวา่ ตนเองมีที่ดินที่เป็ นของตนเองจานวนเท่าไหร่
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ข้อมูลส่วนนี้อาจจะมีความแตกต่างจากข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์หรื อสนทนากลุ่ม (ส่วนที่ 4.4 บทที่ 4)
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มีจานวน 7 รายที่ไม่ตอบคาถามนี้
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3.4 สรุป
การวิเคราะห์ ส ภาพการท านาเช่ า ปั ญ หาและอุ ป สรรค และการปรั บ ตัว ของชาวนาที่ ท านาเช่ า
จาเป็ นต้องใช้วธิ ี การวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเพื่อจะได้ผลการวิเคราะห์ที่รอบด้านทั้งภาพกว้าง
และภาพเชิงลึกของชาวนาที่ทานาเช่า การสารวจข้อมูลพื้นฐานด้วยแบบสอบถามและการใช้เทคนิคทางสถิติ
เชิงพรรณนาและอนุมานช่วยให้เห็นภาพทัว่ ไปของวิถีการเพาะปลูกของชาวนาที่ทานาเช่าและความสัมพันธ์
เชิ งสาเหตุระหว่างวิถีการทานาเช่ากับการเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐซึ่ งสะท้อนความเหลื่อมล้ า
ของชาวนาที่ ท านาเช่ า ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ท าให้ เห็ น ภาพเชิ ง ลึ ก ของปั ญ หาและ
อุปสรรคที่ชาวนาที่ทานาเช่าประสบและความพยายามในการปรับตัวของชาวนาที่ทานาเช่าในรู ปแบบต่าง ๆ
หรื อแม้แต่ความไม่สามารถในการปรับตัวของชาวนา
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บทที่ 4
สำรวจลักษณะกำรเช่ ำที่ดนิ เพือ่ เกษตรกรรมและกำรทำนำเช่ ำในพืน้ ที่ภำคกลำง
4.1 บทนำ
การทานาเช่าเป็ นส่ วนสาคัญในกระบวนการเพาะปลูกและผลิตข้าวของไทยสมัยใหม่โดยเฉพาะใน
ภาคกลาง การเช่ าที่ นากลายเป็ นเรื่ องปกติ ส าหรั บ ชาวนาในพื้ นที่ ภาคกลางเพื่ อเพิ่ มผลผลิ ตของตนเอง ที่
สาคัญที่ สุด การเช่ าที่ นาของชาวนาในภาคกลางมี ปริ มาณมากเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับชาวนาในภาคอื่ น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน การจ่ายค่าเช่านามีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามการตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับ
ผูเ้ ช่า (ดูส่วนที่ 4.4) ไม่ได้จากัดเฉพาะการจ่ายเงินเท่านั้น
บทที่ 4 สารวจลักษณะการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมและการทานาเช่ าจากงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องและ
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ส่ วนที่ 4.2 สารวจพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2559 ส่ วนที่ 4.3 สารวจลักษณะการเช่านาและปั ญหาของการเช่านาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่ 4.4 อธิ บายวิถีการทานาและการเช่านาในพื้นที่กรณี ศึกษา ส่ วนที่ 4.5 สรุ ปบทที่ 4

4.2 พระรำชบัญญัติทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรเช่ ำนำ
ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุ มการเช่ านาโดยเฉพาะราคาค่าเช่ านามาโดยตลอดตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกฎหมายที่สาคัญได้แก่
 พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493
o พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2494
o พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2497
 พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517
o กฎกระทรวง พ.ศ. 2519
o กฎกระทรวง พ.ศ. 2520
 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
o กฎกระทรวง พ.ศ. 2527
 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 (ฉบับที่ 2)19

พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 เป็ นการแก้ไขข้อความบางมาตราของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2524 ไม่ใช่ เป็ นการยกเลิ ก
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2524
19
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จากการสารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการเช่าที่ดินมักมีการ
จัดทาในช่วงระบอบอานาจนิยมไม่ใช่ในช่วงระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตย พระราชบัญญัติควบคุมค่า
เช่านา พ.ศ. 2493 จัดทาในสมัยรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม ส่ วนพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่ านา
พ.ศ. 2517 จัด ท าในสมัย รั ฐ บาล นาย สั ญ ญา ธรรมศัก ดิ์ ซึ่ งได้รับ การโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อ มเป็ น
นายกรัฐมนตรี ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่ วนพระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2559 จัด ท าในสมั ย รั ฐ บาล พล.อ. ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ซึ่ งมาจากการท ารั ฐ ประหาร จะมี เพี ย ง
พระราชบัญ ญัติก ารเช่ าที่ ดิน เพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ซึ่ งมาจากรัฐบาล พ.อ. เปรม ติ ณ สู ล านนท์ ใน
ระบอบประชาธิ ปไตยครึ่ งใบ คณะกรรมการที่จดั ทาพระราชบัญญัติก็สะท้อนกลุ่มคนที่รัฐบาลในขณะนั้น
เลื อกในการจัดทานโยบายด้วย คณะกรรมาธิ การที่ จดั ทาและยกร่ างพระราชบัญญัติควบคุ มค่าเช่ านา พ.ศ.
2493 พระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 นายทหาร ข้าราชการระดับสู ง และอาจารย์
มหาวิทยาลัย (ดู ราชกิ จจานุ เบกษา, 2493 ตอนที่ 10 เล่ม 44; ราชกิจจานุ เบกษา, 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 118ง)
ในขณะที่ คณะกรรมาธิ การที่ จดั ท าพระราชบัญ ญัติก ารเช่ าที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มี ส่ วนผสม
ระหว่างนายทหาร ข้าราชการระดับสู งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนักการเมืองที่มาจาก
การเลื อ กตั้ งในพื้ นที่ ต่ า งจั ง หวัด (ดู ราชกิ จ จานุ เบกษา, 2523 เล่ ม 97 ตอนที่ 114) ที่ ส าคั ญ ที่ สุ ด
คณะกรรมาธิ การที่จดั ทาพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านาและที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีตวั แทนจากชาวนา
เลยแม้แต่คนเดียวซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าชาวนาไม่ ได้ รับโอกาสในการเข้ ามากาหนดนโยบายที่มีผลกระทบกับ
ตนเองเลย กล่ าวอีกนัยหนึ่ง มีความเหลื่อมล้าในทางการเมืองและโอกาสในการเข้ าถึงกระบวนการการจัดทา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับชาวนา
ตารางที่ 4.1 สรุ ป สาระส าคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ ยวข้องกับการทานาเช่ า ผูว้ ิจยั มี ขอ้ สั งเกต 3
ประการ ประกำรที่ 1 พระรำชบัญญัติมีกำรขยำยขอบเขตของกำรควบคุมค่ ำเช่ ำนำจำกกำรควบคุมเฉพำะค่ ำ
เช่ ำที่ดินในกำรปลูกข้ ำวมำเป็ นค่ ำเช่ ำที่ดินในกำรเพำะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ พระราชบัญญัติการควบคุมข้าว
พ.ศ. 2493 เน้นการควบคุ มค่าเช่ าที่ ดินเพื่อการเพาะปลู กข้าวเป็ นหลัก แต่พ ระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ขยายขอบเขตการควบคุ มไปยังการเพาะปลู กพืชไร่ พืชสวน และอื่น ๆ การขยาย
ขอบเขตไปยังพืชประเภทอื่ น ๆ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิ จของไทย กล่าวคื อ
เศรษฐกิ จของไทยพึ่งพาการส่ งออกสิ นค้าเกษตรประเภทอื่น ๆ มากขึ้น เช่น ยางพารา มันสาปะหลัง ปาล์ม
น้ ามัน การเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่ได้จากัดเฉพาะข้าวอีกต่อไป เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ใน
กรณี การเช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น จึงต้องมีการขยายขอบเขตอานาจของกฎหมายออกไป
ประกำรที่ 2 กำรควบคุมค่ ำเช่ ำนำเปลีย่ นจำกกำรควบคุมโดยตรงของหน่ วยงำนรำชกำรส่ วนกลำงมำ
เป็ นกำรควบคุ ม ด้ วยคณ ะกรรมกำร ในขณะที่ พระราชบั ญ ญั ติ ค วบคุ ม ค่ า เช่ า นา พ.ศ. 2493 ให้
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“กระทรวงมหาดไทย” ดูแลเรื่ องการควบคุมราคาค่าเช่าที่นา พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 ให้
“คณะกรรมการควบคุ มค่าเช่ านา” ดู แลเรื่ องอัตราการเช่ านา และพระราชบัญญัติเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2559 ให้ “คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เป็ นผูด้ ูแลอัตราการเช่าที่ดิน
ประกำรที่ 3 พระรำชบัญญัติพยำยำมจัดตั้งคณะกรรมกำรกำรเช่ ำที่ดินลงไปในระดับพืน้ ที่มำกขึ้น
พระราชบัญญัติค วบคุ มการเช่ านา พ.ศ. 2517 ตั้งคณะกรรมการควบคุ มการเช่ านาประจาจังหวัดซึ่ งมี ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นประธาน (ราชกิจจานุ เบกษา, 2517 เล่ม 91 ตอนที่ 215) ในขณะที่ พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ พระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 มี การเพิ่ ม
“คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจาตาบล (คชก. ตาบล)” และ “คณะกรรมการการเช่ าที่ดิน
เพื่ อ เกษตรกรรมประจาอ าเภอ (คชก. อ าเภอ)” (ราชกิ จ จานุ เบกษา, 2524 เล่ ม 98 ตอนที่ 133; ราชกิ จจา
นุ เบกษา, 2559 เล่ม 133 ตอน 38 ก) แสดงให้เห็ นว่ารัฐต้องการเข้าไปกากับดูแลการเช่ าที่ดินในระดับพื้นที่
มากขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ซึ่ งพยายามขยายบทบาทของราชการส่ วน
ภูมิภาค (อาเภอ) ในการบังคับใช้กฎหมาย สะท้อนแนวคิดความพยายามควบคุมกระบวนการนานโยบายไป
ปฏิบตั ิของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกตว่า นับตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 เป็ นต้นมา
ไม่มีการระบุอตั ราค่าเช่าที่นาที่ชดั เจนอีกเลย กลับให้คณะกรรมการการเช่าที่ดิน ฯ เป็ นผูก้ าหนดอัตราการเช่า
ที่ ดิน โดยยึดคุ ณ ภาพของที่ ดิ น และราคาผลผลิ ต ในแต่ ล ะพื้ น ที่ แต่ จากการเก็ บ ข้อมู ล ในพื้ น ที่ ข องผูว้ ิจ ัย
คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายและควบคุมค่าเช่าที่นาได้เลยเนื่องจากกลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่าเจ้าของที่ดินเป็ นผูก้ าหนดอัตราค่าเช่าที่นาไม่ใช่กฎหมาย ราคาค่าเช่าที่ไม่สามารถต่อรองได้ หากมีการลด
ราคาค่ าเช่ า จะเกิ ดจากความสมัค รใจ (และเห็ นใจ) ของเจ้าของที่ ดินมากกว่า (ดู บ ทที่ 5) สะท้อนให้เห็ น
ปัญหาของการนานโยบายไปปฏิบตั ิและความไม่มีประสิ ทธิ ผลของกฎหมายในระดับพื้นที่ หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง รัฐไทยไม่มีความเข้มแข็งในทางกฎหมายพอที่ จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี ประสิ ทธิ ผลเพราะไม่
สามารถควบคุมค่าเช่านาได้อย่างแท้จริ ง
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ตำรำงที่ 4.1: สรุปสำระสำคัญของพระรำชบัญญัติทเี่ กีย่ วข้ องกับกำรเช่ ำนำ
พระรำชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา 2493

สำระสำคัญ

กาหนดอัตราค่าเช่านา
1) หากผลผลิตได้ไร่ ละ 40 ถัง จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ ละ 10 ถัง
2) หากผลผลิตได้ไร่ ละ 30 - 40 ถัง จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ ละ 6 ถัง
3) หากผลผลิตได้ไร่ ละ 20 – 30 ถัง จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ ละ 3 ถัง
4) หากผลผลิ ตได้ไม่เกินไร่ ละ 10 ถัง จ่ายค่าเช่ านาไม่เกิ นไร่ ละ
1 ถัง
5) หากจ่ายเป็ นเงิน จ่ายตามราคาข้าวเปลือกต่อ 1 ถัง
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา 2517 1) ขยายการควบคุมการเช่าที่ดินไปยังการเพาะปลูกพืชอย่างอื่น
ด้วย
2) กาหนดวาระการเช่านาไม่เกิน 6 ปี
3) ให้จดั ตั้งคณะกรรมการควบคุ มการเช่ านาประจาจังหวัดดูแล
อัตราการเช่านา
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ก าร เช่ าที่ ดิ น เพื่ อ 1) เปลี่ยนจากการ “ควบคุม” ค่าเช่ านาเป็ นการ “เช่ าที่ ดิน” เพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524
เกษตรกรรม
2) ให้คณะกรรมการการเช่ าที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรมระดับตาบล
กาหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน
3) กาหนดให้คิดค่าเช่าเป็ นรายปี
พ ร ะ ร าช บั ญ ญั ติ ก าร เช่ าที่ ดิ น เพื่ อ 1) จัด ตั้ง คณะกรรมการการเช่ า ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรมระดับ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559
อาเภอ
2) ห้ามไม่ให้ค นต่างด้าวเช่ าที่ ดินเพื่ อทาเกษตรกรรมนอกจาก
ได้รับสิ ทธิ จากสนธิ สัญญาที่ รัฐบาลไทยทากับประเทศของคน
ต่างด้าว หรื อได้รับสิ ทธิ พิเศษในการลงทุนด้านการเกษตร
3) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พัฒนาการจังหวัดเข้าไป
ใน คชก. จังหวัด
4) เพิ่ มการแต่ ง ตั้ งให้ บุ คคลที่ มี ความเชี่ ยวชาญ ใน ด้ า น
เกษตรกรรม ผังเมือง ที่ดิน เป็ น คชก. ตาบล
5) ให้ ผูน้ าองค์ ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น มี ส่ ว นร่ ว มใน คชก.
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ตาบล
6) ก าหนดวาระการเช่ า นาเป็ น 2 ปี (ในกรณี ที่ ไ ม่ ไ ด้ ท าเป็ น
หนังสื อลายลักษณ์อกั ษร)
7) ให้ คชก. เพิ่มการพิจารณาค่าเช่าตามพื้นที่เขตในชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน
8) ผู ้เช่ า นาสามารถปรั บ ที่ ดิ น ได้ ต ราบเท่ า ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
คุณภาพของดิน
9) ในกรณี ที่ผลผลิ ตตกต่าอันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติหรื อภัย
อย่างอื่ น ที่ ไม่ ได้ม าจากผูเ้ ช่ า ให้ เจ้าของที่ ดิน ลดค่ าเช่ านาตาม
สัดส่ วนผลผลิตที่ได้จริ ง
ทีม่ ำ: ราชกิจจานุเบกษา (2493; 2517; 2524; 2559); ศิริพร (2559)

สาระสาคัญพระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ซึ่ งมี ความน่ าสนใจในแง่มุม
ของการน านโยบายไปปฏิ บ ัติ ใ นพื้ น ที่ พรบ. ดัง กล่ า วพยายามปกป้ องชาวนาที่ ท านาเช่ า ประการที่ 1
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตาบล (คชก. ตาบล) พิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินในและนอก
เขตชลประทานให้ เหมาะสม กล่ าวอี ก นัย หนึ่ ง ค่ าเช่ าที่ ดิน ในเขตและนอกเขตชลประทานต้อ งมี ค วาม
แตกต่างกันทั้งนี้ เป็ นไปตามที่ คชก. ตาบล พิจารณา ประการที่ 2 ผูเ้ ช่านาสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่าได้โดย
ต้องขออนุ ญาต คชก. ตาบล และต้องไม่กระทบกับคุณภาพของดิ น ประการที่ 3 เจ้าของที่ดินต้องลดค่าเช่ า
ที่ดินในกรณี ที่ผเู ้ ช่ าที่ดินประสบกับภัยธรรมชาติหรื อภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากผูเ้ ช่ าจนทาให้จานวนผลผลิ ต
ลดลง
อย่างไรก็ตาม จากการสั มภาษณ์ และสนทนากลุ่ มกับ ชาวนาที่ ทานาเช่ า ผูว้ ิจยั พบว่าการบังคับใช้
มาตราต่าง ๆ ของ พรบ. ไม่เกิดขึ้น ประการที่ 1 ชาวนาระบุวา่ ราคาค่าเช่านาที่ติดกับเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทานไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะปี การเพาะปลูกที่ฝนตกดีจนน้ าอุดมสมบูรณ์ ราคาค่าเช่าแถบจะไม่
ต่างกันเพราะมีความต้องการเช่านาสู งในช่วงที่น้ าอุดมสมบูรณ์ 20 ประการที่ 2 ชาวนาที่ทานาเช่าไม่สามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นพื้ น ที่ ไ ด้ห ากไม่ ไ ด้รั บ ความยิ น ยอมจากเจ้า ของที่ น า จากการสั ม ภาษณ์ ช าวนาในจัง หวัด
สุ พรรณบุ รีและพระนครศรี อยุธยา พบว่าชาวนาที่ ทานาเช่ าไม่ส ามารถปรั บพื้นที่ นาเช่ าได้หากเจ้าของไม่
ยินยอม21 ในทางกลับกัน ผูว้ จิ ยั ได้สนทนากับเจ้าของที่นาและพบว่าบางครั้งผูเ้ ช่าทาการปรับปรุ งพื้นที่นาโดย
สัมภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
21
สัมภาษณ์ ชาวนา อ. เมื องสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561 และสัมภาษณ์ชาวนา อ. ผักไห่ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
20
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ไม่ได้แจ้งกับ คชก. ตาบล และเจ้าของที่นาด้วย ประการที่ 3 ราคาค่าเช่ าไม่ได้ลดลงไปแม้ว่าผลผลิ ตไม่ได้
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเจ้าของที่นามักจะเรี ยกเก็บค่าเช่านาต้นฤดูกาลเพาะปลูก หากไม่จ่ายค่าเช่าเลย
เจ้าของที่นาไม่ยินยอมและปฏิ เสธการเช่ านาโดยให้ชาวนารายอื่น ๆ เช่ า ดังนั้นชาวนาที่ทานาเช่ าจึงมีความ
เสี่ ยงในการได้ผลผลิตไม่ตามเป้ าหมายและไม่ได้รับการลดค่าเช่านา

4.3 วิถีกำรทำนำเช่ ำจำกงำนวิจัยเชิงประจักษ์ และค่ ำเช่ ำนำโดยเปรียบเทียบ
ผูว้ ิจยั ได้สารวจงานวิจยั 2 ชิ้ นที่เกี่ ยวข้องวิถีการทานาเช่ า ได้แก่ งานของ ศิริพร สัจจานันท์ (2559)
และอุชุก ด้วงบุตรศรี (2560) โดยทั้งสองชิ้ นมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์ และอธิ บายลักษณะการทานาเช่ า
และการตัดสิ นใจของชาวนาที่ทานาเช่า รวมทั้งผลกระทบของการทานาเช่าต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาที่
ทานาเช่ า งานของ ศิริพร (2559) ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย
ปั ญหาของการเช่าที่ดินปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ศิริพรและคณะใช้การทาสารวจในการเก็บ
ข้อมูลสภาพการเช่ าที่ ดินซึ่ งวิเคราะห์ จากพืช เศรษฐกิ จหลักของประเทศ 3 ชนิ ด ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน
สาปะหลัง ในจังหวัดที่ มีพ้ืนที่ การเพาะปลูกพืชเหล่ านี้ เป็ นจานวนมากและมี สัดส่ วนครัวเรื อนที่ มีการเช่ า
ที่ดินสู งใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ จานวน 204 ราย สุ พรรณบุรี จานวน 206 ราย นครราชสี มา จานวน
205 ราย และกาญจนบุรี จานวน 202 ราย
จากการเก็บข้อมูล ศิริพรพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีที่ดินเป็ นของตนเองและที่ ดินเป็ นของตนเอง
บวกกับการเช่ าบางส่ วน มีไม่มากนักที่เป็ นการเช่าที่ดินอย่างเดี ยว ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป็ น
เกษตรที่มีที่ดินทากินขนาดเล็กระหว่าง 1 – 20 ไร่ ลักษณะการเช่าที่ดินของเกษตรกรเป็ นเช่าที่ดิน
จากผูใ้ ห้เช่าที่เป็ นญาติหรื อเพื่อนบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นที่ดินเช่ามีเอกสารสิ ทธิ ประเภท
โฉนดเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งสะท้อนว่าเกษตรกรเองต้องการเช่ าที่ดินที่มีความชัดเจนในความเป็ นเจ้าของ ไม่เช่ า
ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อเช่าที่ดินจากผูเ้ ช่าอีกต่อหนึ่ง การเช่าที่ดินที่มีเอกสารสิ ทธิ์ ชดั เจนทาให้การขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็ นไปอย่างสะดวก
เหตุ ผ ลของการเช่ าที่ ดิน ส่ วนใหญ่ เป็ นการเช่ า เพราะต้องการขยายพื้ น ที่ ก ารเกษตร ส่ วนนาเหตุ
รองลงมาได้แก่ เกษตรกรไม่มีที่ดินทากินเป็ นของตนเอง โดยผูเ้ ช่ารู ้จกั ผูใ้ ห้เช่าที่ดินเป็ นอย่างดีเกือบทั้งหมด
สาหรับค่าเช่าที่จ่ายจะชาระเป็ นเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่และมีการจ่ายเป็ นเงินสดที่มีเงื่อนไขหลังจากขายผลผลิต
ตามราคาที่ตกลง และมีเพียงเล็กน้อยที่จ่ายค่าเช่าในรู ปของผลผลิตโดยการจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเมื่อเก็บผลผลิ ต
แล้วเป็ นส่ วนใหญ่ มีบางส่ วนที่ระบุวา่ การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อมีการตกลงเช่าที่ดินกัน
ในส่ วนของอัตราค่าเช่าที่ดินโดยเฉลี่ย ศิริพรและคณะ (2559) พบว่าหากคิดเป็ นเงินสดต่อไร่ ต่อปี ตก
อยู่ระหว่าง 995-1,732 บาท โดยมี ค่ าเช่ าที่ ดินเฉลี่ ย จังหวัดนครสวรรค์ค่าเช่ าเฉลี่ ย 995 บาท และจังหวัด
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นครราชสี ม าค่ า เช่ าเฉลี่ ย สู ง สุ ด 1,732 บาท โดยสั ด ส่ วนของค่ า เช่ าต่ อ รายได้เฉลี่ ย จากการเช่ าที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรมต่อไร่ อยูท่ ี่ร้อยละ 10.6 – 19.1
ประเด็นที่น่าสนใจของงานวิจยั ของ ศิริพรและคณะ (2559) คือ มีเกษตรกรเพียงส่ วนน้อยเท่านั้นที่มี
ความความเข้าใจเกี่ ยวกับพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมโดยพบว่า มีเพียงส่ วนน้อยที่มีความ
เข้า ใจใน พรบ.ฉบับ นี้ โดยในแต่ ล ะจัง หวัด มี สั ด ส่ วนเรี ย งตามล าดับ จากน้ อ ยไปหามาก ดัง นี้ จัง หวัด
กาญจนบุ รี ร้ อ ยละ 2.5 จัง หวัด นครราชสี ม าร้ อ ยละ 4.3 จัง หวัด นครสวรรค์ ร้ อ ยละ 8.3 และจัง หวัด
สุ พรรณบุ รี ร้ อยละ 20.4 นอกจากนี้ เกษตรกรผูเ้ ช่ าเกื อบทั้งหมดไม่ทราบว่ามี หรื อไม่มีคณะกรรมการเช่ า
ที่ดินประจาตาบลซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทานาเช่าไม่ทราบรายละเอียด
พรบ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคิดว่าเจ้าของที่นามีสิทธิ์ ขาดในการกาหนดเงื่อนไขการเช่าที่นา
งานวิจยั ของ อุชุ ด้วงบุตรศรี (2560) วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อวิถีการทานาเช่าและการ
ตัดสิ น ใจของชาวนา อุ ชุใช้ก ารวิเคราะห์ ท างเศรษฐมิ ติ (Econometrics) โดยอาศัย ข้อมู ล ทุ ติย ภู มิ จากการ
สารวจ Townsend Thai Project (อุชุ ด้วงบุตรศรี , 2560) เป็ นหลักในการวิเคราะห์และมีการจัดเสวนาระดม
ความคิดเห็นจากนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐในเรื่ องตลาดที่ดิน จากข้อมูลแบบสารวจ ชาวนาส่ วนใหญ่
จ่ายเงิ น สดในการเช่ านาและมัก จะเช่ านาจากเจ้าของที่ รู้จกั คุ ้น เคยกัน ดี ได้แก่ ญาติ พี่ น้อง เพื่ อนบ้านใน
หมู่บา้ น เจ้าของที่ดินที่มีความรู ้จกั และเช่ากันมานาน
ประเด็นที่ น่าสนใจจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ คือ จานวนที่ดินของผูเ้ ช่ านาถื อครองมีน้อยกว่าจานวนที่ดิน
ของเจ้าของที่นาถึง 3 เท่า นอกจากนี้ อุชุพบว่าขนาดที่ดินประเภทโฉนดที่ดินมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ร
รัฐบาลใช้นโยบายการอุ ดหนุ นราคาสิ นค้าเกษตรและประกันราคา ทาให้มีการเร่ งออกเอกสารสิ ทธิ์ ที่ ดิน
ในช่วงที่ผา่ นมาเป็ นอย่างมากเพื่อชาวนาจะนาเอกสารสิ ทธิ์ ไปใช้ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือของรัฐบาล
ในรู ปแบบต่าง ๆ (อุชุ ด้วงบุตรศรี , 2560) ผูว้ ิจยั มองว่าการเพิ่ มขึ้นของสั ดส่ วนเอกสารสิ ทธิ์ มี ท้ งั ข้อดี และ
ข้อเสี ยต่อชาวนาที่ทานาเช่า ข้อดีคือ ชาวนาสามารถยืน่ ขอเอกสารสิ ทธิ์ จาก นส. 3 ก. เป็ นโฉนดที่ดินซึ่ งก็คือ
การกระจายทรัพยากรที่ดินให้กบั ชาวนา แต่ขอ้ เสี ยคือ หากที่ดินเอกสารสิ ทธิ์ นส. 3 ก. เป็ นของเจ้าที่ดินราย
ใหญ่ ก็จะทาให้ที่ดินกระจุกตัวอยูก่ บั เจ้าที่ดินซึ่ งจะทาให้อานาจการต่อรองอยูก่ บั เจ้าของที่ดินมากกว่าชาวนา
สุ ดท้าย อุชุพบว่าสาเหตุที่ชาวนายังคงทานาเช่าและเช่าที่นาในปริ มาณที่สูงขึ้นเพราะการทานาเช่ายังให้กาไร
ต่อชาวนาอยูไ่ ร่ ละ 1,116 บาท หรื อปี ละ 18,000 บาทโดยประมาณ22
ประเด็นสาคัญอีกประการหนึ่ งคือ ราคาค่าเช่ านา ประเด็นสาคัญคือราคาค่าเช่ านากลางมีหรื อไม่?
ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าจากทางเว็บไซต์พบว่า ราคาค่าเช่ านามี ความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ตัวอย่างเช่ น ใน

22

ตัวเลขดังกล่าวเป็ นการประมาณการจากแบบจาลองทางสถิติซ่ ึงมาจากข้อมูลแบบสารวจความคิดเห็น
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เว็บไซต์ถ าม-ตอบ Pantip มี การถามและตอบราคาค่าเช่ านาในปี 2556 (ซึ่ งมีการดาเนิ นโครงการรับจานา
ข้าวเปลือก) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“ค าถาม: ถามเรื่ อ งค่ า เช่ า นาครั บ โดยปกติ เขาเก็ บ กัน ไร่ เท่ า ไรครั บ เป็ นที่ ดิ น แถวสุ พ รรณกับ
ปทุมธานีครับ ปั จจุบนั ที่บา้ นผมเก็บค่าเช่า ไร่ ละ 500บาท/ปี ราคานี้มาเป็ น 10 ปี แล้ว แต่ปีนี้เจ้าที่เช่า
ที่ดินทานาที่ปทุม มาถามเองจะเอาค่าเช่ าเท่าไร ที่บา้ นก็เลยบอกว่าแล้วแต่จะให้ เขาเลยให้มาเอง
เป็ น ไร่ ละ 700 บาท/ปี ตอนนี้ ผมเลยคิ ดว่าจะไปบอก คนที่ เช่ าที่ ดินท านาที่ สุพ รรรณ ขอปรั บขึ้ น
จากไร่ ล ะ 500 บาท/ปี เป็ น 700 บาท/ปี บ้า งจะได้เหมื อ นๆกัน เลยอยากจะถามว่า ปกติ เขา
ให้เช่าที่ดินทานากัน ต่อปี ไร่ ละเท่าไรครับ ขอบคุณครับ”23
คาตอบที่ได้มีดงั นี้
 อาเภอ สามชุก จังหวัดสุ พรรณบุรี: ให้เช่าไร่ ละ 800 – 1,000 บาท ต่อปี
 จังหวัด นครสวรรค์: ให้เช่าไร่ ละ 1,500 บาท ต่อปี
 จังหวัด พิจิตร: ให้เช่าไร่ ละ 1,000 บาท ต่อปี
 จังหวัด นครราชสี มา: ให้เช่าไร่ ละ 1,000 บาท ต่อปี
 จังหวัดกาญจนบุรี: ให้เช่าไร่ ละ 1,300 บาท ต่อปี
 จังหวัดปทุมธานี: ให้เช่าไร่ ละ 1,500 บาท ต่อปี
 จังหวัด พิษณุโลก (นอกเขตชลประทาน): ให้เช่าไร่ ละ 1,200 บาท ต่อปี
 จังหวัดนครนายก: จ่ายเป็ นผลผลิตไร่ ละ 10 – 15 ถัง
สานักข่าวอิสรา (2558) ได้รายงานราคาค่าเช่านาก่อนการประกาศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในปี
2558 ไว้ดงั นี้
 ภาคกลาง: ไร่ ละ 1,000 – 2,000 บาท
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: ไร่ ละ 1,000 – 1,200 บาท
 ภาคเหนือ: ไร่ ละ 1,000 – 1,800 บาท
 ภาคใต้:ไร่ ละ 1,000 บาท
ผู ้วิ จ ัย พบว่ า รั ฐ บาลมี ก ารประกาศอั ต ราค่ า เช่ า นากลางในปี การเพาะปลู ก 2558/59 (ส านั ก
ประชาสัมพันธ์เขต 6, 2558)24 ดังนี้
 ภาคกลาง: 1,000 – 1,500 บาท

https://pantip.com/topic/30410366
24
ดูรายละเอียดใน https://region6.prd.go.th/ewt_news.php?nid=7890&filename=index
23
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 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 800 – 1,200 บาท
 ภาคเหนือ: ไร่ ละ 800 – 1,200 บาท
 ภาคใต้: ไร่ ละ 800 บาท
มีความพยายามของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในการควบคุมค่าเช่านา คือการประกาศลด
ค่าเช่านา 200 บาทต่อไร่ เมื่อ พ.ศ. 2558 ในช่วงปลายปี 2561 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ได้มอบคืนโฉนดที่ดิน
แก่ เกษตรกรที่ ถูกยึดไปจากการกู้เงิ นนอกระบบซึ่ งเป็ นหนึ่ งในนโยบาย “คืนความสุ ข” ของรัฐบาล (กอง
บังคับการตารวจท่องเที่ยว, 2561)25
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2560; 2561) ได้ทาการเก็บข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง
ได้แก่ อาเภอ ป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง อาเภอเมือง จังหวัดสิ งห์บุรี เขต หนองจอก กรุ งเทพมหานคร อาเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี และอาเภอ โพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยพบว่าราคาค่าเช่ าที่นาของแต่ละจังหวัดมี
ความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
 อาเภอ ป่ าโมก จังหวัด อ่างทอง: ไร่ ละ 600 – 1,000 บาท26
 อาเภอ เมือง จังหวัด สิ งห์บุรี: ไร่ ละ 800 – 1,000 บาท27
 เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร: จ่ายเป็ นผลผลิ ต ไร่ ละ 10 ถัง จ่ายเป็ นเงิ นสด ไร่ ละ 600
บาท28
 อาเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี : ไร่ ละ 1,000 บาท29
 อาเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร: ไร่ ละ 1,000 บาท (อาจจะมีการลดให้ตามราคาข้าว)30
จากการเปรี ยบเทียบข้อมูลแหล่งต่าง ๆ พบว่า ราคาค่าเช่านาช่วง พ.ศ. 2556 ถึง 2561 ไม่มีความ
แตกต่างกันมากนัก โดยราคาค่าเช่าในช่วง พ.ศ. 2556 – 58 มีราคาสู งกว่า พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ผูว้ จิ ยั วิเคราะห์
ว่าสาเหตุหนึ่ งมาจากโครงการรับจานาข้าวเปลือกมีส่วนทาให้ราคาค่าเช่าสู งขึ้นเพราะความต้องการเช่าที่ดิน
มีสูงในช่วงเวลานั้น ภายหลังจากการเข้ามาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ราคาค่าเช่ ามี
การปรับตัวลดลงเล็กน้อย เนื่ องจากรั ฐบาลให้ความสาคัญกับการควบคุ มค่าเช่ านา แม้ว่าจะได้ผลบ้างไม่
ได้ผ ลบ้าง นอกจากนี้ ราคาข้าวเปลื อกในพื้ นที่ ภาคกลางที่ ตกต่ าหลายปี ที่ ผ่านมา (โดยเฉพาะช่ วงปี การ
ดูรายละเอียดใน https://touristpolice.go.th/2018/08/16/มอบคืนโฉนดที่ดิน-คืนควา/
26
สนทนากลุ่มชาวนา อ. ป่ าโมก จังหวัด อ่างทอง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
27
สนทนากลุ่มชาวนา อ. เมือง จังหวัด สิ งห์บุรี วันที่ 13 ธันวาคม 2560
28
สนทนากลุ่มชาวนา เขต หนองจอก กรุ งเทพมหานคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560
29
สนทนากลุ่มชาวนา อ. เมือง จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 6 มกราคม 2561
30
สนทนากลุ่มชาวนา อ. โพทะเล จังหวัด พิจิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2561
25
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เพาะปลูก 2559-60) และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ดาเนิ นนโยบายพยุงราคาข้าวเปลื อก ทาให้แรงจูงใจใน
การเช่าที่นาเพิ่มน้อยลง

4.4 วิถีกำรทำนำในระบบนำเช่ ำในภำคกลำง: ประสบกำรณ์ จำกพืน้ ที่กรณีศึกษำ
ชาวนาที่ทานาเช่ า ทีท้ งั ทานาตนเองและเช่าร่ วมด้วย มีบางรายที่ทานาเช่าทั้งหมด ส่ วนใหญ่การทา
นาเป็ นแหล่งรายได้หลัก มีบางส่ วนที่การทานาเป็ นรายได้รอง และมีแหล่งรายได้หลักมาจากกิจกรรมอย่าง
อื่นออกจากการทานา เช่น ค้าขาย รับจ้าง ขนาดของพื้นที่นาเช่าในกลุ่มชาวนาที่ให้ขอ้ มูลพบว่า แตกต่างกัน
ไปในแต่ ล ะราย พื้ นที่ นาเช่ ามี ขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ 3 งาน ไปจนถึ ง 90 ไร่ ซึ่ งชาวนาส่ วนใหญ่ มี พ้ื นที่ น าเช่ า
มากกว่า 1 แปลง
การทานาเป็ นนาหว่านน้ าตม ปลู กข้าวนาปรัง ซึ่ งเป็ นข้าวไม่ไวแสง มีอายุการเก็บเกี่ ยวที่ แน่ นอน
เช่น อายุ 95 วัน อายุ 105 วัน หรื ออายุ 120 วัน พบเพียง 1 รายที่ปลูกข้าวนาปี คือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่ งเป็ นข้าวไว
แสง แต่ก็เป็ นการปลูกในพื้นที่แปลงนาของตนเอง ส่ วนในพื้นที่นาเช่านั้น จะปลูกข้าวพันธุ์นาปรังทั้งหมด
นอกจากทานาแล้ว ในรายที่มีพ้นื ที่ของตนเอง ก็พบว่ามีการปลูกผักสวนครัว และขุดบ่อเลี้ยงปลาร่ วมด้วย
ปริ มาณผลผลิตต่อไร่ พบว่า ชาวนาในจังหวัด สุ พรรณบุรี และชัยนาท ได้ผลผลิตข้าวตั้งแต่ 50-100
ถังต่อไร่ แต่พ้นื ที่นาที่ อ.ผักไห่ ผลผลิตข้าวค่อนข้างสู ง คือ 90-120 ถังต่อไร่
สภาพพื้นที่นาเช่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีผลต่อปริ มาณผลผลิตของข้าวที่ชาวนาจะได้รับ พบว่า
กรณี ของชาวนารายหนึ่ง พื้นที่นาเช่า มีสภาพที่ค่อนข้างยากสาหรับการควบคุมจัดการในเรื่ องน้ า ทาให้ได้ผล
ผลิตประมาณ 60-70 ถังต่อไร่ เท่านั้น และต้องจ่ายค่าเช่านาที่อตั รา 15 ถังต่อไร่
ชาวนารายนี้ ทานาเช่ า 2 แปลง นาแปลงแรก พื้นที่ 8 ไร่ อยูใ่ นพื้นที่ลุ่มต่ า มักจะมีน้ าท่วมในฤดูฝน
และไม่สามารถระบายน้ าออกได้ เนื่องจากพื้นที่นาเป็ นแอ่งกระทะ
นาแปลงที่ 2 พื้นที่ 10ไร่ อยูใ่ กล้กบั คลองทิ้งน้ า ทาให้ในฤดูฝน น้ าก็จะถูกระบายออกมามาก ท่วม
แปลงนา แต่กลับกัน ในช่ วงที่น้ าน้อย น้ าในคลองก็จะไม่เพียงพอสาหรับหล่ อเลี้ ยงต้นข้าว โดยเฉพาะใน
ระยะที่ขา้ วตั้งท้องซึ่ งจาเป็ นต้องมีน้ าเพียงพอสาหรับต้นข้าว แต่ในช่วงที่ขา้ วกาลังออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยว
บางปี ก็พบว่าน้ ามากเกิ นไปท่วมต้นข้าว ทาให้ไม่ได้ผลผลิ ต และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสาหรับค่าน้ ามันเครื่ อง
สาหรับวิดน้ าออกจากนาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย31
ซึ่ งชาวนารายนี้ ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการปลูกข้าวที่อายุเก็บเกี่ ยวสั้น เพื่อให้เก็บเกี่ยวข้าวได้เร็ ว
ขึ้น และยังต้องทานาเช่าแปลงนี้ต่อไปเนื่องจากไม่มีนาเช่าแปลงอื่น

31

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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การที่นาเช่าอยูใ่ นทาเลที่ไม่ดีนกั ทาให้การจัดการการผลิตมีความยุง่ ยากขึ้นไปอีก ชาวนาที่ อ.สรรค
บุรี ชัยนาท รายหนึ่ งก็เช่ นกัน มีนาเช่ าอยู่ในเขตตอนท้ายของคลองชลประทาน ทาให้เวลาจะทานา ต้องรอ
คนที่ตน้ คลองทานาให้เสร็ จก่อน น้ าจึงจะพอสาหรับคนที่นาอยูป่ ลายคลอง และถ้าช่ วงไหนน้ ามีมาก ก็ตอ้ ง
คอยสู บ น้ าออก เพราะน้ าจะถู กระบายออกมาจากนาส่ วนที่ อยู่ตน้ คลอง พื้นที่ นาเช่ าของชาวนารายนี้ ไม่มี
แหล่งน้ าบาดาลสารอง ทาให้ในบางช่วงได้รับน้ าไม่ทว่ั ถึง32
ในพื้นที่ลุ่มน้ าท่วม ที่ อ. ผักไห่ สภาพดินเป็ นดินตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ ทาให้ผลผลิตข้าวของ
ชาวนาในเขตนี้ สูงถึง 1.2 ตันต่อไร่ แต่ปัญหาที่พ้ืนที่น้ ีประสบคือ การเป็ นพื้นที่รับน้ าท่วมในช่วงฤดูน้ าหลาก
และน้ าไม่เพียงพอสาหรับทานาในช่ วงฤดูแล้ง เนื่ องจากพื้นที่ลุ่มน้ าท่วมถึ งจะมี ช่วงระยะเวลาการทานาที่
ขึ้นอยูก่ บั สภาพน้ าที่หลากท่วมในแต่ละปี กล่าวคือ การทานาจะเริ่ มรอบแรกในช่วงต้นปี และมีช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยวไม่เกิ นเดือนกันยายนของทุกปี ก่อนที่น้ าจะหลากท่วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงที่จะประสบปั ญหาขาดน้ า
ในช่วงฤดูแล้งของปี คือระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่ งเป็ นช่วงของการทานาในรอบแรก
ชาวนารายหนึ่ ง ในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/59 ประสบปั ญหาแล้ง น้ าไม่พอสาหรับทานา ในปี นั้น
เขาต้องวิดน้ าเป็ นระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อนาน้ ามาถึงแปลงนาของตนเอง33 โดยแหล่งน้ าสาคัญที่
ชาวนาวิดมาใช้ในช่ วงที่ น้ าไม่เพี ยงพอคื อน้ าจากบ่ อทรายขนาดใหญ่ ที่มี อยู่หลายแห่ งในเขตนี้ จากการที่
สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มบริ เวณกว้าง ทาให้คนที่มีนาเช่าในช่วงตอนปลายของคลองส่ งน้ า จะประสบปั ญหา
น้ าไม่เพียงพอในช่ วงฤดูแล้งอีกด้วย และต้องอาศัยการวิดน้ าจากบ่อทรายมาใช้เช่ นกัน ในปี 2558/59 ที่แล้ง
มาก ผลผลิตข้าวชาวนารายนี้ ได้ 10 กว่าเกวียนเท่านั้นจากพื้นที่นาเช่า 27 ไร่ ทาให้ในปี นั้นเธอต้องไปกูเ้ งิน
นอกระบบเพื่อมาเป็ นค่าใช้จ่ายให้ลูกที่กาลังเรี ยนมหาวิทยาลัย34
ต้น ทุ น การผลิ ต ที่ จ่ายเป็ นตัวเงิ น ของชาวนาในพื้ น ที่ ศึ ก ษา จากการสอบถามชาวนาในจังหวัด
สุ พรรณบุรีพบว่า ต้นทุนการทานาประมาณ 3,913 บาทต่อไร่ 35 และที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ประมาณ 4,000
บาทต่อไร่ 36 ในรายที่อาเภอผักไห่ พบว่า มีการใช้สารชี วภาพร่ วมด้วย ต้นทุนจะลดลง เหลือประมาณไร่ ละ
3,200-3,300 บาทต่อไร่ 37

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
33
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
34
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
35
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
36
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
37
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
32
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อัตราค่าจ้างนั้นส่ วนหนึ่ งจะมีอตั ราคงที่ในแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าจ้างรถไถ ไร่ ละ 200 บาท ค่าจ้างเตรี ยม
เทือกไร่ ละ 250 บาท รวมไปถึ งค่าจ้างหว่านข้าว หว่านปุ๋ ย ฉี ดยา จะมีราคาที่แน่ นอน ชาวนาที่มีรถไถเดิน
ตามที่สามารถย่าเทือกได้ก็จะทาเทือกเอง แต่ก็ตอ้ งจ้างรถไถสาหรับการไถครั้งแรก ก่อนที่จะทาการย่าเทือก
ซึ่ งก็สามารถลดค่าใช้จ่ายสาหรับการเตรี ยมดินได้ส่วนหนึ่ง
แต่ในส่ วนของรายจ่ายที่มีอตั ราที่ไม่แน่ นอน ได้แก่ ราคาของพันธุ์ขา้ ว มีราคาตั้งแต่ 130-155 บาท
ต่อถัง ขึ้นอยูก่ บั ยีห่ ้อและคุณภาพ ยาฉี ดคุมวัชพืช ราคาปุ๋ ย ราคายากาจัดแมลง ก็มีหลายราคาหลายยีห่ ้อ เช่น
ยากาจัดวัชพืชครั้งที่ 1 ชาวนาบางรายจะเลือกใช้ราคาประมาณ 250 บาทต่อขวด บางรายราคา 280 บาทต่อ
ขวด และยากาจัดวัชพืชในครั้งที่สอง ราคาจะสู งกว่ายาในครั้งที่ 1 และอาจจะมีการผสมมากกว่า 1 ชนิ ด เช่น
เช่ น ยาคุ มวัชพืชครั้งที่สอง ราคาขวดละ 350 บาท ชาวนาจะใช้ร่วมกับยากาจัดวัชพืชอีกชนิ ดหนึ่ ง ที่ภาษา
ชาวบ้านเรี ยกว่า “ยาเก็บ” ราคา 250 บาทต่อขวด เพื่อกาจัดวัชพืชที่ อาจจะยังถู กกาจัดไม่หมดในการฉี ดยา
รอบแรก ปริ มาณยา 1 ขวด จะสามารถเจือจางใช้ในพื้นที่ต้ งั แต่ 5 –10 ไร่ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสารนั้นๆ
การใช้ยาควบคุมวัชพืชสาหรับนาหว่านน้ าตมนี้ เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริ มาณผลผลิตข้าวที่ชาวนา
จะได้รับ เพราะหากการควบคุมวัชพืชในแปลงนาไม่ได้ผลดี จะทาให้มีหญ้าขึ้นในแปลงนาเป็ นบริ เวณกว้าง
ทาให้ผลผลิตข้าวลดลงได้ ชาวนารายหนึ่งที่ อ.สรรคบุรี ชัยนาท ตัดสิ นใจเลือกใช้ยาควบคุมวัชพืชชนิ ดที่มี
ราคาสู งกว่า เพราะมีผลข้างเคียงต่อต้นข้าวน้อยกว่าชนิ ดที่มีราคาถูกกว่า แม้ว่าจะซื้ อในราคาเงิ นเชื่ อที่แพง
กว่าก็ตาม “ยาคุ มวัชพืช คุ มเลน ก็เชื่ อ เป็ นยาคุ ณภาพดี หน่ อข้าวไม่หงิ ก ยาคุ มฆ่าต้นข้าวจะไม่แดง ถ้ายา
ราคาถูกต้นข้าวจะชะงัก”38
ในช่ วงข้าวตั้งทองออกรวง นอกจากการฉี ดยาฆ่าแมลงแล้ว ชาวนามักจะฉี ดสารบารุ งต้นข้าว หรื อ
สารจาพวกยากาจัดเชื้อราร่ วมด้วย โดยผสมร่ วมกันกับการฉี ดยาฆ่าแมลง
ปั จจัยการผลิตในส่ วนของ ปุ๋ ยเคมี และยากาจัดศัตรู พืช ชาวนามีท้ งั ซื้ อเงินสด และซื้ อระบบเงินเชื่ อ
จากร้านค้าขายสารเคมีที่อยูใ่ นพื้นที่ ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่า ในสถานการณ์ ปัจจุบนั ราคาของ ปุ๋ ยเคมี และยา
เคมี ที่ ซ้ื อมาใช้ มี ราคาที่ คงที่ ในขณะที่ ราคาข้าวลดลง “ปุ๋ ย ยา ไม่ลด ยาคุ มขวดละ 300 มันก็ 300 อยู่อย่าง
นั้น”39
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว โดยทัว่ ไปชาวนาจะหว่านปุ๋ ยข้าวประมาณ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในช่ วงข้าวเริ่ ม
แตกกอ อายุประมาณ 20-30 วัน และครั้งที่สอง ในช่วงข้าวใกล้จะออกรวง มีอตั ราการใช้ประมาณไร่ ละ 25
กิ โลกรัม ต่อครั้ ง การซื้ อปุ๋ ยชาวนาสามารถซื้ อแบบเงิ นเชื่ อได้ โดยเสี ยดอกเบี้ ยร้ อยละ 3 บาทต่อเดื อนกับ
ร้านค้า หรื อชาวนาบางรายที่เป็ นสมาชิ กสหกรณ์การเกษตรก็สามารถซื้ อเงินเชื่อจากสหกรณ์ได้ ชาวนาบาง
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
39
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2561
38
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รายตัดสิ นใจใช้ปุ๋ยใส่ นาข้าวที่ราคาไม่สูงมากนัก แทนการใช้ยี่หอ้ ที่เป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป “ใช้ปุ๋ยยีห่ ้อ ตราช้าง
ลูกละ 600 กว่าบาท ซื้ อเงินเชื่อดอกร้อยละ 3 บาท ถูกกว่าตรากระต่าย แต่งามช้ากว่า ”40
ชาวนาเล่าว่า ร้านขาย ปุ๋ ย และยากาจัดศัตรู พืชบางร้าน เจ้าของร้านมีนาให้ชาวนาเช่า และชาวนาก็จะ
เชื่ อ ปุ๋ ยและยา จากร้านดังกล่าว ซึ่ งการซื้ อเงินเชื่ อ มักจะมีการเพิ่มชนิ ดของยากาจัดศัตรู พืชเข้าไปอีก ทาให้
ราคาสู งขึ้น “พวกที่เชื่อปุ๋ ยเชื่อยา นายทุนมีที่นาให้ทา ชาวนาก็ไปเชื่อของเขา กูเ้ งินเขามา”41
การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ ว สาหรับชาวนาการตัดสิ นใจเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อปริ มาณ
ผลผลิตที่จะได้รับ ซึ่ งชาวนามีเงื่อนไขหลายอย่างที่แตกต่างกันสาหรับการเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ ว
กรณี ข องชาวนาที่ สุ พ รรณบุ รี อายุ ข องข้า ว ฤดู ก าล สภาพพื้ น ที่ ราคาข้า ว และแหล่ ง รั บ ซื้ อ มี
ความสาคัญต่อการตัดสิ นใจใช้พนั ธุ์ขา้ ว ชาวนารายหนึ่ ง สภาพพื้นที่นาเป็ นนาลุ่ม จะเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วที่อายุ
สั้น เพราะจะได้เกี่ยวหนี น้ าได้ทนั ชาวนาอีกราย ในช่วงฤดูฝนจะใช้พนั ธุ์ขา้ วพิษณุ โลก เพราะลาต้นข้าวแข็ง
ไม่ลม้ ง่าย ส่ วนในฤดูหนาวจะใช้พนั ธุ์ขา้ ว กข.41 เพราะทนทานต่ออากาศหนาว ถึ งแม้วา่ ลาต้นจะค่อนข้าง
อ่อนก็ตาม และในช่วงที่ขา้ วนาปรังพันธุ์หอมปทุมธานี 1 มีราคารับซื้ อที่สูงกว่าข้าวนาปรังทัว่ ไป ชาวนาราย
นี้ก็จะปลูกข้าวหอมปทุมด้วย
“ หน้าฝนจะปลูกพิษณุ โลก เพราะต้นแข็งไม่ลม้ หน้าหนาวปลูก 41 เพราะสู ้หนาวได้ดี แต่ 41 ต้น
จะล้มง่าย ปี นี้ ปลูกหอมปทุม 14 ไร่ เห็ นว่าราคาดี ราคาตอนนี้ 8-9 พันบาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมที่เกี่ยวช่วง
ข้าวมะลิออกจะได้ราคาดีกว่าข้าวปรังนิดหน่อย แต่อายุมนั หนักกว่าข้าวปรัง”42
ชาวนาบางรายที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร จะเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วตามที่มีผใู ้ ห้ขอ้ มูลว่าผลผลิ ตสู ง แต่เมื่อ
ปลูกจริ งในพื้นที่กลับพบว่าผลผลิตไม่สูงมากตามที่กล่าวอ้าง และแหล่งรับซื้ อยังมีจากัดอีกด้วย ทาให้ราคา
รับซื้ อต่ากว่าข้าวนาปรังพันธุ์อื่นๆ “เคยปลูกข้าวจัสมิน เขาว่าผลผลิตเยอะ เขาคุยว่าได้ 1.5 ตัน ทาจริ งได้ 90
ถัง โรงสี รับซื้ อโรงเดี ยว จะตีราคาเท่าไหร่ ก็ได้ ข้าว 41 เคเค ซื้ อ 6,700 ข้าวจัสมินซื้ อ 6,300 บาท ข้าวจัสมิน
เมล็ดสั้นกว่า เล็กกว่า ข้าว 41 เคเค ”43
สาหรับพันธุ์ขา้ วนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นของเอกชนที่ผลิ ตขายในพื้นที่ และมีหลายเกรดให้เลือก ราคา
แตกต่ า งกัน เช่ น พัน ธุ์ ข ้า วยี่ ห้ อ หนึ่ ง ถุ ง สี น้ าเงิ น จะราคา 145 บาท แต่ ยี่ ห้ อ เดี ย วกัน เกรดดี ข้ ึ น ราคา
กระสอบละ 155 บาท เกรดที่ดีกว่า อาจจะหมายถึ ง มีความบริ สุทธิ์ ของพันธุ์ขา้ วมากกว่า เช่ น ไม่มีขา้ วปน
เป็ นต้น
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
41
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา ( 2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
42
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561
43
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
40
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ตำรำงที่ 4.2: ต้ นทุนกำรทำนำต่ อไร่ ของชำวนำรำยหนึ่งทีจ่ ังหวัดสุ พรรณบุรี44
กิจกรรม
ค่าเตรี ยมดิน รวมไถนาและเตรี ยมเทือก
ค่าพันธุ์ขา้ ว ใช้พนั ธุ์ขา้ วในอัตราไร่ ละ 3 ถัง ถังละ 140 บาท
ค่าจ้างหว่านข้าว
ค่ายาคุมวัชพืช ครั้งที่ 1
ค่ายาคุมวัชพืช ครั้งที่ 2 (มีการผสมยามากกว่า 1 ชนิด เพื่อกาจัดวัชพืชที่ยงั เหลือรอดมาจาก
การกาจัดครั้งแรก)
ค่าจ้างฉี ดยาคุมวัชพืชครั้งที่ 1
ค่าจ้างฉี ดยาคุมวัชพืชครั้งที่ 2(ผสมยาฆ่าแมลงครั้งที่ 1)
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 1
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 2
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 3
ค่าสารบารุ งต้นข้าวออกรวงฉี ดพร้อมกันกับยาฆ่าแมลงครั้งที่ 3
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 1
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 2
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 3
ค่าปุ๋ ยเคมีครั้งที่ 1
ค่าปุ๋ ยเคมีครั้งที่สอง
ค่าจ้างหว่านปุ๋ ยครั้งที่ 1
ค่าจ้างหว่านปุ๋ ยครั้งที่2
ค่าน้ ามันสู บน้ าไร่ ละ
ค่าจ้างรถเกี่ยว
ค่าเช่านา
รวม
ทีม่ ำ: รวบรวมจากการสัมภาษณ์

44

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา ( 2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561

บาท/ไร่
450
420
60
56
95
60
60
50
40
40
57
50
50
50
300
300
60
60
155
500
1,000
3,913
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4.4.1 การขายข้ าวและรายได้ ของครั วเรื อนชาวนาเช่ า
การขายข้าวของชาวนา จะขายผ่านลานรับซื้ อข้าว หรื อบางรายขายให้กบั โรงสี ที่รับซื้ อ เมื่อเกี่ยว
เสร็ จจะมีรถบรรทุกข้าวรับจ้าง มาขนข้าวไปขายยังลานรับซื้ อ ซึ่ งคนขับรถบรรทุกข้าวนี้ ถือว่ามีบทบาท
สาคัญในการตรวจเช็คราคารับซื้ อข้าวจากลานแต่ละแห่ง และจะรู ้วา่ ลานใดซื้ อข้าวในราคาเท่าใด ที่จงั หวัด
สุ พรรณบุรี ในพื้นที่ศึกษา พบว่ามีจานวนลานรับซื้ อข้าวที่ชาวนานิยมนาข้าวไปขายอย่างน้อย 10 แห่ง ซึ่ ง
ชาวนาสามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะขายข้าวให้กบั ลานรับซื้ อใดที่ให้ราคาดีที่สุด
ชาวนารายหนึ่งที่ สรรคบุรี จ.ชัยนาท เคยบรรทุกข้าวขนมาขายที่โรงสี ในเขตอาเภอเดิมบางนางบวช
จังหวัดสุ พรรณบุรี มีระยะทางห่างจาก สรรคบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร เพราะโรงสี ให้ราคารับซื้ อที่สูงกว่า
“เวลาไปขายขายข้าวจะเลือกลานที่ให้ราคาดี สื บราคาจากเพื่อนด้วย ที่ไหนให้ราคาดีก็ขายเลย เคยขนข้าวไป
ขายถึงเดิมบาง อยูไ่ กล 30 กิโลเมตร เพราะให้ราคามากกว่า 200-300 บาทต่อตัน ไม่กดราคา ค่าขนข้าวไป
ขาย เกวียนละ 200 โรงสี จ่าย 100 เราจ่ายอีก 100”45
การมีลานจานวนมากก็เป็ นทางเลือกที่มากขึ้นสาหรับชาวนา แต่อย่างไรก็ตามชาวนาบางรายก็รู้สึก
ว่า ลานรับซื้ อแต่ละแห่งอาจจะมีการติดต่อถึงกัน และกดราคาข้าวที่ชาวนานาไปขายได้ง่าย นอกจากนี้หาก
เป็ นข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พนั ธุ์ที่ปลูกทัว่ ไป ก็อาจจะถูกกดราคารับซื้ อลง เช่น ชาวนาคนหนึ่งปลูกข้าว ชื่อ
พันธุ์ “ขาวตาเคลือบ” เมื่อนาไปขายโรงสี ไม่รู้จกั ข้าวชนิดนี้ ต้องเรี ยกชื่อเป็ นข้าวพันธุ์ที่ปลูกทัว่ ไป ลักษณะ
เมล็ดใกล้เคียงกัน จึงจะขายได้ “เคยเอาข้าวขาวตาเคลือบไปขาย ลานไม่รู้จกั ต้องบอกเป็ น กข. 47 คอยาว”46
หรื อ กรณี “ข้าวจัสมิน” ที่ชาวนารายหนึ่งปลูกที่ผกั ไห่ พบว่ามีลานรับซื้ อเพียงแห่งเดียว และราคา
ถูกกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ
ชาวนาเล่าว่า ในช่วงที่มีโครงการรับจานาข้าว การขายข้าวจะไม่ได้นาไปขายที่ลานรับซื้ อ แต่จะ
นาไปขายที่โรงสี ที่อยูใ่ นโครงการโดยตรง ในการขายข้าว ชาวนายังต้องพบกับการกดราคาในรู ปแบบ
ต่างๆกัน เช่น การดูความชื้น ความอ่อนแก่ของข้าว รวมไปถึงสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ด้วย เช่น ชาวนาราย
หนึ่งบอกว่า ถ้าหากตากข้าว แห้งเกินไปก็จะถูกหักค่าความชื้น หากวันนั้นฝนตก ก็มีโอกาสที่จะถูกหักอีก
และถ้าข้าวมีเมล็ดสี เขียวปนมาด้วย ก็จะถูกตัดราคาอีกเช่นกัน “ เวลาไปขายข้าว ลดความชื้นแล้วโรงสี ก็หกั
อยูด่ ี แห้งจัดเขาก็หกั อีก เราตากไปเขาก็หกั อยูด่ ี ฝนตกก็ลดลงไปอีก 200 บาท ฝนตั้งเค้า ราคาก็ลงแล้ว เราขน
ไปขาย เขาก็จะติ เขียวไปรี บเกี่ยว ก็จะเหลือ 6,200-6,300”47
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
46
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา (2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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ราคาข้าวที่ชาวนาได้รับในปั จจุบนั เกวียนละ 6,300-6,700 บาท ในกรณี ที่เป็ นข้าวทัว่ ไป ยกเว้นข้าว
หอมปทุ ม ที่ จ ะมี ราคาสู ง กว่า ที่ เกวีย นละ 8,500-9,500 บาท เมื่ อ น าเงิ น จ่ า ยค่ ารถเกี่ ย ว ค่ า เช่ านา และหั ก
ค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ แล้ว พบว่าชาวนาจะมี เงิ นใช้แบบ “หน้าชนหน้า” เท่านั้น และส่ วนหนึ่ งจะถูกเก็บเป็ นทุ น
สาหรับการทานารอบถัดไป “รอบแรกเงินไม่เหลือ พอเหลือมัง่ ก็รอบสอง”

4.4.2 การดูแลปรั บพืน้ ที่ นาเช่ า
ปริ ม าณผลผลิ ต ที่ จ ะได้ จ ากการท านา นอกจากขึ้ นกับ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ระบบน้ า
ชลประทานที่เพียงพอแล้ว พื้นที่นาจะต้องได้รับการปรับให้มีความสม่าเสมอเพื่อการขังน้ าและการระบายน้ า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย เช่น การไถปรับหน้าดิน การทาร่ องระบายน้ า ในส่ วนนี้เป็ นภาระของผูท้ านาเช่า
ที่ตอ้ งลงทุนในการปรับนาด้วยตนเอง กรณี ชาวนาที่เช่านาในพื้นที่ลุ่มต่า ที่อาเภอบางปลาม้า สุ พรรณบุรี จะ
ทยอยปรับพื้นที่นาอยูต่ ลอด เพื่อให้ระดับนามีความราบเรี ยบสม่าเสมอ ขังน้ าได้ดี และมีการขุดคันดิ น ทาง
ระบายน้ า ให้ระบายน้ าได้สะดวกขึ้น ชาวนาอีกรายหนึ่ ง พื้นที่นาเช่า 20 ไร่ เมื่อได้เช่ านาครั้งแรก ก็ตอ้ งจ้าง
รถมาไถปรับนาใหม่ และขุดร่ องน้ าลึกเข้าไปในนาเพื่อให้สามารถระบายน้ าเข้า-ออกได้ดีข้ ึน
การขุดปรับพื้นที่นานี้ ส่ วนใหญ่จะทาได้ในลักษณะยกร่ อง หรื อคันนาเพื่อระบายน้ า แต่ไม่สามารถ
ขุดเป็ นบ่อขนาดใหญ่ ได้ “ปรับพื้นที่จะขุดร่ อง ขุดคู น้ า เจ้าของนาให้ทาเพราะน้ าท่วม แต่เขาไม่ให้ขุดบ่อ
เดี๋ ยวไปขุดที่เขา”48 การจะปรับ นาในลักษณะนี้ ตอ้ งแจ้งเจ้าของนาให้รับ ทราบก่ อนทุ กครั้ ง และผูเ้ ช่ านา
จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง แต่ก็มีกรณี ที่ผเู ้ ช่านามีการปรับพื้นที่นา และแอบลักลอบตักหน้าดินในแปลงนาขาย
โดยไม่บอกเจ้าของนา ซึ่ งทาให้เจ้าของนาต้องยกเลิกการให้เช่านา และฟ้ องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย

4.4.3 การได้ มาซึ่ งนาเช่ า
จากข้อมูลของชาวนาเช่าทั้ง 3 พื้นที่ การได้มาซึ่ งนาเช่ามีความแตกต่างกันในหลายลักษณะ สามารถ
จาแนกได้ดงั นี้
1) กำรได้ นำเช่ ำมำจำกญำติพนี่ ้ องหรือคนทีร่ ้ ู จักคุ้นเคยกัน
ลักษณะนี้ พบว่า ญาติพี่นอ้ งในครอบครัวเดียวกัน หลังจากมีการแบ่งปั นมรดกที่ดินแล้ว พี่นอ้ งราย
นั้นไม่ได้ทานา และไม่ได้อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ จึงให้พี่นอ้ งคนที่ยงั ทานาอยูเ่ ป็ นคนเช่านาทา และมีการเก็บค่าเช่า
นาตามปกติ นอกจากการเช่าพี่นอ้ งแล้ว ก็มีการเช่านาในเครื อญาติดว้ ย มีชาวนารายหนึ่ง เช่านาญาติห่างๆ ทา
มากว่า 30 ปี พื้ นที่ นากว่า 40 ไร่ ชาวนารายหนึ่ งที่ ไ ด้นาเช่ ามาจากการรู ้ จกั คุ ้น เคยกัน กับ เจ้าของนา ซึ่ ง
นอกจากทานาแล้ว ในบางครั้งเจ้าของนามักจะไหว้วานอาศัยให้ช่วยซ่ อมแซม หรื อดูแลบ้านให้ดว้ ย เพราะ
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ชาวนารายนี้มีอาชี พเสริ มเป็ นช่าง ทางานรับจ้างซ่ อมแซม ต่อเติมทัว่ ไป ซึ่ งความคุน้ เคยและการพึ่งพาอาศัยนี้
น่าจะทาให้เกิดความไว้วางใจให้เช่านาด้วย
2) กำรเช่ ำต่ อจำกพ่อแม่ หรือญำติพนี่ ้ อง
ลักษณะนี้ พบว่า มีการเช่ าทานามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ หรื อพี่น้องคนอื่นในครอบครัว เมื่อพ่อแม่หรื อ
ญาติเสี ยชี วิตลง รุ่ นลูกหรื อพี่น้องคนอื่นก็เช่ านาทาต่อมา ซึ่ งเจ้าของนาส่ วนมากจะเป็ นคนอื่นที่ไม่ใช่ เครื อ
ญาติ เช่น เกษตรกรรายหนึ่ ง เช่านาต่อจากรุ่ นพ่อแม่พ้ืนที่ 17 ไร่ รวมระยะเวลาที่เช่าจากรุ่ นพ่อแม่ 60 ปี โดย
เจ้าของนานั้นเป็ นข้าราชการเกษียณ ซึ่ งตัวชาวนาเองนั้นไม่มีนาเป็ นของตนเองมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ก็เช่านาทา
มาโดยตลอด ชาวนารายนี้ บอกว่าสมัยก่อนพ่อแม่เคยได้จบั จองพื้นที่ทางเขตป่ า ในอาเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี แต่ภายหลังได้ขายไปจนหมด จึงไม่มีที่นาของตนเอง
ชาวนาอีกรายหนึ่ ง ก่อนจะมาทานาของครอบครัวและนาเช่ า เธอมีอาชี พเปิ ดร้านซ่ อมคอมพิวเตอร์
อยูอ่ ีกจังหวัดหนึ่ง เมื่อพ่อเสี ยชีวติ ลง และแม่ป่วย จึงหยุดกิจการและกลับมาอยูบ่ า้ น เพื่อดูแลแม่ พร้อมกับเช่า
นาทาต่อจากพ่อที่เสี ยชีวติ ไป
และอีกรายหนึ่ ง เช่านาต่อจากน้า ที่เสี ยชี วิต ซึ่ งน้าเช่าทามานานกว่า 20 ปี โดยที่มีลูกของน้าเป็ นคน
ทาสัญญาเช่ากับเจ้าของนาซึ่ งอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร
พื้นที่นาเช่า ยังได้มาภายหลังจากสมาชิ กในครอบครัวแต่งงาน ชาวนารายหนึ่ ง ครอบครัวเช่ าทานา
มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เมื่อลุกชายแต่งงานและมีครอบครัว พ่อแม่ก็ให้ทานาเช่าในแปลงนั้นต่อจากตนเอง “ ทา
นาเช่าแปลงนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ตอนที่สามียงั เล็ก ๆ พอแต่งงาน พ่อสามีไม่ได้ทา เลยให้ทาต่อ”49
3) มีญำติพนี่ ้ องเป็ นนำยหน้ ำ หำคนมำซื้อทีด่ ิน ตนเองเป็ นผู้ดูแลและให้ ญำติเช่ ำ
ลักษณะนี้ พบว่ามีชาวนา 2 ราย ที่ได้นาเช่ามาในลักษณะนี้ โดย ที่ญาติของตนเองเป็ นนายหน้าที่ดิน
และเมื่อหาคนมาซื้ อได้แล้ว ก็จะให้ญาติที่ทานาในพื้นที่อยูแ่ ล้ว เป็ นคนเช่าทานา ซึ่ งค่าเช่าและการทาสัญญา
เช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย จะได้กล่าวถึงต่อไป
4) ชำวนำเป็ นนำยหน้ ำเอง หำคนมำซื้อทีด่ ิน แล้วขอเช่ ำจำกเจ้ ำของนำ
รู ปแบบหนึ่ งของการได้มาซึ่ งนาเช่ า คือ การที่ชาวนาเป็ นนายหน้าขายที่ดินแปลงนั้นๆ ด้วยตนเอง
เมื่อมีผมู ้ าซื้ อแล้ว ก็จะขอเช่าทานาต่อ ซึ่ งชาวนาบอกว่า “พาคนกรุ งเทพฯ มาซื้ อ เขาเลยให้ทา ” ชาวนาราย
หนึ่ งได้นาเช่ ามาในลักษณะนี้ เนื้ อที่ 22 ไร่ และเช่ าทานามาไม่ต่ ากว่า 10 ปี แล้ว50 ยังมีอีกกรณี หนึ่ งชาวนา
เป็ นนายหน้าพาคนมาซื้ อ ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อจากกรุ งเทพ ฯ และชาวนารายนั้นได้เช่ าทานาแปลงดังกล่าว ทานา
ประมาณ 2 ปี เจ้าของนาเช่าก็ได้บอกเลิกเช่าเพื่อให้ญาติของตนเองเช่าแทน
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
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4.4.4 ค่ าเช่ าและสัญญาเช่ า
การจ่ายค่าเช่านานั้นมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นการตกลงกันระหว่างเจ้าของนาและผูเ้ ช่า การจ่ายค่าเช่ า
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจ่ายค่าเช่าภายหลังจากที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยต้องมีการตกลงกับเจ้าของนาก่อน
ว่าจะจ่ายค่าเช่าให้เมื่อไหร่ “ขอเกี่ยว แล้วค่อยจ่าย” โดยเจ้าของนาจะให้หมายเลขบัญชี ธนาคารไว้กบั ผูเ้ ช่ า
เมื่อเก็บเกี่ ยวข้าวแล้ว เกษตรกรก็จะโอนเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร พร้ อมกับโทรแจ้งเจ้าของนา แต่หากอยู่ใน
พื้นที่เดียวกันก็จะนาไปให้ดว้ ยตนเอง
มีเกษตรกรบางรายที่เจ้าของนามักจะโทรมาตามค่าเช่านาด้วยตนเอง เกษตรกรรายนี้ บอกว่า เจ้าของ
นานั้นมีญาติทางสามีทานาอยูอ่ ีกอาเภอหนึ่ งในจังหวัดสุ พรรณบุรี จึงคาดการณ์ได้วา่ เกษตรกรจะเกี่ยวข้าวใน
ช่ วงเวลาใด จึ ง มี ก ารโทรมาเก็ บ ค่ าเช่ านา ทั้ง เจ้าของนาและผูเ้ ช่ าต่ างก็ มี เบอร์ โทรศัพ ท์ข องกัน และกัน
“เจ้าของนา 6 เดือนโทรมา เขาไม่รู้หรอกว่าฝน แล้ง น้ าท่วม บ้านผัวเขาอยูศ่ รี ประจันต์ ทางโน้นเขาทานาได้
น้ าดี ” ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่า แม้ว่ารอบการผลิ ตนั้นจะเป็ นอย่างไร แต่เมื่อเจ้าของนาโทรมาก็ตอ้ งหาเงิ นไป
จ่ายค่าเช่า “ มึงได้เงินมัง่ ยังทานา ส่ งเงินค่าเช่ ามายัง” ซึ่ งชาวนารายนี้ จะไปโอนเงินค่าเช่านาผ่านทางร้านค้า
ในตลาดสดของตาบล โดยเสี ยค่าบริ การ 50 บาท51
ในรายที่เกษตรกรไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของนาโดยตรง จะเป็ นการจ่ายค่าเช่านาผ่านทางนายหน้าคนที่
ดูแลเรื่ องการเช่ านา การจ่ายค่าเช่ านาตามกาหนดนั้น เป็ นเรื่ องสาคัญสาหรับชาวนาเช่ า เพราะเป็ นเงื่ อนไข
สาคัญที่ จะได้สิท ธ์ ในการท านาในรอบต่ อไป หากเกษตรกรไม่ ส ามารถจ่ายค่าเช่ านาใสรอบนั้นๆได้ ก็ มี
โอกาสที่จะถูกเจ้าของนายกเลิกการเช่านาได้ “ค่าเช่านา เกี่ยวข้าวแล้วก็จ่าย ถ้าไม่จ่าย ก็จะไม่ได้ทาต่อ”52
และยังเป็ นการที่ตอ้ งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าของนาไว้ดว้ ย เพื่อที่จะได้สิทธิ์ ในการเช่านานั้นต่อไป
“เกี่ยวแล้วก็ชาระค่าเช่า อย่าไปผัดเขา คนอยูก่ รุ งเทพ เขาไม่ได้เห็น มีนาให้เช่า ไม่ได้ค่าเช่า เซ็งสิ ”53
ในกรณี ที่ชาวนาทานาเช่าหลายแปลง ในแต่ละแปลงอาจจะมีการเก็บค่าเช่าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
การตกลงกับเจ้าของนาเช่ า เช่ น ชาวนารายหนึ่ ง เช่ านา 3 แปลง แปลงที่เป็ นนาเช่ าของญาติ เก็บค่าเช่ าเป็ น
อัตราของข้าว ไร่ ละ 10 ถัง และ 15 ถัง แต่นาอีกแปลงหนึ่ งซึ่ งชาวนาบอกว่า เป็ น “นาเช่าคนกรุ งเทพฯ” เสี ย
ค่าเช่ าเป็ นรายปี อัตรา ปี ละ 15,000 บาท พื้นที่นา 22 ไร่ และยังมีกรณี ที่เช่านาญาติสนิ ท ที่ญาติรายนั้นเรี ยก
เก็บค่าเช่านาสู งกว่านาทัว่ ไป “มีนาของญาติอีก 10ไร่ เขามาเก็บหมื่นสาม หน้าเดียวเอาหมื่นสาม เกี่ญวเสร็ จก็
มาเก็บ ตอนนี้ให้ลูกทาอยู”่ 54
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
52
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา (2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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สาหรับอัตราค่าเช่านานั้น มีหลายราคา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เจ้าของนาเป็ นผูก้ าหนด
1. จ่ ำยเป็ นเงินสด ต่ อรอบกำรผลิต ราคาค่าเช่ านาจะอยู่ที่ไร่ ละ 1,000 บาท ต่อรอบการทานา 1 รอบ
ตามปกติมกั จะจ่ายค่าเช่าภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็ จ ในรายที่มีสัญญาเช่า ค่าเช่าจะระบุไว้ใน
สัญญาว่าไร่ ละเท่าใด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายเจ้าของนากาหนดไว้เลยว่าต้องจ่ายค่าเช่ านา
ก่อนการทานา เพราะเจ้าของนาเป็ นห่ วงว่าเกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตข้าว และตนเองจะไม่ได้ค่าเช่า
“ คนที่ทานาข้างบ้าน เจ้าของนาบอก ถ้าจะทาเอาเงิ นมาจ่าย เขากลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิต จะไม่ได้ค่า
เช่า”55
เกษตรกรรายหนึ่ ง ในช่วงที่ขา้ วราคาดี เคยจ่ายค่าเช่าก่อนจะทานา แต่ต่อมา รายได้จากการทานาไม่
ดีนกั และต้องเอาเงิ นไปลงทุนทานาก่อน ทาให้ตอ้ งบอกเจ้าของนาว่าขอจ่ายค่าเช่ านาภายหลังจาก
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่ งเจ้าของนาก็รับทราบและยอมให้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้
2. จ่ ำยเป็ นเงินสด ต่ อปี การจ่ายเป็ นเงินสดต่อปี ค่าเช่าในลักษณะนี้เจ้าของนาจะเก็บรอบเดียว ปี ละครั้ง
พบว่า มีราคาแตกต่างกันไปในแต่ละราย เช่น รายหนึ่ งที่เช่าทานาของญาติพ้ืนที่ 10 ไร่ ญาติบอกว่า
ขอเก็บค่าเช่า 13,000 บาท ซึ่ งก็ตอ้ งยอมจ่าย แม้วา่ จะราคาสู งกว่านาแปลงอื่นที่ตนเองเช่าอยู่
- การจ่ายค่าเช่ าต่อปี นี้ ชาวนาสามารถทานากี่ รอบก็ได้ เช่น ชาวนาที่ทานาเช่าที่ผกั ไห่ รายหนึ่ ง จ่าย
ค่าเช่านาต่อปี ไร่ ละ 1,300 บาท สามารถทานาได้ 2 หน ต่อปี ซึ่ งเฉลี่ ยแล้วค่าเช่าจะตกที่ราคาไร่ ละ
650 บาท ต่อครั้ง
- การจ่ายค่าเช่ าแบบเป็ นเงินก้อนต่อปี นี้ แม้จะดูวา่ ชาวนาต้องเสี ยค่าเช่าในราคาที่ไม่สูงมากนัก แต่
ในรายที่ทานาในพื้นที่มาก ๆ เงิ นค่าเช่ าก้อนใหญ่ก็นบั ว่าเป็ นภาระที่หนักสาหรับชาวนา ที่ตอ้ งหา
เงินมาจ่ายค่าเช่าจานวนมาก เช่น ชาวนารายหนึ่ง ต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นเงิน 68,000 บาทต่อครั้ง สาหรับ
การเช่ านา 34 ไร่ และสามารถทานาได้ปีละ 2 หน ค่าเช่ าจานวนนี้ จะจ่ายภายหลังจากที่เกี่ ยวข้าว
รอบแรกแล้วเสร็ จ ซึ่ งเกษตรกรรายนี้ บอกว่า รายได้จากการขายข้าวในรอบแรก ถูกใช้สาหรับจ่ายค่า
เช่า และเก็บไว้ลงทุนรอบต่อไป56
3. จ่ ำยในอัตรำของปริมำณข้ ำวเป็ นถังต่ อไร่ ต่อรอบ รู ปแบบของการจ่ายค่าเช่ าลักษณะนี้ พบได้มาก
เช่ น เดี ย วกัน กับ การจ่ ายเป็ นเงิ น สด โดยผูใ้ ห้ เช่ าจะระบุ อตั รา ค่ าเช่ าเป็ นปริ ม าณข้าวต่ อ ไร่ เมื่ อ
เกษตรกรขายข้าวแล้ว ก็ จ ะคิ ด เที ย บปริ ม าณข้า วที่ ก าหนดไว้ใ นค่ า เช่ ากับ ราคาข้าวต่ อเกวี ย นที่
เกษตรกรขายได้ในรอบนั้น ๆ ได้เท่าไร ก็นาเงินจานวนนั้นไปจ่ายค่าเช่ า เกษตรรายหนึ่ งในจังหวัด
สุ พรรณบุรี จ่ายค่าเช่ าในอัตรา 10-15 ถังต่อไร่ ต่อครั้ง แต่พบว่า อัตราค่าเช่านาที่ สรรคบุรี ชัยนาท
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
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สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 11 ตุลาคม 2561
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จะอยูท่ ี่ 20 ถังต่อไร่ ซึ่ งหากคิดเทียบราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในฤดูที่ผา่ นมา ตันละ 6,700 บาท
ค่าเช่านาที่ตอ้ งจ่ายให้เจ้าของนา ถ้าคิดค่าเช่า 15 ถังต่อไร่ จะเท่ากับ 1,005 บาทต่อไร่ ( ข้าวเปลือก 1
ถัง ปริ มาณ 10 กิโลกรัม, ข้าว 6,700 บาท คิดเป็ น กิโลกรัมละ 6.7 บาท) และหากค่าเช่า 20 ถังต่อไร่
ค่าเช่านาที่ตอ้ งจ่ายให้เจ้าของนาจะเท่ากับ 1,340 บาทต่อไร่
4. จ่ ำยในอัตรำของปริมำณข้ ำวต่ อปี กรณี น้ ีเป็ นรู ปแบบเฉพาะ พบในกรณี ที่เช่าทานาภายในเครื อญาติ
กัน โดยผูเ้ ช่ า จ่ายค่าเช่ าในอัตราข้าว 3 เกวียนต่อนา 17ไร่ จ่ายปี ละครั้ง ซึ่ งที่ นาเช่ าแปลงนี้ เช่ ามา
ตั้งแต่สมัยรุ่ นพ่อแม่ และเช่าต่อมาจนถึงรุ่ นลูก

4.4.5 การทาสัญญาเช่ านา
การทาสัญญาเช่านาระหว่างผูใ้ ห้เช่ากับชาวนา ในสัญญาเช่า จะระบุระยะเวลา และจานวนเงินค่าเช่า
ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็พบว่าเจ้าของนาส่ วนหนึ่ งไม่ได้มีการทาสัญญาเช่านาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามชาวนาให้
ข้อมูลที่น่าสนใจว่า แต่ก่อนทานาเช่ าไม่ได้มีการทาสัญญาเช่ าแต่อย่างใด เป็ นการบอกปากเปล่า แต่เมื่อมา
ในช่ วงที่ มีโครงการของรัฐบาลเข้ามาช่ วยเหลื อชาวนา เช่ นโครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการรับ
จานาข้าว โครงการช่ วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว มีการกาหนดให้ตอ้ งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระบุให้ชาวนาเช่ า
ต้องนาใบสัญญาเช่าไปเป็ นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนด้วยนั้น ทาให้ชาวนาเช่าต้องบอกเจ้าของนาให้มี
การทาสัญญาเช่าเพราะต้องนาไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั พบว่าเจ้าของนาส่ วนหนึ่ งยังไม่ได้มีการทาสัญญาเช่ากับชาวนาแต่อย่างใด แต่
ให้สาเนาบัตรประชาชน หรื อสาเนาโฉนดที่ดินแปลงให้เช่า กับชาวนาเช่า เพื่อให้สามารถนาไปขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ซ่ ึ งในกรณี น้ ี พบว่าชาวนาจะต้องยุ่งยากขึ้ นอี กในการยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถลงทะเบี ยน
เกษตรกรได้ โดยใช้การรับรองตัวตนจากชาวนาที่ทานาในแปลงข้า งเคียงแทน “ไม่มีสัญญาเช่ า ให้คนนา
ข้างเคียงรับรองให้”57 และต้องชี้ แจงให้เจ้าหน้าที่ของหน่ วยงานรัฐที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เข้าใจและ
ยินยอมให้ข้ ึ นทะเบี ยนซึ่ งเกษตรกรตั้งข้อสั งเกตว่าการที่ เจ้าของนาไม่ ตอ้ งการจะเขี ยนสั ญ ญาเช่ า อาจจะ
เนื่ องมาจากการระมัดระวังที่จะถู กตรวจสอบ ก็เป็ นไปได้ โดยเฉพาะในคนที่มีที่ดินถื อครองจานวนมาก
“แต่ก่อนทาปากเปล่า เดี่ยวนี้ ที่ตอ้ งทาเพราะต้องขึ้นทะเบียน เพราะเจ้าของนาต้องโดนตรวจสอบ โน่นนี่ นนั่
มีนาเยอะ” และการที่ไม่ให้เช่านาน ๆ ก็อาจจะเนื่ องมาจากผูใ้ ห้เช่าอาจจะต้องการเปลี่ยนไปให้คนอื่นเช่าต่อ
ก็เป็ นไปได้
การทาสัญญาเช่ า บางรายเป็ นการทาเพื่อที่จะให้ชาวนา มี เอกสารสาหรับใช้ข้ ึนทะเบี ยนเกษตรกร
แต่ในความเป็ นจริ งอัตราค่าเช่ านาอาจจะสู งกว่าที่ ระบุ ลงในสัญญาเช่ า ซึ่ งเกษตรกรเห็ นว่าสั ญญาเช่ าเป็ น
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เอกสารที่ไม่ได้มีผลทางกฎหมายใด ๆ “สัญญาเช่ า เอาไปขึ้นทะเบียนเฉยๆ จริ งๆค่าเช่ าแพงกว่า ไม่ได้มีผล
ทางกฎหมายอะไร”58
ลักษณะของใบสัญญาเช่ า คือใช้ หนังสื อสัญญาเช่ าที่ดิน ซึ่ งสามารถหาซื้ อได้ทวั่ ไป เจ้าของนาจะ
เก็บฉบับที่เป็ นตัวจริ งไว้ และผูเ้ ช่าจะได้ฉบับที่เป็ นสาเนา
ลักษณะของสัญญาเช่า
1. ทำสั ญญำเช่ ำแบบปี ต่ อปี ระบุวนั เริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดการให้เช่าแบบปี ต่อปี และระบุจานวนเงินค่า
เช่ า ไว้ด้ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ ร ะบุ จ านวนรอบของการท านา ซึ่ งตามปกติ ใ น 1 รอบปี ของการเช่ า นั้ น
เกษตรกรจะสามารถทานาได้อย่างน้อย 2 ครั้ง และต้องจ่ายค่าเช่านาในแต่ละครั้งด้วย ลักษณะนี้ ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ทำสั ญญำเช่ ำ แบบ 2-3 ปี ครั้ง หรือบำงรำย 5-10 ปี แต่ค่าเช่ าจ่ายเป็ นงวดต่อปี หรื อจ่ายทุกครั้งที่ทา
นา การทาสัญญาเช่าลักษณะนี้ ชาวนาผูเ้ ช่ารายหนึ่ ง เห็นว่าขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของเจ้าของนา ซึ่ ง
ก่อนหน้านี้ เคยทาแบบปี ต่อปี แต่เนื่ องจากเจ้าของนาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ จึงทาสัญญาแบบ 2-3 ปี ต่อครั้ง
“ทาบ่อย เกรงใจเขา ถ้าเขามีเวลาก็ทาปี ต่อปี บางครั้งก็ทา 3 ปี ”59 และยังมีกรณี ที่ญาติเช่ าทามาแต่
เดิ ม ต่อมาญาติรายนั้นเสี ยชี วิตลง เมื่อเกษตรกรได้ทานาเช่ าแปลงนั้น ก็ไม่ได้เป็ นคนทาสัญญาเช่ า
แต่ยงั คงเป็ นคนในครอบครัวญาติที่ทาสัญญาเช่าต่อ แต่เกษตรกรรับผิดชอบโอนเงินค่าเช่านาให้กบั
เจ้าของนาโดยตรง ข้อนี้น่าจะเป็ นไปตามที่กฎหมายระบุ
3. ไม่ มีสัญญำเช่ ำ ในพื้นที่ศึกษา การทานาเช่าแบบไม่มีสัญญาเช่าก็ยงั พบได้ทว่ั ไป โดยเป็ นการบอกให้
เช่าปากเปล่า ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะมีการเช่ากันต่อเนื่ องหลายปี เช่นเช่าตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
หรื อบางรายเช่าทานามานานกว่า 30 ปี การไม่มีสัญญาเช่า เกษตรกรบางรายก็ไม่คิดว่าเป็ นปั ญหา
เพราะว่าเช่านากันมานาน มีความเชื่อถือ ไว้ใจกัน “ไม่ได้ทาสัญญาเช่า เพราะเชื่ อถือกัน” แต่ก็พบว่า
เมื่ อต้องมีการขึ้นทะเบี ยนเกษตรกร การไม่มีสัญญาเช่ าก็จะทาให้ชาวนาต้องยุ่งยากมากขึ้นในการ
ยืนยันสิ ทธิ์ เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เกษตรกรรายหนึ่ งทานาเช่ า 3 แปลง รวม 22 ไร่ ไม่มีสัญญาเช่ าทั้ง 3 แปลง แม้ว่าจะไม่มี
สัญญาเช่ า เกษตรกรก็พยายามจ่ายค่าเช่ านาตามกาหนด หลังจากเกี่ ยวข้าวแล้วเสร็ จก็จะนาไปจ่าย
ทันที เนื่ องจากเกรงว่าเจ้าของนาจะเปลี่ยนใจให้คนอื่นเช่า หากช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าตรง
กับช่วงที่ตอ้ งจ่ายเงินกูใ้ ห้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ชาวนาจะคุยกับเจ้าของนา

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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เพื่อเอาเงินไปจ่าย ธกส.ก่อนและกูเ้ งินกลับมาเพื่อมาจ่ายค่าเช่า “ถ้าเงินไม่พอส่ ง ธกส. ก็จะขอค่าเช่า
ไปส่ งก่อน แล้วก็กคู้ ืนมาจ่ายค่าเช่า”60

4.4.6 การขึน้ ค่ าเช่ านา
การตัดสิ นใจขึ้นค่าเช่านั้น เป็ นอานาจของเจ้าของนา พบว่าการขึ้นค่าเช่านาจะทาในช่วงที่ขา้ วมีราคา
แพง ที่เห็ นชัดเจนคือ ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี มีโครงการรับจานาข้าว
พบว่า ค่าเช่านามีการปรับขึ้นจากเดิม ชาวนารายหนึ่ งเล่าว่า แต่เดิมนั้นค่าเช่านาอยูท่ ี่ 12 ถังต่อไร่ แต่ในช่วงที่
มีโครงการรับจานาข้าว เจ้าของนาปรับค่าเช่าขึ้นที่ 15 ถังต่อไร่ และยังคงราคาค่าเช่าในอัตรานี้ แม้วา่ รัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้เปลี่ยนรู ปแบบการช่วยเหลือชาวนาในลักษณะของการช่วยค่าเก็บเกี่ยว และ
ราคาข้าวเปลือกในตลาดข้าวมีราคาต่ากว่าสมัยจานาข้าวมากก็ตาม
ชาวนาอีกราย เคยเสี ยค่าเช่านารายปี ในอัตรา 6,000 บาทต่อปี พื้นที่นาเช่า 9 ไร่ ต่อมาในสมัยจานา
ข้าว เจ้าของนาได้ปรับขึ้นค่าเช่า 9,000 บาท และคงราคานี้ มาโดยตลอดถึงปั จจุบนั แม้วา่ จะไม่มีโครงการรับ
จานาข้าวแล้วก็ตาม “ แต่ก่อนเช่ า 9 ไร่ ค่าเช่ า 6,000 บาทต่อปี ต่อมาพอจานาข้าวค่าเช่ าขึ้น 9,000 บาทต่อปี
ค่าเช่าไม่ลด มีแต่ข้ ึน”61
ชาวนาอีกรายหนึ่ ง ทานาที่ อ.ผักไห่ ค่าเช่ าเดิมไร่ ละ 1,000 บาทต่อปี แต่ในช่วงที่ขา้ วมีราคาดีค่าเช่ า
ได้ปรั บขึ้นมาที่ ราคาไร่ ละ 1,300 บาทต่อปี “ค่าเช่ าที แรกไร่ ละ 1,000 บาท ต่อปี ทากี่ เที่ ยวก็ได้ เดี๋ ยวนี้ เขา
ขึ้นมาไร่ ละ 1,300 บาท ตอนข้าวแพง น้ าดี อะไรดี เขาก็ขอขึ้น”62
ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่าค่าเช่าเมื่อขึ้นแล้ว มักจะไม่ลดลง แม้วา่ ราคาข้าวจะลดลงแล้วก็ตาม ซึ่ งถ้าชาวนา
ได้ผลผลิ ตข้าวต่ ากว่าปกติ ก็ถือได้ว่าตนเองขาดทุน “ตอนข้าวเกวียนละ 5 -6 พัน ค่าเช่ านาไร่ ละ 600 ตอน
จานาข้าวค่าเช่าก็ข้ ึน ถ้าได้ขา้ ว 60-70 ถังต่อไร่ ก็ขาดทุน ถ้าได้ 80 ถังต่อไร่ ขึ้นไป ยังมีเหลือมัง่ ”63
อย่างไรก็ตาม ในบางราย เจ้าของนาเช่ าก็ยินยอมลดค่าเช่ านาให้บางส่ วนในกรณี ที่ไม่ได้ผลผลิ ต
กรณี ชาวนารายหนึ่ง ทานา 4 ไร่ แต่รอบการผลิตนั้นได้ผลผลิตข้าวประมาณ 30 ถังต่อไร่ จากที่เคยได้ 70-80
ถังต่อไร่ เมื่อคุยกับเจ้าของนาเช่า ก็ทาให้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่านาในรอบนั้น หรื อเจ้าของนาบางรายอาจจะลดค่า
เช่านาลง หากเห็นว่าแล้วว่าชาวนารายนั้นเก็บเกี่ ยวข้าวได้ผลผลิตไม่ดีนกั “เขาก็มีลดค่าเช่ าให้ เขาจะดูวา่ เรา
ได้ขา้ วมากน้อยด้วย”64 มีกรณี หนึ่ งที่ น่าสนใจคือ เจ้าของนามีแนวโน้มที่ จะลดค่าเช่ านาให้คนทานา เพราะ
สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
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ต้องการให้มีคนทานา และดูแลแปลงนาของตน ในรายนี้ เจ้าของนามีฐานะดี เป็ นเจ้าของโรงสี ขา้ วในพื้นที่
ชาวนาผูเ้ ช่าบอกว่า “ค่าเช่านามีแต่ลดให้เรื่ อย เจ้าของนาเขากลัวนาหาย”65

4.5 สรุป
กฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับ การทานาเช่ ามี การเปลี่ ยนแปลงไปตามบริ บททางการเมื องและเศรษฐกิ จ
ในช่วงที่โรงสร้างทางการเมืองเป็ นแบบอานาจนิ ยม รัฐพยายามควบคุมกระบวนการควบคุมค่าเช่านา แต่ถา้
โครงสร้างทางการเมืองเป็ นแบบประชาธิ ปไตย รัฐจะลดระดับการควบคุมกระบวนการคุมค่าเช่านา รัฐไทย
พยายามที่ จะควบคุ มตลาดการเช่ านาโดยการสร้ างกลไกทางราชการเพื่อนากฎหมายไปปฏิ บ ตั ิ แต่ม กั ไม่
ประสบความสาเร็ จมากนักเนื่ องจากเกษตรกรไม่ความรู ้ เรื่ องพระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการการเช่ าที่ ดินฯ ในระดับ พื้ น ที่ ไ ม่ เป็ นที่ รู้จกั ของชาวนา ท าให้ ก ารขับ เคลื่ อนนโยบายไม่ มี
ประสิ ท ธิ ผ ล ราคาค่าเช่ ามัก ไม่เป็ นไปตามที่ รัฐกาหนด ตลาดการเช่ านาเป็ นของเจ้าของที่ ดินซึ่ งมีอานาจ
ต่อรองราคาค่าเช่าได้มากกว่าชาวนาที่ทานาเช่า
จากการสัมภาษณ์ พูดคุ ยกับชาวนาที่ ทานาเช่ า พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ช่ ากับเจ้าของที่ ดินมี
ลักษณะเป็ นความสัมพันธ์ 2 ด้าน ด้านหนึ่ ง เจ้าของที่ดินสามารถที่จะกาหนดเงื่อนไขการเช่าได้เองโดยผูเ้ ช่า
ไม่มีอานาจต่อรองทั้งที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคุม้ ครองผูเ้ ช่านา แต่ชาวนาที่ทานาเช่าไม่
รู ้ ส าระของ พรบ. ดังกล่ าวซึ่ งเท่ ากับ ว่าเป็ นความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งกฎหมายอย่างหนึ่ ง อี ก ด้านหนึ่ ง
ชาวนาที่ทานาเช่ ามี ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของที่ นาเนื่ องจากหลายคนเป็ นญาติ เป็ นเพื่อนบ้าน หรื อ
เป็ นคนที่รู้จกั เคยเห็นหน้ากัน ดังนั้นชาวนาที่ทานาเช่าอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้ในการต่อรองกับเจ้าของที่
นาในบางเรื่ อง เช่น การชะลอกการขึ้นค่าเช่า การขอเช่าต่อไปอีกในระยะเวลาหนึ่ ง การทานาเช่าในพื้นที่ภาค
กลางจึงมีลกั ษณะความสัมพันธ์ที่ยึดหยุน่ ได้บา้ งตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาที่เช่ านากับเจ้าของ
ที่ดิน
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บทที่ 5
ปัญหำกำรทำนำเช่ ำและกำรปรับตัวของชำวนำที่ทำนำเช่ ำ
5.1 บทนำ
บทที่ 5 นาเสนอผลการวิเคราะห์ ขอ้ มูลทั้งจากแบบสารวจและการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับ
ชาวนา ปั ญหาที่สาคัญอย่างหนึ่ งของชาวนาที่ ทานาเช่ าคือ ความไม่รู้กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ านาและ
การเข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสารนโยบายและโครงการของรั ฐบาล ท าให้เกิ ดความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ชาวนาที่ทานาเช่าส่ วนหนึ่งพยายามปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดท่ามกลางความ
ผันผวนของราคาข้าวและการเข้าไม่ถึงโครงการของรั ฐบาล ส่ วนที่ 5.2 อธิ บายปั ญหาความเหลื่ อมล้ าใน
โอกาสและการเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐของชาวนาในพื้นที่กรณี ศึกษาโดยใช้เทคนิคทางสถิติ
อ้างอิงมาทาการวิเคราะห์ ส่ วนที่ 5.3 อธิ บายปั ญหาของชาวนาที่ทานาเช่ า ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาหนี้ สิน ปั ญหา
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่ วนที่ 5.4 อธิ บายรู ปแบบการปรับตัว และส่ วนที่ 5.5 สรุ ปบทที่ 5

5.2 ปัญหำควำมเหลือ่ มลำ้ โอกำสและกำรเข้ ำไม่ ถึงนโยบำยของรัฐ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาการวิเคราะห์การรับรู ้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลทั้งในอดีตและปั จจุบนั โดยใช้การ
คานวณสถิ ติเชิ งพรรณนาและเทคนิ คสถิ ติเชิ งอนุ มาน จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่า กลุ่ มตัวอย่าง 39 ราย
ระบุว่าไม่มีความรู ้ เกี่ ยวกับพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ส่ วนอีก 9 รายระบุว่ามี
ความรู ้เกี่ยวกับ พรบ. ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการเช่าที่ดิน
เลยซึ่ งมีผลต่อการทาสัญญาเช่าที่นาและความเสี ยเปรี ยบในทางกฎหมายได้ ในกรณี ของระดับความรับรู ้และ
การเข้าร่ วมโครงการลดค่าเช่านา กลุ่มตัวอย่างจานวน 25 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้ดว้ ยซ้ า ส่ วน 22
รายระบุวา่ ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
ตารางที่ 5.1 แสดงสถิติเชิ งพรรณนาของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา โดยคาถามถามว่า “ท่านทราบว่ามีโครงการดังกล่าวหรื อไม่? และได้เข้าร่ วม
โครงการหรื อไม่ ?” (ดู รายละเอี ยดแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) โครงการช่ วยเหลื อการเก็ บ เกี่ ย วและ
ปรับ ปรุ งคุ ณ ภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่ เกิ น 10 ไร่ 66 เป็ นโครงการที่ มีค่ าเฉลี่ ยสู งที่ สุ ด (ระดับ 0.73 จาก 2)
ส่ วนโครงการ กลุ่ มตัวอย่างระบุ ว่าทราบและเข้าร่ วมโครงการ ตามมาด้วยโครงการสิ นเชื่ อชะลอการขาย
ข้าวเปลื อกมี ค่าเฉลี่ ยรองลงมา (0.44 จาก 2) ส่ วนโครงการสิ นเชื่ อสร้ างยุง้ ฉางเป็ นโครงการที่ มีค่าเฉลี่ ยต่ า
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ที่สุด (-0.81 จาก 2) สะท้อนให้เห็ นว่ากลุ่ มตัวอย่างให้ความสนใจกับโครงการช่ วยเหลื อการเก็บเกี่ ยวมาก
ที่สุด สาเหตุสาคัญที่ทาให้กลุ่มตัวอย่างสนใจมาจาก 1) เป็ นโครงการที่ให้กบั ชาวนาที่ลงทะเบียนเกษตรกร
และเป็ นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2) ขั้นตอนการเข้าร่ วมโครงการ
ง่ายกว่าโครงการอื่น ๆ 3) ชาวนาได้รับการช่วยเหลือเป็ นเงินสด 4) รัฐบาลดาเนิ นโครงการนี้ มาอย่างต่อเนื่ อง
4 ปี การเพาะปลูก และ 5) รัฐบาลประชาสัมพันธ์โครงการนี้เป็ นลาดับต้น ๆ ในขณะที่ โครงการสิ นเชื่อสร้าง
ยุง้ ฉางเป็ นโครงการที่ชาวนาให้ความสนใจน้อยที่สุดเพราะ 1) ไม่สอดคล้องกับวิถีการเพาะปลูกของชาวนา
ภาคกลางที่เน้นการขายข้าวเปลือกสดเลย ไม่นิยมเก็บข้าวเปลือกไว้ และ 2) ต้องมีการลงทุนซึ่ งเกิดความเสี่ ยง
ที่จะเป็ นหนี้ สินได้ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในนโยบายข้อที่ 11 และ 12 มีระดับที่สูงมาก สะท้อนให้เห็น
ว่าระดับการรับรู ้โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและโครงการลดค่าเช่านาภายในกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทานา
เช่ าเองก็ มี ค วามแตกต่ างกัน อย่า งมาก กล่ าวคื อ บางคนรู ้ ว่ามี โ ครงการและเข้า ร่ วม แต่ บ างคนไม่ รู้ว่า มี
โครงการและไม่ได้เข้าร่ วม ทาให้ผวู ้ จิ ยั ประหลาดใจกับค่าสถิติดงั กล่าวเพราะโครงการทั้งสองเป็ นโครงการ
หลักที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์อย่างมากและมีการอ้างถึงความสาเร็ จของโครงการทั้งสองโดยเฉพาะโครงการ
ลดค่ าเช่ านา กล่ าวอี กนัยหนึ่ ง มี ระดับ ความแตกต่ างระหว่ างชาวนาผู้เช่ านาในการเข้ าถึ งข้ อมูลโครงการ
ช่ วยเหลือชาวนาที่สาคัญของรั ฐบาล

ตำรำงที่ 5.1: สถิ ติ ร ะดั บ กำรรั บ รู้ แ ละเข้ ำ ร่ ว มโครงกำรช่ ว ยเหลือ ชำวนำของรั ฐ บำล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชำ
โครงการ

หน่ ว ยการ ค่าเฉลี่ย
สังเกต
1.โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว 48
-0.30
หอมมะลิคุณภาพดี
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตรนา 48
-0.08
แปลงใหญ่
3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์ 48
-0.06
4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี
48
0.31
5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
48
-0.25
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
48
-0.02
7. โครงการปลูก พื ช หลากหลาย ฤดู ก าล 48
0.35
นาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง 48
0.17
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 48
0.44

ส่ วนเบี่ ย งเบน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
มาตรฐาน
0.71
-1
1
0.94

-1

1

0.98
1.08
1.06
1.02
1.08

-1
-1
-1
-1
-1

1
2
2
2
2

1.14
1.03

-1
-1

2
2
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10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง

48
48

-0.75
0.73

0.67
1.48

-1
-1

1
2

48
48

0.42
-0.81

1.50
0.53

-1
-1

2
1

ตารางที่ 5.2 แสดงสถิติเชิ งพรรณนาของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล
ในอดี ต พบว่าระดับการรับรู ้ และเข้าร่ วมโครงการรับจานาข้าวเปลื อกและประกันราคาข้าวเปลื อกมีความ
เคียงกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.96 และ 0.98 ตามลาดับ นอกจากนี้ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สูงมากนัก
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าระดับการรับรู ้และการเข้าถึงโครงการทั้งสองมีความใกล้เคียงกันในหมู่ชาวนา กล่าวอีก
นัยหนึ่ ง ระดับ ความเหลื่ อมล้ าในการรั บ รู ้ และเข้าถึ งโครงการทั้งสองมี น้อยมาก ในขณะที่ ค่ าเฉลี่ ยของ
โครงการลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ ละ 1,000 บาท (ปี การเพาะปลูกที่ 2559-60) ค่อนข้างต่ากว่าโครงการรับ
จานาข้าวเปลื อกและประกันราคาเป็ นอย่างมาก ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสู งซึ่ งสะท้อนว่ามีความ
แตกต่างในหมู่ชาวนาในการรับรู ้โครงการ ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างจานวน 20 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบและไม่ได้
เข้าร่ วมโครงการไร่ ละ 1,000 บาท กลุ่มตัวอย่างจานวนเพียง 2 และ 1 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบและไม่ได้เข้าร่ วม
โครงการรับจานาข้าวเปลือกและโครงการประกันราคาข้าวเปลือก

ตำรำงที่ 5.2: สถิติระดับกำรรับรู้ และเข้ ำร่ วมโครงกำรช่ วยเหลือชำวนำของรัฐบำลในอดีต
โครงการ

หน่ ว ยการ ค่าเฉลี่ย
สังเกต
14. โครงการไร่ ล ะ 1,000 บาท (ช่ ว ยค่ า 48
0.17
เก็บเกี่ยว)
15. โครงการรับจานาข้าวเปลือก
48
0.96
16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
48
0.98

ส่ วนเบี่ ย งเบน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
มาตรฐาน
1.0
-1
1
0.20
0.14

0
0

1
1

ผูว้ ิจยั ได้ท าการวิเคราะห์ ค วามสั ม พัน ธ์ ระหว่า งการทราบว่ามี พ ระราชบัญ ญัติก ารเช่ าที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กับระดับการทราบและการเข้าร่ วมโครงการช่ วยเหลื อชาวนาของรัฐบาล ตารางที่
5.3 แสดงความสัมพันธ์ของความรู ้เกี่ยวกับ พรบ. กับโครงการช่วยเหลือชาวนา จะเห็นได้วา่ มีบางนโยบายที่
มี ค วามแตกต่ างกัน ระหว่า งชาวนาที่ รู้ พรบ. กับ ชาวนาที่ ไ ม่ รู้ พรบ. ในประเด็ น ของการรั บ รู ้ โครงการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่รู้ พรบ. และรู ้โครงการนาแปลงใหญ่ ในขณะที่ ค่าเฉลี่ย
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ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้เกี่ยวกับ พรบ. การเช่าที่ดินฯ และไม่รู้เกี่ยวกับโครงการส่ งเสริ มเกษตรน่าแปลงใหญ่
อยู่ที่ -0.15 กล่ าวอี กนัยหนึ่ ง มีความแตกต่ างระหว่ างคน 2 กลุ่มอยู่ที่ 0.37 อีกตัวอย่างหนึ่ งคือโครงการปลูก
พืชอาหารสัตว์เพื่อทดแทนการเพาะปลูกข้าว ค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่รู้เกี่ ยวกับ พรบ. การเช่าที่ดิน ฯ
และไม่รู้เกี่ ยวกับ โครงการปลู กพื ช อาหารสัตว์อยู่ที่ -0.08 ในขณะที่ ค่ าเฉลี่ ยของกลุ่ ม ตัวอย่างที่ รู้เกี่ ยวกับ
พรบ. การเช่าที่ดิน ฯ และรู ้เกี่ยวกับโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์อยูท่ ี่ 0.22 กล่ าวอี กนัยหนึ่ง มีความแตกต่ าง
ระหว่ างคน 2 กลุ่มอยู่ที่ 0.14
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ตำรำง 5.3: ควำมสั มพันธ์ เชิงพรรณนำระหว่ ำงควำมรู้ เกีย่ วกับพระรำชบัญญัติกำรเช่ ำที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กับระดับกำรรับรู้ และเข้ ำร่ วม
โรงกำรช่ วยเหลือชำวนำของรัฐบำล
ทราบว่ามี พรบ.
ไม่ทราบ
Mean
S.D.
N
ทราบ
Mean
S.D.
N

นโยบายข้อที่ 1 นโยบายข้อที่ 2 นโยบายข้อที่ 3 นโยบายข้อที่ 4 นโยบายข้อที่ 5 นโยบายข้อที่ 6 นโยบายข้อที่ 7 นโยบายข้อที่ 8
-0.26
0.75
39

-0.15
0.93
39

-0.08
0.98
39

0.26
1.04
39

-0.21
1.06
39

-0.08
1.04
39

0.26
1.14
39

0.18
1.16
39

-0.44
0.53
9

0.22
0.97
9

0.00
1.00
9

0.56
1.24
9

-0.44
1.13
9

0.22
0.97
9

0.78
0.66
9

0.11
1.05
9

หมำยเหตุ: 1. Mean เท่ากับ ค่าเฉลี่ย S.D. เท่ากับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากับจานวนที่ตอบคาถาม 2. นโยบายข้อที่ ... ให้อา้ งอิงจากตารางที่ 5.1
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ตำรำง 5.3: ควำมสั มพันธ์ เชิงพรรณนำระหว่ ำงควำมรู้ เกีย่ วกับพระรำชบัญญัติกำรเช่ ำที่ดินเพือ่ เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กับระดับกำรรับรู้ และเข้ ำร่ วม
โรงกำรช่ วยเหลือชำวนำของรัฐบำล (ต่ อ)
ทราบว่ามี พรบ.
ไม่ทราบ
Mean
S.D.
N
ทราบ
Mean
S.D.
N

นโยบายข้อที่ 9

นโยบายข้อที่ 10

นโยบายข้อที่ 11

นโยบายข้อที่ 12

นโยบายข้อที่ 13

0.41
1.07
39

-0.79
0.61
39

0.67
1.49
39

0.44
1.50
39

-0.87
0.41
39

0.22
0.97
9

-0.56
0.88
9

1.00
1.50
9

0.33
1.58
9

-056
0.88
9

หมำยเหตุ: 1. Mean เท่ากับ ค่าเฉลี่ย S.D. เท่ากับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากับจานวนที่ตอบคาถาม 2. นโยบายข้อที่ ... ให้อา้ งอิงจากตารางที่ 5.1
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ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ T-Test เพื่ อวิเคราะห์ ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม ตัวอย่างที่ รับรู ้ และเข้าร่ วม
โครงการช่วยเหลือชาวนากับกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รับรู ้และไม่ได้เข้าร่ วมโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยมีตวั แปร
อิ ส ระคื อ ทราบ/ไม่ ท ราบวเกี่ ยวกับ พระราชบัญ ญัติก ารเช่ าที่ ดินเพื่ อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ตารางที่ 5.4
แสดงผลการศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ พรบ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สาคัญ
ต่อความแตกต่างระหว่างชาวนาที่รู้/ไม่รู้โครงการช่วยเหลือชาวนา ดังนี้
 โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี
 โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
 โครงการสิ นเชื่อรวบรวมข้าว
 โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
 โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
 โครงการรับจานาข้าวเปลือก
 โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
ชาวนาที่รับรู ้ขอ้ มูลกฎหมายมีแนวโน้มจะรับรู ้โครงการช่วยเหลือชาวนามากกว่าชาวนาที่ไม่รับรู ้
ข้อมูลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอุดหนุ นราคาและโครงการที่มีความซับซ้อนในการเพาะปลูก ผูว้ ิจยั พบว่า
ชาวนาที่รับรู ้ พรบ. การเช่าที่ดิน มีโอกาสที่จะรับรู ้และเข้าร่ วมโครงการรับจานาและประกันราคาข้าวเปลือก
มากกว่าชาวนาไม่ได้รับรู ้ขอ้ มูลกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่งการรับรู ้กฎหมายเป็ นปั จจัยสาคัญที่ทาให้เกิดความ
เหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งข้อมูลข่าวสารโครงการช่ วยเหลื อชาวนา ทั้งที่หน่ วยงานภาครัฐต้องทาให้ระดับการ
รับรู ้ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือชาวนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ

ตำรำงที่ 5.4: ผลกำรวิเครำะห์ t-test (ตัวแปรตำม = กำรรู้ /ไม่ รู้ โครงกำรช่ วยเหลือชำวนำ ตัวแปร
อิสระ = กำรรู้ /ไม่ รู้ พระรำชบัญญัติกำรเช่ ำทีด่ ินเพือ่ เกษตรกรรม)
โครงการช่วยเหลือชาวนา
1.โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์
ข้าวหอมมะลิคุณภาพดี
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตร
นาแปลงใหญ่
3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าว
อินทรี ย ์
4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี

ค่าเฉลี่ย
-0.48

ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t (t-Statistics)
0.85
-3.90***

-0.27

0.962

-1.95*

-0.25

1.04

-1.63*

0.13

1.10

0.79
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5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย
ฤดูกาลนาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอ
เทือง
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยว
และปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200
บาท ไม่เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
14. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเกี่ยว)
15. โครงการรับจานาข้าวเปลือก
16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

-0.43
-0.21
0.17

1.165
1.05
1.08

-2.60**
-1.37
1.07

-0.02

1.21

-0.12

0.25

1.08

1.60

-0.93
0.54

0.73
1.50

-8.93***
2.50**

0.23
-1.00
-0.02

1.56
0.58
1.04

1.01
-11.87***
-0.14

0.77
0.79

0.43
0.41

12.57***
13.36***

หมำยเหตุ: * เท่ากับ p < 0.10 ** เท่ากับ p < 0.05 และ *** เท่ากับ p < 0.01

ในส่ วนของความเห็ นของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการช่ วยเหลือชาวนา ผูว้ ิจยั ได้ทาการวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติเชิงพรรณนา ตารางที่ 5.5 แสดงสถิติพรรณนาของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการช่วยเหลือ
ของรัฐบาลปั จจุบนั และอดี ต โครงการที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่ สุด คือ โครงการประกันราคา
ข้า วเปลื อ กและโครงการช่ ว ยเหลื อ การเก็ บ เกี่ ย วซึ่ งได้ค ะแนนค่ าเฉลี่ ย 1.77 และ 1.59 ตามล าดับ ส่ ว น
โครงการสิ นเชื่อรวบรวมข้าวและโครงการเชื่ อมโยงตลาดข้าวอิ นทรี ยเ์ ป็ นโครงการที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ
น้อยที่สุดโดยมีค่าเฉลี่ยที่ 0.38 และ 0.45 ตามลาดับ แสดงให้เห็นว่าชาวนามีความพึงพอใจในนโยบายที่ช่วย
ลดต้นทุนการเก็บเกี่ ยวและราคา สอดคล้องกับความคิดเห็ นของชาวนาในการสัมภาษณ์ ซ่ ึ งอยากให้รัฐบาล
ช่วยเหลือพยุงราคาข้าวเปลือกให้สูงขึ้น ส่ วนโรงการสิ นเชื่ อรวบรวมข้าวและโครงการเชื่ อมโยงตลาดไม่ได้
รับความนิ ยมในหมู่ชาวนาเพราะชาวนาภาคกลางมักจะขายข้าวเปลื อกทันที จึงไม่ตอ้ งการสิ นเชื่ อในการ
รวบรวมข้าว ในขณะที่ ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่อยากปลูกข้าวอินทรี ยเ์ พราะกลัวเรื่ องต้นทุนสู งแต่ผลผลิตต่า
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ตำรำงที่ 5.5: สถิติพรรณนำควำมพึงพอใจในโครงกำรช่ วยเหลือชำวนำ
โครงการช่วยเหลือชาวนา

หน่วยการ ค่าเฉลี่ย
สังเกต

ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าต่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
มาตรฐาน

1.โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว
หอมมะลิคุณภาพดี

26

0.85

0.37

0

1

2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตรนา
แปลงใหญ่

12

0.92

0.52

0

2

3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์

14

0.64

0.63

0

2

4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี

18

1.22

0.73

0

2

5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์

20

0.45

0.51

0

1

6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์

15

0.87

0.52

0

2

7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล
นาปรัง

21

1.05

0.67

0

2

8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง

26

0.92

0.48

0

2

9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก

31

0.81

0.54

0

2

10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว

13

0.38

0.51

0

1

11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่

27

1.59

0.57

0

2

12. โครงการลดค่าเช่านา

34

1.29

0.46

1

2

13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง

13

0.77

0.44

0

1

14. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเกี่ยว)
15. โครงการรับจานาข้าวเปลือก

26

1.54

0.58

0

2

46

1.52

0.547

0

1

16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

47

1.77

0.43

1

2

ทีม่ ำ: คานวณโดยผูเ้ ขียน
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5.3 อธิบำยปัญหำของทำนำเช่ ำ
5.3.1 หนีส้ ิ นคนทานาเช่ า
ส่ วนใหญ่ของชาวนากลุ่ มตัวอย่างที่ ทาการศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ มี หนี้ สิน โดยมีท้ งั หนี้ สินกับธนาคาร
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หนี้ สินกับสหกรณ์การเกษตร หนี้ สินกับธนาคารหรื อสถาบันการเงิน
อื่น ๆ หนี้ กบั ร้านค้าเอกชน หนี้ นอกระบบ รวมทั้งหนี้ สินกับญาติพี่น้อง ซึ่ งที่มาของหนี้ สินนั้นแตกต่างกัน
ไป แต่หลักๆ คือหนี้ สินอันเกิดจากการทาการเกษตร เช่นการซื้ อปั จจัยการผลิต ปุ๋ ย ยา ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มี
หนี้ สินจากการซื้ อหรื อกูเ้ งินมาสร้างบ้าน หนี้ สินจากการศึกษาของบุตร เกษตรกรบางรายอยูใ่ นสถานะที่ไม่
สามารถส่ งต้น ส่ งดอก ให้กบั เจ้าหนี้ ได้แล้ว และบางรายมีการประกาศขายที่นาของตนเองเพื่อนาเงิ นมาใช้
หนี้
กรณี หนี้ สินที่เกิ ดจากการทาการเกษตรของชาวนารายหนึ่ ง ชาวนารายนี้ สามีอายุ 68 ปี ภรรยาอายุ
60 ปี หลังจากแต่งงานอยูด่ ว้ ยกันก็ทานาและรับจ้างทัว่ ไป ภรรยายังทาขนมขายเป็ นครั้งคราว ตามแต่ที่จะมี
คนสั่งซื้ อ ปั จจุบนั ครอบครัวนี้มีหนี้สินกับสหกรณ์การเกษตรประมาณ 500,000 บาท สาเหตุของการเป็ นหนี้
เริ่ มจาก ในปี 2540 ได้กเู้ งินจากสหกรณ์การเกษตร โดยนาที่ดินเป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกันจานวน 5 ไร่ วงเงิน
กูค้ รั้งแรก 130,000 บาท เพื่อนาเงิ นมาทาไร่ ออ้ ย มี ญาติเป็ นผูต้ ดั อ้อยขายให้กบั โรงงาน เมื่ อขายอ้อยแล้ว
กลับพบว่าญาติรายนั้นไม่ได้มีการจ่ายเงินค่าอ้อยคืนให้กบั ตนเอง ทาให้ตกอยูใ่ นภาวะหนี้ หลังจากนั้นชาวนา
รายนี้ ก็พยายามทยอยจ่ายหนี้ คืน แต่ก็ยงั ไม่สามารถปลดหนี้ ได้ ชาวนารายนี้ เล่าว่า ในสมัยรัฐบาลมีโครงการ
จานาข้าว สามารถลดหนี้ลงได้เหลือประมาณ แสนกว่าบาท แต่ในช่วงนั้น ลูกชายต้องการลงทุนเปิ ดร้านขาย
โทรศัพท์มือถือ จึงนาเงินจานวนหนึ่ งไปลงทุนให้กบั ลูกชาย ซึ่ งต่อมาร้านของลูกขายไม่ดี ขาดทุน และปิ ด
ร้านไปในที่สุด
นอกจากไม่สามารถส่ งเงินต้นได้แล้ว ชาวนารายนี้ยงั ไม่สามารถส่ งดอกได้เลยเป็ นเวลา 4 ปี มาแล้ว
จนปั จจุ บ นั มี จดหมายจากสหกรณ์ ก ารเกษตรแจ้งว่ามี ย อดดอกเบี้ ยที่ ต้องชาระเป็ นเงิ น 80,000 บาท ซึ่ ง
ชาวนารายนี้ ได้ตดั สิ นใจประกาศแบ่งขายที่นา 1 ไร่ ในราคา 500,000 บาท แต่ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีผมู ้ าซื้ อ “หนี้
สหกรณ์ยงั ไม่ได้จ่ายเลย เงินดอก 80,000 บาท เขาให้จ่ายช่วง 10 กย.-10 ตค. จะเอาที่ไหนจ่าย ไม่ได้จ่ายมา 4
ปี แล้ว อยากจะแบ่งขายนาใช้หนี้ จะขายไร่ ละ 500,000”67
นอกจากหนี้ สินก้อนใหญ่กบั สหกรณ์การเกษตรแล้ว ครอบครัวนี้ ยงั มีหนี้ สินกับญาติๆ จากการกูย้ ืม
เพื่อนามาลงทุนให้ลูกชายเลี้ยงเป็ ดไข่ จานวนเงิน 70,000 ซึ่ งชาระหนี้ งวดหนี้หมดแล้ว และยังมีหนี้ที่ยมื ญาติ
67

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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รายอื่น ๆ อีก ประมาณ 25,000 และยังชาระไม่หมด นอกจากนี้ ในช่วงปี ที่เกิดภาวะแล้ง 2558/59 ไม่สามารถ
ทานาได้ เพราะไม่มี น้ า ทาให้ครอบครั วนี้ ตอ้ งไปกู้เงิ นนอกระบบดอกเบี้ ยร้ อยละ 10 เพื่ อนามาใช้จ่ายใน
ครอบครัว และสามีที่เป็ นหัวหน้าครอบครัวต้องไปรับจ้างนอกพื้นที่ เป็ นเวลาหลายเดือน
ครอบครัวชาวนารายนี้ ยงั ซื้ อปุ๋ ยสาหรับใส่ ในนาข้าวผ่านระบบเงินเชื่ ออีกด้วย โดยเชื่อปุ๋ ยจากญาติ ที่
นามาขายให้ แต่ก็พบว่าเป็ นปุ๋ ยที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ เมื่อใส่ ในนาแล้วข้าวก็ไม่งาม ไม่ได้ผลผลิ ต
พื้นที่ นา 18 ไร่ ได้ผลผลิ ตข้าวเพียง 8 ตันเท่านั้น “ปี กลายเขามาหลอกขายปุ๋ ยด้วย ตราแพะ ซื้ อมาผสมปุ๋ ย
สู ตร 15-15 หว่านแล้วข้าวไม่พุ่ง ดินแข็ง ญาติกนั เอามาขาย บอกว่าปุ๋ ยดี เอาสิ ลูกละ 580 หน้านึ งมาเก็บค่า
ปุ๋ ย เอาเดือน พค. เก็บเดือน สค. ได้หนเดียว ไม่มาอีกเลย”68
ในกรณี การซื้ อเงินเชื่ อ ยิ่งทาให้ราคาของปั จจัยการผลิตมีราคาสู งกว่าราคาปกติ และชาวนาต้องเป็ น
ผูท้ ี่จ่ายแพงขึ้น ครอบครัวชาวนารายหนึ่ ง ซื้ อปุ๋ ยจากสหกรณ์การเกษตรในระบบเงินเชื่อ เสี ยดอกเบี้ยร้อยละ
3 บาทต่อเดื อน ซึ่ งครอบครัวนี้ จะซื้ อในล็อต ขนาดใหญ่ และนามาแบ่งขายให้กบั เพื่อนบ้านหรื อญาติที่อยู่
ใกล้กนั ในส่ วนของ ยากาจัดศัตรู พืช ชาวนาส่ วนหนึ่ งจะซื้ อเงินเชื่ อจากร้านค้า โดยเสี ยดอกร้ อยละ 3 บาท
ต่อเดือน หลังจากเกี่ยวข้าวเสร็ จแต่ละครั้งก็จะนาเงินไปจ่ายให้กบั ร้านค้า
หนี้ สินของชาวนาอีกรายหนึ่ ง ประมาณ 330,000 บาท ซึ่ งเป็ นหนี้ ที่กญ
ู้ าติมาทานาจานวน 135,000
บาท หนี้ จากการเชื่ อ ปุ๋ ยมาหว่า นข้า ว 15,000 และหนี้ งวดรถกระบะ ที่ ซ้ื อ ในช่ ว งโครงการรถคัน แรก
180,000 บาท ซึ่ งชาวนารายนี้ ได้ทาการรี ไฟแนนซ์ไปแล้วรอบหนึ่ ง เพื่อลดวงเงินที่ตอ้ งชาระในแต่ละงวดลง
เนื่องจากไม่สามารถชาระค่างวดที่สูงในแต่ละเดือนได้ จากเดิมยอดชาระคงเหลือเพียง 1 ปี แต่ได้ขยายเป็ น 3
ปี ซึ่ งชาวนารายนี้ใช้เงินรายได้จากการเป็ นลูกจ้างประจาส่ งงวดรถ69
ชาวนารายนี้ มีหนี้ จากการกู้ซ้ื อรถมอเตอร์ ไซค์ที่ ได้ม าจากการที่ ญาติ ยกรถและหนี้ ที่ ตอ้ งผ่อนส่ ง
ธนาคารให้ดว้ ย หนี้ กอ้ นนี้ ได้ผ่อนชาระเสร็ จสิ้ นเมื่อช่วงปลายปี 2561 ที่ผา่ นมา โดยใช้เงินจากการขายข้าว
ในแต่ละปี ผ่อนส่ ง ที่มาที่ไปของหนี้มาจากการที่ญาติเป็ นลูกค้าของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)
และได้ซ้ื อรถมอเตอร์ ไซค์ผา่ นสิ นเชื่ อของธนาคาร แต่ปรากฏว่าญาติไม่สามารถส่ งงวดได้ และยกให้ชาวนา
รายนี้ เป็ นคนส่ งงวดต่อ ทาให้มีภาระหนี้ ที่เพิ่มขึ้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็ นรถของญาติที่สนิ ท
กัน
การมีหนี้ สินกับธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ ของชาวนาเช่า อาจจะหมายถึงการมีเครดิ ตที่ดีก็ได้
และอาจจะได้รับข้อเสนอสิ นเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคาร กรณี ของชาวนารายหนึ่ ง เป็ นลูกค้าดีเด่นของธกส.
ซึ่ งหนี้ ที่ชาวนารายนี้ กูม้ ีท้ งั หนี้ ระยะยาว วงเงิน 200,000 กว่าบาทโดยประมาณ และหนี้ จากการกูร้ ะยะสั้น
68
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50,000 บาท ชาวนารายนี้ มกั จะได้รับเอกสารเสนอสิ นเชื่ อให้เงินกูจ้ ากธนาคาร ในแต่ละปี แต่เขาบอกว่า จะ
ดูความสามารถของตนเองในการชาระหนี้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่ น เคยมี เอกสารจากธนาคารเสนอให้กู้
เร่ งด่วน 100,000 บาท แต่เขาตัดสิ นใจกูเ้ พียง 50,000 บาท เพราะกลัวว่าจะเป็ นหนี้ เยอะ “บางทีก็มีหนังสื อมา
ให้ไปกู้ เขาให้แสนนึ ง เราก็เอาแค่ ห้าหมื่น เราไม่เอา เป็ นหนี้ เยอะ เราจะดูวา่ เรามีให้เขารึ เปล่า” ซึ่ งชาวนา
รายนี้บอกว่า การกูท้ ี่ใช้หลักทรัพย์ค้ าประกัน ทาให้มีโอกาสในการกูไ้ ด้มากขึ้น “ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ า จะกู้ เขา
ให้กตู้ ะพึด”70
ชาวนารายนี้ ทานาเช่ ารวมประมาณ 57 ไร่ มีท้ งั หมด 3 แปลง ทั้งเช่ าญาติ และเช่ าจากคนกรุ งเทพฯ
เคยผ่านการกูเ้ งิ นจาก ธกส. มาหลายครั้ง และสามารถชาระได้ตามกาหนดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก คือพ่อของ
ตนเองกูเ้ พื่อนาเงินมาซื้ อที่ดินปลูกบ้าน วงเงิน 20,000 บาท แต่ชาวนารายนี้ เป็ นผูช้ าระเงิน ในเวลานั้นยังทา
นาของตนเองไม่กี่ไร่ และรับจ้างแบกข้าวสารกับรถเกี่ยวข้าว รายได้ยงั ไม่มากนัก ในปี ที่น้ าท่วมหนัก ไม่ได้
ข้าว ชาวนารายนี้ ตอ้ งขายรถมอเตอร์ ไซค์ของตนเองเพื่อนาเงินไปชาระหนี้ ธนาคาร ต่อมาหลังจากนั้นเขามี
โอกาสได้เป็ นนายหน้าขายที่ดิน จึงพอมีเงินชาระงวดจนหมดได้
การกู้ค รั้ งต่อมาเป็ นการกู้เพื่ อนาเงิ นมาปลู ก บ้าน โดยนาที่ ดินของตนเอง 9 ไร่ เป็ นหลัก ทรั พ ย์ค้ า
ประกัน ซึ่ งปั จจุบนั ได้ชาระหนี้ จนหมดแล้ว ในด้านของปั จจัยการผลิต ชาวนารายได้ ได้กูเ้ งินจากสหกรณ์
การเกษตรเพื่อนาเงินมาซื้ อ ปุ๋ ยเคมี โดยเป็ นการก็ในลักษณะของกลุ่มสมาชิ ก วงเงินกูท้ ี่เขาได้รับคือ 50,000
บาท ดอกเบี้ยร้อยละ 9 และเขาได้นาเงินจานวน 30,000 บาท ไปซื้ อปุ๋ ยไว้จานวน 2 ตัน และคงเหลือเป็ นเงิน
สดไว้ 20,000 บาท สาหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
ในกรณี ที่ชาวนาเช่ าไม่มีหลักทรัพย์เป็ นที่ ดินของตนเอง แต่มีทรัพย์สินคือรถกระบะ ในช่ วงที่เงิ น
ลงทุ นท านาไม่ เพี ย งพอ ชาวนารายนี้ ก็ ได้นารถกระบะของตนเอง 2 คัน ไปเข้าไฟแนนซ์ เพื่ อน าเงิ นมา
หมุนเวียนทานา ชาวนารายนี้ ทานาเช่า 60 ไร่ ไม่มีที่นาของตนเอง ต้นทุนการทานาประมาณ 3,000 บาทต่อ
ไร่ มีท้ งั ทาเองและจ้างบางส่ วน
การมี หนี้ สินของคนทานาเช่ า ที่ ไม่ได้เป็ นหนี้ ในภาคเกษตร แต่เมื่ อเข้ามาอยู่ในภาคเกษตรและมี
รายได้หลักมาจากการขายสิ นค้าทางการเกษตร ก็น่าสนใจว่าจะมีทางออกในเรื่ องของหนี้ สินอย่างไร กรณี
ชาวนารายหนึ่งอายุ 40 ปี ก่อนหน้านี้ เคยทาอาชี พอิสระเปิ ดร้านซ่ อมคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบนั ปิ ดกิจการแล้ว
เพราะกลับมาดูแลแม่ที่ป่วยไม่สบาย พร้อมกับทานาไปด้วย มีนาเช่า 15 ไร่ และนาตนเองอีก 15 ไร่ ในช่วงที่
ยังเปิ ดร้านคอมพิวเตอร์ ชาวนารายนี้ ได้กเู้ งินซื้ ออาคารพาณิ ชย์ 1 ห้อง เพื่อทาร้านของตนเอง และต้องส่ งงวด
เดือนละ 11,000 บาท มีระยะเวลาที่ตอ้ งส่ งงวดประมาณ 15 ปี นอกจากนี้ ยงั มีหนี้จากรถกระบะที่ตอ้ งส่ งงวด
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อีกเดือนละ 7,000 บาท และชาวนารายนี้ ยงั ได้กเู้ งินจาก ธกส. โดยใช้ที่ดิน 12 ไร่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าประกัน
โดยมีวงเงินชาระรายปี ปี ละ 60,000 บาท จากหนี้ สินของครอบครัวชาวนาเช่ ารายนี้ นับว่าค่อนข้างสู งเมื่อ
เทียบกับรายได้ของครัวเรื อนที่ มาจากการทาเกษตรเพียงอย่างเดี ยว คือทานา และปลูกผักสวนครัวขายใน
ตลาดของชุ ม ชน เมื่ อถามว่ามี ความสนใจที่ จะกลับ ไปเปิ ดร้ านคอมพิ วเตอร์ หรื อไม่ ชาวนารายนี้ ตอบว่า
ปั จจุบนั เทคโนโลยีเปลี่ ยนแปลงเร็ วมาก คนส่ วนใหญ่มีมือถือใช้งานแล้ว และการลงทุนเปิ ดร้านต้องใช้เงิ น
ลงทุนสู ง ในเรื่ องอุปกรณ์ ในร้าน รวมทั้งต้องปรับเปลี่ยนซอฟท์แวร์ ใหม่มีความทันสมัยอยูเ่ สมอ ซึ่ งต้องใช้
เงินลงทุนเพิ่มขึ้นอีกเช่นกัน จึงจะสามารถแข่งขันได้
ผลผลิตการเกษตรที่ตอ้ งขึ้นอยูก่ บั สภาพดินฟ้ าอากาศ ก็เป็ นความเสี่ ยงที่เกษตรกรต้องเจอ เกษตรกรนา
เช่ ารายหนึ่ ง ในปี ที่ประสบภาวะภัยแล้งหนัก ผลผลิ ตข้าวได้ต่ ากว่าปกติมาก ต้องกูเ้ งินนอกระบบดอกเบี้ ย
ร้อยละ 2 บาทต่อเดือน เพื่อนามาเป็ นค่าใช้จ่ายการศึกษาของลูก โดยมียอดเงินกูน้ อกระบบประมาณ 450,000
บาท และไม่ส ามารถชาระเงิ นกู้ยอดนี้ ได้ นอกจากนั้นเกษตรกรรายนี้ ยงั มี หนี้ กบั สหกรณ์ การเกษตรเป็ น
จานวนเงิน 1 ล้านบาท ซึ่ งความสามารถในการช าระหนี้ อยู่ในระดับ ที่ ส่งดอกเบี้ ยได้เท่ านั้น และเพิ่ งส่ ง
ดอกเบี้ยประมาณ 80,000 บาท เนื่ องจากกลัวว่าหากไม่ส่งดอกเบี้ ย จะถู กนาที่ดินแปลงที่ค้ าประกันไปขาย
ทอดตลาด และเกษตรกรยังได้ประกาศขายที่นาแปลงหนึ่งจานวน 8 ไร่ นาแปลงนี้ มีทาเลใกล้กบั คลองทิ้งน้ า
และเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของฝ่ ายภรรยา “มีหนี้ สหกรณ์อีกล้านนึ ง ปี นี้ ได้ส่งสหกรณ์ไป 80,000 เขาว่าถ้าไม่ส่ง เขา
จะขายทอดตลาด เลยส่ งเขา”71

5.3.2 ชาวนาเช่ ากับปั ญหาการเข้ าถึงโครงการช่ วยเหลือของรั ฐบาล
การศึกษาพบว่า ชาวนาทั้ง 3 พื้นที่ ได้เข้าร่ วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่เป็ นนโยบายหลักของ
แต่ละรัฐบาล ได้แก่ โครงการประกันราคาข้าว โครงการรับจานาข้าวเปลือก และโครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บ
เกี่ยวและปรับปรุ งสภาพข้าว ที่ดาเนิ นการในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา นอกจากนี้ ยงั มีโครงการ
อื่นๆ ที่ดาเนิ นการในแต่ละพื้นที่ เช่น โครงการปลูกพืชบารุ งดิน โครงการลดค่าเช่ านา และบางโครงการที่
ไม่มีในพื้นที่ แต่ชาวนาได้ส ะท้อนถึ งปั ญหาของการดาเนิ นโครงการ เช่ น โครงการปลู กข้าวโพดหลังนา
ทั้งนี้ บางโครงการแม้วา่ จะมีนโยบายดาเนิ นการ แต่ก็พบว่าไม่ได้มีการดาเนิ นงานในพื้นที่ และบางโครงการ
ชาวนาตัดสิ นใจที่จะไม่เข้าร่ วม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถดาเนินการได้
โครงการที่ ดาเนิ นการไปแล้วในอดี ต สองโครงการ คื อ โครงการประกันรายได้เกษตรกร และ
โครงการรับจานาข้าวเปลือก ซึ่ งทั้งสองโครงการต่างก็มีเกณฑ์ปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับชาวนาคล้ายคลึง

71

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

98

กัน เช่น การกาหนดให้มีการขึ้นทะเบียนในแต่ละรอบการผลิต การทาประชาคม การจากัดปริ มาณข้าวหรื อ
จากัดวงเงินที่สนับสนุน การกาหนดโรงสี ที่เข้าร่ วมในโครงการ เป็ นต้น
สาหรับชาวนาเช่ า ในช่วงดาเนิ นการทั้งสองโครงการ ชาวนาต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยใช้
สัญญาเช่า สาเนาโฉนดแปลงนาเช่า สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของนา พบว่า เจ้าของนาเช่าบางรายให้เอกสาร
เพี ย งบางรายการเท่ านั้น เช่ น ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาโฉนด แต่ ไม่ มี ก ารเขี ยนสั ญ ญาเช่ า ซึ่ งกรณี น้ ี
ชาวนาต้องให้ชาวนาข้างเคียงเป็ นผูร้ ับรองสิ ทธิ์ ให้
นอกจากนี้ เจ้าของนาเช่ าบางรายก็ขอที่จะเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนเกษตรกรเอง โดยไม่ให้สิทธิ์ ชาวนาเช่ า
“นาเช่า 22 ไร่ ขึ้นทะเบียน 10 ไร่ อีก 10 ไร่ เจ้าของนาบอกขอขึ้นเอง”72
ในช่วงการดาเนินโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่ งเป็ นการจ่ายเงินส่ วนต่างของราคาข้าว หรื อที่
ชาวบ้านเรี ยกว่า “เงินตาม” เงินจะถูกโอนเข้าบัญชีธนาคารของชาวนาโดยตรง เกณฑ์ที่สาคัญประการหนึ่ ง
ในโครงการนี้ คือกาหนดจ่ายเงินส่ วนต่างที่ขา้ วไม่เกิน 25 ตัน ในกรณี ที่ชาวนาเช่าทานาหลายแปลง มีพ้ืนที่
นาเช่ามาก พบว่าบางรายจะให้ญาติหรื อคนอื่นในครอบครัวเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนด้วย
ในช่วงโครงการรับจานาข้าวก็เช่นกัน เนื่ องจากมีการจากัดวงเงิน ทาให้ชาวนาเช่าบางรายตัดสิ นใจ
ให้ญาติหรื อคนอื่ นในครอบครัวเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบี ยนแทน แต่ก็พบว่ามีความเสี่ ยงที่ จะไม่ได้เงิ นด้วยเช่ นกัน
หากญาติหรื อคนที่ข้ ึนทะเบียนแทนไม่จ่ายเงินคืนให้กบั ตนเอง “ตอนจานา อีห่าน รับฝากแล้วเชิด ฟ้ องใครก็
ไม่ได้ ติดคุก”73
การให้ ญ าติ ห รื อ คนอื่ น ในครอบครั ว เป็ นผู ้ข้ ึ น ทะเบี ย นแทน นั้น ยัง มี ต่ อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ในช่ ว ง
โครงการ ช่ วยเหลื อค่าเก็บ เกี่ ยวและปรับ ปรุ งสภาพข้าว เนื่ องจากชาวนาเห็ นว่าวงเงิ นที่ ได้น้ ันจากัด ดังที่
ชาวนารายหนึ่ งสะท้อนว่า “ช่วงที่ให้ไม่เกิน 10 ไร่ พ่อแม่ลูกก็แยกบ้านกัน ย้ายบ้านไปอยูบ่ า้ นคนโน้น คนนี้
เพราะว่ามันได้นอ้ ย ถ้าได้เพิ่มจากที่ช่วย 10 ไร่ ก็จะดีนิดนึง”74
อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในแต่ละครั้งของการดาเนิ นโครงการของรัฐบาลพบว่า การ
ให้ขอ้ มูลระหว่างชาวนาและเจ้าหน้าที่ของรัฐในระดับปฏิบตั ิการยังมีความลักลัน่ กันในแต่ละพื้นที่ เช่น ใน
บางพื้นที่ ชาวนาไม่ทราบว่าจะมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อไหร่ พื้นที่ของตนเองมีการดาเนิ นงานไปแล้ว
หรื อว่ายังไม่ได้ดาเนิ นโครงการ พื้นที่ตาบลติดต่อกัน บางตาบลอาจจะมีการประชาคมแล้วเสร็ จไปแล้ว แต่
อีกตาบลที่มีพ้นื ที่ติดกันยังไม่มีการประชาคม ดังนี้เป็ นต้น
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แต่ผูใ้ หญ่ บ ้านของบางพื้ นที่ มี ก ารประกาศแจ้งชาวบ้านเป็ นระยะ เช่ น ช่ วงเวลาที่ น้ าจะท่ วมข้าว
เตือนให้ชาวนาต้องเร่ งเก็บเกี่ ยว รวมทั้งแจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี หรื อยัง “ในหมู่บา้ นจะมีแจ้งข่าวน้ ามาแล้ว
นะ ให้เกี่ยวข้าว ที่บางปลาม้ามีการแจ้งล่วงหน้าตลอด ทาให้ชาวนาเกี่ยวทัน แต่ที่นี่เงียบ”75
ชาวนาบางรายสะท้อนว่า การที่ ตนเองไม่ ใช่ ฐานเสี ย งของกลุ่ ม การเมื องในท้องถิ่ น ก็ ท าให้ ไม่
สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งชาวนาก็ได้พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ดว้ ยการใช้
การโทรศัพท์สอบถามกับผูใ้ หญ่บา้ น ที่รับผิดชอบพื้นที่ในหมู่ของตนเองโดยตรง หรื อชาวนาบางรายก็จะใช้
ความสนิทสนมเข้าถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ละครั้ง ชาวนาต้องยืน่ เอกสารประกอบหลายรายการ บางรายถ้าเอกสาร
ไม่ครบก็ตอ้ งตามเอกสารให้ครบ มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได้ “ชาวบ้านวิ่งไม่รู้กี่รอบ เกษตรสั่งอะไรก็ตอ้ ง
หาให้ได้ ถ่ายรู ป เขียนสัญญาเช่ า ผูน้ าเซ็ นรับรอง สาเนาโฉนด สาเนาบัตรประชาชนคนให้เช่ า เอาละเอียด
ยิบ”76
ในช่วงโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งสภาพข้าว ชาวนารายหนึ่งพบว่า เกณฑ์ที่กาหนด
ไว้ รายละ ไม่ เกิ น 10 ไร่ น้ ัน เป็ นปั ญ หา เนื่ องจาก ชาวนารายนี้ ท านาเช่ า 2 แปลง โดยแปลงแรก 8 ไร่ มี
เอกสารครบ แต่พ้ื นที่ น้อยกว่า 10 ไร่ ซึ่ งเจ้าหน้าที่ เกษตร จะขึ้ นทะเบี ยนแปลงดังกล่ าวนี้ แต่ชาวนารายนี้
ต้องการที่จะใช้สิทธิ์ ตามเกณฑ์คือ 10 ไร่ ในขณะที่นาแปลงที่สองนั้นพื้นที่ 10 ไร่ แต่ไม่มีสัญญาเช่าเพราะ
เจ้าของนาไม่ตอ้ งการทาสัญญาเช่า และชาวนาต้องการที่จะขึ้นทะเบียนโดยใช้แปลงนี้ ซึ่ งในที่สุด ชาวนาก็
สามารถขึ้ นทะเบี ยนได้โดยใช้สาเนาบัตรประชาชนเจ้าของนาแทนสัญญาเช่ า “เกษตรจะไม่ให้ข้ ึ น เพราะ
ไม่ได้ทาสัญญาเช่า เราทาจริ ง ทาไมขึ้นไม่ได้ ก็เจ้าของนาเขาไม่ทาสัญญาเช่าให้” และ “เกษตรจะให้เราขึ้น
แค่แปลงนี้ แต่เราไม่ยอม ขอขึ้นแปลง 10 ไร่ เพราะว่ามันครบ ไม่ง้ นั ขาดทุน”77
สาหรับความพอใจของชาวต่อโครงการของรัฐบาลที่ผา่ นมา ชาวนาส่ วนใหญ่ พอใจในโครงการรับ
จานาข้าว เนื่ องจากสามารถขายข้าวได้ในราคาที่ สู งขึ้น มี รายได้มากขึ้ น ชาวนาหลายรายในช่ วงเวลานั้น
สามารถนาเงินมาลงทุนเพื่อซื้ อปั จจัยการผลิ ตของตนเอง เช่ น ซื้ อรถไถนาที่มีกาลังเครื่ องที่แรงขึ้น สามารถ
นาไปใช้รับ จ้างท าเทื อก เป็ นรายได้เสริ มอี กทางหนึ่ ง ซื้ อรถอี แต๋ น คันใหญ่ ข้ ึ น ส าหรับ บรรทุ กรถไถนา
ออกไปรับจ้าง “อีแต๋ นเก่า คันเล็กนิดเดียว มันขนรถไถไม่ได้ มันเล็ก คันใหม่ใช้ขนรถไถไปนา ขนไปทีเดียว
2 คัน ท่อน้ ากับขลุบ ก็ไปได้หมด”78
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นอกจากนี้ ชาวนายังได้สะท้อนถึงการดาเนิ นโครงการของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ใน
ด้านการเกษตรด้วยว่า ในบางโครงการชาวนาเช่ าไม่ ส ามารถเข้าร่ วมได้ เช่ น การปลู ก ข้าวโพดหลังนา
เนื่ องจากในสัญญาเช่ าระบุ ไว้ว่าเพื่ อการท านา นอกจากนี้ ในบางพื้ นที่ ยงั มี ส ภาพเป็ นพื้ นที่ ลุ่ม ไม่เหมาะ
สาหรับการปลูกข้าวโพดซึ่ งเป็ นพืชไร่ ไม่ตอ้ งการน้ าท่วมขัง ชาวนาเช่ าบางรายเห็ นว่า การใช้พ้ืนที่นาเช่ า
เพื่อปลูกผัก หรื อไม้ผล ก็ไม่สามารถทาได้ เพราะหากจะต้องมีการขุด ปรับพื้นที่ เจ้าของนาเช่าจะไม่ยนิ ยอม
โครงการนาแปลงใหญ่ ในบางพื้นที่ เช่นที่สุพรรณบุรี ชาวนารับทราบข้อมูลว่า การจะเข้ากลุ่มนา
แปลงใหญ่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และปั จจุบนั มีกลุ่มที่ดาเนินการอยูแ่ ล้วคนละพื้นที่ และไม่มี
โครงการมาในพื้นที่ของตน นอกจากนี้ ชาวนารายหนึ่งสะท้อนว่า ในกลุ่มนาแปลงงใหญ่เมื่อต้องการกูเ้ งิน
จะเป็ นการให้สมาชิกในกลุ่มช่วยค้ าประกัน ซึ่ งชาวนารายนี้เห็นว่า คนที่ทานาน้อยกว่าไม่ตอ้ งการที่จะค้ า
ประกันให้กบั คนที่ทานามากกว่า นอกจากนี้ยงั ต้องเข้าร่ วมการประชุมเป็ นระยะ ซึ่ งชาวนารายหนึ่งเห็นว่า
ตนเองไม่สะดวกที่จะไปประชุมบ่อย ๆ “นาแปลงใหญ่ไม่อยากไปวุน่ วายกับเขา เดี๋ยวประชุม เดี๋ยวนัน่ นี่ เงิน
ทองเราก็ไม่มี จะไปกับเขาก็กระไร”
ในบางโครงการที่เป็ นลักษณะของกรให้สินเชื่ อ เช่ น โครงการสิ นเชื่ อ ชะลอการขายข้าวเปลื อก
ชาวนาเช่ารายหนึ่ งเห็นว่า มีความยุง่ ยาก และใช้เวลานาน เพราะต้องรอให้ราคาข้าวสู งขึ้นจึงจะสามารถขาย
ข้าวได้
โครงการที่ ช าวนาเช่ าสนใจเข้าร่ วมบางโครงการเช่ น โครงการปลู ก พื ช ปุ๋ ยสด ชาวนาที่ เข้าร่ วม
โครงการจะได้รับเงินสนับสนุ น ค่าไถเตรี ยมดิ นและค่าไถกลบ ไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิ น 20 ไร่ พบว่า ใน
พื้นที่ศึกษา ที่สุพรรณบุรี ชาวนารายหนึ่ ง สนใจ และได้มีการปลูกถัว่ เขียวในแปลงของตนเองจานวน 7 ไร่
แต่ทา้ ยที่ สุดไม่ได้เงิ นสนับสนุ น เนื่ องจากโครงการที่ เข้ามาในพื้นที่ มีการจากัดจานวนผูเ้ ข้าร่ วมโครงการ
ชาวนารายนี้ไม่ได้ลงทะเบียน อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ บอกว่าคนที่ได้เข้าโครงการนี้ส่วนใหญ่จะเป็ นเครื อ
ญาติของผูน้ าในท้องถิ่น
ส าหรั บ โครงการลดค่ า เช่ านา พบว่าเกษตรกรในพื้ น ที่ ศึ ก ษาจัง หวัด ชัย นาท ได้ส มัค รเข้าร่ ว ม
โครงการนี้ มีการเจรจาขอลดค่าเช่ านาจาก 20 ถังต่อไร่ เหลือ 15 ถังต่อไร่ แต่เจ้าของนาไม่ยินยอมลดค่าเช่ า
โดยให้เหตุผลว่าชาวนาเช่าได้รับเงินชดเชยส่ วนต่างแล้ว ดังนั้นจึงไม่ลดค่าเช่ าให้ “เขาเคยพูดว่าเราได้ส่วน
ต่างแล้ว ค่าเช่าไม่ลดให้”79
อีกโครงการหนึ่ งที่ชาวนาเช่ าในพื้นที่ ศึกษาในจังหวัดชัยนาทให้ความสนใจเข้าร่ วมคือ โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ชาวนาเช่ ารายหนึ่ งที่ เข้าร่ วมให้เหตุผลว่า เนื่ องจากพื้นที่ นาของตนเองและพื้นที่นาเช่ า
สภาพเป็ นพื้นที่ ลุ่มและมี น้ าท่ วมประจา จึ งตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี อย่างไรก็ตาม
79
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ชาวนาเช่าบางรายในพื้นที่ศึกษาอีกแห่ งหนึ่ งที่จงั หวัดสุ พรรณบุรี ไม่ได้เข้าร่ วมในโครงการนี้ เนื่ องจาก เห็ น
ว่า การที่จะได้รับเงินชดเชยนั้นต้องรอให้จงั หวัดประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิเสี ยก่อน เกษตรกรจึงจะได้รับเงิน
ชดเชย “โครงการประกันภัย ถ้าผูว้ า่ ไม่ประกาศว่าเป็ นพื้นที่ประสบภัย ก็ไม่ได้เงิน”80
ในส่ วนของโครงการบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรนั้น ชาวนาเช่ าที่ไม่ได้เข้าร่ วมโครงการให้เหตุผลว่า ไม่
ต้องการมีภาระหนี้ “ ที่ไม่ใช้ เพราะกลัวเป็ นหนี้ ” แต่ชาวนาบางรายก็เลื อกที่จะใช้วงเงินในบัตรสิ นเชื่ อซื้ อ
ปั จจัยการผลิตจาพวก ปุ๋ ย และยากาจัดศัตรู พืชจากร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งวงเงินที่ได้รับจะแตกต่างกัน
ไปขึ้นกับเครดิตที่ชาวนาได้รับ
แม้วา่ บัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรจะทาให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิ นเชื่อได้มากขึ้น สาหรับนามาซื้ อปั จจัย
การผลิต แต่ในภาวะที่การผลิตมีความไม่แน่นอน ทั้งในด้านราคาสิ นค้าเกษตร และปั จจัยจากสภาพดิ นฟ้ า
อากาศ ทาให้ เกษตรกรมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นหนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
มีกรณี ศึกษาที่ อาเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ของ จารุ วรรณ บุ ญสมบัติ พบว่า เกษตรกร
48 % จะกูเ้ งินจากนายทุนนอกระบบเพื่อนาเงินมาชาระค่าบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรเมื่อไม่มีเงิน81
อย่างไรก็ตามรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก็ได้มีการดาเนิ นโครงการ บัตรเกษตรสุ ขใจ
ในลักษณะเดี ยวกับบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกร แต่ดอกเบี้ยลดลงเหลื อ 4% ต่อปี และวงเงิ นในบัตรอยู่ที่ 30,000
บาท

5.4 กำรปรับตัวของชำวนำเช่ ำ
จากการศึกษาพบว่า ชาวนาเช่ าหลายรายได้พยายามปรับตัวเพื่อรักษาระบบการผลิ ตของตนเองให้
สามารถดาเนิ นต่อไปได้ ในขณะเดี ยวกันก็ยงั มีเงื่อนไข หรื อข้อจากัด ที่ยงั เป็ นอุปสรรคของการปรับตัวอยู่
ด้วย
รู ปแบบของกำรปรับตัวที่พบ มีดังนี้ รู ปแบบที่ 1 กำรปรับตัวในด้ ำนของเทคนิคกำรผลิต ลักษณะ
นี้ พบว่า ชาวนาเช่าบางรายมีการปลูกข้าวที่ราคารับซื้ อในพื้นที่สูงกว่าพันธุ์ขา้ วทัว่ ไป เช่น การปลูกข้าวหอม
ปทุม ที่มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน แทนการปลูกข้าวนาปรังพันธุ์อื่น ๆ ที่มีอายุส้ นั กว่า และราคารับซื้ อถูกกว่า แต่
ก็มีขอ้ จากัดคือ ข้าวหอมปทุม ส่ วนใหญ่ตอ้ งนาไปขายที่โรงสี รับซื้ อโดยตรง ไม่ใช่ลานรับซื้ อทัว่ ไป ในช่วงที่
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ตรงกับฤดูขา้ วนาปี ที่สุพรรณบุรี ชาวนาที่มีท้ งั นาตนเองและนาเช่า ก็มีการปรับเปลี่ยนไปปลูกพันธุ์ขา้ วนาปี
ที่ราคารับซื้ อสู งใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ โดยปลูกในพื้นที่นาขนาดเล็กของตนเองขนาด 4.5 ไร่ พันธุ์ขา้ วที่
ปลู ก มี ชื่ อเรี ย กกัน ในพื้ นที่ ว่า “ข้าวขาวมะลิ ” ซึ่ งเป็ นพันธุ์ ข ้าวพื้ น บ้านที่ นิย มปลู ก กันในพื้ นที่ นาปี ของ
จังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นข้าวที่มีลกั ษณะคล้ายกับข้าวหอมมะลิ แต่มีความหอมน้อยกว่า ผลผลิตข้าวที่ชาวนา
เก็บเกี่ยวได้ ประมาณ 3.1 ตัน ซึ่ งชาวนารายนี้ แบ่งขายข้าวไปจานวน 2 ตัน ในราคาตันละ 12,000 บาท และ
เก็บไว้สาหรับสี กินเองประมาณ 1 ตันข้าวเปลือก อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ตอ้ งบรรทุกข้าวเปลือกใส่ รถไปที่
ลานที่รับซื้ อข้าวพันธุ์น้ ี และอยูไ่ กลออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร เนื่ องจากลานรับซื้ อที่อยูใ่ นพื้นที่ไม่มีการ
รับซื้ อข้าวสายพันธุ์ดงั กล่าว
\
การใช้ เทคนิ ค สมุ น ไพร และสารชี ว ภาพเพื่ อ ลดต้น ทุ น การผลิ ต พบว่ า ชาวนาเช่ า บางรายมี
ประสบการณ์ ส่วนตัวจากการเป็ นคนรับจ้างฉี ดสารเคมีกาจัดศัตรู พืชแล้วเกิ ดการแพ้ยา และเห็ นว่าต้นทุ น
การผลิ ตของตนเองนั้นสู งจากการทานาแบบใช้สารเคมี กาจัดแมลง เมื่ อได้มีโอกาสไปอบรมด้านการใช้
สมุ นไพร ที่ จดั โดยหน่ วยงานภาครัฐ จึงได้ตดั สิ นใจทาน้ าหมักชี วภาพและสมุ นไพรกาจัดแมลงใช้เองใน
แปลงนาของตน ซึ่ งสามารถลดต้นทุ นการผลิ ตลงได้ และชาวนารายนี้ ยงั มี อาชี พเสริ มคือ รับจ้างฉี ดกาจัด
แมลงโดยใช้สารชี วภาพที่ ผลิ ตเอง จัดเป็ นชุ ด ๆ ละ 300 บาท สามารถฉี ดแปลงนาได้ 10 ไร่ พร้ อมกับให้
คาแนะนาเทคนิคในการใช้สมุนไพรกาจัดแมลงศัตรู ขา้ ว
ชาวนาเช่ ารายหนึ่ ง ใช้เทคนิ คหมักฟางด้วยน้ าหมักจุลินทรี ย ์ และใช้สารสกัดจากสะเดา ในการ
กาจัดแมลง สามารถได้ผลผลิ ตข้าวที่ประมาณ 70-80 ถังต่อไร่ โดยไม่ใช้สารเคมีกาจัดแมลงศัตรู ขา้ วที่ขาย
ทัว่ ไปในท้องตลาด
พบว่าในกรณี ที่ชาวนาเช่ ามี ท้ งั นาตนเองและนาเช่ า พื้นที่ ของตนเองจะมี การปลูกผสมผสาน เช่ น
ปลุกผักสวนครัว ปลูกมะม่วง ขุดบ่อเลี้ยงปลา ปลูกไม้ยืนต้น เช่น ยางนา รอบคันนา แต่พ้ืนที่นาเช่านั้นจะ
ใช้ปลูกข้าวเป็ นหลัก
รู ปแบบที่ 2 กำรแปรรู ปข้ ำวขำยโดยตรง จากกระแสของการสนใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ก็
กลายเป็ นโอกาสให้กบั ชาวนาเช่าบางราย ที่ทานาเช่าหลายแปลง สามารถจะแบ่งพื้นที่นาเช่าบางส่ วนมาปลูก
ข้าวพันธุ์ ที่เป็ นที่ นิยมในตลาดของข้าวเพื่อสุ ขภาพ เช่ น ข้าว กข 43 ข้าวไรซ์เบอรี่ และสี แปรรู ปขายด้วย
ตนเอง มีช่องทางการจาหน่ายที่หลากหลาย ชาวนารายหนึ่ งในพื้นที่ศึกษาที่ บ้านหนองน้ าใหญ่ อ.ผักไห่ จ.
พระนครศรี อยุธยา ปลูกข้าว กข. 43 และ ข้าวไรซ์เบอรรี่ บรรจุถุงจาหน่าย ข้าว กข.43 ราคา กิโลกรัมละ 35
บาท ข้าวไรซ์ เบอรี่ กิ โลกรัมละ 60 บาท โดยมีหน่ วยงานรัฐประสานงานพื้นที่จดั จาหน่ ายในห้างค้าปลี ก
ของจังหวัด นอกจากนี้ยงั สี แปรรู ปจาหน่ายให้กบั เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง
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ชาวนาเช่ าอี ก รายหนึ่ ง ปลู ก ข้าว กข 43 แบบอิ น ทรี ย ์ ในพื้ น ที่ น าของตนเอง 2 ไร่ และสี แปรรู ป
จาหน่ ายทางตลาดออนไลน์ Lazada ในราคากิ โลกรัมละ 100 บาท เมื่อหักค่าขนส่ งและค่าการจัดการของ
บริ ษทั ผูใ้ ห้บริ การตลาดแล้ว ชาวนาเจ้าของข้าวจะได้ราคาที่ ประมาณ กิ โลกรัมละ 60 บาท แต่ในส่ วนของ
พื้นที่นาเช่านั้นก็ปลูกข้าวนาปรังพันธุ์ทว่ั ไปขาย
แม้ว่าการสี แปรรู ปขายเองจะทาให้ชาวนาสามารถขายข้าวในราคาที่สูงขึ้นได้ แต่ก็พบว่าต้องมีการ
จัดการที่ดี ตั้งแต่การวางแผนการผลิต เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็ นข้าวที่มีเมล็ดสี เข้มดา ฤดูที่เหมาะสมคือต้องปลูก
ให้ออกรวงในช่วงปลายปี เก็บเกี่ยวไม่เกินเดือนกุมภาพันธุ์ จะทาให้ได้ขา้ วที่มีเมล็ดสี เข้มสวย ขายได้ราคาดี
หากปลูกให้ออกรวงในช่วงฤดูร้อน เมล็ดจะมีสีซีดลง ไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค หลังการเก็บเกี่ยวข้าวต้อง
ตากให้มีคุณภาพ เพื่อลดการเจือปนของกรวดหิ น นอกจากนี้ ยงั ต้องมีโรงเรื อนสาหรับเก็บข้าว เพื่อป้ องกัน
ความชื้น รวมไปถึงการมีบรรจุภณ
ั ฑ์ที่หลากหลาย เช่น บรรจุถุงธรรมดา และถุงสุ ญญากาศ ดังนี้เป็ นต้น ซึ่ ง
หากชาวนาดาเนินการเองเป็ นรายเดี่ยว ๆ พบว่า มีตน้ ทุนของการจัดการในสิ่ งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
ในด้านของรายได้ พบว่า เนื่ อ งจากขนาดของการผลิ ต เป็ นรายเล็ ก ๆ เป็ นการทยอยขายเรื่ อย ๆ
รายได้ที่ชาวนาได้รับจึงไม่ใช่เงินก้อนใหญ่ ในคราวเดี ยวเหมือนกับการขายข้าวเปลือก ซึ่ งทาให้ชาวนาที่สี
แปรรู ปข้าวขายเองต้องมีเงินทุนสารองไว้สาหรับการทานาและใช้จ่ายประจาวันด้วยอีกส่ วนหนึ่ง
นอกจากการสี ขา้ วแปรรู ปขายเองแล้ว ชาวนาบางรายมีการปลูกข้าวเพื่อขายเป็ นพันธุ์ขา้ วปลูก ซึ่ งจะ
ได้ราคาดี กว่าข้าวที่ขายทัว่ ไป แต่ก็ไม่ได้ทาในปริ มาณมาก ปลูกเพียงแค่ 3 ไร่ เท่านั้น เนื่ องจากยังมีตลาดที่
จากัด
รู ปแบบที่ 3 กำรดึงทรัพยำกรจำกภำครัฐมำสนับสนุนกำรผลิตของตนเอง พบว่าในชาวนาบางรายที่
เริ่ มปรับตัวทั้งในด้านเทคนิ คการผลิต และการสี แปรรู ปข้าวสารขายเอง ได้พยายามที่จะเข้าถึงโครงการของ
หน่ วยงานรัฐที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นการผลิ ต เช่ น ชาวนาที่มีการผลิ ตน้ าหมักชี วภาพกาจัด
แมลง ได้งบสาหรับสร้างโรงเรื อนขนาดเล็ก ถังหมักน้ าหมัก แต่โครงสร้างของโรงเรื อนไม่แข็งแรงนัก โดย
ต้องใช้เสาไม้ แทนการใช้เสาปูน เพราะโครงการไม่สามารถสนับสนุ นเสาปูนได้ กลุ่ มยังได้งบประมาณ
สาหรับซื้ อเครื่ องสี ขา้ วสาหรับใช้ภายในกลุ่มอีกด้วย เป็ นเครื่ องสี ขา้ วที่มีประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างดี สี ขา้ วได้
คุณภาพ ทางกลุ่มพอใจ
นอกจากนี้หน่วยงานรัฐบางหน่วยงานยังสนับสนุนพื้นที่ขายให้กบั กลุ่มอีกด้วย แต่เป็ นพื้นที่ไม่ถาวร
ขึ้นอยูก่ บั การดาเนินงานแต่ละหน่วยงาน เช่น ชาวนารายหนึ่ งได้พ้นื ที่โครงการขายในห้างค้าปลีกของจังหวัด
แต่เมื่อหมดระยะเวลาโครงการ ต้องเปลี่ยนไปขายพื้นที่แห่งใหม่ ไม่ใช่พ้ืนที่เดิม ซึ่ งการขาดความต่อเนื่ องใน
การขายทาให้โอกาสที่ลูกค้ารายเดิมจะเข้าถึงสิ นค้าก็ลดน้อยลงไปด้วย
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ทางกลุ่มยังได้รับการสนับสนุ นถุงสาหรับบรรจุขา้ วสารขนาด 5 กิ โลกรัมจากหน่วยงานของรัฐ แต่
ชาวนารายนี้ ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจใช้ถุงที่ทางหน่วยงานสนับสนุ นให้ เนื่ องจาก เป็ นถุ งที่พิมพ์มาแบบสาเร็ จรู ป
และฉลากบนถุงไม่ใช่ยี่ห้อและข้อมูลข้าวของกลุ่ม ทาให้กลุ่มยังใช้ถุงบรรจุแบบธรรมดาที่สามารถหาซื้ อได้
ทัว่ ไปและพิมพ์สติ๊กเกอร์ ยหี่ อ้ พร้อมเบอร์ ติดต่อของตนเองติดไว้บนถุงเช่นเดิม
รู ปแบบที่ 4 กำรทำนำอินทรีย์ ของคนทำนำเช่ ำ เนื่องจากกระแสของการผลิตสิ นค้าอินทรี ยก์ าลังเป็ น
กระแสสาคัญ และได้ถูกเสนอให้เป็ นทางเลือกของการผลิตเพื่อความยัง่ ยืนสาหรับเกษตรกร การศึกษาพบว่า
ชาวนาที่ทานาโดยใช้เทคนิ คเกษตรอินทรี ย ์ มีลกั ษณะที่พบคือ ทาในแปลงขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่ 2-4 ไร่
ใช้การควบคุมวัชพืชโดยการทานาดา หรื อการหว่านแล้วคุมวัชพืชด้วยการรักษาระดับน้ า การใช้ปุ๋ยชีวภาพ
และกาจัดศัตรู พืชด้วยน้ าหมักสมุ นไพร การปลู กข้าวในระบบนี้ ได้ผลผลิ ตข้าวประมาณ 50-70 ถังต่อไร่
ต้นทุนการทานาประมาณ 4,000 บาทต่อไร่ เน้นการปลูกข้าวที่ขายได้ราคาดี เช่ น ข้าวกข 43 ข้าวไรซ์เบอรี่
ข้าวหอมปทุม และข้าวมะลิแดง ซึ่ งเป็ นข้าวที่อยูใ่ นความสนใจของกลุ่มคนรักสุ ขภาพ
ลักษณะของการทาตลาดจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย แต่พบว่า ช่ องทางการตลาดออนไลน์เป็ น
ช่องทางสาคัญ ชาวนาเช่ ารายหนึ่ ง ทางานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการทาเกษตรยัง่ ยืน ทานาเช่ า ปลูก
ข้าวอินทรี ย ์ 3ไร่ การขายข้าวจะใช้วธิ ี เปิ ดรับสั่งจองล่วงหน้าจากเครื อข่ายลูกค้าในกลุ่มที่สนใจเกษตรอินทรี ย ์
หลังจากเกี่ยวและสี แปรรู ปก็จดั ส่ งให้ลูกค้าที่ส่ังจองไว้ อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ บอกว่าเนื่ องจากตลาดยังมี
ขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตได้ ถ้าจะปลูกเพิ่มขึ้นก็ตอ้ งหาตลาดที่ใหญ่มากขึ้น “การขายไปได้
เรื่ อย ๆ มีตลาดแล้ว จะทาเยอะก็ได้ แต่ตอ้ งทาตลาดใหม่”82
ปั ญหาหนึ่ งที่ ชาวนารายนี้ พบคือ เนื่ องจากการขายข้าวอินทรี ยเ์ ป็ นการขายปลี ก ทยอยขาย ทาให้
ไม่ได้เงินเป็ นก้อนในคราวเดียว ซึ่ งชาวนารายนี้ ตอ้ งการที่จะขายในปริ มาณมากคราวเดียวมากกว่าการขาย
ปลีก เพราะทาให้ได้เงินก้อน
สิ่ งสาคัญที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งสาหรับการทานาอินทรี ยค์ ือ พบว่าความรับรู ้ ของชาวนาหลาย
รายเกี่ ยวกับการทาเกษตรอินทรี ยค์ ือ การทาแล้วได้ผลผลิ ตน้อย การทาแล้วไม่คุม้ ค่าเช่ า การไม่เชื่ อมัน่ ใน
เทคนิคการใช้สมุนไพรกาจัดแมลง และการไม่มีตลาดจาหน่าย
“เกษตรอินทรี ยท์ าไม่ได้หรอก ทาไปได้ผลิตน้อย ขายทัว่ ไปยิ่งขาดทุน เพราะราคาถูก จะให้ทา ต้อง
รับซื้ อ” และ “ถ้ามีเพลี้ยกระโดดจะฉี ดยาอะไร กลัวเพลี้ยกะโดดกับเพลี้ยไฟ”83

82

สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา (2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 12 ตุลาคม 2561
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สัมภาษณ์ชาวนาผูเ้ ช่านา(2) อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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ซึ่ งน่ า สนใจว่าความรั บ รู ้ เหล่ านี้ เป็ นสิ่ ง ที่ ท ้า ทาย ส าหรั บ การส่ ง เสริ ม การท าเกษตรอิ น ทรี ย ์ใ ห้
ขยายตัวมากยิง่ ขึ้น และเป็ นข้อมูลสาคัญที่ควรให้ความสนใจในการนาไปสู่ การพัฒนานโยบายเพื่อสนับสนุ น
การปรับเปลี่ยนของเกษตรกรไปสู่ ระบบการทาเกษตรอินทรี ยต์ ่อไปในอนาคต
5.5 สรุ ป
จะเห็ นได้วา่ ชาวนาที่ทานาเช่าประสบปั ญหาหลายประการในการอยูร่ อดท่ามกลางราคาผลผลิ ตที่
ผันผวนและตกต่ าอย่างต่อเนื่ อง ปั ญหาการขาดความรู ้ ในเรื่ องกฎหมายและการเข้าถึ งนโยบายของรัฐบาล
เป็ นอุปสรรคสาคัญที่ทาให้ชาวนาที่ทานาเช่ าไม่สามารถยกระดับการเพาะปลูกของตนเองให้พน้ จากวงจร
ของการผลิตแบบตลาดที่เน้นการเพาะปลู กปริ มาณมากแต่ผลตอบแทนต่ าได้ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี ให้เห็ นว่า มี ระดับ
ความแตกต่างอย่างมีนยั สาคัญระหว่างชาวนาที่รู้กฎหมายและไม่รู้กฎหมาย โดยชาวนาที่รู้กฎหมายมีแนวโม
จะเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้มากกว่าชาวนาที่ไม่รู้กฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ง ความไม่รู้กฎหมาย
สร้างความเหลื่อมล้ าในการเช้าถึงทรัพยากรหรื อโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล
โครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลหลายโครงการมีปัญหาโดยเฉพาะปั ญหาการกาหนดโครงการ
ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และความต้องการของชาวนาในแต่ละพื้นที่ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ชาวนา
จึงพยายามปรับตัวในรู ปแบบต่าง ๆ เช่ น การตั้งกลุ่มเพื่อดึ งทรัพยากรจากภาครัฐ การเริ่ มทาเกษตรอินทรี ย ์
เพื่อรักษาสุ ขภาพและเพิ่มราคาผลผลิต การแปรรู ปข้าวเปลือกเองโดยไม่ผา่ นโรงสี หรื อพ่อค้าคนกลาง ดังนั้น
การสนั บ สนุ น จากภาครั ฐ ที่ เหมาะสมและสอดคล้อ งกับ ความต้อ งการของชาวนาในแต่ ล ะพื้ น ที่ จ ะมี
ความสาคัญมากต่อการปรับตัวของชาวนา
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บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
6.1 บทนำ
งานวิจยั ชิ้ นมี วตั ถุ ป ระสงค์เพื่ อศึ กษาและวิเคราะห์ ส ภาพการท านาเช่ าในพื้ นที่ ภาคกลาง รวมทั้ง
ปั ญหาและอุปสรรคของชาวนาที่ทานาเช่า และรู ปแบบการปรับตัวของชาวนาที่ทานาเช่าในพื้นที่ภาคกลาง
โดยขอบเขตการศึกษาของงานวิจยั ชิ้ นนี้ จะเป็ นการศึกษากลุ่มชาวนาที่ทานาเช่าเป็ นหลักในพื้นที่ภาคกลาง
กรณี ศึกษาของงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงเป็ น 3 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
และจังหวัดสุ พรรณบุรี โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่ผวู ้ ิจยั ได้เก็บข้อมูลจากพื้นที่จานวน 48 ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์
รายบุคคล สนทนากลุ่ม และการเก็บข้อมูลด้วยแบบสารวจข้อมูลพื้นฐาน ส่ วนการวิเคราะห์ขอ้ มูล ผูว้ ิจยั ใช้
เทคนิ ค ทางสถิ ติ พ รรณนาเบื้ องต้น ซึ่ งได้แก่ สถิ ติพ รรณนา การวัดตัดขวาง และการท า T-Test ส่ วนการ
วิเคราะห์เชิ งคุ ณภาพเน้นการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ ดว้ ยคาสาคัญ ระยะเวลาการดาเนิ นงานวิจยั ตั้งแต่เดื อน
กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562
งานวิจยั พบว่า ชาวนาที่ทานาเช่าทานาเช่ามานานหลายสิ บปี โดยการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์ในปริ มาณ
มากเพื่อหวังว่าจะขายได้เพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่ทานาเช่ ายังตกอยู่ในกับดักของหนี้ สินเนื่ องจากมี
ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเพาะปลู ก ที่ สู ง แต่ ร าคาผลผลิ ต ตกต่ า มาตลอด ชาวนาที่ ท านาเช่ า ส่ ว นใหญ่ ไ ม่ รู้ ว่า มี
พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ทาให้ชาวนาไม่ทราบว่าระยะเวลาการเช่ าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรมมี กี่ปีและสามารถลดค่าเช่ าได้หากชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบภัยพิบตั ิ นอกจากนี้ ชาวนาที่ เช่ านา
บางส่ วนไม่รู้ว่ามีโครงการช่ วยเหลื อชาวนาของรัฐจานวนมาก จึงทาให้ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เกิ ด
ความเหลื่ อมล้ าในโอกาสการเข้าถึ งโครงการของรั ฐระหว่างชาวนา ความเหลื่ อมล้ าระหว่างชาวนาและ
เจ้าของที่นา
ปั ญหาหนี้ สินเป็ นปั ญหาสาคัญของชาวนาที่ทานาเช่ า จากการสัมภาษณ์ พบว่าชาวนาบางส่ วนไม่
สามารถชดใช้เงิ นต้นของหนี้ ได้ หนี้ สินของชาวนามาจากหนี้ สินในการลงทุ นเพาะปลูกซึ่ งไม่มากนัก แต่
หนี้สินที่อยูน่ อกภาคเกษตรจะเป็ นปั ญหาของชาวนาที่ทานาเช่า หนี้นอกภาคเกษตรได้แก่ หนี้ ผอ่ นรถยนต์ ทา
ให้ชาวนาที่ทานาเช่าต้องปรับตัวเพื่อความอยูร่ อด รู ปแบบการปรับตัวมีหลายอย่าง เช่น การรวมกลุ่มเพื่อดึ ง
ทรัพยากรมาจากรัฐผ่านโครงการของรัฐ การทาเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต
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6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบำย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากภาคสนาม ผูว้ ิจยั มีขอ้ เสนอแนะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ ยวข้องควร
จะเข้าไปสนับสนุนและส่ งเสริ มเพื่อสอดคล้องกับปั ญหาของชาวนาที่ทานาเช่าและสามารถแก้ไขปั ญหาของ
ตนเองได้อย่างยัง่ ยืนโดยไม่ตอ้ งรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว
ประกำรที่ 1 รัฐต้องแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ตกต่า ราคาข้าวตกต่าทาให้ชาวนาขายข้าว
ได้ราคาน้อยลงซึ่ งจะกระทบต่อเศรษฐกิ จในครัวเรื อนและนาไปสู่ ปัญหาหนี้ สินได้ รัฐบาลต้องมีแผนระยะ
สั้นและระยะยาวในการแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกต่า ระยะสั้นจาเป็ นต้องมีการพยุงราคาข้าวเปลือกให้
ชาวนามีเงินสดเพี ยงพอในการชาระหนี้ สิ้น รั ฐควรประกาศราคาข้าวเปลื อกในพื้นที่ ให้ชดั เจนในช่ วงต้น
ฤดูกาลเพาะปลูก ทาทะเบียนเกษตรกรให้ชดั เจน
รัฐควรช่วยเหลื อเรื่ องกระบวนการขายข้าวเปลือกที่กระทบราคาข้าวให้มีความเป็ นธรรม รัฐไม่ควร
แทรกแซงตลาดการค้าข้าวจนท าลายธุ รกิ จของเอกชน แต่รัฐก็ควรดู แลให้กระบวนการค้าข้าวโดยเฉพาะ
กระบวนการค้าข้าวเปลื อกมี ค วามเป็ นธรรม การบังคับ ใช้กฎหมายเพื่ อไม่ ให้ผูร้ ั บ ซื้ อเอกชนในพื้ นที่ เอา
เปรี ยบและกดราคาขายข้าวเปลือกที่ชาวนานามาขาย หากกาหนดช่วงราคาไว้เท่าไหร่ ก็ตอ้ งไม่ให้ต่ากว่าช่วง
ราคาที่กาหนดไว้ ที่สาคัญที่สุด ชาวนาควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการขายข้าวเปลือกและการกาหนดราคา
ข้าวในพื้นที่ กล่าวคือ ควรมีตวั แทนจากชาวนาในพื้นที่มีส่วนร่ วมกับกระบวนการขายข้าวเปลื อกและการ
กาหนดช่วงราคาข้าวเปลือกเพื่อการตรวจสอบให้กระบวนการขายข้าวเปลือกโปร่ งใสมากขึ้น
ควรมี “คณะกรรมการตรวจสอบการขายข้าวเปลือก” โดยมีผนู ้ าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ น
ประธาน แต่ตอ้ งมีชาวนาเป็ นสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบเพราะชาวนาได้รับผลกระทบจากการตีราคา
ของธุ รกิ จการแปรรู ป เช่ น โรงสี รถเกี่ยวข้าว ดังนั้นจาเป็ นต้องมีคณะกรรมการที่มาจากชาวนาเข้าร่ วมด้วย
เพื่อเป็ นการถ่วงดุลอานาจในการตีราคาข้าวเปลือกไม่ให้อยูก่ บั ธุ รกิจมากจนเกินไป
ในระยะยาว รัฐบาลควรสนับสนุนให้ชาวนามีทางเลือกในการขายข้าวเปลือก ในปั จจุบนั ชาวนามี
ทางเลือกน้อยในการขายข้าวเปลือก กล่าวคือ หากไม่ขายกับโรงสี ก็ขายกับลานตากข้าวหรื อรถเกี่ยวที่ชาวนา
จ้างมา ชาวนาจาเป็ นต้องขายเลยเพราะไม่มีที่เก็บหรื อไม่มีทางเลือกในการแปรรู ปข้าวเปลือก ดังนั้นนโยบาย
ของรั ฐ บาลควรสนับ สนุ น “การลงทุ น ในโครงสร้ า งพื้ น ฐาน” เช่ น ลานตากข้าว ยุง้ ฉาง เพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
ข้าวเปลือก จะทาให้ชาวนามีทางเลือกมากขึ้นในการขายข้าว
ประกำรที่ 2 ควรส่ งเสริ มกำรเกษตรผสมผสำนในพื้นที่ ชลประทำนโดยคำนึงถึงพื้นที่แต่ ละพื้นที่
ควรส่ งเสริมกำรเกษตรตำมควำมเหมำะสมของพืน้ ทีน่ ้ัน ๆ รัฐบาลไม่ควรกาหนดนโยบายที่บงั คับให้ชาวนา
ปลูกพืชเฉพาะอย่างที่รัฐบาลกาหนด จึงจะได้รับการสนับสนุ น การสนับสนุ นให้ปลู กพืชอย่างอื่นหรื อทา
อย่างอื่นต้องพิจารณาถึง
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 สภาพพื้นที่น้ นั
 ความสามารถและความต้องการของชาวนาในพื้นที่
 ช่องทางในการขายในพื้นที่
พื้นที่ไหนเหมาะกับการปศุสัตว์ก็ส่งเสริ ม อย่ากาหนดนโยบายหรื อโครงการแบบเหมาเข่ง จากการ
สัม ภาษณ์ และเก็ บข้อมู ลจากแบบสอบถามความพึ งพอใจในนโยบายของรั ฐบาล แม้ว่ารั ฐบาลมี โรงการ
มากมาย แต่ชาวนาเข้าร่ วมกับโครงการของรัฐบาลน้อยหรื ออาจจะไม่รู้จกั โครงการนั้นเพราะว่าชาวนาไม่
เห็ นว่าโครงการเหล่านั้นตอบความต้องการของพวกเขา ซ้ าร้ ายไปกว่านั้น การเข้าร่ วมโครงการอาจทาให้มี
ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่คุม้ กับผลตอบแทนที่ได้รับ
ตัวอย่างจากการพูดคุ ยกับชาวนาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ชาวนาเลือกปลูกยางนาซึ่ งมีราคาดี
และมีตลาดรองรับ หน่วยงานภาครัฐก็ควรสนับสนุ นให้ชาวนาทาต่อไปและเชื่ อมโยงชาวนากับตลาดอื่น ๆ
ที่มีความต้องการยางนา ไม่ตอ้ งบังคับให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช่น ข้าวโพดหรื ออ้อย) ที่ไม่เหมาะสมกับ
พื้นที่หรื อชาวนาไม่ถนัดในการเพาะปลูก
ประกำรที่ 3 ควรส่ งเสริ ม ให้ ค รบวงจรกำรผลิต และกำรตลำด หากส่ งเสริ ม การปรั บ เปลี่ ย นการ
เพาะปลูกต้องส่ งเสริ มด้านการตลาดด้วย ปั จจุบนั โครงการการส่ งเสริ มการเกษตรหรื อการเพาะปลูกเน้ นแต่
การส่ งเสริ มด้ านการผลิ ต แต่ ไม่ ได้ ให้ ความสาคัญด้ านการตลาด จากการสอบถามชาวนา พบว่าชาวนาไม่
อยากเข้าร่ วมโครงการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกจากข้าวเป็ นพืชอย่างอื่นเพราะกังวลเรื่ องตลาดและการขาย
เพราะไม่รู้วา่ จะขายให้ใครและที่ไหน
รัฐอาจจะมีการจัดพื้นที่ขายผลผลิตให้กบั เกษตรกรหรื อขอความร่ วมมือกับเอกชนในการจัดพื้นที่ใน
ห้างสรรพสิ นค้าซึ่ งเป็ นนโยบายที่ ดีในการเชื่ อมโยงชาวนากับตลาด แต่เป็ นนโยบายที่เป็ นเชิ งรับเป็ นอย่าง
มาก (Passive Policy) เพราะเมื่ อเทศกาลการจัดพื้ นที่ หมดไป ชาวนาหรื อเกษตรกรก็ขาดการเชื่ อมโยงกับ
ตลาดและผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นรัฐต้องมีโครงการและมาตรการเชื่อมโยงชาวนากับตลาดในเชิงรุ ก (Active Policy) ให้มากขึ้น
และต่อเนื่อง เช่น การส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลูกข้าวอินทรี ยใ์ นรู ปแบบต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการของตลาด
การช่ วยเหลื อชาวนาหรื อเกษตรกรพัฒนาการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของตลาด หรื อการ
สนับสนุนให้ชาวนาหรื อเกษตรกรเข้าถึงตลาดสิ นค้าออนไลน์ให้ได้เพราะตลาดออนไลน์กาลังเติมโตมากขึ้น
ประกำรที่ 4 รั ฐควรให้ ชำวนำได้ มีส่วนร่ วมในกำรนำนโยบำยมำปฏิบัติในพืน้ ที่ ในปั จจุบนั ชาวนา
ไม่มีส่วนร่ วมในกระบวนการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ และประเมิ นผลการดาเนิ นโครงการเลย ทั้งที่ โรงการ
เหล่านี้มีผลกระทบต่อชาวนา เช่น
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 การลงทะเบียนเกษตรกรควรจะมีชาวนาเข้าไปร่ วมในกระบวนการลงทะเบียนเกษตรกร
 การประชาคมที่ให้ผนู ้ าชุมชนหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดาเนินการแต่ไม่มีชาวนา
 การส่ งเสริ มพืชหลังนาหรื อการปรับเปลี่ ยนพืชเพาะปลูกที่ ไม่มีชาวนาอยูใ่ นกระบวนการ
กาหนดนโยบาย ทาให้ไม่ตอบความต้องการของชาวนาในพื้นที่ และ
 การบริ หารจัดการน้ าที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามความต้องการของชาวนาในพื้นที่
จากการพูดคุยกับชาวนาผูเ้ ช่านา จะเห็นได้วา่ หลายโครงการหรื อการตัดสิ นใจของหน่วยงานภาครัฐ
ไม่ตรงกับความต้องการของชาวนา ทาให้การนาโครงการไปปฏิบตั ิไม่ประสบความสาเร็ จ นอกจากนี้ ทาให้
เกิ ด ความเหลื่ อ มล้ า ในการเข้าถึ ง โครงการช่ วยเหลื อ อี ก ด้วย การเปิ ดโอกาสให้ ช าวนาได้มี ส่ วนร่ วมใน
กระบวนการนานโยบายไปปฏิบตั ิในพื้นที่จะช่วยให้โครงการของรัฐตอบโจทย์ความต้องการของชาวนาและ
สามารถแก้ไขปั ญหาได้มีประสิ ทธิ ภาพ (ประหยัดงบประมาณและกาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ) และประสิ ทธิ ผล
(แก้ไขปั ญหาได้ตรงจุด)
ประกำรที่ 5 รัฐควรเข้ ำมำช่ วยเหลือกำรปรั บตัวของชำวนำผู้เช่ ำนำอย่ ำงจริงจัง เช่น หากต้องการให้
ชาวนาผูเ้ ช่ านา (และชาวนากลุ่มอื่น ๆ) ปรับเปลี่ ยนการเพาะปลูก ต้องช่ วยเหลือเรื่ องต้นทุนการปรับเปลี่ยน
การเพาะปลูก เช่น ต้นทุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดว้ ย เพราะพืชแต่ละประเภทต้องการลักษระพื้นที่เพาะปลูกที่
แตกต่างกันออกไป พื้นที่นากับพื้นที่พืชไร่ เศรษฐกิจอื่น ๆ มีความแตกต่างกัน
ประกำรที่ 6 รัฐควรสนับสนุนกำรทำเกษตรอินทรีย์ทเี่ ป็ นรู ปธรรมและเหมำะสมกับพืน้ ทีน่ ้ ัน ๆ เช่น
จากการพูดคุยกับชาวนาที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา หากมีชาวนาในพื้นที่ที่ทาเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างจริ งจังจน
สามารถพัฒ นาเทคโนโลยีข องตนเองและเป็ นแบบอย่างให้ ก ับ ชาวนาคนอื่ น ๆ ก็ ค วรยกระดับ ให้ เป็ น
เกษตรกรตัวอย่าง ให้เขาเป็ นแกนนาในการตั้งกลุ่ ม เกษตรอิ นทรี ยแ์ ละสนับ สนุ น เรื่ องปั จจัย เงิ นทุ นและ
เทคโนโลยี ทาให้ชาวนารายนั้นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการทาเกษตรอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รัฐ
ควรเชื่ อ มโยงเกษตรกรเหล่ านี้ กับ สถาบัน การศึ ก ษาหรื อสถาบัน วิจยั ของรั ฐเพื่ อ เกษตรกรเหล่ านี้ เข้าถึ ง
เทคโนโลยีในการพัฒนาเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างเต็มรู ปแบบในอนาคต รวมทั้งยังดูแลเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์จาก
การพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรี ย ์ เช่น การให้ลิขสิ ทธิ์ อนุ สิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั รในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ชี วภาพของตนเอง ซึ่ งสร้ างแรงจู งใจในการต่ อยอดความรู ้ ข องเกษตรกรและท าให้ เทคโนโลยีส ามารถ
กระจายออกไปได้
การสนับสนุนการทาปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชอินทรี ย ์จะช่วยชาวนาที่ทานาเช่าไม่ให้เสี่ ยงโดนหลอก
ให้ซ้ื อปุ๋ ยเคมีและยาปราบศัตรู พืชที่ไม่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาบางราย พบว่าชาวนามักถูกหลอก
ให้ซ้ื อปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชที่ไม่มีคุณภาพซึ่ งมาพบภายหลัง ทาให้เสี ยเงินเป็ นจานวนมหาศาล ดังนั้นการ
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สนับสนุ นการทาปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชชี วภาพที่พฒั นาโดยชาวนาในพื้นที่จะช่ วยลดการพึ่งพาปุ๋ ยและยา
ปราบศัตรู พืชเคมีที่มีราคาแพงลงไปได้ และยังช่วยลดการเอาเปรี ยบชาวนาจากคนภายนอกอีกด้วย

6.3 กำรศึกษำในอนำคต
ประเด็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุ่ มที่ เปราะบาง เช่ น ชาวนาที่ ทานาเช่ า จะกลายเป็ นประเด็น
สาคัญในการท าวิจยั เนื่ องจากทิ ศ ทางการพัฒ นาชนบทในอนาคตจะมุ่งตอบค าถามว่า “จะท าอย่างไรให้
ชาวนาพึ่งพาตนเองได้ในระยะยาว?” โดยรัฐเป็ นผูส้ นับสนุ นแต่ไม่ใช่ผอู ้ ุดหนุ น ดังนั้นโจทย์ของการวิจยั ใน
อนาคตจะเป็ นการวิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถพัฒนาตนเองได้อ ย่างยัง่ ยืน แต่
ต้องเป็ นความยัง่ ยืน บนฐานคิ ดที่ ว่า ชาวนาต้อ งมี ส่ วนร่ วมในกระบวนการการพัฒ นาตามหลัก การของ
ประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม (Participatory Democracy) ที่เปิ ดโอกาสให้ชาวนามีส่วนร่ วมในการกาหนด
นโยบาย การดาเนิ นนโยบาย และการนานโยบายไปปฏิ บตั ิ ในพื้ นที่ โดยมี ช าวนาช่ วยกากับและให้ความ
คิดเห็นในการปรับปรุ งการนานโยบายไปปฏิบตั ิ
การลดความเหลื่ อมล้ าในการเข้าถึ งกฎหมายและโครงการของรัฐบาลเป็ นประเด็นสาคัญในการตั้ง
คาถามงานวิจยั ในอนาคต ระดับการเข้าถึ งกฎหมาย เช่ น พระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังมี
ความแตกต่ างกัน มาก ดังนั้นจะท าอย่างไรที่ จะลดระดับ ความแตกต่ างทางกฎหมายซึ่ ง เป็ นเหตุ ส าคัญ ที่
นาไปสู่ ความเหลื่อมล้ าในด้านอื่น ๆ และทาอย่างไรให้ชาวนาสามารถเข้าถึงกฎหมายด้วยตัวของชาวนาเอง
การขยายพื้นที่การศึกษาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะทาให้เห็นภาพชาวนา
ที่ทานาเช่ามากขึ้น ลักษณะการเช่ านาและการปรับตัวของชาวนาในแต่ละพื้นที่ มีความแตกต่างกันไป การ
ดาเนิ นโครงการช่ วยเหลื อต้องคานึ งถึ งความต้องการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ การวิจยั จะช่ วยภาครัฐและผูท้ ี่ มี
ส่ วนเกี่ยวข้องในการกาหนดโครงการช่วยเหลือในแง่มุมของข้อมูลความต้องการของชาวนาในพื้นที่ หากมี
งานวิจยั ในหลายพื้นที่มาก ๆ เข้า ก็สามารถพัฒนาเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชาวนาและสามารถกาหนด
นโยบายที่อยูบ่ นฐานของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ ง
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามการศึกษาสภาพการเช่านาของชาวนา กรณี ศึกษาจังหวัด
สุ พรรณบุรี ชัยนาท และ พระนครศรี อยุธยา มูลนิธิชีวิตไท และสานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
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กำรศึกษำสภำพกำรเช่ ำนำของชำวนำ กรณีศึกษำในจังหวัด สุ พรรณบุรี ชั ยนำท และพระนครศรีอยุธยำ
มูลนิธิชีวติ ไท และ สำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ ำงเสริมสุ ขภำพ (สสส.)
ส่ วนที่ 1 ทัว่ ไป
เพศ: ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ: …..……ปี
การศึกษา: ( ) ไม่ได้รับการศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) อาชีวศึกษา ( ) อุดมศึกษา
จานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูต้ อบ): ………คน
วัยเด็ก ..........คน วัยเรี ยน…...…คน วัยทางาน………คน
จานวนที่นาที่ถือครอง (รวมของคนในบ้าน): …................................ไร่
จานวนที่นาที่เช่า (รวมของคนในบ้าน): ………………………………ไร่
อาชีพหลัก………………………………….…………….
อาชีพเสริ ม………………………………………
รายได้ต่อปี ยังไม่หกั ค่าใช้จ่าย ( ) ต่ากว่า 100,000 บาท ( ) 100,000 -250,000 บาท ( ) มากกว่า 250,000 บาท
แหล่งรายได้หลักมาจากไหน………….…………………………….…………….…………….…………….
รายจ่าย ต่อเดือน ไม่รวมทานา ................................บาท (ตอบได้มากกว่า 1รายการ)
( ) เงินฌาปณกิจ ( ) ค่าน้ าค่าไฟ ( ) ค่าอาหาร ( ) ลูกเรี ยนหนังสื อ ( ) ส่ งงวดรถ
( ) หนี้นอกระบบ ( ) อื่นๆ ระบุ.........................
การรวมกลุ่ม: ( ) ไม่รวมกลุ่ม ( ) กลุ่มอาชีพ ( ) กลุ่มสหกรณ์ ( ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชน
การเป็ นลูกหนี้สถาบันการเงิน ธกส.และ สหกรณ์: ( ) ไม่เป็ น ( ) เป็ น
ระยะเวลาที่เป็ นหนี้………ปี
ลูกหนี้นอกระบบ: ( ) ไม่เป็ น ( ) เป็ น
ระยะเวลาที่เป็ นหนี้ …………………………ปี
ประเภทของหนี้: ( ) การใช้จ่ายในครัวเรื อน ( ) การศึกษา ( ) ทาการเกษตร ( ) ลงทุน/ค้าขาย
( ) ซื้ อรถยนต์ ( ) อื่น ๆ ระบุ .............................................................
วงเงินที่เป็ นหนี้: ( ) น้อยกว่า 10,000 บาท ( ) 10,000-50,000 บาท ( ) 50,000-100,000 บาท
( ) มากกว่า 100,000 บาท
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ส่ วนที่ 2 สภำพกำรทำนำ
ทานามานานกี่ปี........................................................ปี
พื้นที่นา: ( ) เป็ นพื้นที่ลุ่มรับน้ า ( ) อยูใ่ นเขตที่มีคลองส่ งน้ า ( ) อยูใ่ นเขตที่มีคลองทิ้งน้ า
เครื่ องมือทานา: (ระบุจานวน)
รถไถเดินตาม ……………เครื่ อง ขนาดกี่แรง................................
รถแทรกเตอร์ ……………คัน
เครื่ องสู บน้ า ……………………………………. ท่อสู บน้ า……………………
ขลุบ……….. ลูกควักหรื อลูกจิ้ม…………/กล่องลูบ
เทือก……………….…
เครื่ องหว่านข้าว …………………………………….
เครื่ องหว่านปุ๋ ย …………………………………..….
เครื่ องฉี ดยาสะพายหลัง/ปั้ มฉี ดยา …………………………………….
รถเกี่ยวข้าว ………………………….
รถอีแต๋ น …………………………………….
รถหกล้อ ……………………………………………………...
แรงงานที่ทานาในครัวเรื อน ……………………………………คน
การใช้แรงงาน: ( ) ทาเองทั้งหมด ( ) ทาเองและจ้างบางส่ วน ( ) จ้างทั้งหมด
ระบุ จ้างทาอะไรบ้าง…………………………………………………........................................................
รับจ้างทานาคนอื่นด้วยหรื อไม่: ( ) ไม่ ( ) ย่านา/ทาเทือก ( ) หว่านข้าว/ หว่านปุ๋ ย/ฉี ดยา
( ) เกี่ยวข้าว/ขนข้าว
ต้นทุนการทานา………………………………บาท/ไร่
ผลผลิตข้าวต่อไร่ …………………………กิโลกรัม
ราคาข้าวที่ขายได้ฤดูที่ผา่ นมา …………………………………….บาท/ตัน
ทานากี่รอบใน 1 ปี ………………………………………รอบพันธุ์ขา้ วที่ปลูก …………………………....
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ส่ วนที่ 3 สภำพกำรเช่ ำนำ
เช่าทานามานานกี่ปี…………………………………………….ปี
อัตราค่าเช่านา: ( ) จ่ายเป็ นเงินสดต่อรอบ…………บาท ( ) จ่ายเป็ นเงินสดต่อปี ……….บาท
( ) คิดเป็ นปริ มาณข้าวต่อไร่ …………………….ถัง/ไร่
เคยมีการขึ้นค่าเช่านามากี่ครั้ง: ( ) ไม่เคย ( ) เคยขึ้น 1 ครั้ง ( ) เคยขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง
การทาสัญญาเช่า ( ) ปากเปล่า ( ) มีสัญญาเช่า ( ) มีท้ งั ปากเปล่าและมีสัญญาเช่า
ระยะเวลาเช่าที่ระบุในสัญญา: ……………………………………ปี
เจ้าของนาเช่า: ( ) ญาติ ( ) เพื่อนบ้าน ( ) ไม่ใช่ญาติ แต่รู้จกั ( ) ไม่ใช่ญาติ ไม่รู้จกั
( ) เถ้าแก่ /นายทุน รู ้จกั ( ) เถ้าแก่ /นายทุน ไม่รู้จกั
การปรับปรุ งพื้นที่นาเช่า: ( ) ปลูกปอเทือง/หว่านถัว่ ( ) ยกร่ อง ( ) ขุดบ่อ ( ) ไม่มี
เจ้าของนาระบุชนิ ดของพืชที่ปลูกหรื อไม่: ( ) ไม่ระบุ ( ) ระบุ…….
เจ้าของนาเคยบอกจะขายที่: ( ) ไม่เคย ( ) เคย
มีความรู้เรื่ อง พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พศ. 2559: ( ) ไม่ทราบ ( ) ทราบ
อยากจะเลิกทานาเช่าหรื อไม่: ( ) ไม่เลิก ( ) ไม่แน่ใจ ( ) อยากเลิก
เหตุผล ระบุ……………………… ………………………………………
คิดว่าถ้าทานาเช่า จะทานาอินทรี ยไ์ ด้หรื อไม่: ( ) ไม่ได้ ( ) ได้
ระบุ เหตุผล………………………………………………………………………………
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ส่ วนที่ 4: ควำมช่ วยเหลือจำกโครงกำรของหน่ วยงำนภำครัฐ
โครงกำรช่ วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน

ทรำบว่ ำมี ทรำบว่ ำมี
โครงกำร โครงกำร แต่
และเข้ ำ
ไม่ ได้ เข้ ำร่ วม
ร่ วม

ทรำบว่ ำมี
โครงกำร
แต่ ไม่ มี
โครงกำร
เข้ ำมำใน
พืน้ ที่

ไม่ ทรำบว่ ำ
มีโครงกำร

1.โครงการส่ งเสริ มการใช้ เมล็ ด พัน ธุ์ ข ้ า วหอมมะลิ
คุณภาพดี
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่
3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี
5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาลนาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่ ว ยเหลื อ การเก็ บ เกี่ ย วและปรั บ ปรุ ง
คุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
โครงกำรช่ วยเหลือเกษตรกรในอดีต
1. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเกี่ยว)
2. โครงการรับจานาข้าวเปลือก
3. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

เข้ ำร่ วม

ไม่ ได้ เข้ ำร่ วม

ไม่ ระบุ
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ส่ วนที่ 5: ควำมพึงพอใจในโครงกำรช่ วยเหลือเกษตรกร
โครงกำรช่ วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน

น้ อย

ปำน
กลำง

มำก

เฉยๆ

1. โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่
3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
4.โครงการประกันภัยข้าวนาปี
5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาลนาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ถัว่ ปอเทือง
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่ ว ยค่ า เก็ บ เกี่ ย วและปรั บ ปรุ งคุ ณ ภาพไร่ ล ะ
1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
โครงกำรช่ วยเหลือเกษตรกรในอดีต
1. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเกี่ยว)
2. โครงการรับจานาข้าวเปลือก
3. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

น้ อย

ปำน
กลำง

มำก

เฉย ๆ
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