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บทที่ 1
บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาความเหลื่อมล้าอยูํคูํกับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน หนึ่งในปัจจัยที่ทาให๎เกิดความเหลื่อมล้าใน
สังคม ก็คือความเหลื่อมล้าในการถือครองทรัพย์สิน ที่ดินเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง และเป็นปัจจัยการผลิตที่
สาคัญ งานวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุล (2557) พบวํา ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้าในการถือครองที่ดิน
คํอนข๎างสูง ผู๎ที่มีที่ดินถือครองสูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์ ถือครองที่ดินที่มี เอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินมากถึง 1
ใน 4 ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมด หากเปรียบเทียบผู๎มีที่ดินถือครอง 10 เปอร์เซ็นต์บนสุดกับ 10 เปอร์เซ็นต์
ลํางสุด จะมีจานวนที่ดินถือครองตํางกันถึง 855 เทํา ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต๎องหาแนวทางในการ
กระจายการถือครองที่ดินให๎เกิดความเป็นธรรมมากขึ้น
ในหลายประเทศได๎มีการปฏิรูปที่ดิน (land reform) เชํน ประเทศญี่ปุน เกาหลีใต๎ ไต๎หวัน และจีน
เป็นต๎น แตํในประเทศไทยไมํได๎มีการปฏิรูปที่ดินอยํางแท๎จริง ทาให๎การขาดแคลนที่ดินทากินและอยูํอาศัย และ
ความเหลื่ อมล้ าในการถือครองที่ดิน ยั งคงเป็นปัญหาที่ดารงอยูํควบคูํกับสั งคมไทยมาเป็นเวลานาน และ
จาเป็นต๎องหาแนวทางแก๎ไขที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอไป
การปฏิรูปที่ดินจะทาให๎เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช๎ที่ดินมากขึ้น และทาให๎เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม เนื่องจากจะมีการจัดสรรทรัพยากรใหมํระหวํางผู๎เป็นเจ๎าของที่ดินและผู๎ที่ต๎องการใช๎ประโยชน์ในที่ดิน
มีการนาที่ดินที่ถูกทิ้งร๎างมาใช๎ประโยชน์มากขึ้น กํอให๎เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช๎ที่ดิน นอกจากนั้น การ
ปฏิรูปที่ดินยังทาให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินให๎เป็นธรรมมากขึ้น ลดการกระจุกตัวของการถือครอง
ที่ดิน และลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
แนวทางในการปฏิรูปที่ดินจาแนกได๎ดังนี้
1. การใช๎กลไกตลาด (market mechanism) เชํน การจัดเก็บภาษีที่ดิน และธนาคารที่ดิน เป็นต๎น
2. การแทรกแซงโดยรัฐบาล (government intervention) เชํน การจากัดการถือครองที่ดิน การยึด
ที่ดินคืนเป็นของรัฐ และการแจกจํายเอกสารสิทธิ์ เป็นต๎น
3. การอาศัยชุมชนเป็นพื้นฐาน (community-based) เชํน โฉนดชุมชน และธนาคารที่ดินชุมชน
เป็นต๎น
ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่สาคัญ และมีความสาคัญตํอการดารงชีวิตของประชาชนจานวนไมํน๎อย หาก
ไมํมีที่ดินก็เสมือนขาดเครื่องมือในการทากินและหารายได๎มาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่กลไกหนึ่งของภาครัฐใน
การแก๎ปั ญหาการไมํมีที่ดิน กิน ของประชาชน ทาให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงที่ดินและเป็นเจ๎าของที่ดินได๎
อยํางเชํน ธนาคารที่ดินในระดับประเทศ ยังไมํเป็นรูปธรรมและยังมีการถกเถียงกันอยูํวํา ควรมีการจัดองค์กร
ในรูปแบบใด จึงมีความจาเป็นที่จะต๎องศึกษาถึงทางออกในระดับชุมชน โดยศึกษาถึงบทบาทของธนาคารที่ดิน
ชุมชนในการทาหน๎าที่ดังกลําว
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การขาดแคลนที่ดินในบริบทของพื้นที่กรณีศึกษา
1.2.2 เพื่อศึกษากระบวนการรวมกลุํม ศักยภาพและข๎ อจากัดของการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดิน
ชุมชนใน 2 พื้นที่
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในระดับพื้นที่และ
ระดับนโยบาย
1.3 วิธีการศึกษา
1.3.1 ทบทวนและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับธนาคารที่ดิน สถาบันการเงินชุมชน กับการแก๎ไข
ปัญหาการขาดแคบนที่ดินของเกษตรกรในการผลิตอาหาร
1.3.2 เก็บ รวบรวามข๎อมูลเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึ ก
คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกลุํม และผู๎ที่เกี่ยวข๎อง เพื่อประกอบการวิเคราะห์ข๎อมูล
1.3.3 วิเคราะห์แนวคิด รูป แบบ กระบวนการบริหารจัดการกลุํมของกองทุนธนาคารที่ดิน และสถาบัน
การเงินชุมชน ที่เอื้อประโยชน์ตํอการเข๎าถึงที่ดินของสมาชิก เพื่อนาไปสูํการผลิตอาหารที่ยั่งยืน รวมทั้งโอกาส
และข๎อจากัดของกลุํม
1.3.4 สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพื่อการผลิต อาหารที่ยั่งยืนใน
ระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
1.4 ขอบเขตของการศึกษา
พื้นที่ในการศึกษา 2 พื้นที่ คือ
1.4.1 กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา
1.4.2 กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1.5.1 ชุดความรู๎แนวคิดธนาคารที่ดินชุมชนเพื่อการผลิตที่ยั่งยืน ในบริบทพื้นที่กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา
และจังหวัดฉะเชิงเทรา
1.5.2 รูปแบบ กระบวนการรวมกลุํม และแบบแผนในการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนเพื่อ
การผลิตที่ยั่งยืน ที่สามารถนาไปใช๎ในวงกว๎าง
1.5.3 ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพื่อการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โอกาสใน
การรักษาที่ดินของเกษตรกร ในระดับพื้นที่และระดับนโยบาย
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บทที่ 2
ความเป็นมาของกองทุนที่ดินและธนาคารที่ดินในประเทศไทย
ในบทนี้จะกลําวถึงบทบาทและเปูาหมายในการดาเนินงานของธนาคารที่ดิน พัฒนาการของกองทุน
ที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย และความเป็นมาของธนาคารที่ดินในประเทศไทย
2.1 “ธนาคารที่ดิน” คืออะไร
“ธนาคารที่ดิน”1 เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินให๎เกิดความเป็น
ธรรมขึ้นในสังคม ธนาคารที่ดินเป็นกลไกที่จะชํวยแก๎ปัญหาความล๎มเหลวของตลาด ซึ่งเกิดจากการผูกขาดใน
ตลาดที่ดิน ทาให๎เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินจานวนมากในคนบางกลุํมที่มีความมั่งคั่งเทํานั้น โดย
ธนาคารที่ดินจะทาหน๎าที่ในการกระจายการถือครองที่ดินมายังผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจนที่ต๎องการที่ดินเพื่ อทา
กินหรืออยูํอาศัย เพื่อให๎คนกลุํมนี้ได๎มีโอกาสเข๎าใช๎ประโยชน์ในที่ดินหรือเป็นเจ๎าของที่ดิน
การดาเนินงานของธนาคารที่ดิน อาจจะเป็นองค์กรสาธารณะ ที่ไมํแสวงหากาไร หรืออาจจะเป็น
องค์กรของเอกชน ทาธุรกิจเพื่อแสวงหากาไร เปูาหมายในการดาเนินงานของธนาคารที่ดิน สามารถจาแนกได๎
ดังนี้
1. เพื่อกระจายการถือครองที่ดิน (land distribution) เป็นการแก๎ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน (land
concentration)
2. เพื่อรวบรวมที่ดินให๎เป็นแปลงใหญํ (land consolidation) เป็นการแก๎ไขปัญหาการกระจัดกระจายของ
ที่ดิน (land fragmentation) เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
3. เพื่อการจัดผังเมือง (urban planning)
ที่ดินที่จะนามาจัดการในธนาคารที่ดิน เป็นได๎ทั้งที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน โดยที่ดินของรัฐ
นามาดาเนินการในลักษณะของการให๎ประชาชนเชํา เพื่อทาประโยชน์ (ประชาชนไมํสามารถเป็นเจ๎าของได๎)
สํวนที่ดินของเอกชน นามาดาเนิ นการในลั กษณะของการให๎เชําหรือเชําซื้อ โดยผู๎ที่เชําซื้อจะสามารถเป็น
เจ๎าของที่ดินได๎ตํอไป
งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงธนาคารที่ดินที่มีบทบาทในการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการแก๎ไขปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดิ นในประเทศไทย และปัญหาการไมํมีที่ดินทากินหรือ
อยูํอาศัยของผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจน การที่จะบรรลุเปูาหมายในการกระจายการถือครองที่ดินนั้น ต๎องอาศัย
เครื่องมือหลายอยํางประกอบกัน เชํน ธนาคารที่ดิน ภาษีที่ดิน และโฉนดชุมชน

1

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและธนาคารที่ดินในตํางประเทศใน คุปต์ พันธ์หินกอง. (2555). องค์ความรู้ เรือ่ งธนาคารที่ดิน. ชุด
หนังสือ การสารวจองค์ความรูเ๎ พื่อการปฏิรปู ประเทศไทย.
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2.2 พัฒนาการกองทุนที่ดินในประเทศไทย
ประเทศไทยมีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและการแก๎ไขปัญหาให๎กับเกษตรกรและผู๎
ยากจนมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งพอสรุปได๎ดังนี้ (ดูตารางที่ 2.1 ประกอบ)
2.2.1 การจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับการจัดหาที่ดิน
แนวคิดการกระจายการถือครองที่ดินมีความสาคัญนับตั้งแตํ หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.
2475 เป็นต๎นมา ดังที่ได๎มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนสาหรับ
การจัดหาที่ดินหลายฉบับ ดังนี้
- พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 เพื่อให๎กรมสหกรณ์สามารถจัดตั้งนิคมสหกรณ์ และให๎
สมาชิกสหกรณ์สามารถครอบครองและทาประโยชน์ในที่ดิน
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2485 โดยให๎อานาจรัฐบาลในการจัดตั้งนิคม เพื่อให๎
ประชาชนมีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํง ในเขตที่ดินที่ได๎หวงห๎ามไว๎ตามกฎหมาย
เมื่อผู๎ที่เข๎าครอบครองที่ดินในนิคม ได๎ทาประโยชน์ในที่ดิน จะได๎รับหนังสือแสดงวํา ได๎ทาประโยชน์ใน
ที่ดินนั้นแล๎ว และมีสิทธิที่จะขอรับโฉนดแผนที่ หรือตราจองที่ตราวํา “ได๎ทาประโยชน์แล๎ว” หรือขอ
คารับรองจากเจ๎าหน๎าที่ และที่ดินดังกลําวพ๎นจากการเป็นที่หวงห๎าม
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ให๎รัฐบาลจัดตั้งนิคม เพื่อให๎
ประชาชนได๎มีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํงในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินสงวนหวงห๎าม
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให๎รัฐบาลมีอานาจในการจัดที่ดินของรัฐ เพื่อให๎
ประชาชนได๎มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํงในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมสร๎าง
ตนเองและนิ คมสหกรณ์ หากสมาชิกนิคมทาตามเงื่อนไขของรัฐ ก็จะได๎รับหนังสื อรับรองการทา
ประโยชน์ ซึ่งสามารถนามาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการทาประโยชน์สาหรับที่ดินนั้นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได๎
- ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพื่อจัดให๎แกํเกษตรกร
ตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งอาจนับได๎วํา การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนนี้ ทาให๎แนวคิดและมาตรการด๎าน
เงินกองทุนที่ดินมีความชัดเจนขึ้น และนามาสูํการปฏิบัติ โดยเป็นกลไกสาคัญ ให๎เกษตรกร ชาวนา
ชาวไรํมีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
- โครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร (พฤษภาคม 2513) สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2513 ดร.
ไชยยงค์ ชูชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในขณะนั้น ได๎ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกร
(โดยเฉพาะในภาคกลาง) และได๎เสนอโครงการปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและการจัดรูปที่ดินขึ้น
เพื่อกาหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2513 อนุมัติให๎
เริ่มดาเนินการปฏิรูปที่ดิน เพื่อแก๎ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม แม๎วําข๎อเสนอของกรมพัฒนาที่ดิน ยังไมํ
เกิดการปฏิรู ปที่ดินในประเทศไทย แตํรัฐบาลก็มีความสนใจในปัญหาที่ทากินของเกษตรกรมากขึ้น
และมี การจั ด ตั้ง โครงการกองทุ น เพื่ อ จั ดหาที่ ดิ นให๎ กั บเกษตรกรขึ้ น โดยจัด หาที่ดิ น แปลงใหญํ ที่
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เหมาะสมแกํก ารเกษตรมาจั ดสรรให๎ เกษตรกร ซื้ อผํ อ นสํ งภายใน 15 – 20 ปี นอกจากนี้
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได๎แตํงตั้งคณะทางานเพื่อพิจารณาการปฏิรูปที่ดิน โครงการกองทุน
ฯ ได๎นามาสูํการจัดตั้งสหกรณ์การเชําซื้อที่ดินซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของกรมสํงเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ และได๎ยุบกองทุนฯ ไปในปี พ.ศ. 2540
- ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพื่อจัด ที่ดินให๎แกํเกษตรกร พ.ศ. 2514 เพื่อเป็นงบประมาณ
ให๎กับโครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร ซึ่งมีการขอตั้งงบประมาณเป็นสองระยะคือ ในปี
พ.ศ. 2514 - 2515 และ ปี พ.ศ. 2516 - 2519
- ระเบี ย บกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎ว ยเงินทุนหมุนเวียนจั ดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2518 ของกรม
สํงเสริมสหกรณ์ เพื่อจัดสรรให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ โดยกรมสํงเสริมสหกรณ์นาเงินทุน
หมุนเวียนนี้ไปจัดซื้อที่ดินให๎สหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม สหกรณ์การเกษตรกร สหกรณ์การประมง
และสหกรณ์บริการ เพื่อนาไปจัดให๎สมาชิกของสหกรณ์เชําหรือเชําซื้อ
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ.ศ.
2519 เกิดขึ้นภายหลังการประกาศใช๎ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพื่อจัดหาที่ดิน
ให๎แกํชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง โดยให๎สานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรีเปิดบั ญชี
ไว๎ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลาง กระทรวงการคลั ง ที่ ค ลั ง จั ง หวั ด และที่ ค ลั ง อ าเภอ เรี ย กวํ า “บั ญ ชี เ งิ น ทุ น
หมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ ” ในปี พ.ศ. 2520 กองทุนฯ ได๎มีการแก๎ไขเพื่อ
ขยายวัตถุประสงค์ให๎ครอบคลุม “คําใช๎จํายอื่นที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจํายเป็นพิ เศษเฉพาะราย”
ซึ่ง เป็ น ลั กษณะเดํน ของกองทุ น ดัง จะเห็ น ได๎ จ ากกองทุ นหมุ นเวีย นที่ อ ยูํภ ายใต๎ ส านั กปลั ด ส านั ก
นายกรัฐมนตรีในระยะตํอมา รัฐบาลใช๎แก๎ปัญหาเกษตรกร ชาวนาชาวไรํ ที่ออกมาเดินขบวน ชุมนุม
ประท๎วงในทุกมิติ ทั้งปัญหาหนี้สิน ที่ดินทากิน ราคาพืชผลตกต่า ฯลฯ จนมีการกลําววํา มีลักษณะ
คล๎าย “รถดับเพลิง”
- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู๎
เป็นสมาชิกนิคมสร๎างตนเอง และสมาชิกนิคมสหกรณ์
2.2.2 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไรํภายใต๎ “สหพันธ์ชาวนาชาวไรํ
แหํงประเทศไทย” รัฐบาลชุดนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และรัฐบาลชุด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการเพื่อชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สิน สหพันธ์ชาวนาชาวไรํแหํงประเทศไทย
นับเป็นพลังสาคัญที่กดดันให๎สภานิติบัญญัติแหํงชาติผํานรํางพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2518 และมีการระบุให๎จัดตั้ง “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” ในกระทรวงการคลัง เพื่อเป็น
ทุ น หมุ น เวี ย นและใช๎ จํ า ยเพื่ อ การปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ เกษตรกรรม ซึ่ ง อยูํ ภ ายใต๎ ส านั ก งานปฏิ รู ป ที่ ดิ น เพื่ อ
เกษตรกรรม โดยมี ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ เป็นเลขาธิการคนแรก
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2.2.3 กองทุนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและการกู้ยืม
รัฐบาลมีการออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน
ซึ่งมีความเกี่ยวข๎องกับการแก๎ปัญหาด๎านที่ดินหลายฉบับ ดังตํอไปนี้
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ. 2528
เพื่อให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนในด๎านที่ดินและหนี้สิน
- ระเบี ยบสานักนายกรัฐ มนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิ นเดิ มของเกษตรกรที่
ยากจน พ.ศ. 2533 รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได๎อนุมัติงบประมาณสาหรับเป็นกองทุน
ชํวยเหลือ จานวน 75 ล๎านบาท2
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนด๎านหนี้สิน
และที่ดิน พ.ศ. 2536 รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ได๎จัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมให๎อีกจานวน 1,390
ล๎านบาท และขยายวัตถุประสงค์ในการชํวยเหลือให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เพื่อแก๎ไขปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ3
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู๎ยืมแกํเกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ.
2546 เป็ น ผลมาจากการรวมเงิน ทุ นและกองทุนหมุนเวียน 3 กองทุน 4เป็นกองทุนเดียว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 และมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได๎มีการโอนงานชํวยเหลือเกษตรกร
และผู๎ยากจน ที่เดิมสังกัดสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี มาสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และปรับปรุงโครงสร๎างคณะกรรมการชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน (กชก.) ใหมํให๎
สอดคล๎องกับโครงสร๎างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนฯ นี้ให๎ความชํวยเหลือทั้ง
ด๎านหนี้สิน การรักษากรรมสิทธิ์ ในที่ดิน และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเปิดรับหนี้ของเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

2

ผลการดาเนินงานตั้งแตํวันที่ระเบียบฯ ใช๎บังคับ (วันที่ 5 ธันวาคม 2533) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 สามารถให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรที่ยากจน จานวน 706 ราย จานวนเงินที่อนุมัติให๎กู๎ 85,205,885 บาท จานวนที่ดินที่ได๎รับการชํวยเหลือ
เนื้อที่ 12,978 ไรํ
3
ผลการดาเนินงานตั้งแตํวันที่ระเบียบฯ ใช๎บังคับ (วันที่ 1 ตุลาคม 2536) ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2543 กองทุนหมุนเวียนฯ
สามารถให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน จานวน 12,052 ราย จานวนเงินที่อนุมัติให๎กู๎ 1,590,821,905 บาท จานวน
ที่ดินที่ได๎รับการชํวยเหลือเนื้อที่ 13,372 ไรํ
4
เงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกรและผูย๎ ากจน, กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และ
กองทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนด๎านหนี้สินและที่ดิน
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ตารางที่ 2.1: พัฒนาการกองทุนที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย

ปี พ.ศ.

พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน

หน่วยงาน

2483

พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. กรมสหกรณ์
2483

2485

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. 2485
กระทรวงเกษตราธิการ
กระทรวงสาธารณสุข

2504

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กระทรวงมหาดไทย
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504
กระทรวงสหกรณ์

2511

พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพื่อการครองชีพ กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ
พ.ศ. 2511
(กรมสหกรณ์ที่ดิน)
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550)

กระทรวงมหาดไทย (กรม
ประชาสงเคราะห์)

2512

ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อ
ที่ดิน พ.ศ. 2512

กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ
(กรมสหกรณ์ที่ดิน)

2514

ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุน กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ
เพื่อจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พศ. 2514. (กรมสหกรณ์ที่ดิน)

2518

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วํา กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พศ. . (กรมสํงเสริมสหกรณ์)
2518

2518

พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ .ศ.2518 จัดตั้งกองทุน
“กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม”

กระทรวงการคลัง
สานักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม
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ปี พ.ศ.
2519

2528

พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน

หน่วยงาน

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
เงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดิน
ชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ.ศ. 2519

สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
เงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกร
และผู๎ยากจน พ .ศ.2528

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543)
2533

2536

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน
เดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543)

ชุณหะวัณ)

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
กองทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือ
เกษตรกรและผู๎ยากจนด๎านหนี้สินและ
ที่ดิน พ .ศ.2536

สานักงานปลัดสานัก
นายกรัฐมนตรี

(รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย

(รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย)

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 3
พ.ศ. 2543)
2546

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย
สานักงานปลัดกระทรวงเกษตร
กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู๎ยืมแกํ
และสหกรณ์
เกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ. 2546 เป็น
การรวมกองทุน 3 กองทุนเข๎าด๎วยกัน
(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2551 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561)
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2.3 เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย
นโยบายเรื่องธนาคารที่ดินได๎มีการกลําวถึง และมีการผลักดันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2512
กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติได๎ออก “ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน” ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพื่อ
จัดให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็นระยะแรกที่รัฐบาลมีแนวคิดและมาตรการด๎านเงินกองทุนที่ดิน ซึ่ง
จะทาให๎เกษตรกรชาวนาชาวไรํมีที่ดิน ทากินเป็นของตนเอง และนามาสูํการปฏิบัติอยํางชัดเจน ตํอมาเงินทุน
หมุนเวียนนี้ได๎ถูกยกเลิก และได๎มีการออก “ระเบียบกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน
จัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2518” ของกรมสํงเสริมสหกรณ์ เพื่อจัดสรรให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ขึ้นมาแทน
ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2513 ได๎มีการจัดตั้ง “โครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร” เพื่อ
ใช๎ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญํเหมาะสมแกํการเกษตรมาจัดสรรให๎เกษตรกรซื้อผํอนสํงภายใน 15 – 20 ปี
ตํ อ มาได๎ มี ก ารออก “ระเบี ย บเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นกองทุ น เพื่ อ จั ด ที่ ดิ น ให๎ แ กํ เ กษตรกร พ.ศ. 2514” โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อจัดหาที่ดินให๎แกํเกษตรกร โครงการนี้ได๎นามาสูํการจัดตั้งสหกรณ์การเชําซื้อที่ดินซึ่งอยูํภายใต๎
การดูแลของกรมสํงเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และได๎ยุบกองทุนฯ ไปในปี 2540
ในปี 2518 สหพันธ์ชาวนาชาวไรํแหํงประเทศไทย เป็นพลังสาคัญที่กดดันให๎สภานิติบัญญัติแหํงชาติได๎
ผํานพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และตํอมาได๎มีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ขึ้น
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก องทุ น ที่ อ ยูํ ภ ายใต๎ ก ารก ากั บ ดู แ ลโดยนายกรั ฐ มนตรี คื อ “ระเบี ย บส านั ก
นายกรั ฐ มนตรี วํา ด๎ว ยเงิน ทุน หมุ น เวีย น กองทุ นจั ดหาที่ ดิน ชํว ยเหลื อชาวนาชาวไรํ พ.ศ. 2519” โดยมี
วัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อจัดหาที่ดินให๎แกํชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง
แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยได๎ปรากฏชัดเจนขึ้น นับแตํมีการจัดตั้งกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในปี 2518 ภายใต๎ความดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีความมุํงหวังที่จะขยาย
เป็นธนาคารที่ดินในอนาคต ในเดือนพฤษภาคม 2521 มีการจัดตั้งคณะทางานรํวมระหวํางสานักงานปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อศึกษาแนวทาง
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ผลของการศึกษาเห็นสมควรให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น โดยอยูํรํวมกับ ธ.ก.ส.
และคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522 ให๎ปรับปรุง รําง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ....... และรําง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ....... ให๎สอดคล๎องกัน เมื่อวันที่ 9
มิถุนายน 2523 ได๎มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาธนาคารที่ดินขึ้น และได๎มีการเสนอแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินไว๎ 5 รูปแบบ คือ
1. จัดตั้งขึ้นใหมํเป็นเอกเทศแบบรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ์
2. จัดตั้งขึ้นใน ธ.ก.ส. โดยแบํงเป็น 2 ลักษณะคือ รวมกับ ธ.ก.ส. โดยแท๎จริงทั้งเงินทุนและคําใช๎จําย และตั้งใน
ธ.ก.ส. แบบกึ่งอิสระจาก ธ.ก.ส. หรือเป็นสํวนหนึ่งของ ธ.ก.ส. แตํแบํงทุนและคําใช๎จํายเป็นคนละสํวนกัน
3. จัดตั้งจากกองทุน ส.ป.ก. ในลักษณะกึ่งราชการ กึ่งรัฐวิสาหกิจ
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4. จั ด ตั้งเป็ น รู ป ธรรมนามธรรม (ไมํมี ตัว ตน) หรือ รูปแบบคณะกรรมการโดยมี ส.ป.ก.ทาหน๎าที่ เป็น ฝุ า ย
เลขานุการ
5. เพิ่มอานาจหน๎าที่ ส.ป.ก. โดยไมํต๎องจัดตั้งอะไรใหมํ เพียงแตํต๎องพิจารณาแก๎กฎหมาย และกาหนดนโยบาย
และมาตรการเสริมขึ้นใหมํ
วันที่ 14 สิงหาคม 2524 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการเชําที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524
ตํอมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติได๎มีมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น
ภายใต๎การบริหารงานของ ธ.ก.ส. โดยให๎ดาเนินการทั้งในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะรัฐมนตรีรั บ
หลักการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2525 หลั งจากนั้น คณะกรรมการพัฒ นาชนบท
แหํงชาติได๎มอบให๎คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู๎ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
นอกจากการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได๎มีการกาหนดให๎เรํงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการ
ปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน
วันที่ 13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดิน ในสํวน
ของแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ และให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาแผนปฏิบัติ
การเป็นเวลา 5 ปี โดยมอบหมายให๎ ธ.ก.ส. ทาหน๎าที่เป็นหนํวยสนับสนุนทางการเงินแกํการปฏิรูปที่ดินตาม
แผนนี้ในรูปของ “กองทุนที่ดิน ” ตํอมาในปี 2535 ได๎จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพื่ อชํวยเหลือ
เกษตรกรจานวน 1,000 ล๎านบาท โดยให๎ ธ.ก.ส. ใช๎เงินจานวนนี้ตลอดจนดอกผลที่ได๎ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของกองทุนที่ดิน เพื่อเป็นรากฐานรองรับการจัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” ขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายในเวลา 5 ปี และในวันที่ 8 เมษายน 2535 ได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 โดยให๎มีกองทุนขึ้นในธนาคาร เรียกวํา “กองทุน
ที่ดิน” เพื่อให๎ความชํวยเหลือในด๎านการให๎เงินกู๎แกํเกษตรกรเพื่อนาไปจัดหาที่ดินทากิน พัฒนาที่ดิน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมายวําด๎ว ยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให๎ ผู๎ จัดการ
ธนาคารเป็นผู๎บริหารกองทุนที่ดินตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินกาหนด และแยก
การดาเนินงานออกตํางหากจากการดาเนินงานตามปกติของธนาคาร
วัน ที่ 18 พฤษภาคม 2542 คณะรั ฐมนตรีอนุมัติแผนเพิ่ มประสิ ทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2
(2540 - 2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ อนุมัติให๎ดาเนินงานในรูปกองทุนที่ดินตํอไป โดย
รํวมกันรับผิดชอบระหวําง ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. เพื่อปูองกันและแก๎ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งจะสํงผลถึงการแก๎ไข
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมให๎ดีขึ้นด๎วย สาหรับแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 (2540 - 2544)
เป็ นการดาเนิ นงานตามมติคณะรั ฐมนตรี (13 สิงหาคม 2534) เพื่อแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินทากินให๎ แกํ
แรงงานรับจ๎างทางการเกษตร เป็นการให๎ความชํวยเหลือในด๎านการให๎กู๎เงินแกํแรงงานรับจ๎างทางการเกษตร
เพื่อนาไปจัดหาที่ดิน พัฒนาที่ดิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตน ตามกฎหมายวําด๎วยการปฏิรูปที่ดิน
เพื่อ เกษตรกรรม โดยได๎รั บ อนุ มัติ เงิ น จากกองทุน รวมเพื่ อชํ ว ยเหลื อเกษตรกรและดอกผลไปใช๎ป รับ ปรุ ง
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ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของ “กองทุนที่ดิน” เพื่อเป็นฐานรองรับการจั ดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายใน 5 ปี โดยมอบหมายให๎ ธ.ก.ส. ทาหน๎าที่เป็นหนํวยสนับสนุนทางการเงินตามแผนนี้
วันที่ 4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายและแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตามที่
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ ซึ่งรวมทั้งสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน การ
ดาเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มระบบภายในวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยใน
ระยะยาวจาเป็นต๎องดาเนินการควบคูํกับการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ซึ่งจะทาให๎การปฏิรูปการจัดทรัพย์สินของ
ประเทศเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่องแนวทางการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนและการปฏิรูปที่ดิน ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
เสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รายงานความก๎าวหน๎าในการดาเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุนประเภทที่ดิน ให๎แกํคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ
ในสมัยรัฐบาลของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได๎มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25545 ขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วัตถุประสงค์
หลักของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) คือ เพื่อดาเนินการให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่
เป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช๎ประโยชน์ในที่ดินอยํางเหมาะสม แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและการไมํ
สามารถเข๎าถึงที่ดินของเกษตรกรรายยํอยและผู๎ยากจน และยกรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน เพื่อจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน ให๎แล๎วเสร็จภายในเวลา 5 ปี หลังจากนั้น บจธ. ก็จะยุติการดาเนินการ หรือหากในกรณีที่ไมํ
สามารถดาเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินได๎ภายในระยะเวลา 5 ปี ให๎รัฐมนตรีประกาศยุบเลิกสถาบันนี้ในราช
กิจจานุเบกษา
บจธ. เป็นองค์กรที่ทาหน๎าที่จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ดินของหนํ วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และเอกชนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพื่อนามาจัดให๎เกษตรกร ผู๎ยากจน หรือผู๎
ประสงค์จะใช๎ประโยชน์ในที่ดินได๎เชํา เชําซื้อ หรือเข๎าทาประโยชน์ และสนับสนุนทางการเงินแกํการปฏิรูป
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
แม๎ บจธ. จะได๎รับเงินงบประมาณประจาปี พ.ศ. 2555 มาทั้งสิ้น 775,282,600 บาท แตํปัญหาความ
ขัดแย๎งทางการเมืองทาให๎การแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวมทั้งการ
ดาเนินงานของ บจธ. ลําช๎า แตํตํอมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได๎มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25596 เพื่อขยายระยะเวลาในการยุบเลิก
สถาบันจาก 5 ปี เป็น 8 ปี หลังจากนั้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการรํางพระราชกฤษฎีกาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.... และการ
5

ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. เลํม 128 ตอน
ที่ 33 ก. วันที่ 10 พฤษภาคม 2554.
6
ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศสานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559. เลํม 133 ตอน 51 ก หน๎า 1-8. 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559.
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ดาเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยมีการขยายระยะเวลาดาเนินการของสถาบันฯ ออกไปคราวละ 1 ปี แตํไมํ
เกิน 3 ปี ซึ่งขึ้นกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแตํละปี นอกจากนั้น ได๎ให๎ บจธ. รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและ
สํงเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาดาเนินการตํอไปด๎วย
ในการจัดทารํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินนั้น สภาปฏิรูปแหํงชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษา
ธนาคารที่ ดิ น และรํ า งพระราชบั ญ ญั ติ ธ นาคารที่ ดิ น พ.ศ.... เมื่ อ วั น ที่ 9 มิ ถุ น ายน 2558 เพื่ อ น าเข๎ า สูํ
กระบวนการรํางกฎหมายและเสนอแกํสภานิติบัญญัติแหํงชาติ และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได๎มีการนา
เรื่องเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจ ารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข๎อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูปในวันที่ 8
กันยายน 2558 และมอบหมายให๎ บจธ. รํวมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงานหลักในการประชุมหารือกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข๎อเสนอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม
2559 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาดังกลําว และเห็นวําเป็นรายงานที่มีความสมบูรณ์
ครบถ๎วนทุกมิติ เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ปูองกันและแก๎ ไขปัญหาการขาดแคลน การบุกรุก รวมไป
ถึงการสูญเสียที่ดิน โดยสามารถแก๎ปัญหาและบริหารจัดการที่ดินได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ และเห็นชอบด๎วย
กับ หลั ก การในรํ า งพระราชบั ญญั ติ ธ นาคารที่ ดิน พ.ศ.... นอกจากนี้ ค ณะรัฐ มนตรีไ ด๎ ใ ห๎ ส านั ก เลขาธิ ก าร
คณะรั ฐ มนตรี สํ ง รายงานผลการพิ จ ารณาดั ง กลํ า วให๎ ค ณะกรรมการประสานงานรํ ว ม 3 ฝุ า ย ได๎ แ กํ
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหํงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อพิจารณาความสอดคล๎อง
และความเหมาะสมกับการปฏิรูปประเทศ และแจ๎งสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการรํวม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ เพื่อดาเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป
ในขณะเดียวกันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได๎มีการหยิบยกรํางพระราชบัญญัติดังกลําว
มาพิจารณาอีกครั้ง โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านเศรษฐกิจมีการปรับแก๎ไขในบาง
มาตรา ให๎ กระชับรั ดกุม หลั งจากนั้น ที่ป ระชุมสปท. มีมติเห็ นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่อง
ธนาคารที่ดินและรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... กํอนจะสํงรายงานนี้ให๎ประธานสปท. เพื่อเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป คณะกรรมาธิการฯ ได๎กาหนดหลักการของธนาคารที่ดินไว๎วํา ธนาคารที่ดินจะ
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช๎ในการลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ บาบัดทุกข์บารุงสุขให๎แกํเกษตรกร ผู๎
ยากจน ที่ไมํมีที่ดินทากินหรือที่ดินหลุดจานอง ชํวยปูองกันไมํให๎ที่ดินตกเป็นของนายทุน และชํวยจัดสรรที่ดิน
ให๎กับประชาชนได๎ทาประโยชน์ โดยธนาคารที่ดิ นมีอานาจหน๎าที่ในการชํวยเหลือทางการเงินแกํผู๎ที่ที่ดินหลุด
จานอง การบริหารจัดการที่ดินของเอกชนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ และการจัดซื้อที่ดินเข๎าธนาคาร (ชัชฎาภรณ์
ประยูรวงศ์, น.1-2)
เส๎นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 2.2 ที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํ า จนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน รําง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยูํวํา ควรมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในรูปแบบใด ควร
เป็นเอกเทศหรือไมํ ควรอยูํในรูปแบบของธนาคารดาเนินงานภายใต๎การดูแลชองธนาคารแหํงประเทศไทย
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หรือไมํ ทาให๎ยังไมํมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศขึ้นในประเทศไทย มีเพียงการดาเนินงานของ บจธ.
ซึ่งเป็นแบบจาลองการดาเนินงานของธนาคารที่ดิน ที่พยายามแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงที่ดินและที่ดินหลุดมือของ
ผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจนอยูํในขณะนี้

ตารางที่ 2.2: เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย

วัน เดือน ปี

เหตุการณ์

2512

ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน

พฤษภาคม 2513

จัดตั้ง “โครงการกองทุนเพื่อจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร”

2514

ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพื่อจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พศ. 2514.

2518

ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พศ. .
2518

5 มีนาคม 2518

ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518
- มาตรา 9 ได๎จัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต๎ความดูแลของ
กระทรวงการคลัง
- จัดตั้งกองบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นกับ ส.ป.ก.

2519

ระเบี ย บส านั ก นายกรั ฐ มนตรี วํ า ด๎ ว ยเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย น กองทุ น จั ด หาที่ ดิ น
ชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พโดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพื่อจัดหาที่ดินให๎แกํ ”2519ศ. .
ชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง

พฤษภาคม 2521

จัดตั้งคณะทางานรํวมระหวําง สป.ก. กับ ธ..ก.ส. เพื่อศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน

16 มกราคม 2522

คณะรัฐมนตรีมีมติให๎ปรับปรุง รําง พร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
และรําง พ.ร.บ.ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การแกษตร........พศ..........ให๎.
สอดคล๎องกัน
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วัน เดือน ปี

เหตุการณ์

9 มิถุนายน 2523

จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด๎านธนาคารที่ดินขึ้น ซึ่งเสนอแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินเป็น 5 รูปแบบ

14 สิงหาคม 2524

ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการเชําที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524

15 มิถุนายน 2525

คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติได๎มีมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น ให๎อยูํ
ภายใต๎การบริหารงานของ ธ.ก.ส.

22 มิถุนายน 2525

เสนอมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น แกํคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับ
หลักการ
คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติมอบหมายให๎คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เป็นผู๎ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน

2530

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 .พ.ศ )2530-2534) มีการ
กาหนดให๎เรํงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุน
การจัดตั้งธนาคารที่ดิน

13 สิงหาคม 2534

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดินในสํวนของแผน
เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ
- ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดทาแผนปฏิบัติเป็นเวลา 5 ปี
- ให๎ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนทางการเงินแกํการ
ปฏิรูปที่ดินตามแผนในรูปของ “กองทุนที่ดิน”

8 เมษายน 2535

ประกาศใช๎พระราชบัญญัติธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่
4) พ.ศ. 2535 โดยมีการแก๎ไขมาตรา 34 ทวิ ให๎มีกองทุนในธนาคารเรียกวํา
“กองทุนที่ดิน”

18 พฤษภาคม 2542

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินระยะที่ 2 (2540 2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให๎ดาเนินงานในรูปกองทุน
ที่ดินตํอไป
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วัน เดือน ปี

เหตุการณ์

4 มีนาคม 2546

คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ

22 เมษายน 2546

คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน
ตามที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ

1 มกราคม 2547

การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มระบบ

2554

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน .องค์การมหาชน) พ.ศ)
2554

มิถุนายน 2558 9

สภาปฏิรูปแหํงชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาธนาคารที่ดินและรําง
พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พศ.... เพื่อนาเข๎าสูํกระบวนการรํางกฎหมายและ.
เสนอแกํสภานิติบัญญัติแหํงชาติ

กรกฎาคม 2558 13

สภาปฏิรูปแหํงชาติ ได๎นาเรื่องเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา

กันยายน 2558 8

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข๎อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป และมอบหมายให๎ บจธ .
รํวมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหนํวยงานหลักในการประชุมหารือกับหนํวยงานที่
เกี่ยวข๎องเพื่อพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข๎อเสนอ

7 มิถุนายน 2559

พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์การมหาชน) )
ฉบับที่)2) พ .ศ.2559 เพื่อขยายระยะเวลาในการยุบเลิกสถาบันจาก 5 ปี เป็น 8
ปี

กรกฎาคม 2559 12

คณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความ
เหมาะสมของข๎อเสนอ และเห็นชอบด๎วยกับหลักการในรํางพระราชบัญญัติ
ธนาคารที่ดิน พ....ศ.
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านเศรษฐกิจมีการปรับแก๎ไขรําง
พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินในบางมาตรา ให๎กระชับรัดกุม
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วัน เดือน ปี

เหตุการณ์
ที่ประชุมสปท .มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องธนาคารที่ดิน
และรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พศ.... กํอนจะสํงรายงานนี้ให๎ประธานสปท. .
เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป

5 กุมภาพันธ์ 2562

ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.... และการ)
ดาเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยมีการขยายระยะเวลาดาเนินการของ บจธ.
ออกไปคราวละ 1 ปี แตํไมํเกิน 3 ปี ซึ่งขึ้นกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแตํละปี
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บทที่ 3
กรณีศึกษา ธนาคารที่ดินชุมชน
ขณะที่ธนาคารที่ดินในระดับชาติยังไมํสามารถจัดตั้งได๎ ในระดับของชุมชน ภาคประชาชนได๎มีการ
ดาเนินงานแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงที่ดินและที่ดินหลุดจานอง โดยอาศัยกลไกที่เรียกได๎วําเป็น “ธนาคารที่ดิน
ชุมชน” งานวิ จั ย นี้ ได๎ ศึกษาธนาคารที่ดิน ชุ มชน เป็นกรณีศึกษา 2 แหํ งที่ได๎มี การด าเนินงานและประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งอยูํภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด และกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง
3.1 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด
จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการดารงวิถีพื้นบ๎านที่โดดเดํนมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชุมชน
คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งประกอบด๎วย 4 อาเภอ คือ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ตั้งอยูํ
ระหวํางทะเลอําวไทยและทะเลสาบสงขลา เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมไปด๎วยทรัพยากรทางทะเลมากมาย
ทั้งกุ๎ง หอย ปู และปลาที่อุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งทะเลสาบสงขลามีความสวยงาม จนได๎รับการยกให๎เป็นหนึ่ง
ในแหลํงทํองเที่ยวขึ้นชื่อแหํงดินแดนด๎ามขวาน
ปัจจุบัน ชุมชนคาบสมุทรสทิงพระก็ได๎รับผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่รุกล้าพื้นที่
ผลิตอาหารและทาลายความหลากหลายทางชีวภาพ ทาให๎เกิ ดปัญหาความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนั้น
เกษตรกรยังมีปัญหาด๎านสุขภาพ เนื่องจากการใช๎สารเคมี ตั้งแตํการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา จึงมี
สารเคมีตกค๎างในรํางกายสูงมาก
กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด ตั้งอยูํที่ อาเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิถีชีวิ ตของชุมชนในแถบนี้มี 3
รูปแบบที่สาคัญคือ
1. วิถีโหนด เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด ประกอบด๎วยการขึ้นตาลโตนด เฉาะลูกตาล ลูกตาลเชื่อม
การทาน้าผึ้งแวํน น้าผึ้งเหลว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด และการเพาะลูกโหนด
2. วิถีนา เป็นวิถีชีวิตการทานา อาชีพทานาเป็นอาชีพหลักของชาวบ๎าน ทาสลับกับการทาตาลโตลด
คือเมื่อหมดหน๎าตาลโตนด ก็จะมาประกอบอาชีพทานา
3. วิถีเล เป็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั่งเดิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เชํน การทาไซ-สุํม การ
ทากุ๎งส๎ม ปลาแห๎ง ปลาต๎มน้าผึ้ง เป็นต๎น
กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด ได๎มีการเรียนรู๎วิถีชีวิตเหลํานี้ของชาวใต๎ ซึ่งอยูํรํวมกันได๎อยํางเกื้อกูล โดย
เชื่อมร๎อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข๎ากับกิจกรรมของกลุํม เพื่อการเรียนรู๎รํวมกันของสมาชิก การกํอตั้งกลุํมออม
ทรัพย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ของชาวบ๎าน โดยผํานบทบาทของผู๎นา ในการสํงเสริมองค์ความรู๎ของชุมชน
คือ คุณสามารถ สะกวี โดยใช๎ก ระบวนการทางานสร๎างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพื่อเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน
คุณสามารถได๎มีโอกาสพูดคุยกับคนในชุมชนในประเด็นตําง ๆ เชํน การออมทรัพย์ของคนในชุมชน สภาพ
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ความเป็นอยูํของคนในชุมชนที่ยากจน ความมั่นคงและความยั่งยืนของครอบครัวและชุมชน และการไมํได๎รับ
โอกาสในทางการเงินจากเงินกู๎ในระบบ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นมา
จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันของคนในชุมชน ได๎มีการชักชวนให๎ญาติมาทากลุํมออมทรัพย์ด๎วยกัน
เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 ซึ่งมีสมาชิกในการจัดตั้งกลุํมฯ เริ่มแรกจานวน 33 คน เมื่อสมาชิกมีความมั่นใจใน
การดาเนินงานของกลุํมออมทรัพย์ จึงได๎ชักนาเครือญาติให๎เข๎ารํวมกลุํมออมทรัพย์ ในปีตํอมามีสมาชิกทั้งหมด
157 คน กลุํมออมทรัพย์ที่กํอตั้งในปีแรก (ปี 2533) คือตาบลบํอกุล หลังจากนั้นมีการกํอตั้งกลุํมออมทรัพย์ใน
พื้นที่อื่นอีกคือ ตาบลหัวเปลว (ปี 2534) บํออิฐ และปลายนา (ปี 2535) วัดเลียบ (ปี 2538) บ๎านฉาง และเกาะ
น้ารํอง (ปี 2540) ตามลาดับ ปัจจุบันกลุํมออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุํมทางานรํวมกันเป็นเครือขําย มีจานวนสมาชิก
รวมกันกวํา 6,000 คน มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันแล๎วเกือบ 100 ล๎านบาท
กลุํมออมทรัพย์มีการเรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจกับคนในชุมชน ทาให๎การดาเนินกิจกรรมด๎านการ
ออมทรัพย์เป็นไปด๎วยดี ใช๎หลักบริหารจัดการและกฎระเบียบที่เข๎าใจได๎งําย โดยให๎สมาชิกมาฝากเงินออมทุก
วันที่ 5 ของทุกเดือน ออมเงินได๎สูงสุดคนละ 10 หุ๎น ๆ ละ 10 บาท หรือเดือนละไมํเกิน 100 บาทเทํากันทุก
คน หากสมาชิกรายใดไมํฝากเงินตามกาหนดจะต๎องเสียคําปรับครั้งละ 10 บาทตํอเดือน จากเงินฝากจานวนนี้
กลุํมออมทรัพย์จะนาเงินไปปลํอยกู๎ แตํในระยะแรกประสบปัญหาวํา ชาวบ๎านไมํคํอยมากู๎เงิน เนื่องจากวิถีชีวิต
ของคนใต๎ที่สืบทอดกันมาในเรื่องของการปลอดหนี้ จึงทาให๎ต๎องขอร๎องให๎ครูหรือข๎า ราชการในท๎องถิ่นมากู๎เงิน
กํอน เพื่อให๎กิจการของกลุํมออมทรัพย์มีรายได๎จากดอกเบี้ยและเติบโตขึ้น ตํอมาคณะกรรมการของกลุํมฯ เริ่ม
กู๎เงินและตํอมาเริ่มมีสมาชิกกลุํมกู๎เงินตามมาเรื่อย ๆ จนกระทั่งปัจจุบันนี้สมาชิกกลุํมมีความเชื่อมั่นในกลุํมออม
ทรัพย์ของตนเองมากขึ้น
นอกจากการสํงเสริมให๎มีกลุํมออมทรัพย์ในชุมชนแล๎ว ยังมีการคานึงถึงความมั่นคงทางอาหาร และคน
ในชุมชนจาเป็นที่จะต๎องมีฐานเศรษฐกิจและรายได๎ที่จะสามารถนามาหมุนเวียนและสร๎างความมั่นคงได๎ จึงมี
การสํงเสริมให๎มีธุรกิจเกิดขึ้นในกลุํมออมทรัพย์ (โดยเฉพาะในกลุํมสตรี) และมีการพัฒนาธุรกิจชุมชน “ครัวใบ
โหนด” ขึ้น โดยตํอยอดจากกลุํมออมทรัพย์ตาลโตนด ซึ่งเป็นกลุํมออมทรัพย์ 1 ใน 7 กลุํม
3.1.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด
กลุํมออมทรัพย์มีคณะกรรมการจานวน 9 คน (แผนภาพที่ 3.1) มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกผู๎ถือ
หุ๎น กรรมการมีว าระดารงตาแหนํ งคราวละ 3 ปี เมื่อหมดวาระก็จะทาหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุํ ม โดย
คณะกรรมการจะทางานรํว มกันอยํางใกล๎ชิด มีการสรุปผลการทางานเป็นรายสัปดาห์ มีการฝึกอบรมเพื่อ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของผู๎นาสตรีในด๎านตําง ๆ ทั้งในด๎านบัญชี การบริหารจัดการ และการตลาด มีการ
หมุนเวียนหน๎าที่กันทุกเดือน เพื่อให๎คณะกรรมการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและยังเป็นการปูองกัน
การทุจริ ตไปด๎ว ยในตัว นอกจากนั้น ยังมีคณะที่ปรึกษา ทาหน๎าที่ให๎คาปรึกษาแกํกลุํมตําง ๆ หากมีปัญหา
ภายในกลุํม จะเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยประนีประนอมให๎กิจกรรมของกลุํมสามารถดาเนินไปได๎ด๎วยดีทั้งทางด๎านการ
ออมทรัพย์และธุรกิจของกลุํม
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แผนภาพที่ 3.1: โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด
ที่ปรึกษา

ประธาน
รอง/เลขา

ฝ่ ายสัจจะ (3คน)

รอง/เหรัญญิก

ฝ่ ายฌาปณกิจ (3คน)

ฝ่ ายเงินกู้ (3 คน)

3.1.2 ระบบการกู้เงิน
การกู๎เงิน แบํงเป็นประเภทตําง ๆ ดังนี้
1. กู๎ปกติ คือ การกู๎จากเงินสัจจะออมทรัพย์ โดยใช๎บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์ในการค้าประกันการกู๎
เงิน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 ตํอเดือน
2. กู๎โดยใช๎หลักทรัพย์ค้าประกัน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 ตํอเดือน
3. กู๎พิเศษ เชํน การกู๎เพื่อไปทาเกษตรอินทรีย์ การกู๎ไปซื้อที่ดิน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน
4. สาหรับคนรุํนใหมํที่อยากประกอบอาชีพ ต๎ องนาเสนอโครงการมายังกลุํมฯ เพื่อพิจารณา อัตรา
ดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน
3.1.3 การจัดสรรผลประโยชน์
ผลประโยชน์ที่ได๎จะมีการจัดสรรคืนแกํสมาชิก โดยแบํงสัดสํวนเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ดังนี้
1. เงินปันผลสาหรับสมาชิก ร๎อยละ 50
2. เงินทุนสาหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน ร๎อยละ 20 มี 3 แผนงานคือ 1. แปรรูปงา เป็นขนมงาขาว งาดา ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการชํวยเหลือผู๎หญิงให๎มีงานทา สร๎างโอกาสในการตลาด คือ ตลาดอินทรีย์ ขณะนี้ธุรกิจแปรรูป
งาไมํมีการผลิตเนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต๎ 2. ตลาดเขียว มีวัตถุประสงค์ให๎ชาวบ๎านในกลุํมออ ม
ทรัพย์และชุมชนผลิตพืชผักที่ปลอดภัยออกมาขาย และทางครัวใบโหนดรับผลผลิตและนามาแปรรูปขายให๎กับ
ผู๎บริโภคอีกตํอ 3. ครัวใบโหนด มีวัตถุประสงค์เพื่อสํงเสริมชุมชนทาโครงการความหลากหลายทางด๎านอาหาร
ทาอาหารสูตรพื้นบ๎าน สร๎างรายได๎ให๎กับผู๎นา และสร๎างอาหารพื้นบ๎านเล็ก ๆ เพื่อเป็นการอนุรักษ์และรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนตํอไป
3. กองทุนสวัสดิการชุมชน ร๎อยละ 10 เชํน เงินทุนด๎านสุขภาพสาหรับสมาชิก กองทุนการศึกษาสาหรับ
เยาวชน เงินยังชีพสาหรับผู๎สูงอายุและเด็กกํอนปฐมวัย และกองทุนฌาปนกิจ เป็นต๎น
4. กองทุนสาหรับการพัฒนากลุํมและฝึกอบรม ร๎อยละ 5 เพื่อพัฒนาบุคลากร ดูงาน และอบรม
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5. กองทุนเพื่อสังคม ร๎อยละ 5 เพื่อชํวยเหลือผู๎ประสบเหตุตําง ๆ ในคาบสมุทรสทิงพระ เชํน สึนามิ กิจกรรม
คํายเยาวชน งานวันเด็ก หรือชํวยเครือขํายใหมํ ๆ ที่กาลังเปิดพื้นที่ออมทรัพย์ ยืมเงินไมํคิดดอกเบี้ยสาหรับ
ปลูกและสร๎างอาหารปลอดภัยและที่ดิน
6. กองทุนที่ดิน ร้อยละ 10 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น สมาชิกขายจานองที่ดิน โดยกลุ่มออม
ทรัพย์จะซื้อที่ดินเป็นของกลุ่มและให้สมาชิกผ่อนต่อจนกว่าจะผ่อนหมด จึงจะโอนโฉนดให้เจ้าของ ซื้อ
ที่ดินให้กับสมาชิกอยู่ (ที่ดินของสมาชิกแต่เอามาขายให้กับกลุ่ม) ถ้ามีเงินจะมาไถ่ถอนคืน รับย้ายหนี้ให้
สมาชิกที่มีปัญหา
แผนภาพที่ 3.2: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด

50% ปันผล
คืนสมาชิก
5% พัฒนา
กลุํมและ
ฝึกอบรม

20% พัฒนา
ธุรกิจชุมชน

กลุํมออม
ทรัพย์
10%
กองทุนที่ดิน

10%
สวัสดิการ
ชุมชน

5% พัฒนา
สังคม

อยํางไรก็ตาม เงินกองทุนนี้จะเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของกลุํมออมทรัพย์และธุรกิจชุมชน เพื่อสํงเสริม
กิจกรรมตําง ๆ เชํน การกู๎ยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เป็นต๎น
คนภายนอกอาจจะมองวําดอกเบี้ยเงินกู๎ของกลุํมฯ คํอนข๎างสูง แตํสมาชิกในกลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดเข๎าใจตรงกันวํา ทางกลุํมนาเอาเงินที่ได๎จากผลกาไรและคําปรับไปทากิจกรรมพัฒนาเพื่อเพิ่มรายได๎ให๎กับ
คนในชุมชน เชํน การพัฒนาธุรกิจในชุมชน นอกจากนั้นสิ่งที่สาคัญที่สุดของการดาเนินงานของกลุํมออมทรัพย์
คือ การจัดสวัสดิการชุมชน ในลักษณะของการชํวยเหลือกันตั้งแตํครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน นั่นคือ มีการ
จัดสวัสดิการให๎ครอบครัวสมาชิกตั้งแตํเกิดจนตาย ทารกแรกเกิดจะได๎เป็นสมาชิกกลุํมและมีเงินขวัญถุงให๎ราย
ละ 3,000 บาท มีกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุในแตํละปี มีฌาปณกิจศพให๎กับสมาชิก และที่สาคัญที่สุดคือ การช่วย
ไถ่ถอนที่ดินของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและต้องการรักษาที่ดินทากินไว้
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ปัจจุบัน กลุํมออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุํมทางานรํวมกันเป็นเครือขําย มีจานวนสมาชิกรวมกันกวํา 6,000
คน มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันเกือบ 100 ล๎านบาท อีกทั้ง การบริหารงานทาโดยผู๎หญิงในชุมชน ทา
ให๎ปัญหาความเหลื่อมล้าทางเพศที่เป็นปั ญหาเชิงโครงสร๎างในชุมชนลดลงอยํางเห็นได๎ชัด ผู๎หญิงสามารถ
ทางานในชุมชนได๎อยํางมีความสุข มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง และ
ได๎รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนมากขึ้น
ด๎วยความโดดเดํนในเรื่องของกลุํมออมทรัพย์ จึงได๎มีการพัฒนากองทุนที่ดินของกลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดขึ้น ผู๎นากลุํมออมทรัพย์มีวิสัยทัศน์โดยมีความเห็นวํา การมีกองทุนที่ดินจะเป็นการรักษาที่ดิน ไว๎ ไมํให๎
ที่ดิน หลุ ดมือไปสูํ นายทุน ภายนอกพื้น ที่ และเป็นการชํว ยเหลื อสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ให๎ มีที่ดินทากินและ
สามารถอยูํได๎อยํางมีความมั่นคงด๎านที่อยูํอาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ
3.1.4 กรณีตัวอย่างจากสมาชิกกลุ่ม
งานวิ จั ย นี้ ได๎สั ม ภาษณ์ส มาชิกกลุํ มจ านวน 20 ราย ซึ่ง ได๎รับ ความชํว ยเหลื อจากกลุํ ม ออมทรัพ ย์
ดังตํอไปนี้
กรณีที่ 1 กรณีตัวอยํางที่นับวําเป็นความสาเร็จของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดคือ นางแก๎ว (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มเป็นสมาชิกของกลุํมออมทรัพย์ฯ เมี่อปี 2538 ฝากเงินเดือนละ
50 -100 บาท และทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกของกลุํมออมทรัพย์ฯ นางแก๎วมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้สิน โดยกู๎
เงิน มาจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นจานวนเงิน 30,000 บาท เพื่อมา
ประกอบอาชีพรับเหมากํอสร๎าง แตํประสบภาวะเศรษฐกิจไมํดี ทาให๎งานที่ทาอยูํเกิดรายได๎ ไมํพอคําใช๎จําย ใน
ปี 2542 จึงได๎ขอยืมโฉนดที่ดินของบิดา มาจานองกับกลุํมออมทรัพย์ฯ แล๎วเอาเงินไปชาระหนี้ที่ ธ.ก.ส. และ
เงินที่เหลือเอาไปทาทุนตํอ ในระยะแรกของการทางานแทบไมํมีเงินมาชาระเงินต๎นและดอกเบี้ย สํงเงินได๎เดือน
ละ 200-300 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ตํอมาไมํมีเงินก็ทาให๎นางแก๎วต๎องออกไปหางานทานอกพื้นที่ และเริ่มเก็บเงิน
ที่จะชาระหนี้ที่ดินได๎ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผํานมาได๎ขอไถํถอนที่ดินคืนจากกลุํมฯ เป็น
จานวนเงินทั้งสิ้น 203,500 บาท ซึ่งที่ผํานมานางแก๎วไมํได๎มีการสํงเงินต๎นและดอกเบี้ย แตํหลังจากที่ นางแก๎ว
ได๎ไปทางานตํางจังหวัดกับสามี จึงพยายามเก็บเงินและมาไถํถอนที่ดิน นางแก๎วมีความเห็นวํา หากตนเองและ
สามีนาเอาที่ดิน ไปจานองกับธนาคารหรือนายหน๎า ปุานนี้คงจะไมํส ามารถไถํถอนที่ดินได๎เหมือนกับที่ฝาก
จานองอยูํที่กลุํมฯ นี้ ระยะเวลาที่นาเอาที่ดินมาจานองตั้งแตํปี 2542 จนถึงขณะนี้ ปี 2562 รวมเวลา 20 ปี แตํ
กลุํมฯ ก็ยังไมํมีการยึดที่ดิน อีกทั้งยังลดคําใช๎จํายให๎กับนางแก๎วและครอบครัวอีก ทางครอบครัวของนางแก๎ว
รู๎สึกขอบคุณกลุํมออมทรัพย์ฯ เป็นอยํางมาก ถึงแม๎วํานางแก๎วจะไปทางานตํางถิ่นแตํก็จะฝากออมทรัพย์กับ
กลุํมตํอไป
กรณีที่ 2 นาง ก. (นามสมมติ) เริ่มเป็นสมาชิก เมื่อปี 2556 ฝากเงิน 100 บาทตํอเดือน เป็นแมํครัวอยูํ
ที่ครั ว ใบโหนด มีร ายได๎ป ระมาณเดือนละ 9,000 บาท สามีของนาง ก. ขับรถสํ งน้ามัน มีรายได๎เดือนละ
ประมาณ 10,000 บาท นาง ก. ต๎องนาที่ดินมาจานองกับกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด เนื่องจากการเป็นผู๎ค้า
ประกันรถคนที่หนึ่งให๎กับคนที่รู๎จักกัน และโดนบังคับคดี ถูกกองบังคับคดียึดบ๎านขายทอดตลาด 10 กวําปี

26

จากวงเงินกู๎ 50,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท จึงได๎มีการพูดคุยกับที่ปรึกษาของกลุํมออมทรัพย์ฯ ขอให๎
ทางกลุํมซื้อบ๎านไว๎ และผํอนชาระกับกลุํมในแตํละเดือน สมาชิกรายนี้ผํอนเงินให๎กับกลุํมออมทรัพย์ฯ เดือนละ
2,000 บาท พร๎อมดอกเบี้ย ร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ในขณะนี้ผํอนมาได๎ 2 ปี หากเดือนไหนไมํสามารถสํงเงิน
ผํอนได๎ ก็จะชาระเฉพาะดอกเบี้ย ปัจจุบันผํอนไปแล๎วจานวนหนึ่ง คงเหลือเงิน 200,000 บาท
ข๎ อ ดี ข องกลุํ ม ออมทรั พ ย์ ฯ ก็ คื อ ถ๎ า ไมํ มี ก ลุํ ม ออมทรั พ ย์ ฯ สมาชิ ก รายนี้ ก็ จ ะไมํ มี บ๎ า นอยูํ อ าศั ย
นอกจากนั้นทางกลุํมฯ ยังให๎โอกาสในการได๎งานทาและให๎โอกาสในการผํอนบ๎านคืน รวมถึงให๎คาปรึกษาในทุก
เรื่อง
กรณีที่ 3 นาง ข. (นามสมมติ) อายุ 47 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ปี 2549 ฝากเงินเดือนละ
100 บาท เป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ด๎วย มีรายได๎ 10,000 บาทตํอเดือน การที่นาง ข. เป็นหนี้
เนื่องจาก การกู๎เงินมาใช๎ในการซํอมแซมบ๎าน เป็นจานวนเงิน 200,000 บาท ทางกลุํมฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ทาสัญญาในการผํอนชาระ 10 ปี โดยผํอนเดือนละ 3,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย กลุํม
ออมทรัพย์ฯ ทาให๎ นาง ข. ได๎รับโอกาสในการซํอมแซมบ๎าน เพราะหากเก็บสะสมเงินเองก็ไมํสามารถที่จะเก็บ
ได๎เพียงพอที่จะซํอมแซมบ๎าน กลุํมออมทรัพย์ฯ จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎คนจนสามารถกู๎เงินได๎และทุกคน
สามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน มีการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน
กรณีที่ 4 นาง ค. (นามสมมติ) อายุ 70 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2547 ฝาก
เงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ฯ มีรายได๎จากเบี้ยผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจาหมูํบ๎าน (อสม.) และลูกสํงมาให๎ เดือนละ 5,000 บาท (ไมํแนํนอน) นาง ค. มีปัญหาเรื่อง
ที่ดิน เนื่องจากได๎นาที่ดินไปจานองกับสหกรณ์ด๎วยวงเงิน 400,000 บาท เมื่อถึงระยะเวลาในการชาระคืน ก็ไมํ
สามารถที่จะชาระคืนได๎ จึงนาเรื่องมาปรึกษากับกลุํมออมทรัพย์ฯ ให๎ไถํถอนที่ดินมาไว๎ที่กลุํมฯ และทาสัญญา
เงินกู๎ ดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน โดยนาง ค. ผํอนชาระทุกเดือน ๆ ละ 1,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย และได๎
ชาระหนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว เมื่อปี 2560 และเมื่อ ปี 2561 ได๎มีการกู๎เงินอีกครั้ง เพื่อเป็นคําใช๎จํายใน
ครัวเรือน ข๎อดีของการมีกลุํมฯ คือ สมาชิกรู๎สึกเป็นเจ๎ าของกลุํมฯ มีความมั่นใจในกลุํมฯ และกลุํมฯ สามารถ
ชํวยสมาชิกได๎จริง
กรณีที่ 5 นาง ง. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเป็นสมาชิก ปี 2533-2534 โดยการชักชวนของคุณ
สามารถ สะกวี ฝากเงินออมทรัพย์ฯ ครั้งแรก 30 บาทตํอเดือน กู๎เงินจากกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรก 1,000
บาท ดอกเบี้ยร๎อยละ 3 ตํอเดือน การชาระเงินกู๎ ใช๎ระบบลดต๎นลดดอก มีรายได๎จากการขายขนมไทยพื้นบ๎าน
มีปัญหาในเรื่องของที่ดิน เนื่องจากลูกมีหนี้สิน จะกู๎ยืมเงินจากผู๎อื่น ก็ไมํมีใครให๎กู๎ จึงได๎นาที่นา 2 งานกวําไป
จานองที่ธนาคาร แตํก็ยังไมํพอใช๎หนี้ จึงต๎องนาเอาที่สวนอี กจานวน 2 ไรํไปจานองด๎วย หลังจากนั้น จึงได๎มา
ปรึกษากับกลุํมฯ ทางกลุํมฯ จึงให๎เงินไปไถํถอนที่จากธนาคารมากํอนเป็นจานวนเงิน 250,000 บาท ในขณะนี้
ยังไมํได๎ผํอนชาระเงินให๎กับกลุํมฯ แตํอยํางใด
กรณีที่ 6 นาง จ. (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มฝากเงินครั้งแรกกับกลุํมฯ เมื่อปี 2534 ซึ่งถือเป็นคนรุํน
ที่ 2 ที่มีความเชื่อมั่นในกลุํมออมทรัพย์ฯ โดยฝากเงินขั้นต่าหุ๎นละ 10 บาท เป็นจานวน 10 หุ๎น โดยการชักนา
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ของแกนนาทํานหนึ่ง (ลุงเปื้อน) มีรายได๎จากการทาสวนมะมํวงพิมเสนเบา ปีละ 50,000 – 60,000 บาท ได๎รับ
เงินสวัสดิการจากรัฐทั้งเบี้ยผู๎สูงอายุ เงินอาสาสมัครสาธารณสุข และบัตรสวัสดิการคนจน นอกจากนั้นมีรายได๎
จากการปลูกผักอีกเล็กน๎อย ปัญหาหนี้สินที่มีเกิดจากการที่ลูกชายได๎ขายฝากที่ดิน 2 ไรํ (ใช๎ในการทาสวน
มะมํ ว ง) กั บ นายทุ น เป็ น เงิ น จ านวน 460,000 บาท และไมํ ทราบวํ า นายทุ น คิ ดดอกเบี้ย เดื อ นละเทํ า ไร
นอกจากนั้นสามียังเอาที่ดินผืนเดียวกันนั้นไปขายฝากอีกทอด จนกระทั่งมีคนจะมายึดที่ดิน นาง จ. ถึงได๎ทราบ
และให๎น๎องสะใภ๎มาพูดคุยกับ ทางกลุํมฯ เพื่อแก๎ปัญหา ซึ่งในขณะนั้นทางกลุํ มออมทรัพย์ฯ ยังไมํมีกองทุน
เกี่ยวกับที่ดิน จึงทาให๎คณะกรรมการได๎ปรึกษาหารือกันถึง 15 ครั้ง และมีการอนุมัติให๎การชํวยเหลือในกรณีนี้
นาง จ. จึงเป็นสมาชิกคนแรกของกลุํมฯ ที่ได๎รับการชํวยเหลือธุรกรรมด๎านที่ดิน ซึ่งการผํอนชาระหนี้มีเงื่อนไข
วํานาง จ. จะต๎องโอนที่ดินมาเป็นของกลุํมฯ กํอน และคณะกรรมการจะมีการสลักชื่อเอาไว๎ที่หลังโฉนด ซึ่งมี
การสลักชื่อหลายคน โดยนาง จ. ยินดีที่จะโอนโฉนดให๎เป็นของกลุํมฯ และทาการผํอนชาระ 15 ปี โดยทาง
กลุํมคิดดอกเบี้ยร๎อยละ 0.25 ตํอเดือน ปัจจุบันนี้นาง จ. ได๎ชาระหนี้ทุกเดือน และยังเหลืออีก 303,000 บาท
ซึ่งจํายเดือนละ 2,000-3,000 บาท การได๎เข๎าเป็นสมาชิกของกลุํมฯ ของนาง จ. ทาให๎นาง จ. และครอบครัว
ได๎รับโอกาสในการได๎ที่ดินกลับคืนมาเป็นของตนเอง รวมทั้งยังได๎รับสวัสดิการตําง ๆ จากกลุํมฯ อีกด๎วย
กรณีที่ 7 นาง ฉ. (นามสมมติ) อายุ 58 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เมื่อปี 2540 โดยฝากเงินครั้งแรก
จานวน 10 หุ๎น จากการชักนาของญาติ เนื่ องจาก นาง ฉ. อยูํพื้นที่อื่น แตํได๎มาประกอบอาชีพที่สิงหนคร โดย
การเย็บเสื้อขาย ให๎เชําชุด ในขณะนั้นมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของกลุํมบํอกุล นาง ฉ. ได๎รับเลือกเข๎าเป็น
คณะกรรมการด๎วย เป็นคณะกรรมการได๎ 3 ปี หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาของกลุํมฯ นาง ฉ. ต๎องการชํวยเหลื อ
เพื่อนและหลานซึ่งกาลังศึกษาเลําเรียน จึงนาที่ดินมาขายฝากกับกลุํมฯ เป็นจานวนเงิน 1 ล๎านบาท ทาสัญญา
10 ปี ผํอนชาระคืนเดือนละ 10,000 บาท ปัจจุบันนี้เหลือหนี้ที่ต๎องชาระอีก 800,000 บาท ซึ่งทางนาง ฉ.
สามารถที่จะชาระเงินคืนเงินได๎เนื่องจากมีรายได๎ที่แนํนอนคือ การทาร๎านตัดเสื้อ รายได๎เฉลี่ยวันละ 1,000
บาท และมีน๎องสาวที่มีรายได๎จากการขายส๎มตาและหลานสํงเงินมาให๎ใช๎
กรณีที่ 8 นาง ช. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี มีรายได๎จากการทาสวนมะมํวง 2.2 ไรํประมาณ 60,000 70,000 บาทตํอปี และรับจ๎างเลี้ยงวัวชนเดือนละ 4,000 บาท มีความจาเป็นต๎องใช๎เงินในการทากิจการด๎าน
การเกษตร ได๎ขอให๎คนอื่นเอาที่ดินของตนเองไปจานองที่ธนาคารให๎ เป็นจานวนเงิน 400,000 บาท ตํอมาหา
รายได๎ไมํทันที่จะสํงเงินต๎นและดอกเบี้ย จึงทาให๎ นาง ช. และครอบครัวต๎องหันหน๎ามาพึ่งกลุํมออมทรัพย์ฯ
เพื่อจะนาที่ดินออกจากธนาคารมาจานองไว๎กับกลุํมฯ ทางกลุํ มฯ จึงดาเนินการย๎ายหนี้ให๎ โดยนาง ช. ทา
สัญญาในการผํอนชาระเดือนละ 4,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ซึ่งบางเดือนนาง ช.
ก็สามารถสํงเงินได๎ บางเดือนก็ไมํสามารถสํงเงินให๎กับกลุํมฯ ได๎ ซึ่งถ๎าเป็นธนาคาร คงจะมีการฟูองร๎องกั นและ
มีการยึดที่ดินไปแล๎วก็ได๎ จึงทาให๎ นาง ช. มีความมั่นใจในกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนดมาก นอกจากนั้นยังมี
การชํวยเหลือทั้งด๎านสวัสดิการตั้งแตํเกิดจนถึงตายให๎กับสมาชิกทุกคนด๎วย
กรณีที่ 9 นาย ซ. (นามสมมติ) อายุ 54 ปี เข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เมื่อปี 2533 โดยการชักชวนของแกน
นากลุํม (ลุงเปื้อน) และสมาชิกในครอบครัวเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ ทั้ง 4 คนคือ ตนเอง ภรรยา พํอตา และแมํ
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ยาย นาย ซ. มีอาชีพในการชาแหลํะหมูขายในตลาด ได๎กาไรวันละ 1,500 บาท ด๎วยมีความจาเป็นที่จะต๎องซื้อ
บ๎านและทางเข๎าบ๎าน จึงได๎ไปปรึกษากับกลุํมฯ และขอกู๎เงิน โดยนาเอาที่ดินของตนเองไปขายฝากกับกลุํมฯ
เป็นจานวนเงิน 800,000 บาท แตํนาเงินออกมาเพียง 500,000 บาทเทํานั้น โดยมีการผํอนชาระเงินต๎นเดือน
ละ 7,000 บาท สํวนดอกเบี้ยตํางหาก แตํตํอมาไมํนานภรรยาได๎เสียชีวิต ทาให๎นาย ซ. ต๎องหยุดสํงเงินกํอน
ปัจจุบั นนี้ผํอนชาระจนเหลื อหนี้จานวน 27,000 บาท ซึ่งนาย ซ. ให๎ความเห็นวํา งานของกลุํมฯ เป็นการ
ชํวยเหลือเกษตรกรได๎รวดเร็วกวําหนํวยงานอื่น เกิดความเป็นเจ๎าของกลุํมฯ และกลุํมฯ มีสวัสดิการให๎ตั้งแตํ
เกิดจนถึงตาย ทาให๎ นาย ซ. ได๎ให๎ลู กสาวเข๎ารับเลื อกไปเป็นคณะทางานให๎กับกลุํ มฯ เพื่อจะได๎ชํ วยเหลื อ
ชาวบ๎านคนอื่น ๆ ตํอไป
กรณีที่ 10 นาง ฌ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข๎ามาเป็นสมาชิกลุํมฯ เมื่อปี 2533 เดิมฝากเงินครั้ง
ละ 50 บาท ตํอมาฝากเพิ่มขึ้นเป็น 100 บาท ครอบครัวมีความเชื่อมั่นกับกลุํมออมทรัพย์ฯ มาก จึงเป็นสมาชิก
กันทั้งหมด (5-6 คน) โดยการชักชวนของคุณสามารถที่ทาให๎ครอบครัวมีความมั่นใจ นอกจากนั้นนาง ฌ. ยังได๎
มีโอกาสมาทางานที่กลุํมฯ โดยเป็นแมํครัวให๎กับกลุํมฯ ทาให๎มีรายได๎วันละ 200-300 บาท สาเหตุของการเป็น
หนี้คือ พี่ชายไปกู๎เงิน แตํด๎วยหลักทรัพย์ไมํพอจึงมาขอใช๎ที่ดินของตนเองไปชํวยค้าประกัน ตํอมาพี่ ชายเสียชีวิต
และลูกหลานก็ไมํมีใครจะชํวยเหลือหรืออยากจะได๎ที่ดินคืน ทาให๎นาง ฌ. ต๎องไปปรึกษากับกลุํมฯ ให๎ชํวย
แก๎ปัญหาให๎ เนื่องจากนาง ฌ. กาลั งจะเสียที่ดินของพี่ชายและของตนที่ไปค้าประกันไว๎ ทางกลุํมฯ จึงได๎
ดาเนินการให๎ความชํวยเหลือโดยไปไถํถอนที่ดินให๎ เป็นจานวนเงิน 250,000 บาท และทาสัญญาผํอนทั้งต๎น
และดอกเบี้ยเดือนละ 500 บาท
ทางกลุํมฯ นอกจากจะชํวยในเรื่องของการย๎ายหนี้ และชํวยเหลือเรื่องของที่ดินทากินจะถูกยึดจาก
ธนาคารหรือนายทุนแล๎ว ทางกลุํมฯ ก็ยังชํวยเหลือในเรื่องของการนาเอาที่ดินมาค้าประกันเงินกู๎ภายในกลุํมอี ก
ด๎วยดังเชํน กรณีดังตํอไปนี้
กรณีที่ 11 นาง ญ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2541 ฝากเงิน 1
หุ๎นละ 10 บาทตํอเดือน ด๎วยความยากจนและไมํคํอยมีรายได๎จากการประกอบอาชีพที่แนํนอน รวมทั้งญาติมี
ปัญหาสุขภาพ จึงได๎นาเอาที่ดินไปขายฝากกับกลุํมฯ เป็นจานวนเงิน 200,000 บาท และทาสัญญาในการผํอน
ชาระเดือนละ 2,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ตํอมาน๎องชายได๎นาที่ดิน จานวน 2 ไรํ ไปจานองที่กลุํมฯ อีก เป็น
จานวนเงิน 500,000 บาท ถึงแม๎วําทางครอบครัวไมํมีเงินที่จะชาระคืน ทางกลุํมฯ ก็ยังชํวยเหลือ โดยไมํยึด
ที่ดิน นาง ญ. จะพยายามที่จะคืนเงินเพื่อไถํถอนที่ดินคืนตํอไป
กรณีที่ 12 นาง ฎ. (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เริ่มแรกเมื่อปี 2556
โดยฝากเงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการรับเงินสัจจะ นอกจากนั้นในครอบครัวยังมีคนสมัครเป็น
สมาชิกอีก 2 คน นาง ฎ. มีรายได๎จากการทางานรายวัน ๆ ละ 320 บาท ในสํวนที่เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินคือ
การซํอมบ๎าน นาง ฎ. เคยเอาที่ดินไปจานองที่สหกรณ์ เป็นจานวนเงิน 270,000 บาท และตํอมาไมํมีเงินขาระ
หนี้ ทาให๎สหกรณ์จะยึดที่ดิน จึงได๎นาเรื่องมาปรึกษากับกลุํมฯ และขอให๎กลุํมฯ ชํวย กลุํมฯ จึงไปไถํถอนที่ดิน
จากสหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท ด๎วยเหตุนี้ทาให๎นาง ฎ. ต๎องไปทางานโรงงาน เพื่อที่จะสามารถ
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ชาระหนี้ให๎กับกลุํมออมทรัพย์ฯ โดยมีการผํอนชาระเดือนละ 3,000 บาท พร๎อมดอกเบี้ย 500 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือเงินกู๎คําซํอมบ๎านอีก 104,000 บาท ซึ่ง นาง ฎ. เห็นวํา การมีกลุํมฯ ทาให๎ตนเองสามารถลืมตาอ๎า
ปากได๎ พร๎อมทั้งสามารถผํอนชาระเอาที่ดินกลับมาเป็นของตนเองได๎ในไมํช๎า พร๎อมทั้งได๎รับสวัสดิการตั้งแตํ
เกิดจนถึงตาย
กรณีที่ 13 นาง ฏ. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมตั้งแตํปี 2537 ฝากเงิน 10 หุ๎นทุก
เดือน มีรายได๎จากการที่ลูกสํงมาให๎เดือนละ 8,000 บาท มีบัญหาการเงินจากการลงทุนในการทาน้าตาลแวํน
และสํงลูกเรียน 3 คน ทาให๎หมุนเงินไมํทัน เลยต๎องกู๎เงินจาก ธ.ก.ส. ครั้งแรกประมาณ 4,000 – 5,000 บาท
ซึ่งลูกได๎ชาระหนี้ให๎หมดแล๎ว แตํตํอมาเมื่อปี 2558 ลูกมีปัญหาเลยนาเอาโฉนดที่ดินมาจานองไว๎ที่กลุํมฯ เป็น
เงิน 50,000 บาทและทาสัญญาผํอนชาระในแตํละเดือนและผํอนมาเรื่อย ๆ ตอนนี้เหลือ 30,000 บาท ในกรณี
ของนาง ฏ. ไมํได๎โอนโฉนดให๎กับกลุํม แตํนาเอามาค้าประกันเงินกู๎ไว๎ นาง ฏ. มีความเห็นวํา ข๎อดีของกลุํมออม
ทรัพย์ฯ คือ การที่ไมํต๎องยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงมาก และกลุํมฯ ยังสามารถสร๎างสวัสดิการให๎กับ
สมาชิกตั้งแตํเกิดจนถึงตายได๎อีกด๎วย
กรณีที่ 14 นาง ฐ. (นามสมมติ) อายุ 62 ปี ฝากเงินกับกลุํมฯ เดือนละ 100 บาท มีรายได๎จากการทา
น้าตาลผึ้ง และจับจีบผ๎าคลุมโต๏ะจีน รายได๎ วันละ 200-300 บาท นอกจากนั้นก็ทาน้าตาลโตนดขาย ปัญหาที่
ต๎องเอาที่ดินไปจานองที่กลุํมฯ คือ รายได๎ไมํพอคําใช๎จํายและตนทางานหาเงินคนเดียวเลี้ยงครอบครัว เลย
นาเอาบ๎านไปค้าประกันเงินกู๎ เพื่อมาใช๎จํายในครอบครัวและสํงลูกเรียน
กรณีที่ 15 นาง ฑ. (นามสมมติ) อายุ 63 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2535
- 2536 ฝากเงินเดือนละ 50 บาท และเพิ่มจนถึง 100 บาท มาจนถึงปัจจุบัน นาง ฑ. มีอาชีพทาสวน ทานา ซึ่ง
มีรายได๎ประมาณปีละ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังได๎รับจ๎างงานทั่วไปและมีรายได๎จากลูกสํงมาให๎เดือนละ
4,000-5,000 บาท แตํก็ไมํเป็นประจาทุกเดือน เนื่องจากนาง ฑ. ต๎องการจะมีที่ดินเป็นของตนเองในการทามา
หากิน จึงได๎ขอกู๎เงินจากทางกลุํมฯ และให๎ทางกลุํมฯ ชํวยในเรื่องของการชาระเงินให๎กํอน แล๎วตนเองก็ทา
สัญญาเพื่อเชําซื้อกับกลุํมฯ อีกตํอหนึ่ง
กรณีที่ 16 นาง ฒ. (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2534 โดยคุณ
สามารถเป็นผู๎ชักชวนให๎เข๎ากลุํม ฝากเงินเดือนละ 100 บาท ด๎วยปัญหาเศรษฐกิจ จึงทาให๎ตนเองต๎องนาเอา
ที่ดินมาจานองกับกลุํมฯ เป็นจานวนเงิน 300,000 บาท และนาเงินมาลงทุนและให๎น๎องชาย ปัจจุบันผํอนสํง
เดือนละ 6,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ปัจจุบันสํงเงินจนเหลือ 120,000 บาท นาง ฒ. มีความเห็นวํา กลุํมฯ เป็น
แหลํงเงินทุนของชุมชนที่สามารถชํวยเหลือชาวบ๎านได๎อยํางแท๎จริง
กรณีที่ 17 นาง ณ. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี เริ่มเข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมฯ ตั้งแตํปี 2535 เคยเป็น
สมาชิกกลุํมในหมูํบ๎าน แตํกลุํมฯ ก็ล๎มไปกํอน เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดการ และเห็นวําที่ครัวใบโหนดมีการตั้ง
กลุํมฯ จึงมาสมัครเป็นสมาชิก สํวนสามีเริ่มมาเป็นสมาชิกกลุํมฯ ในปี 2559 ครั้งแรกที่นาง ณ. นาโฉนดที่ดินมา
ฝากไว๎ที่กลุํมฯ เพื่อกู๎เงินไปจัดงานบวชให๎กับลูกชายเป็นจานวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งเงินฝากในขณะนั้นที่
สามารถกู๎ได๎มีประมาณ 4,000-5,000 บาท ซึ่งไมํพอในการจัดงานบวช จึงนาโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันค้า
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เงินกู๎ เมื่อผํอนเงินกู๎ก๎อนนั้นหมด ก็กู๎ยืมอีก เพื่อนาไปลงทุนค๎าขาย (ขายผัก) กับลูกชาย มีรายได๎ประมาณเดือน
ละ 10,000 บาท และรายได๎จากการขายวัวปีละ 15,000-20,000 บาท และแตํละเดือนลูก ๆ จะชํวยในการซื้อ
ข๎าวของเครื่องใช๎ประเภท สบูํ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยาสระผม ฯลฯ มาให๎ แตํไมํได๎ให๎เป็นเงิน ทุกเดือน นาง ณ.
จะฝากเงินกับกลุํมออมทรัพย์ฯ เดือนละ 200 บาท (2 คน นาง ณ. และสามี) ฝากเงินสั จจะ เดือนละ 100
บาทและฝากเงินฌาปนกิจของสามี เดือนละ 100-120 บาท นาง ณ. มีความเห็นวํา ข๎อดีของการเป็นสมาชิก
กลุํมฯ คือ สามารถกู๎ยืมเงินได๎โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่าคือ ร๎อยละ 2 ตํอเดือน ซี่งสามารถผํอนจํายได๎ โดยมี
มากก็จํายมากมีน๎อยก็จํายน๎อย
กรณีที่ 18 นาง ด. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ในปี 2534 เมื่อได๎รับ
การชักชวนครั้งแรก ได๎ตอบปฏิเสธเพราะไมํเข๎าใจและยังไมํเชื่อใจ ไมํเข๎าใจวําเงินที่นาไปฝากเอาไปเก็บไว๎ที่ไหน
และมีการบริหารจัดการอยํางไร เมื่อเป็นสมาชิกเริ่มแรกฝากเงินเดือนละ 30 บาท และเข๎ารํวมเป็นสมาชิกทั้ง
ครอบครัว 5 คน พอสิ้นปีก็ได๎รับเงินปันผล ทาให๎มีความเชื่อมั่นในการฝากเงินกับกลุํมฯ มากขึ้น โดยเพิ่มเป็น
เดือนละ 100 บาทตํอคน (5 คน รวม 500 บาท) นาง ด. นาที่ดินมาจานองเพื่อกู๎เงินเป็นจานวน 200,000
บาท เพื่อให๎ลูกชายทาไรํนาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ และกลุํมฯ ก็สนับสนุนเรื่องการทาเกษตรอินทรีย์และ
ซื้อพืชพันธุ์ และคิดดอกเบื้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ปัจจุบันลูกชายรับหน๎าที่ผํอนชาระหนี้ โดยตนเองก็เป็นคน
ค้าประกันให๎ นาง ด. มีความเห็นวํา ข๎อดีของการมีกลุํมออมทรัพย์ฯ คือ มีสิทธิกู๎เงินอัตราดอกเบี้ยต่า สามารถ
กู๎มาทาการเกษตรแบบไรํนาสวนผสมหรือซื้อพืชพันธุ์ด๎วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร๎อยละ 0.50 ตํอเดือนเทํานั้น ทาง
กลุํมฯ สนับสนุนให๎คนที่มีการศึกษาไมํสูง (เชํน จบป.4) ได๎เข๎ามาเรียนรู๎การทางานกับกลุํมฯ ด๎วย มีการพาไปดู
งานและนามาปรั บ ใช๎ในการพัฒนางานของกลุํ มฯ ได๎ กลุํมฯ มีประโยชน์กับสมาชิกทุกคน มีทั้งสวัส ดิการ
รักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการตั้งแตํครรภ์มารดาสูํเชิงตระกอนอยํางแท๎จริง
กรณีที่ 19 นาง ต. (นามสมมติ) อายุ 76 ปี เข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ในชํวงปี 2539 - 2540
เพราะเห็นวําอยูํใกล๎บ๎าน และรู๎จักคุ๎นเคยกัน โดยครอบครัวเริ่มฝากเงินกับกลุํมฯ 2 คน (นาง ต. และบิดา) คน
ละ 100 บาท (รวม 200 บาท) เมื่อบิดาเสียชีวิตก็ยกเงินฝากให๎กับลูกเขยและลูกสาวรับชํวงในการฝากตํอไป
ปัจจุบัน นาง ต. ไมํได๎ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก ทาสวนผักบ๎างเล็ก ๆ น๎อย ๆ รายได๎สํวนใหญํมาจากลูก ๆ
ที่ให๎ไว๎ใช๎จํายในแตํละเดือน สาเหตุที่เอาที่ดินมาจานองกับกลุํมฯ เพราะลูกต๎องการซื้อรถเพื่อไว๎ใช๎ในการรับจ๎าง
กรีดยาง จึงจาเป็นต๎องกู๎ยืมเงินจานวน 100,000 บาท เพื่อใช๎ดาว์นรถ และลูกก็รับผิดชอบในการผํอนชาระหนี้
ก๎อนนี้ ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือกับกลุํมฯ ประมาณ 50,000 บาท ข๎ อดีของการมีกลุํมฯ คือ ได๎ฝากเงินและมีเงิน
เหลือเก็บบ๎าง และสามารถฝากเงินจานวนน๎อย ๆ ได๎
กรณีที่ 20 นางสาว ถ. (นามสมมติ) อายุ 53 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เพราะน๎องชาย ในชํวงที่ยัง
เป็นวัยรุํนได๎เอาชื่อมาลงเป็นสมาชิกกลุํมฯ ไว๎ให๎ และฝากเงินให๎กับทุกคนในครอบครัวทุกเดือน คนละ 50 บาท
(เป็นเงิน 250 บาท รวม 5 คน) เมื่อน๎องชายไปเรียนตํอก็เลยต๎องเป็นคนฝากเงินตํอและเพิ่มเป็นคนละ 100
บาทตํอเดือน ปัจจุบันทุกคนในครอบครัวเป็นสมาชิกกับกลุํมฯ รวม 10 คน รวมเป็นเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ
1,000 บาท และทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะเข๎ารํวมฟังด๎วยเสมอ จนได๎เสนอชื่อและเป็นคณะกรรมการของกลุํม
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ออมทรัพย์บํอกุล สาเหตุที่กู๎เงินกับกลุํมออมทรัพย์บํอกุล เพื่อใช๎เป็นเงินหมุนเวียนจานวน 20,000 – 50,000
บาท เมื่อชาระหนี้หมดก็กู๎ใหมํอีก โดยชาระคืนเงินกู๎ (เงินต๎นและดอกเบื้ย) เดือนละ 2,000 บาท นางสาว ถ. มี
รายได๎จากร๎านขายของชาและทาขนมขาย เดือนละ 10,000 บาท ข๎อดีของการมีกลุํมออมทรัพย์ฯ คือ เวลามี
เรื่องฉุกเฉินก็สามารถกู๎เงินได๎งํายและได๎ทันที มีเงินสะสมที่เก็บเอาไว๎ โดยแยกสํวนกันระหวํางเงินฝากกับเงินที่
กู๎ยืม และในกลุํมออมทรัพย์ฯ ก็ยังมีเงินสวัสดิการหลายประเภท
จากกรณีศึกษาตัวอยํางข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด สามารถชํวยรักษาที่ดินให๎กับ
สมาชิกได๎เป็นจานวนมาก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุํมฯ ที่จัดสรรผลประโยชน์ของกลุํมออมทรัพย์ สํวน
หนึ่งไว๎เป็นกองทุนที่ดิน เพื่อซื้อที่ดินไว๎กับกลุํมไมํให๎ ที่ดินหลุดมือไปให๎นายทุนภายนอก และทาให๎สมาชิกกลุํม
ออมทรัพย์ มีที่ดินทากินและมีที่อยูํอาศัยอยํางมั่นคง เครือขํายกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนดสามารถชํวยเหลือ
ชาวบ๎านได๎ ในเรื่องของการเข๎าถึงที่ดินทากินและอยูํอาศัย การไถํถอนที่ดินไมํให๎ที่ดินหลุดมือ เพื่อดารงรักษา
ทีด่ ินและวิถีชีวิตให๎กับคนในชุมชน
3.2 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง
กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ตั้งอยูํที่ ตาบลคู๎ยายหมี อาเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บ๎านยางแดง เป็นหมูํบ๎านหนึ่งในพื้นที่ของตาบลคู๎ยายหมี ที่ มีความสาคัญในด๎านการพัฒนากลุํม
ออมทรัพย์สัจจะของตนเองขึ้นมา จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุํมผู๎นา พบวํา แตํเดิมพื้นที่ของชุมชนบ๎านยาง
แดงเป็นชุมชนดั้งเดิม ซึ่งอยูํอาศัยสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ พื้นฐานของชุมชนเป็นพี่น๎อง เครือญาติกัน มี
การพึ่งพาอาศัยกันในเรื่ องการทาการเกษตรและการทามาหากิน ถ๎อยทีถ๎อยอาศัย สภาพพื้นที่แตํเดิมกํอนมี
การบุกเบิกพื้นที่ทากินนั้น มีลักษณะเป็นปุามากํอน แตํด๎วยการสัมปทานปุาไม๎ของรัฐบาลไทย ทาให๎พื้นที่ปุา
เริ่มเสื่อมโทรม จึงกํอให๎เกิดการอพยพย๎ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะชาวบ๎านทางภาคอีสานที่ย๎ายเข๎ ามาอาศัยอยูํ
กํอให๎เกิดเป็นชุมชนและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหวํางคนพื้นที่เดิมและคนพื้นที่ใหมํ แตํยังคงยึดสายอพยพ
ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน
ปัญหาในการดารงชีวิตของเกษตรกรเป็นเรื่องสาคัญ การย๎ายถิ่นที่อยูํทาให๎เกิดปัญหาที่ทากินไมํเพียงพอ
จึงมีการบุกรุกพื้นที่ปาุ เสื่อมโทรมเป็นที่ทากิน เมื่อมีประชากรมากขึ้น รายได๎และคําใช๎จํายในชุมชนจึงเป็นปัญหา
ในเขตพื้นที่ของบ๎านยางแดง เกิดปัญหาความยากจนในพื้นที่ และเด็กนักเรียนไมํมีอาหารกลางวันรับประทาน
อยํางเพียงพอ
การแก๎ไขปัญหาของภาครัฐที่ได๎เข๎ามาสํงเสริมในพื้นที่คือ การสํง เสริมสนับสนุนให๎เกษตรกรหันมาปลูก
พืช เศรษฐกิจ ที่ ส ามารถเป็ น อาชีพหลั ก เพื่ อสร๎า งรายได๎ให๎ กับ ครอบครัว เชํน มัน ส าปะหลั ง อ๎ อย ข๎า ว ยาง
ข๎าวโพด ซึ่งการปลูกพืชเหลํานี้ต๎องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญํ จึงทาให๎มีการบุกรุกแผ๎วถางพื้นที่ปุาเสื่อมโทรมมาเป็น
พื้นที่เพื่อทาการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เข๎ามาหนุนเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด๎วยการ
ปลํ อยสิ น เชื่ อในการท าการเกษตร โดยมีน โยบายวํา ชาวบ๎านที่ จะมีสิ ทธิกู๎เ งินต๎องปลู กมันส าปะหลั งเทํานั้ น
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นอกจากนั้น มีการสํงเสริมการทากลุํมออมทรัพย์ กลุํมเกษตรกร สร๎างอาชีพเสริมให๎กับแมํ บ๎านเกษตรกรด๎วยการ
ทาการแปรรูปสินค๎าเกษตร ฯลฯ
ผลจากกระบวนการพัฒนาที่ได๎รับการสํงเสริมจากภาครัฐ ทาให๎เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ชาวบ๎านไมํมี
ความรู๎สึกในการเป็นเจ๎าของกลุํมตําง ๆ ที่รัฐสํงเสริม ระบบการบริหารจัดการภายในไมํมีความโปรํงใส มีการใช๎
ความเป็นพวกพ๎อง และผู๎ มีบุญคุณในการหาผลประโยชน์จากกลุํม ชาวบ๎านที่ยากจนสํวนใหญํ มักจะไมํได๎กู๎เงิน
หรือเข๎ามามีสํวนรํวมในการทางาน อาจกลําวได๎วํา เข๎าไมํถึงโอกาสนั่นเอง นอกจากนี้ยังทาให๎ชาวบ๎านเกิดปัญหา
หนี้สินจานวนมากตามมา จึงมีการกู๎เงินจากกองทุนหนึ่ง เพื่อไปใช๎คืนให๎แกํอีกกองทุนหนึ่ง หรือกู๎เงินจากกองทุน
ไปทากิจกรรม แตํไมํได๎มีการสํงเงินคืน ทาให๎เกิดความล๎มเหลวในการทางานจากการสํงเสริมของภาครัฐ
ในราวปี 2524 ได๎มีโครงการพัฒนาชุมชนแควระบม – สียัด โดยคุณเกษม เพชรนที เข๎ามาทาการศึกษา
ปัญหาและรํวมบุกเบิกการทางานพัฒนาในพื้นที่ โดยการทางานเป็นลักษณะของการสร๎างแนวความคิดให๎กับคน
ในชุมชน ทาการศึกษาความล๎มเหลวของกลุํมตําง ๆ ที่รัฐได๎เข๎ามาสํงเสริม ทาการวิเคราะห์ การสร๎างเวทีแหํงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกหนํวยงาน มีการเสริมองค์ความรู๎ให๎กับชาวบ๎าน
ในเรื่องของการบริหารจัดการ การทาบัญชี การพัฒนาอาชีพ และการสร๎างรายได๎เสริม แตํสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ
การสร๎างการเรียนรู๎ผํานกลไกด๎วยการทากลุํมออมทรัพย์รํวมกัน วัตถุประสงค์ของกลุํมออมทรัพย์ก็คือ เพื่อสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับกลุํม โดยผํานกระบวนการสร๎างความตํอเนื่องของเวทีแลกเปลี่ยน และการทากิจกรรมใหมํ ๆ
ในการสร๎างแนวความคิด ไมํวําจะเป็นกลุํมธนาคารข๎าว เพื่อเป็นฐานอาหารให๎กับคนในชุมชน ชํวยลดภาวะการ
ขาดแคลนอาหาร การทาธนาคารควาย เพื่อเป็นการชํวยเหลือในด๎านแรงงาน
3.2.1 พัฒนาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง
จากสภาพความเป็นอยูํและโอกาสในการเรียนรู๎ กระบวนการทางานด๎านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ชนบทแควระบม-สียัด กลุํมออมทรัพย์ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกของพื้นที่ มาจากกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านยาง
แดง โดยจะมีเฉพาะผู๎ชายเทํานั้นที่เข๎ามาบริหารจัดการ กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎ านยางแดง เกิดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2529 จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของคนในชุมชน กระบวนการเกิดกลุํม เริ่มจากการ
ที่ผู๎ ช ายได๎รั บ โอกาสในการเข๎ารํ ว มรั บ รู๎ ข๎อมูล ขําวสารในแนวคิดการพัฒ นา โดยทางแมํบ๎านไมํได๎เข๎าไปรํว ม
กระบวนการเหลํานั้นด๎วย แตํจะได๎รับการบอกเลํ าจากสามี เมื่อสามีเป็นผู๎รับความรู๎ แตํการทากิจกรรมต๎องเป็น
แมํ บ๎ านที่ อยูํ ที่ บ๎ านในการทากิ จ กรรม จึ งเกิ ด ความไมํ เ ข๎า ใจกั น ในครอบครั ว จึ งได๎ มี การพูด คุ ย กัน ในระดั บ
ครอบครัวเพื่อแก๎ไขปัญหาและทางออกรํวมกัน จนได๎มีนักพัฒนาหญิง คือ คุณนันทวัน หาญดี ได๎ลงพื้นที่และทา
ความเข๎าใจกับ กลุํ มและจั ดกระบวนการเรี ยนรู๎ โดยการจัดให๎ มี การไปศึก ษาดูงานเรื่ องกลุํ มออมทรัพย์จาก
ภายนอกพื้นที่เป็นระยะ ๆ ประสบการณ์เหลํานี้ทาให๎กลุํมเกษตรกรแมํบ๎านได๎มีแนวคิดในการกํอตั้งกลุํมออม
ทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดงขึ้นมา การทางานของกลุํมออมทรัพย์เพื่ อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง สมัย
การพัฒนาในยุคแรก ๆ การพูดคุยในแนวคิดกํอนการตั้งกลุํมจะเกิดขึ้นหลังจากการกินข๎าวเย็นเสร็จ ตํอมาได๎
เปลี่ยนมาทากิจกรรมทุกวันพระ ด๎วยเหตุผลที่วํา วันพระทุกคนจะหยุดงานในไรํ ในสวน เพื่อมาวัด จึงเป็นเวลาที่
ผู๎หญิงได๎มีเวลาตอนบํายมาพูด คุยกัน หลังจากนั้น กิจกรรมมีมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการสร๎างทักษะเพื่อการสร๎าง
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รายได๎ในครอบครัว การเรียนรู๎ในเชิงนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบตํอตนเองและชุมชน จึงทาให๎มีการกาหนดวันที่
แนํนอนในการมาพบปะกัน เมื่อเริ่มกํอตั้งกลุํมมีสมาชิกจานวน 12 คน และมีแนวความคิดและวั ตถุประสงค์การ
ทางานในทิศทางที่คล๎าย ๆ กันคือ
1. เพื่อพิสูจ น์ ให๎ ชาวบ๎านในพื้น ที่โดยเฉพาะกลุํ มออมทรัพย์ด๎ว ยกันที่เกิดขึ้นกํอนหน๎า แตํไมํประสบ
ผลสาเร็จในการบริหารจัดการ ได๎เห็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
2. ใช๎กิจกรรมกลุํมออมทรัพย์เป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทางความคิดระหวํางสมาชิกด๎วยกัน
การออมเงินเป็นกิจกรรมที่รํวมใจกันของกลุํมแมํบ๎าน ตามแนวคิดที่วํา มีน๎อยออมน๎อย ทาให๎เป็นนิสัย
และสร๎างวินัยให๎กับครอบครัว จึงทาให๎กลุํมเติบโตอยํางช๎า ๆ และมีความยั่งยืน
การขยายงานด๎านการพัฒนาในโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด ยังได๎มีการขยายกิจกรรมกลุํมออม
ทรัพย์ไปยังพื้นที่รอบตาบลคู๎ยายหมี เกิดกลุํมออมทรัพย์อื่น ๆ ตามมาในชํวงเวลาที่ไลํเลี่ยกัน
ปี 2532 เป็นชํวงเวลาที่เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย) ได๎เข๎าไปรํวมในการทางานพัฒนา
โดยให๎การสนับสนุนให๎ เกิดกลุํมชาวบ๎านในพื้นที่ จึงได๎มีการขยายผลในการจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์เพิ่มเติมขึ้นอีก
หลายพื้นที่ ซึ่งมีการพัฒนาให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันจนเป็นเครือขําย จานวน 11 กลุํมได๎แกํ กลุํมออมทรัพย์เพื่อ
การพัฒนาบ๎านยางแดง (บริหารจัดการโดยกลุํมเกษตรกรผู๎ชาย), กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง
(บริหารจัดการโดยกลุํมเกษตรกรผู๎หญิง), กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านบางพะเนียง, กลุํมออมทรัพย์เพื่อ
การพัฒนาบ๎านห๎วยกบ, กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านห๎วยน้าใส, กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎าน
อํางทอง, กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านหนองแสง, กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านทํามํวง, กลุํมออม
ทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านปุาอีแทน, กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาบ๎านหนองคล๎า และกลุํมออมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาบ๎านสระไม๎แดง
นอกจากกลุํมออมทรัพย์จะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนแล๎ว ยังเป็นการชํวยเหลือกันในเรื่องของการ
ลดภาระหนี้สินนอกระบบให๎กับสมาชิก การออมเงินรํวมกัน การกู๎ยืม และการชํวยเหลือกันในชุมชนเป็นเสมือน
สัญญาและข๎อผูกมัดของกลุํมในการพัฒนาไปด๎วยกัน
การพัฒนาในภาพรวมจะพบวํา มีความสาเร็จที่เกิดขึ้นในพื้นที่ ที่วัดผลได๎จากการเติบโตของกลุํมออม
ทรัพย์ทั้ง 11 กลุํม ตัวชี้วัดคือ ยอดเงินออมของกลุํมที่มีจานวนมากขึ้น และสามารถนาไปจัดสวัสดิการได๎ในหลาย
รูปแบบ
กลุํมที่ประสบผลสาเร็จและมีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎าน
ยางแดง ในเรื่องการใช้เงินหมุนเวียนของกลุ่มออมทรัพย์ซื้อที่ดินของสมาชิกเข้ามาไว้ในกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้
ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนภายนอก
3.2.2 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง
โครงสร๎ างการบริ ห ารงานกลุํ มประกอบด๎ว ย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน
เหรัญญิก 1 คน คณะกรรมการบริหาร 3 คน คณะกรรมการพิจารณาเงินกู๎ 3 คน คณะกรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน (แผนภาพที่ 3.3) วาระการดารงตาแหนํงคราวละ 2 ปี

34

แผนภาพที่ 3.3: โครงสร๎างคณะกรรมการกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง

ประธาน

รองประธาน

เลขานุการ

เหรัญญิก

กรรมการบริหาร

กรรมการเงินกู้

กรรมการการศึกษา

กรรมการตรวจสอบ

3 คน

3 คน

3 คน

3 คน

แตํเดิมการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ยังไมํมีความยุํงยาก เนื่องจากเป็นการออมเงินอยํางเดียว สมาชิกจะ
ทาการฝากอยํางเดียว ไมํมีการกู๎ เนื่องจากการออมเป็นการสร๎างวินัยให๎กับสมาชิก เป็นกิจกรรมที่ทาให๎ครอบครัว
มีความเข๎าใจกัน การฝากเงินแตํเดิมเริ่มต๎นตั้งแตํ 2 บาท หรือ 5 บาท หรือแล๎วแตํกาลังของผู๎ฝากวํามีมากน๎อย
เพียงไร เมื่อเก็บเงินฝากได๎แตํละเดือนก็จะนาเอาไปฝากกับธนาคารกํอน
ตํอมาเมื่อมีเงินที่อยูํในธนาคารมากขึ้น จึงได๎มีการนาเอาเงินจากการออมของสมาชิกมาปลํอยกู๎ การ
ปลํอยกู๎ครั้งแรกเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขรํวมกัน คือกู๎ได๎ 5,000 บาทตํอคน คิดดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 2 ตํอปี
เมื่อมีเงินก็สามารถนามาชาระคืนได๎
หลักการออมและการปลํอยกู๎ให๎กับสมาชิกในปัจจุบัน คือ
1. ทุ ก ปี ส มาชิ ก กลุํ ม จะมี ก ารตั้ ง เปู า หมายของการระดมเงิ น ออมวํ า ในปี นั้ น ๆ กลุํ ม จะต๎ อ งมี เ งิ น
หมุนเวียนจานวนเทําไร โดยการวางแผนสํงเสริมให๎สมาชิกออมเป็นจานวนเทําไรตํอเดือน
2. สมาชิกทุกคนจะต๎องนาเงินมาออมอยํางน๎อยไมํต่ากวําเดือนละ 50 บาท
3. สมาชิกที่สามารถขอกู๎เงินจากกลุํมได๎ ต๎องมีอายุการฝากเงินไมํต่ากวํา 3 ปื คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎
ร๎อยละ 6 ตํอปี หรือร๎อยละ 0.5 ตํอเดือน
สํ ว นในเรื่ อ งของกฎ กติ ก าในการฝาก กู๎ และช าระคื น เมื่ อ มี ก ารประชุ ม ใหญํ ป ระจ าปี จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
นับจากการเริ่มกํอตั้งกลุํมจนถึงสิ้นปี 2561 มีสมาชิกกลุํมจานวน 185 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 5-8 คน
ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกทั้งครัวเรือน) มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุํมออมทรัพย์ประมาณ 6 ล๎านบาท และมีการ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 3 รูปแบบ คือ
1. การกู๎แบบสามัญ เป็นการให๎สมาชิกกู๎ไปประกอบอาชีพ ผู๎ถือหุ๎นมีสิทธิในการกู๎ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร๎อยละ 6 ตํอปี โดยให๎กู๎ 3 เทําของเงินฝาก
2. การกู๎แบบพิเศษ เป็นการให๎สมาชิกกู๎ในกรณีที่มีความจาเป็น เชํน การย๎ายหนี้ การซื้อที่ดิน การปลูก
บ๎าน (อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 6 ตํอปี) กู๎เพื่อการลงทุนในด๎านอาชีพ (อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 8 ตํอปี)
ในสํวนนี้ได๎มีการตั้งงบประมาณสาหรับแก๎ไขปัญหาเรื่องที่ดินทากินของสมาชิก
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

3. ฝากประจากับธนาคาร (หากเงินเหลือจากที่สมาชิกขอกู๎แล๎ว)
3.2.3 การจัดสรรผลประโยชน์
ผลประโยชน์หรือผลกาไรจากการฝากออมทรัพย์และสะสมหุ๎น มีการจัดสรร (แผนภาพที่ 3.4) ดังนี้
ร๎อยละ 50 เป็นเงินปันผล สาหรับเงินออมและเงินหุ๎น
ร๎อยละ 20 เป็นคําสวัสดิการแกํสมาชิกกลุํม7
ร๎อยละ 10 เป็นคําตอบแทนคณะกรรมการ
ร๎อยละ 5 เป็นเงินสมทบกิจกรรมของกลุํม
ร๎อยละ 5 เป็นเงินสารองของกลุํม
ร๎อยละ 5 เป็นเงินสาหรับงานศึกษาองค์ความรู๎
ร๎อยละ 5 เป็นเงินสาหรับการขยายงานกลุํม
แผนภาพที่ 3.4: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง

50% ปันผลคืน
สมาชิก
5% เงินสาหรับ
การขยายงาน
กลุํม

5% เงินสาหรับ
งานศึกษาองค์
ความรู๎

10%
คําตอบแทน
คณะกรรมการ

กลุํมออม
ทรัพย์
5% เงิน
สารองของ
กลุํม

7

20%
สวัสดิการ
ชุมชน

5% เงิน
สมทบ
กิจกรรมกลุํม

คําสวัสดิการร๎อยละ 20 นั้น ได๎ครอบคลุมสวัสดิการตั้งแตํเกิด ชรา เจ็บปุวย และเสียชีวิต ดังนี้
1. เกิด เปิดบัญชีให๎เด็กแรกเกิด 1,000 บาทตํอบัญชี พร๎อมคําสมุดฝาก
2. ปุวย มีเงินสาหรับการเยี่ยมไข๎ 500 บาท และเบิกคํารักษาพยาบาลได๎ 1,500 บาท/ปี/คน
3. ชรา มีของขวัญในเทศกาลตําง ๆ ได๎แกํ วันสงกรานต์ และวันขึ้นปีใหมํ
4. ตาย เป็นเจ๎าภาพ 1 คืน พร๎อมกับพวงหรีด 1 อัน
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3.2.4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดงกับการจัดการที่ดินชุมชน
การบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ได๎เป็นตัวอยํางให๎
กลุํมออมทรัพย์ทั้งเครือขําย 11 กลุํม ได๎มีการบริหารจัดการที่เหมือนกัน แตํประเด็นที่นําสนใจของกลุํมออม
ทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง คือ การบริห ารจัดการเงินทุนของกลุํม โดยมีการนาเอาเงินทุนไปใช๎ในการ
แก๎ไขปัญหาที่ดินหลุดจานองให๎กับสมาชิกในกลุํม ด๎วยสถานการณ์ของปัญหาที่ดิน ที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ
ในเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจเพื่อการสํงออก และสํงเสริมให๎เกิดโรงงานอุตสาหกรรมใหมํ ทาให๎มีนายทุนและ
ผู๎ที่มีกาลังทรัพย์เข๎ามากว๎านซื้อที่ดินในชุมชน และออกเงินกู๎นอกระบบให๎ชาวบ๎านเอาที่ดินมาจานอง ซึ่งปัจจัย
เหลํานี้ทาให๎ชาวบ๎านติดกับดักของวงจรหนี้ โดยที่ตนเองยังขาดความตระหนักรู๎ เป็นเหตุให๎กลุํมออมทรัพย์เพื่อ
การพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ได๎นาเอาเงินทุนที่มีอยูํ ไปแก๎ไขปัญหาที่ดินที่หลุดจานองให๎กับสมาชิก
กรณีตัวอยํางของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง กรณีของนาง
เรณู (นามสมมติ) ในชํวงประมาณปี พ.ศ. 2552 เกิดปัญหาที่ดินจานวน 3 ไรํที่จานองไว๎กับธนาคาร จะหลุด
จานอง จึงขอให๎ทางกลุํมออมทรัพย์ไปไถํถอนที่ดินจากธนาคารมาไว๎กับกลุํมฯ เป็นจานวนเงิน 90,000 บาท
(ราคาประเมินอยูํที่ไรํละ 30,000 บาท) นางเรณูได๎ผํอนชาระหนี้ให๎กับกลุํมฯ และไถํถอนที่ดินแปลงนี้ไปเรียบร๎อย
แล๎ว และยังผํอนชาระที่ดินอีก 1 แปลง จานวน 5 ไรํ เป็นจานวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนั้นยังมีอีกหลาย
คนในกลุํมที่ได๎รับการชํวยเหลือจากการนาเอาเงินทุนมาใช๎แก๎ปัญหาในเรื่องของที่ดิน และการสร๎างบ๎าน
กรณีของนาง ท. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี และนาย ธ. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี มีอาชีพเกษตรกรทั้งคูํเริ่ม
เป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2529 ฝากเงินออมครั้งแรกเป็นเงินเดือนละ 10 บาท เนื่องด๎วยยังไมํมีรายได๎
ที่แนํนอน แตํเดิมนั้นทาการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ มันสาปะหลัง ซึ่งมีรายได๎เป็นรายได๎รายปีเทํานั้น ทั้ง
สองคนได๎เรียนรู๎ในเรื่องของกลุํมออมทรัพย์ฯ และนาง ท. ได๎เข๎ามาเป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ฯ ด๎วย
จากการเปิดโอกาสให๎เกษตรกรได๎กู๎เงินหมุนเวียนไปทาการประกอบอาชีพ และชํวยเหลือในเรื่องของที่ดินและ
สินทรัพย์ตําง ๆ นาง ท. จึงขอกู๎เงินมาปรับปรุงซํอมแซมบ๎านเรือนของตน เป็นจานวนเงิน 500,000 บาท โดยใช๎
สมุดออมทรัพย์ในการค้าประกัน การชาระเงินคืน เป็นการชาระแบบสํงต๎นและสํงดอก โดยการลดต๎นลดดอก ทา
ให๎หนี้สินที่กู๎มาสามารถชาระได๎หมดเร็วกวําการกู๎เงินจากธนาคาร จึงนับวําเป็นการชํวยเหลือกสมาชิกในกลุํมฯ
อยํางแท๎จริง นาง ท. มีความเห็นวํา การที่ได๎เข๎าใจวิสัยทัศน์ของกลุํมฯ และมีความเป็นเจ๎าของรํวมกัน ทาให๎กลุํม
ฯ มีความเข๎มแข็ง และสามารถเติบโตทั้งความคิดและสินทรัพย์ไปพร๎อมกันโดยงําย จะเห็นได๎จากสมาชิกในกลุํม
จะไมํมีใครเป็นหนี้กองทุนหมูํบ๎าน และธนาคารเลย นอกเหนือจากกลุํมออมทรัพย์ฯ ของตนเอง
กรณีของนาง น. และนาย บ. (นามสมมติ) มีอาชีพทาไรํ ทานาและค๎าขาย เป็นสมาชิกของกลุํมออม
ทรัพย์ฯ ตั้งแตํเริ่มต๎น มีการฝากเงินตั้งแตํต๎น ประมาณ 5-10 บาท และตํอมาก็เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความ
เดือนร๎อนในที่อยูํอาศัย ตนมีที่ดินทากิน แตํไมํมีบ๎านอยูํอาศัย จึงทาให๎มาขอกู๎เงินเพื่อไปสร๎างบ๎านของตนเอง เป็น
จานวนเงิน 320,000 บาท โดยการนาเอาที่ดินของตนเองมาค้าประกันกับกลุํมฯ เพื่อนาเงินมาสร๎างบ๎าน โดยผํอน
ชาระเป็นรายเดือน แบบลดต๎น ลดดอก ทาให๎สามารถผํอนชาระได๎ด๎วยรายได๎ของตนเอง โดยไมํต๎องยืมเงินคนอื่น
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มาเพื่อชาระหนี้ นาง น. มีความเห็นวํา กลุํมฯ ให๎โอกาสตนเองในการสร๎างบ๎านเพื่ออยูํอาศัย และที่สาคัญกลุํม
สามารถชํวยเหลือสมาชิกได๎ทุกด๎าน ตนเองมีความมั่นใจในกลุํมออมทรัพย์แมํบ๎านยางแดงเป็นอยํางมาก
แนวคิดของกลุํมในเรื่องการจัดการที่ดินของสมาชิก คือ การปูองกันไมํให๎ที่ดินของชาวบ๎านในชุมชนหลุด
จานอง และตกไปเป็นของบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งบุคคลเหลํานี้อาจจะนาที่ดินในชุมชนไปทาโรงงานหรือสร๎าง
ผลเสียทั้งในด๎านทรัพยากร และสังคมตํอชุมชนได๎ ด๎วยความพร๎อมใจ พร๎อมเพรียง มีความรํวมมือกัน เข๎าใจใน
หลักของการออมทรัพย์ ทาให๎กลุํมเกิดความเข๎มแข็งและอยูํได๎อยํางยั่งยืน
กลุํมออมทรัพย์กับการจัดการที่ดิน เป็นกิจกรรมสาคัญของกลุํมชาวบ๎าน เพื่อเป็นการพิสูจน์ถึงความ
เข๎ ม แข็ ง ความเชื่อ มั่ น และความเชื่ อใจกัน ได๎เ ป็ นอยํ า งดี นอกจากนั้น ยั งเห็ นถึ ง การพั ฒ นาของสมาชิก และ
ครอบครัวในด๎านความมีวินัยในการออมและการสํงคืนเงินกู๎ และการเป็นเจ๎าของกลุํมออมทรัพย์
นอกจากนี้การดาเนินการกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาฯ ยังกํอให๎เกิ ดการเป็นเครือขํายที่มีการบริหาร
จัดการออมทรัพย์กลางขึ้นมา ใน 11 กลุํม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ
1. หนุนเสริมความรู๎ให๎กับกลุํมออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในเครือขําย
2. ชํวยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให๎กับสมาชิกสาหรับการประกอบอาชีพ การจัดการที่ดินในระดับ
เครือขําย
3.2.5 ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง
การจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์ฯ เกิดผลลัพธ์ใน 2 ระดับ คือ
1. ในระดับครอบครัว
- ทาให๎ครอบครัวเกิดความเข๎าใจกัน
- สร๎างระเบียบวินัยให๎คนในครอบครัวเรื่องของการออม
- มีเงินออมในครอบครัว และสามารถกู๎ยืมไปประกอบอาชีพได๎
- ได๎มีการซื้อที่ดินเพิ่ม
2. ในระดับชุมชน
- ได๎ความเชื่อใจ เชื่อมั่น เห็นประโยชน์รํวมกันของคนในชุมชน
- มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความสามัคคี
- เกิดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา และฟันฝุาอุปสรรค์รํวมกัน
- มีระบบบัญชีที่เข๎าใจงําย
- ทาให๎ที่ดินยังเป็นของคนในชุมชน
- สามารถแก๎ปัญหาที่ดินในระดับชุมชนของตนเองได๎ โดยไมํต๎องรับความชํวยเหลือจากผู๎อื่น
จากการดาเนิ น งานของกลุํ มออมทรัพย์เพื่อการพัฒ นาแมํบ๎านยางแดง ทาให๎ ทราบวํากระบวนการ
กิจกรรมกลุํมออมทรัพย์ สามารถนามาแก๎ไขปัญหาที่ดินในระดับชุมชนได๎ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกลุํมที่
จะจัดการปัญหาด๎านที่ดิน คือ ทาให๎ชาวบ๎านได๎มีที่ดินทากินเป็นของตนเอง แก๎ปัญหาที่ดินหลุดจานอง ปูองกัน
การเข๎ามาซื้อที่ดินของนายทุนภายนอกชุมชน ข๎อเสนอหนึ่งของกลุํมออมทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน คือ รัฐ
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ควรเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการจัดการกลุํมที่ดินรํวมกับภาครัฐ เพื่อให๎เกิดโมเดลใหมํ ๆ ที่สามารถ
ชํวยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินทากิน
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บทที่ 4
แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและบทสรุป
ในบทนี้จะกลําวถึง สาเหตุของการกํอหนี้ของชาวบ๎าน ซึ่งเป็นเหตุให๎ต๎องนาที่ดินไปจานอง และอาจมี
ผลในการทาให๎ที่ดินหลุดมือ ประโยชน์ของการมีธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน ซึ่งในกลุํมตัวอยํางเป็น
สํวนหนึ่งของการดาเนินงานภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ภายในชุมชน แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน และ
บทสรุปของการศึกษาธนาคารที่ดินชุมชนจากกรณีตัวอยํางที่ประสบความสาเร็จ
4.1 สาเหตุในการก่อหนี้ของชาวบ้านกับการจานองที่ดิน
จากการศึกษากลุํมตัวอยํางสมาชิกของ “กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด” และ “กลุํมออมทรัพย์เพื่อการ
พัฒนาแมํบ๎านยางแดง” พบวํา การที่ชาวบ๎านต๎องนาที่ดินไปจานองกับธนาคาร สหกรณ์ หรือกลุํมออมทรัพย์
ซึ่งในหลายตัวอยํางต๎องมาขอความชํวยเหลือจากกลุํมออมทรัพย์ให๎ชํวยไถํถอนที่ดินของตนจากสถาบันการเงิน
มาจานองกับกลุํมออมทรัพย์แทน เนื่องจากไมํสามารถชาระเงินคืนได๎ เพื่อไมํให๎สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
อยํางถาวร สามารถสรุปสาเหตุในการนาที่ดินไปจานองได๎ดังนี้
1. คนในครอบครัว เชํน ลูก สามี นาที่ดินไปขายฝาก
2. นาที่ดินไปค้าประกันการกู๎เงินจากสถาบันการเงินให๎ผู๎อื่น
3. ชํว ยเหลื อผู๎ อื่น เชํน ลู ก เพื่อน ญาติ เนื่ องจากปัญหาตําง ๆ เชํน ลู กมีห นี้สิ น ลู กต๎องการซื้อรถเพื่อมา
ประกอบอาชีพ ญาติมีปัญหาสุขภาพ
4. กู๎เงินเพื่อซื้อบ๎าน/ปลูกบ๎าน/ซํอมบ๎าน
5. กู๎เงินเพื่อเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือน เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีรายได๎ไมํพอคําใช๎จําย
6. สํงลูกหลานเรียนหนังสือ
7. ต๎องการจะมีที่ดินเป็นของตนเองในการทามาหากิน
8. ต๎องการใช๎เงินเพื่อทากิจการด๎ านการเกษตร ทาไรํนาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ การลงทุนทาธุรกิจหรือทา
การค๎า
9. ต๎องการใช๎เงินเพื่อจัดงานพิธีตําง ๆ เชํน งานบวช
4.2 ประโยชน์ของธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน
การมีกลุํมออมทรัพย์ตําง ๆ และธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดิน ชุมชน ภายในกลุํ มออมทรัพย์มี
ประโยชน์ ดังนี้
1. การมีธนาคารที่ดิน ชุมชนสามารถให๎ ความชํว ยเหลือแกํชาวบ๎านได๎ โดยเฉพาะในกรณีที่ที่ดินจะโดนยึด
เนื่องจากชาวบ๎านไมํสามารถผํอนชาระกับธนาคาร/สหกรณ์/นายทุนเงินกู๎ได๎ โดยการย๎ายหนี้มาไว๎ที่ธนาคาร
ที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์
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2. ที่ดนิ /บ๎านยังไมํหลุดมือจากชาวบ๎าน แม๎วําจะไมํสามารถผํอนชาระหนี้กับกลุํมฯ ได๎สม่าเสมอ
3. เปิดโอกาสให๎คนจนสามารถกู๎เงินได๎และทุกคนสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน กลุํมฯ จึงเป็นแหลํงเงินทุนของ
ชุมชนที่สามารถชํวยเหลือชาวบ๎านได๎อยํางแท๎จริง และรวดเร็วกวําหนํวยงานอื่น เวลาที่ชาวบ๎านต๎องการใช๎เงิน
ในกรณีฉุกเฉินสามารถกู๎เงินได๎งํายและทันที
4. การมีกลุํมออมทรัพย์/ธนาคารที่ดินชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านได๎มีที่ดิน/บ๎านเป็นของตนเอง
5. สามารถนาที่ดินมาค้าประกันเงินกู๎ภายในกลุํมฯ ได๎ เพื่อนาเงินมาลงทุน เป็นคําใช๎จํายในครอบครัว ฯลฯ
6. สามารถกู๎ยืมเงินได๎โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่า ซี่งสามารถผํอนจํายได๎ โดยมีมากก็ชาระมาก มีน๎อยก็ชาระ
น๎อย โดยไมํต๎องไปยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง
7. การมีกลุํมฯ ทาให๎สมาชิกได๎ฝากเงิน โดยสามารถฝากเงินจานวนน๎อย ๆ ได๎ ทาให๎มีเงินออม แยกสํวน กับ
เงินกู๎
8. การชาระคืนเงินกู๎แบบลดต๎น ลดดอก ทาให๎สามารถชาระหนี้ได๎เร็ว
9. ทาให๎ชาวบ๎านเติบโตทั้งด๎านความคิดและสินทรัพย์ไปพร๎อมกัน
10. เมื่อชาวบ๎านเข๎าใจในวิสัยทัศน์ของกลุํมฯ มีความเป็นเจ๎าของกลุํม ฯ รํวมกันและมีความมั่นใจในกลุํมฯ ทาให๎
กลุํมฯ มีความเข๎มแข็ง และสามารถให๎คาปรึกษาและความชํวยเหลือสมาชิกในกลุํมได๎ เกิดการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน
11. การเป็ น สมาชิกกลุํ ม ฯ ท าให๎ ได๎ รั บ สวัส ดิก ารในด๎ านตํ าง ๆ ซึ่ง สามารถออกแบบการจัดสวัส ดิการได๎
ครอบคลุมตั้งแตํเกิดจนตาย
4.3 แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
งานศึกษานี้พบวํา แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนที่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได๎ สามารถ
พัฒนามาจากกลุํมออมทรัพย์ในระดับชุมชน เนื่องจากธนาคารที่ดินชุมชนจาเป็นต๎องมีเงินทุนในระดับหนึ่ง จึง
จะสามารถใช๎เป็นทุนในการให๎กู๎แกํสมาชิกในการซื้อ/เชําซื้อ หรือการให๎กู๎โดยนาที่ดินมาค้าประกันในกรณีที่
ชาวบ๎านมีความจาเป็นต๎องใช๎เงินในกรณีตําง ๆ เพื่อให๎ชาวบ๎านได๎มีโอกาสมีที่ดิน/บ๎านเป็นของตนเอง ได๎รับ
ความชํวยเหลือในกรณีจาเป็นตําง ๆ และปูองกันไมํให๎กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกไปเป็นของสถาบันการเงินหรือ
นายทุนนอกพื้นที่ แหลํงเงินทุนในระดับชุมชนที่จะสามารถนามาเป็นเงินทุนให๎กับธนาคารที่ดินชุมชนได๎ ก็คือ
การออมทรัพย์ของคนในชุมชน และผลประโยชน์ที่ได๎รับจากดาเนินงานของกลุํมออมทรัพย์ แนวทางในการ
พัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนพอสรุปได๎ดังนี้
1. การพัฒนาให๎เกิดกลุํมออมทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเห็นความสาคัญของการมีธนาคารที่ดินชุมชน
เพื่อเป็นทางออกให๎กับชาวบ๎านที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน
2. ปัจจัยสาคัญประการหนึ่งในการทาให๎เกิดการรวมกลุํมกันและทาให๎กลุํมประสบความสาเร็จ ก็คือการ
มีผู๎นา/กลุํมผู๎กํอการจานวนหนึ่ง ค๎นหาเปูาหมายและมีแนวทางของกลุํมที่ชัดเจน
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3. ให๎ความสาคัญกับการพัฒนากลุํมที่มีสมาชิกกลุํมเป็นศูนย์กลางและมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาใน
ทุกขั้นตอน และเกิดความเป็นเจ๎าของกลุํมรํวมกัน ตั้งแตํการบริหารจัดการกลุํมและการเป็นผู๎รับ
ประโยชน์ตําง ๆ จากการดาเนินงานของกลุํม
4. มีการบริหารจัดการกลุํมที่ดี การดาเนินงานของกลุํ มต๎องมีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ไมํให๎
เกิดการผูกขาดอานาจการตัดสินใจโดยคนบางกลุํม สํงเสริมให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร
จัดการ กลุํมจึงจะสามารถเป็นเครื่องมือในการแก๎ปัญหาของชุมชนได๎
5. มีแนวทางการดาเนินงาน โดยการให๎ข๎อมูลขําวสาร เสริมกระบวนการเรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจ เพื่อ
พัฒนาศักยภาพในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมกลุํมและการแก๎ไขปัญหารํวมกันของสมาชิกกลุํม
เชํน การเปิดพื้นที่ให๎สมาชิกที่มีปัญหาด๎านที่ดินได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพื่อหาทางแก๎ปัญหา
รํวมกัน
6. เชื่อมร๎อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเข๎ากับกิจกรรมของกลุํม เพื่อการเรียนรู๎รํวมกันของสมาชิก
7. การออกแบบกฎระเบียบหรือข๎อตกลงรํวม ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับกรรมการกลุํม
เชํน การตั้งเปูาการออมในแตํละปี มีการวางแผน การหาวิธีการในการสํงเสริมให๎สมาชิกเกิดการออม
2. ระดับ สมาชิกกลุํ ม โดยสมาชิกต๎องยอมรับข๎อตกลงรํว มกันของกลุํ มทุกประการ เชํน การออม
(สมาชิ ก ต๎ อ งมี วิ นั ย ในการออม) การกู๎ ยื ม (สมาชิ ก ต๎ อ งมี วิ นั ย ในการผํ อ นช าระหนี้ ) การจั ด สรร
ผลประโยชน์จากการดาเนินงานของกลุํม
8. มีการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการบริหารกลุํม ทั้งด๎านการทาบัญชี และการ
บริ ห ารงาน โดยอาจมี การหมุ น เวี ยนหน๎ า ที่กั น ทา เพื่ อให๎ คณะกรรมการมีโ อกาสพัฒ นาทั กษะที่
หลากหลายและเป็นการปูองกันการทุจริตไปด๎วยในตัว
9. การรวมกลุํมและการขยายพื้นที่ จะเป็นปัจจัยสาคัญในการเพิ่มความสามารถในการจัดการที่ดิน และ
ตํอรองในระดับนโยบายได๎
10. กลุํมควรเริ่มจากการพึ่งพาตนเอง ผู๎ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับที่ดินควรลุกขึ้นมาจัดการตนเอง เพื่อทาให๎
ท๎องถิ่นและรัฐเห็นถึงศักยภาพของกลุํม และเข๎ามาหนุนเสริม สร๎างความรํวมมือในท๎องถิ่นให๎มีความ
เข๎มแข็งในการแก๎ปัญหา
ภาครัฐควรให๎การสนับสนุนในการจัดตั้งธนาคารที่ดินทั้งในระดับประเทศ และในระดับธนาคารที่ดิน
ชุมชน ให๎ธนาคารที่ดินมีแหลํงเงินทุนมากกวําการออมทรัพย์ในระดับกลุํม เพื่อเป็นแหลํงเงินทุนสาหรับซื้อที่ดิน
มาให๎แกํผู๎ที่ไมํมีที่ดินทากินหรืออยูํอาศัย ได๎มีโอกาสเชําหรือเชําซื้อ และได๎มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเองใน
อนาคต นอกจากนั้นภาครัฐควรที่จะให๎การอุดหนุนชํวยเหลือเกษตรกรยากจนหลังจากการได๎ที่ดิน เชํน จัดทา
โครงสร๎างพื้นฐาน (แหลํงน้า/ไฟฟูา) สนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยทางการผลิต สํงเสริมการตลาดและการค๎าที่
เป็นธรรมกับเกษตรกรรายยํอย เป็นต๎น
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4.4 บทสรุป
จากการศึกษาการดาเนิ น งานของธนาคารที่ ดินชุมชน จากกลุํมตัว อยําง “กลุํ มออมทรัพย์ครัว ใบ
โหนด” และ “กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง” ที่กลําวมาข๎างต๎น พบวํา ธนาคารที่ดินชุมชน
ทาให๎ชาวบ๎านสามารถมีที่ดินทากินและอยูํอาศัยเป็นของตนเอง เข๎าถึงที่ดินเพื่อใช๎ประโยชน์ โดยอาศัยกลไก
การซื้อที่ดินมาเป็นของกลุํมออมทรัพย์ และให๎ชาวบ๎านผํอนชาระกับทางกลุํมออมทรัพย์ หรือใช๎กลไกทาง
การเงิน โดยให๎ชาวบ๎านกู๎เงินจากกลุํมออมทรัพย์มาซื้อที่ดิน แสดงให๎เห็นวํา ธนาคารที่ดินชุมชน สามารถ
แก๎ปัญหาที่ดินในระดับชุมชนได๎ คือสามารถปูองกันไมํให๎ที่ดินของชาวบ๎านหลุดไปเป็นของนายทุนนอกพื้นที่
ซึ่งอาจจะมากว๎านซื้อที่ดินเพื่อประกอบกิจการบางอยําง ที่มีผลกระทบภายนอกทางด๎านลบกับประชาชนใน
พื้นที่ นอกจากนั้นธนาคารที่ดินชุมชนยังมีบทบาทในการชํวยเหลือชาวบ๎านที่ที่ดินจะหลุดจานองจากระบบ
ธนาคารพาณิชย์ เพื่อให๎คนกลุํมนี้ยังคงมีที่ดินทากินและอยูํอาศัย ตลอดจนได๎เป็นเจ๎าของที่ดินอีกครั้งในอนาคต
ธนาคารที่ดินชุมชน จึงเป็นแบบอยํางที่ดีที่แสดงให๎เห็นวํา ธนาคารที่ดิน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ
แก๎ปัญหาที่ดินให๎กับประชาชนได๎ และมีบทบาทสาคัญในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดการกระจุกตัวของ
การถือครองที่ดิน ในประเทศไทย ดังนั้ น รั ฐ ควรจะให๎ การสํ งเสริมการดาเนินงานของภาคประชาชน และ
สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศ เพื่อแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินทากินและอยูํอาศัยของ
ประชาชน การเข๎าไมํถึงที่ดินเพื่อใช๎ทาประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิ ตที่
สาคัญในการเลี้ยงชีพของประชาชนเป็นจานวนมาก ตลอดจนทาให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็น
ธรรมตํอไป
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คานา
งานวิจยั เรื่ องสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง: กรณี ศึกษาจังหวัดพระนครศรี อยุธยา สุ พรรณบุรี
และชัยนาท มีวตั ถุประสงค์ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อศึกษารวบรวมองค์ความรู ้และสถานการณ์ของการทํานา
เช่าในภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาเงื่อนไขและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า และ 3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์ โอกาสในการปรั บตัวของเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่ าไปสู่ การผลิ ตที่ยงั่ ยืน โดยงานวิจยั ชิ้ นนี้ มีขอบเขต
การศึกษา 1) สภาพและลักษณะการทํานาเช่าในพื้นที่ภาคกลาง 2) ปั ญหาและอุปสรรคของชาวนาที่ทาํ นาเช่า
ในพื้นที่ภาคกลาง และ 3) รู ปแบบการปรับตัวของชาวนาที่ทาํ นาเช่าในพื้นที่ภาคกลาง
งานวิจยั ชิ้นนี้ ทาํ การเก็บข้อมูลจากการเอกสารงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
และวิถีการเพาะปลูกแบบตลาดเข้มข้นเพื่อจัดทํากรอบการวิเคราะห์ และการเก็บข้อมูลเชิ งประจักษ์จากการ
จัดทําแบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มกับกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทาํ นาเช่าในพื้นที่
จังหวัดชัยนาท พระนครศรี อยุธยา และ สุ พรรณบุรีซ่ ึ งเป็ นพื้นที่เพาะปลูกข้าวที่สําคัญของประเทศและมีการ
ทํานาเช่าอย่างกว้างขวาง การสุ่ มตัวอย่างเป็ นการสุ มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจงไปยังชาวนาที่ทาํ นาเช่า ทั้งนี้
ผูว้ จิ ยั พยายามกระจายกลุ่มตัวอย่างปริ มาณการทํานาเช่าจากจํานวนการเข่าที่นาน้อยไปยังจํานวนการเช่าที่นา
มาก ในส่ วนของการวิเคราะห์ งานวิจยั ชิ้นนี้ผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ การวิเคราะห์ดว้ ย
สถิติพรรณนา (การวัดตัดขวาง) และสถิติอนุมาน (T-Test) เพื่อวิเคราะห์ลกั ษณะทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่างและ
ลักษณะของความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงกฎหมายและโครงการของภาครัฐ
ผลการศึกษาพบว่า ชาวนาที่ทาํ นาเช่ายังไม่ทราบกฎหมายและโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมากนัก
ทําให้เกิดปั ญหาความเหลื่อมลํ้าในโอกาสการเข้าถึงโรงการของรัฐบาลและการเสี ยสิ ทธิ ในการได้รับความ
คุม้ ครองตามพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เช่ น สิ ทธิ ในการได้รับการลดค่าเช่ า
หากประสบภัยธรรมชาติ จนไม่ได้ผลผลิ ตตามที่ ตกลงไว้กบั เจ้าของที่ดิน เป็ นต้น ในส่ วนของปั ญหาของ
ชาวนาที่ทาํ นาเช่า ปั ญหาหลักคือปั ญหาหนี้สินทั้งหนี้ สินจากการลงทุนในการเพาะปลูกและหนี้ สินนอกภาค
การเกษตร ทําให้ชาวนามี หนี้ สินจนไม่สามารถจ่ายเงิ นต้นได้และต้องทํานาเช่ าอย่างเข้มข้นโดยปลู กใน
ปริ มาณมากและพยายามเช่ าที่นาเพิ่มขึ้น ชาวนาไม่มีอาํ นาจในการต่อรองในการเช่ านาต้องยอมรับเงื่อนไข
ของเจ้าของที่นา ชาวนาบางส่ วนไม่สามารถเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้ทาํ ให้ขาดโอกาสในการ
ปรับตัว
อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่ทาํ นาเช่าพยายามปรับตัวเพื่อแก้ไขปั ญหาของตนเอง รู ปแบบการปรับตัวมี
ตั้งแต่การจัดตั้งกลุ่มเพื่อขอรับความช่ วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ การเริ่ มทําการเพาะปลูกข้าวปลอด
สารเคมีและข้าวอินทรี ย ์ การทํายาปราบศัตรู พืชและปุ๋ ยชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการเพาะปลูก เป็ นต้น
งานวิจยั ชิ้นนี้ มีขอ้ เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาข้าวเปลือกโดยมีมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อลดปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกตํ่าซึ่ งส่ งผลกระทบต่อรายได้ของชาวนา ลดระดับความเหลื่อมลํ้าในการ
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เข้าถึงโครงการของภาครัฐโดยสนับสนุ นการมีส่วนร่ วมของชาวนาในขั้นตอนการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิใน
พื้นที่เพื่อตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา การสนับสนุ นการทําเกษตรอินทรี ยอ์ ย่างจริ งจังและ
ครบวงจรการผลิตและการตลาดเพื่อให้ชาวนาสามารถขายผลผลิตของตนเองได้แน่นอน การสนับสนุ นการ
ปรั บ ตัวของชาวนาที่ ทาํ นาเช่ า อย่า งจริ ง จัง เช่ น การให้ทุนสนับสนุ นการพัฒนายาปราบศัตรู พื ช และปุ๋ ย
ชีวภาพ การจัดหาตลาดข้าวอินทรี ยท์ ี่แน่นอนให้ชาวนา
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บทที่ 1
บทนา
1.1 ทีม่ าและความสาคัญของปัญหา
ข้าวเป็ นพืชอาหารหลักของสังคมไทยมายาวนานและเป็ นพืชเศรษฐกิ จที่ ทาํ รายได้เข้าประเทศมา
อย่างต่อเนื่องจนทําให้ไทยเป็ นประเทศผูส้ ่ งออกข้าวหลักของตลาดโลกและเป็ นที่รู้จกั ไปทัว่ โลก ข้าวยังเป็ น
บ่ อเกิ ด ของวัฒ นธรรมไทยในหลาย ๆ ด้า น จนประเทศไทยสามารถนํา มาเป็ นสิ่ ง ที่ ดึง ดู ด นัก ท่ อ งเที่ ย ว
ต่างประเทศเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็ นจํานวนมาก ดังนั้นชาวนาเพาะปลูกข้าวซึ่ งเป็ นกลุ่มเกษตรที่มี
ความสํ า คัญต่ อ สั ง คมไทยในฐานะผูผ้ ลิ ตอาหารที่ สํ า คัญและเป็ นกลุ่ ม เกษตรกรที่ มี ข นาดใหญ่ ที่ สุ ด ใน
สังคมไทยควรจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี
อย่างไรก็ตาม ชาวนากลับกลายเป็ นกลุ่มเกษตรกรที่ประสบปั ญหาหลายประการไม่วา่ จะเป็ นปั ญหา
ราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาภัยพิบตั ิทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในการขาย
ผลผลิต และปั ญหาการเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของโครงการภาครัฐ ทําให้ชาวนาหลายกลุ่มเดือดร้อน หนึ่ งใน
กลุ่มชาวนาที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดกลุ่มชาวนาผูเ้ ช่านาซึ่ งไม่มีที่ดินทํากินเป็ นของตนเองหรื อมีที่ดิน
ทํากินในจํานวนน้อยและต้องเช่ าที่นาผูอ้ ื่นทํานา ชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบปั ญหาและความยากลําบากในการ
เพาะปลูกและการขายผลผลิต นอกจากนี้ กลุ่มชาวนาผูเ้ ช่านายังเจอปั ญหาความเหลื่อมลํ้าในด้านต่าง ๆ เช่น
การเข้าไม่ถึงทุนการเพาะปลูก การเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ หรื อการถูกเอารัดเอาเปรี ยบในด้านการ
เพาะปลู กและการขายผลผลิ ต จนทําให้กลุ่มชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบกับความยากลําบากในการปรับตัวหรื อ
กลายเป็ น “กลุ่มเปราะบาง (Precarious Group)” ในภาคการเกษตร
ปั ญหาเรื่ องที่ ดิน ทํา กิ นของเกษตรกรนั้นมี ค วามสลับ ซับ ซ้อ น เกี่ ย วพัน กับ หลายปั จ จัย ทั้ง ด้า น
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ซึ่ งการรวบรวมองค์ความรู ้เกี่ยวกับสถานการณ์ของเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า เงื่อนไข
ปั จจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนโอกาสในการปรับตัวของเกษตรกร เพื่อให้ทราบข้อมูลที่เป็ นปั จจุบนั นั้นมีความ
จําเป็ น สําหรับการพัฒนานโยบายที่นาํ ไปสู่ การแก้ปัญหาให้กบั เกษตรกรได้อย่างยัง่ ยืน

1.2 วัตถุประสงค์ การวิจัย
1) ศึกษาและอธิบายสถานการณ์ของการทํานาเช่าในภาคกลาง
2) ศึกษาและอธิบายเงื่อนไขและปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า
3) วิเคราะห์โอกาสในการปรับตัวของเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่าไปสู่ การผลิตที่ยง่ั ยืน
4) ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนับสนุนให้ชาวนาผูเ้ ช่านาได้มีโอกาสในการปรับตัวเพื่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืน
ในอนาคต
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1.3 คาถามการวิจัย
1) สถานการณ์การทํานาเช่าในเขตภาคกลางมีลกั ษณะอย่างไร?
2) ปั จจัยใดที่ส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่าที่นาํ ไปสู่ ความเหลื่อมลํ้าระหว่างเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่ากับ
เกษตรกรกลุ่มอื่น ๆ?
3) ความพยายามในการปรับตัวของเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่าในภาคกลางมีลกั ษณะอย่างไร?

1.4 ขอบเขตการศึกษา
ขอบเขตของกลุ่มตัวอย่างเป็ นเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า ใน 3 จังหวัดภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จังหวัด
สุ พ รรณบุ รี จังหวัดพระนครศรี อยุธ ยา และจังหวัดชัย นาท (ดู รายละเอีย ดบทที่ 4) ในส่ วนของขอบเขต
การศึกษา ผูว้ ิจยั ทําการศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการทํานาเช่าเพื่อกําหนดกรอบการวิเคราะห์
โดยใช้ 3 แนวคิด (ดูรายละเอียดบทที่ 2) ได้แก่ 1) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความลําเอียงต่อเขต
เมือง (Urban Bias) ซึ่ งอธิ บายผลกระทบทางลบของการกําหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิ งเดี่ยว
เพื่อการพาณิ ชย์อย่างเข้มข้น ทําให้ชาวนาชาวนาต้องพึ่งพาการช่ วยเหลื อของรัฐและทําให้เกิ ดภาวะความ
เหลื่อมลํ้าในกระบวนการผลิต 2) แนวคิดเสรี นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ซึ่ งเป็ นรากฐานความคิดที่สําคัญ
ต่อการกําหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิ ตพืชเชิ งเดี่ ยวเพื่อการพาณิ ชย์อย่างเข้มข้น นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั
สํ า รวจลัก ษณะการกํา หนดนโยบายข้า วของไทยเพื่ อ วิ เ คราะห์ ปั จ จัย ที่ ท ํา ให้ เ กิ ด ความเหลื่ อ มลํ้า ใน
กระบวนการผลิตข้าวของไทยอีกด้วย (ดูรายละเอียดบทที่ 2)
เมื่อผูว้ ิจยั ได้กรอบการวิเคราะห์แล้ว ผูว้ ิจยั ทําการเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูล 3 แบบ
(ดูรายละเอียดบทที่ 4)
- ผูว้ จิ ยั ทําการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Individual Interviews)
- สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กับเกษตรกรที่ทาํ นาเช่าเป็ นหลัก ชาวนาที่มีการปรับตัว
และเจ้าของที่นา
- ทําการเก็บข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างด้วยการใช้แบบสอบถามโดยเลื อกกลุ่มตัวอย่าง จาก
ระดับการถือครองนาเช่า เป็ นเกณฑ์หลักการใช้แบบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริ มาณ เพื่อ
ประกอบการวิเคราะห์ขอ้ มูล
ในด้านขอบเขตของระยะเวลา ผูว้ จิ ยั ได้เริ่ มทําการวิจยั ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม
2562 ตารางที่ 1.1 แสดงกรอบระยะเวลาการทําการศึกษา
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ตารางที่ 1.1: กรอบระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน
กิจกรรม
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

กําหนดกรอบการศึกษา และประเด็นการเก็บข้อมูล
การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
การเก็บข้อมูลในพื้นที่ และเขียนรายงานการวิจยั
การนําเสนอความก้าวหน้างานวิจยั
การเก็บข้อมูลเพิ่มเติมและเขียนรายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ์
ส่ งร่ างรายงานวิจยั
การนําเสนอผลการศึกษา

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

1.5 ผลทีค่ าดว่ าจะได้ รับ
1) ข้อมูลสถานการณ์การทํานาเช่าที่เป็ นปั จจุบนั ทั้งในระดับภาพรวมและระดับพื้นที่
2) ข้อมูลเงื่อนไข ปั จจัยที่มีผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า และโอกาสในการปรับตัว เพื่อความยัง่ ยืนของ
การผลิต
3) ข้อเสนอเชิงนโยบายเพื่อความมัน่ คงและยัง่ ยืนทางการผลิตของเกษตรกรผูท้ าํ นาเช่า
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บทที่ 2
สารวจทฤษฎีการพึง่ พา นโยบายข้ าวของไทย และงานวิจยั ด้ านการเปลีย่ นแปลงวิถกี าร
เพาะปลูก
2.1 บทนา
การพัฒนาและส่ งเสริ มข้าวของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่ องตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2
โดยการกําหนดนโยบายข้าวของไทยมีลกั ษณะบนลงล่าง (Top-Down) ซึ่ งรัฐส่ วนกลางกําหนดนโยบายผ่าน
หน่วยงานราชการด้านการเกษตรและหน่ วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท ในขณะที่ชาวนาไม่
ค่อยมีบทบาทในกระบวนการกําหนดนโยบายมากนัก รัฐพยายามส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร
มากขึ้นซึ่ งทําให้ชาวนามีภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลู กมากขึ้น นอกจากนี้ รั ฐยังเน้นการดําเนิ นนโยบาย
อุดหนุ นระยะสั้น (Short-Term Subsidy) โดยให้เงินสดแก่ชาวนาเฉพาะฤดูกาลเพาะปลูก (จามะรี เชี ยงทอง,
2560; Laiprakobsup, 2014) ทําให้ชาวนาพึ่งพาการช่วยเหลือของรัฐในด้านการเพาะปลูก (ขวัญตา เบ็ญจะ
ขันธ์ และคณะ, 2557) และเกิดภาวะความเหลื่ อมลํ้าเชิ งนโยบาย (Policy Inequality) โดยชาวนาที่มีรายได้
น้อย เช่น ชาวนาที่ทาํ นาเช่า มีแนวโน้มจะเข้าถึงโครงการช่วยเหลื อของรัฐได้ยากกว่าชาวนาที่มีฐานะดีกว่า
หรื อเจ้าของปั จจัยการเพาะปลูก เช่น เจ้าของที่ดิน (Laiprakobsup, 2017) การกําหนดนโยบายข้าวของไทยจึง
ทําให้เกิดสภาวะความเหลื่อมลํ้าในการผลิตและเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะในภูมิภาคที่มีการเพาะปลูกข้าวเป็ น
พืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้น เช่น พื้นที่ภาคกลางตอนล่าง จึงจําเป็ นที่จะต้องวิเคราะห์แนวคิดที่เป็ นต้นตอของการ
กําหนดนโยบายข้าวของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปั จจุบนั
บทที่ 2 มีวตั ถุประสงค์ในการสํารวจแนวคิดที่ใช้ในการวิเคราะห์ปัจจัยที่เป็ นอุปสรรคต่อชาวนาที่ทาํ
นาเช่ าและปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าที่ เกิ ดขึ้ นในกระบวนการผลิ ตข้าวของไทย แนวคิ ดเสรี นิย มใหม่ (NeoLiberalism) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความลําเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) และแนวคิดเสรี
นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ที่ผวู ้ ิจยั นํามาใช้ในการวิเคราะห์ปัญหาของการทํานาเช่าเพราะต้นตอของปั ญหา
ความเหลื่อมลํ้าในการทํานาเช่า (โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคกลาง) ซึ่ งผลักดันให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว
เพื่อป้ อนผลผลิตทางการเกษตรเข้าสู่ ตลาดการบริ โภคและอุตสาหกรรม
นโยบายการเกษตรในลักษณะดังกล่าวมุ่งหวังว่าการผลิตในปริ มาณมากจะทําให้เกษตรกรมีรายได้
สู งขึ้น การกําหนดนโยบายข้าวก็ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดความทันสมัยใหม่และเสรี นิยมใหม่เช่นกันโดยให้
ชาวนาเพาะปลูกข้าวที่มีคุณภาพตํ่าในปริ มาณมาก อย่างไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชเชิ งเดี่ยวกลับส่ งผลกระทบ
ด้านลบต่อเกษตรกรในด้านต่าง ๆ เช่น ทําให้ชาวนามีหนี้ สิ้นมากขึ้นจากการเพาะปลูก หรื อทําให้ชาวนาต้อง
พึ่งพารัฐในการเพาะปลูก นอกจากนี้ บทที่ 2 ยังสํารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงของชาวนา
ไทยในด้านวิถีการเพาะปลูกซึ่ งสะท้อนให้เห็นความเปลี่ยนแปลงที่เกิดการจากวิถีการเพาะปลูกเชิ งพาณิ ชย์ที่
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เน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้น ส่ วนที่ 2.2 สํารวจแนวคิดการพึ่งพาและความลําเอียงต่อเขตเมือง ส่ วน
ที่ 2.3 สํารวจแนวคิ ดเสรี นิยมใหม่ซ่ ึ งมี อิทธิ พลต่อการส่ งเสริ มให้เกิ ดเกษตรกรรมเชิ งพาณิ ชย์ที่เน้นการ
เพาะปลู กพืชเชิ งเดี่ ยวอย่างเข้มข้น ส่ วนที่ 2.4 สํารวจวิวฒั นาการของการกําหนดนโยบายการเกษตรของ
ประเทศกําลังพัฒนาและนโยบายข้าวของไทยตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึง รัฐบาลคณะรักษาความ
สงบแห่ งชาติ (คสช.) ส่ วนที่ 2.5 สํารวจงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเปลี่ ยนแปลงวิถีการเพาะปลู กข้าวของ
ชาวนาไทย และส่ วนที่ 2.6 สรุ ปบทที่ 2

2.2 การควบคุมภาคการเกษตร: ทฤษฎีการพึง่ พา (Dependency Theory) และความลาเอียงเขต
เมือง (Urban Bias)8
ทฤษฎีการพึ่งพาและทฤษฎีความลําเอียงเขตเมืองอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและ
การเกษตรในช่ วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 โดยเฉพาะในประเทศกําลังพัฒนา การเกษตรมีบทบาทที่เป็ นรองใน
ระบบความสัมพันธ์ ระหว่างการเมื อง เศรษฐกิ จและการเกษตร ผูน้ าํ ทางการเมื องและเศรษฐกิ จควบคุ มภาค
การเกษตรอย่างเต็มที่เพื่อดึงทรัพยากรออกจากการเกษตรซึ่ งรวมทั้งข้าวและชาวนา
ทฤษฎีการพึ่ งพาอธิ บายความสัมพันธ์ ระหว่างการเมื อง เศรษฐกิ จและการเกษตรในประเทศกําลัง
พัฒนาในลักษณะที่ท้ งั สามส่ วยมีความสัมพันธ์ในลักษณะพึ่งพาที่ไม่เท่าเทียมกัน (Evans, 1979) เกษตรกรต้อง
พึ่งพารัฐและอุตสาหกรรมในการขายสิ นค้าของตน ในขณะที่รัฐและอุ ตสาหกรรมพึ่งพาเกษตรกรในแง่ของ
สิ นค้าเกษตรที่ เป็ นวัตถุ ดิบป้ อนเข้าสู่ กระบวนการผลิ ตอุตสาหกรรมและการส่ งออกสิ นค้าเกษตรสู่ ตลาดโลก
รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนามักจะแทรกแซงสิ นค้าเกษตรในรู ปแบบต่าง ๆ เพราะสิ นค้าเกษตรมีผลกระทบต่อ
ประเทศและประชาชนทั้งในแง่ของการเป็ นรายได้ของประเทศและการบริ โภคของประชาชน เหตุผลหลักใน
การแทรกแซงของรั ฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาต่ อภาคการเกษตรคื อการโยกย้ายทรั พยากร (Resource
Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุ นภาคเศรษฐกิ จอื่นหรื อการโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการผลิตอื่น
เพื่ อการอุดหนุ นภาคการเกษตรในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ รัฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายเป็ นไปเพื่ อการสร้ าง
อรรถประโยชน์สูงสุ ดให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวม กล่าวคือ การโยกย้ายทรั พยากรจากภาคการเกษตร
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ ดั ทํานโยบาย (Policy Makers) เชื่ อว่าการกระตุน้ ภาคอุตสาหกรรมจะนําไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ วและให้มูลค่ามากกว่า ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ รัฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายทรัพยากร
เป็ นไปเพื่อสร้ างเสถี ยรภาพทางการเมื องให้ก ับผูน้ ําทางการเมื อง กล่ าวคื อ การโยกย้ายทรั พยากรจากภาค
การเกษตรไปสู่ ภาคอุ ตสาหกรรมหรื อภาคการเกษตรบางส่ วนเพราะผูน้ าํ ทางการเมื องต้องการตอบแทนการ
สนับสนุนของเครื อข่ายทางการเมืองที่สนับสนุนและมีพลังอํานาจทางการเมืองสู ง
การกําหนดนโยบายการเกษตรในมุมมองของทฤษฎี พ่ ึงพาจึงลักษณะที่ควบคุมกระบวนการผลิ ตและ
การเพาะปลู ก กล่ าวคื อ รัฐบาลส่ งเสริ มการเพาะปลู กพืชบางประเภทที่เป็ นที่ตอ้ งการของอุตสาหกรรมและ
8

ส่วนหนึง่ ของเนื ้อหาในส่วนที่ 2.2 มาจาก ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2556)
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ตอบสนองความต้องการตลาดโลกมากกว่าชพืชประเภทอื่น ๆ และนโยบายการควบคุมราคาสิ นค้าเกษตรให้อยู่
ในระดับตํ่ากว่าราคาตลาด (Krueger, 1991) เพื่อให้ผูบ้ ริ โภคหลักคือ อุตสาหกรรมและผูบ้ ริ โภคในเขตเมือง
สามารถซื้ อหาสิ นค้าเกษตรในราคาถูกได้และทําให้สินค้าเกษตรของประเทศสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลกซึ่ ง
คล้ายคลึ งกับทฤษฎี ความได้เปรี ยบในเชิ งเปรี ยบเที ยบ (Competitive Advantage) (Lin, 2009) ซึ่ งรั ฐและ
อุ ตสาหกรรมต้องการให้สินค้าส่ งออก (รวมทั้งสิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก เช่ น ข้าว) มี ราคาตํ่าเพื่อจู งใจผู ้
นําเข้าในตลาดโลก ตัวอย่างที่ชดั เจนคือนโยบายราคาข้าวของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 ราคาข้าวของ
ไทยตํ่ากว่าราคาข้าวของคู่แข่งที่สําคัญ เช่ น สหรัฐอเมริ กา อินเดีย เนื่ องจากรัฐบาลไทยใช้นโยบายการเก็บภาษี
ข้าวส่ งออกเพื่อทําให้ราคาข้าวของไทยตํ่ากว่าราคาข้าวของคู่แข่งในตลาดโลก (Siamwalla & Setboonsarng,
1991) รัฐบาลเวียดนามก็กาํ หนดราคาข้าวของตนเองให้ต่าํ กว่าราคาข้าวของประเทศคู่แข่ง เช่น ไทยหรื ออินเดีย
ตั้งแต่ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั
นอกจากทฤษฎีพ่ ึงพา ทฤษฎีความลาเอียงต่ อเขตเมืองพยายามอธิ บายความสัมพันธ์ระหว่างการเมือง
เศรษฐกิ จและการเกษตรผ่านมุมมองความสัมพันธ์ที่ไม่เท่าเทียมกันระหว่างเมืองกับชนบท Lipton (1977)
ชี้ ให้เห็นว่ากระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศกําลังพัฒนามีลกั ษณะที่ลาํ เอียงไปยัง
ผูค้ นที่อยูใ่ นเขตเมืองและอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดังกล่าวเน้นการกระจายทรัพยากรไปสู่ เขตเมืองและ
อุ ตสาหกรรมมากกว่าชนบทและการเกษตร ทฤษฎี ความลําเอี ยงต่อเขตเมื องพยายามตอบโต้การอธิ บาย
กระบวนการพัฒนาของสองสายแนวคิดหลักในการอธิ บายปรากฏการณ์ การพัฒนาในประเทศกําลังพัฒนา
กล่าวคือ แนวคิดความเป็ นสมัยใหม่ (Modernization) ซึ่ งเชื่ อว่าหากประเทศกําลังพัฒนาต้องการความมัน่ คง
ทางการเมืองและสังคม รัฐบาลจําเป็ นที่จะต้องระดมทรัพยากรทุกอย่างเพื่อสร้างความทันสมัยให้กบั ประเทศ
ความทันสมัยในที่น้ ีหมายถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสู ง รวมทั้งรายได้ประชาชาติ
ที่ อ ยู่ใ นระดับ สู ง นักวิ ชาการตะวันตกมองว่าการสร้ างความทันสมัยมี ระดับขั้นไม่ สามารถที่ จะประสบ
ความสําเร็ จได้ภายในเร็ ววัน (Rustow, 1990) อย่างไรก็ตาม รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาควรมีบทบาทใน
การกระตุน้ ให้เกิดกระบวนการที่นาํ ไปสู่ ความทันสมัย ได้แก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เขื่อน
อ่างเก็บนํ้า โรงไฟฟ้า เพื่อกระตุน้ การพัฒนาและรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จะเห็นได้
ว่าแนวคิดความเป็ นสมัยใหม่จะเน้นบทบาทของรัฐเป็ นอย่างมาก กล่าวคือ จะให้รัฐบาลเข้ามาเป็ นผูน้ าํ ใน
การกําหนดนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาประเทศ ลักษณะเช่นนี้ อาจมองได้วา่ นักคิดสายการสร้างความ
ทันสมัยสนับสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในภาคการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งภาคการเกษตรด้วย
แนวคิ ดความลําเอี ยงต่อเขตเมื องเป็ นผลผลิ ตของแนวคิ ดสายมาร์ กซิ สต์ (Marxist) ซึ่ งเชื่ อว่าการ
พัฒนาเศรษฐกิจในประเทศโลกที่สามเป็ นผลพวงจากการต่อสู ้ระหว่างกลุ่มชนชั้นนําซึ่ งหมายถึงกลุ่มทุนและ
กลุ่ มชนชั้นแรงงานและเกษตรกร และแนวคิ ดสายการพึ่งพา (Dependency) ซึ่ งเชื่ อว่าในระบบเศรษฐกิ จ
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ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ที่ได้จากการพัฒนาเศรษฐกิ จไม่เท่าเทียมกันโดยประเทศพัฒนาแล้วซึ่ งเป็ น
กลุ่มแกน (Core) ของการพัฒนาเศรษฐกิจจะได้รับประโยชน์มากที่สุด ในขณะที่กลุ่มแรงงานและเกษตรกร
ในเขตชนบทในประเทศกําลังพัฒนาจะได้รับประโยชน์นอ้ ยที่สุด นอกจากนี้ กลุ่มนี้ ยงั ต้องพึ่งพาเทคโนโลยี
จากประเทศกลุ่มแกนอีกด้วย
แง่มุมในเรื่ องบทบาทของรัฐของแนวคิดการสร้างความทันสมัยสอดคล้องกับแนวคิดเศรษฐศาสตร์
สายเคนส์ (Keynesian Economics) ซึ่งต้องการให้รัฐเข้ามามีบทบาทในการกระตุน้ เศรษฐกิจและช่วยเหลือเชิ ง
อุดหนุนประชาชนผ่านโครงการสวัสดิการสังคม (Lin, 2009) แนวคิดของเคนส์ เชื่ อว่าบทบาทของรัฐจะมีส่วน
ช่วยให้เกิดการกระตุน้ เศรษฐกิจในฐานะที่รัฐเป็ นผูล้ งทุนที่ใหญ่ที่สุดในสังคม แน่นอนว่าบทบาทของรัฐคง
หมายถึงการเข้าไปควบคุมกลไกตลาด ได้แก่ การผลิตและราคาสิ นค้า แนวคิดของเคนส์ ถูกตีความว่ารัฐบาล
ต้องเข้าไปควบคุ มราคาสิ นค้าและบริ การโดยเฉพาะราคาอาหารและค่าจ้างแรงงานเพื่อไม่ให้ความผันผวน
ของราคานําไปสู่ ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ซึ่ งกระทบกับการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดของเคนส์ ได้รับ
ความนิยมในประเทศพัฒนาแล้วและกําลังพัฒนาในช่วงปี 1950-1970 ในส่ วนของประเทศกําลังพัฒนา การ
แทรกแซงราคาสิ นค้ากลายเป็ นนโยบายที่ รัฐบาลนิ ยมเนื่ องจากมี ความเชื่ อว่าการควบคุ มภาคการเกษตรและ
โยกย้ายทรัพยากรจากภาคชนบทจะทําให้ประเทศประสบความสําเร็ จในการพัฒนาเศรษฐกิจ (Bates, 1981;
Krueger, 1991)

58

ชายขอบ (Periphery): ข๎าว ชาวนาและชนบทซึ่งอยูํชายขอบ (Periphery) ของ
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ขายข๎าวให๎รัฐ อุตสาหกรรมและผู๎บริโภค

กึ่งชายขอบ (Semi-Periphery): รัฐ อุตสาหกรรมเกษตร
และอื่น ๆ ผู๎บริโภคในเมืองใหญํซึ่งภาคสํวนเศรษฐกิจ
และสังคมในประเทศกาลังพัฒนา
ศูนย์กลาง (Core):
รัฐ อุตสาหกรรม
และผูบ๎ ริโภคใน
ประเทศ
อุตสาหกรรม

บทที่ 1
รู ปที่ 2.1: ความสั มพันธ์ ระหว่ างข้ าว ชาวนา การเมืองและเศรษฐกิจในมุมมองทฤษฎีพงึ่ พาและ
ความลาเอียงต่ อเขตเมือง
หมายเหตุ:

การส่งสิ งค้าไปยังศูนย์กลางในราคาถูก

การส่งสิ นค้าไปยังชายขอบในราคาสูง
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แนวคิดความลําเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) อธิ บายการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐว่าเป็ น
การโยกย้ายทรัพยากรจากภาคการเกษตรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและการสร้างความทันสมัย
ให้กบั รัฐบาลประเทศกําลังพัฒนา อย่างไรก็ตาม แนวคิดความลําเอียงต่อเขตเมืองมีปัญหาในการอธิ บายการ
แทรกแซงของรัฐสองประการ ประการแรก รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาลดการแทรกแซงเชิ งควบคุ มลง
นับตั้งแต่ปี 1980 ประการที่สอง รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนาเข้าแทรกแซงในเชิ งควบคุ มภาคการเกษตรบาง
สิ นค้า แต่กลับแทรกแซงเชิ งอุดหนุ นในบางสิ นค้า (Varshney, 1995) ดังนั้นนโยบายการแทรกแซงสิ นค้าเกษตร
ของรั ฐบาลมี ความแตกต่า งกันออกไปซึ่ งตรงข้ามกับ แนวคิ ดความลําเอี ยงต่อเขตเมื อง ความแตกต่างใน
นโยบายการแทรกแซงแสดงให้เห็ นว่ากลุ่ ม เกษตรกรและกลุ่ มอุ ตสาหกรรมการเกษตรบางกลุ่ ม มี ค วาม
เข้มแข็งจนสามารถกดดันให้รัฐบาลอุดหนุ นกลุ่มตนได้ ในขณะที่กลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมบางกลุ่ม
ไม่สามารถกดดันให้รัฐบาลยกเลิกนโยบายการแทรกแซงที่เป็ นกระทบต่อผลประโยชน์ของตนได้

2.3 การปฏิรูปตลาด การเปิ ดเสรีทางการค้ าและนโยบายการเกษตร: เสรีนิยมใหม่ กบั การกาหนด
นโยบายการเกษตร
ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2520 (หรื อปลายทศวรรษ ค.ศ. 1970) แนวคิดเสรี นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) มี
อิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิ จของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศในเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใต้ Bob Jessop (2002, p. 453) ให้คาํ จํากัดความของแนวคิดของเสรี 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
กลไกตลาดทํางานอย่างเต็มที่ รัฐบาลไม่ควรเข้ามาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิ จและสังคมในลักษณะของ
การกําหนดกลไกตลาดและควบคุ มราคา รั ฐบาลมี หน้าที่ ในการรั กษาความสงบเรี ยบร้ อยและจัดบริ หาร
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สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและสวัสดิการสังคมให้กบั ประชาชนและเอกชนเพื่อเตรี ยมความพร้อมในการ
แข่งขันในระบบตลาด ในเชิ งนโยบาย ทฤษฎีเสรี นิยมใหม่เชื่ อว่ารัฐต้องปรับแนวทางการกําหนดนโยบายที่
สนับสนุ นการทํางานของกลไกตลาดไม่วา่ จะเป็ นการลดกฎระเบียบที่เป็ นการกีดกั้นการติดต่อกันอย่างเสรี
การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐให้มีความคล่องตัวและสามารถให้บริ หารได้อย่างเต็มที่ การส่ งเสริ มการค้าอย่าง
เสี รทั้งในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ Jessop (2002, p. 461) อธิ บายกลยุทธ์เชิ 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 พลต่อการกําหนดแนวนโยบายสาธารณะรวมทั้งนโยบายการเกษตร
ของประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ เช่ น เวียดนามและไทย ในช่ วงต้น
ทศวรรษที่ 2520 ถึง ปลายทศวรรษที่ 2530 (ค.ศ. 1980-1990) รัฐบาลในประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้
ได้รับอิทธิ พลจากแนวคิดเสรี นิยมใหม่และเริ่ มเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจ รัฐบาลในเอเชี ยตะวันออก
เฉี ยงใต้เริ่ มการปฏิรูประบบตลาดและการเปิ ดเสรี ทางการค้า การปฏิรูประบบตลาดทําให้รัฐยกเลิกนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจในลักษณะการแทรกแซงตลาดและการอุดหนุ นหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมของ
รัฐ รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เปลี่ ยนแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ 2
ประการ ประการที่ 1 รัฐในประเทศเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เริ่ มปรับแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจจาก
“การส่ งเสริ มอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการนําเข้า (Import Substitution Industrialization)” สู่
“การส่ งเสริ มการผลิ ตเพื่อเน้นการส่ งออก (Export Oriented Industrialization)” (Haggard, 1990) ทําให้รัฐ
จํา เป็ นต้องลดการตั้งกํา แพงภาษี และกํา แพงทางการค้าอื่ น ๆ เพื่ อเปิ ดรั บ การลงทุ นและเทคโนโลยีจาก
ต่างประเทศมากขึ้น ประการที่ 2 รัฐในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้กาํ หนดนโยบายการปฏิ รูปตลาด (Market
Reform) โดยลดบทบาทการแทรกแซงตลาดของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลยกเลิกกฎเกณฑ์ที่ควบคุมตลาด
สิ นค้าด้วยการกําหนดราคา การลดโควตาและสิ ทธิ พิเศษทางการค้าแก่รัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของรัฐ
ระดับ การปฏิ รูป ตลาดตามแนวคิ ด เสรี นิย มใหม่ ใ นเอเชี ย ตะวันออกเฉี ย งใต้มี ค วามแตกต่ า งกันออกไป
สิ งคโปร์ มีการปฏิ รูประบบตลาดตั้งแต่กลางทศวรรษที่ 2510 ส่ วนเวียดนามและไทยเริ่ มการปฏิ รูประบบ
ตลาดช่วงกลางและปลายทศวรรษที่ 2520
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การปฏิ รูประบบตลาดและการเปิ ดเสรี ทางการค้าทําให้เกิ ดการเปลี่ ยนแปลงแนวทางการกําหนด
นโยบายการเกษตรในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้รวมทั้งเวียดนามและไทย หากกล่าวโดยรวม รัฐบาลเวียดนาม
และไทยในขณะนั้นตัดสิ นใจลดหรื อยกเลิ กนโยบายการควบคุ มตลาดสิ นค้าเกษตรภายในประเทศลงและ
ส่ งเสริ มการส่ งออกสิ นค้าเกษตรมากขึ้นโดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิ ตภายในประเทศให้สูงขึ้น ในกรณี ของ
เวียดนาม หลังจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิ สต์ตดั สิ นใจประกาศแนวนโยบายใหม่ (Doi Moi) รัฐบาลผ่อน
คลายนโยบายนารวม (Collective Plantation) โดยชาวนาไม่ตอ้ งขายข้าวให้รัฐบาลเสมอไปและลดการ
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) รัฐบาลปฏิรูปนโยบายที่ดินโดยให้กรรมสิ ทธิ์ ในการใช้ที่ดินและสามารถขายสิ ทธิ์
การใช้ที่ดินแก่ปัจเจกบุคคลอื่นก็ได้ (ดูบทที่ 3)
ในกรณี ประเทศไทย รั ฐบาลในขณะนั้นตัดสิ นใจยกเลิ กนโยบายการควบคุ มตลาดสิ นค้า เกษตร
ส่ งออก ได้แก่ การกําหนดโควตาการส่ งออก (Export Quota Restriction) การบังคับเอกชนให้ขายข้าวใน
ราคาถูก (Rice Reserve Requirement) และการยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมส่ งออกข้าว (Rice Premium)
(รังสรรค์ ธนะพรพันธ์, 2530; Siamwalla & Setboonsarng, 1991) และยกเลิกบทบาทหน้าที่ของหน่วยงาน
รัฐที่มีหน้าที่ควบคุมสิ นค้าเกษตรด้วยการรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดและปฏิรูปบทบาท
หน้าที่ ข องหน่ วยงานเหล่ านั้นให้เป็ นไปตามกลไกของตลาดมากขึ้ น (Krueger, 1991; Siamwalla &
Setboonsarng, 1991) รัฐบาลไทยปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิ ชย์ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
หรื อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้มีภารกิ จในการช่ วยเหลื อเกษตรกรในการเพาะปลูก
และการพยุงราคาสิ นค้าเกษตร
อย่างไรก็ตาม แนวคิดเสรี นิยมใหม่ไม่ได้มีอิทธิ พลเสมอไปในการกําหนดนโยบายการเกษตรของ
ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ยงั คงดําเนินมาตรการปกป้ องตลาดสิ นค้า
เกษตรภายในประเทศด้วยเครื่ องมือเชิ งนโยบายที่ไม่ใช่ เกี่ ยวข้องกับกําแพงภาษี (Non-Tariff Protection)
รัฐบาลเวียดนามจัดตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อควบคุมการส่ งออกสิ นค้าเกษตรได้แก่ บริ ษทั VINAFOOD ในขณะที่
รั ฐ บาลไทยยัง คงมาตรการควบคุ ม การนํา เข้า สิ น ค้า เกษตรโดยเฉพาะข้า วและการควบคุ ม ราคาข้า ว
ภายในประเทศด้วยโครงการขายข้าวราคาถูก (โครงการธงฟ้า) (Laiprakobsup, 2010)
ที่สําคัญที่สุด รัฐบาลในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ดาํ เนิ นนโยบายการอุดหนุ นและการช่ วยเหลือภาค
การเกษตรเพิ่มขึ้นด้วยมาตรการอุดหนุนระยะสั้นซึ่ งเป็ นมาตรการเชิ งนโยบายที่ขดั แย้งกับแนวนโยบายแบบ
เสรี นิยมใหม่ที่ไม่ตอ้ งการให้รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงกลไกตลาดโดยเฉพาะราคา ในช่ วงทศวรรษปี พ.ศ.
2540 เป็ นต้นมา รัฐบาลในเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ดาํ เนิ นมาตรการอุดหนุ นภาคการเกษตรในระยะสั้น ๆ ใน
ลักษณะของการรั บประกันราคาขั้นตํ่าและการอุดหนุ นปั จจัยการผลิ ต นโยบายการอุดหนุ นราคาข้าวและ
นโยบายช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยสะท้อนการดําเนินนโยบายอุดหนุนในระยะ
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สั้นได้เป็ นอย่างดี ในขณะที่ รัฐบาลเวียดนามดําเนิ นนโยบายลดต้นทุ นการเพาะปลู กโดยให้เงิ นแก่ชาวนา
500,000 ดองต่อ 1 คนต่อ 1 เอเคอร์ รัฐบาลไทยดําเนิ นนโยบายอุดหนุ นชาวนาในหลายรู ปแบบตั้งแต่การรับ
จํานําข้าวเปลือกโดยไม่พจิ ารณาราคาข้าวในตลาด การรับประกันราคาข้าวเปลือกจนไปถึงการลดต้นทุนการ
เพาะปลูกด้วยการโอนเงินให้เกษตรกรไร่ ละ 1,000 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 ไร่ มาตรการลักษณะดังกล่าวของ
รั ฐบาลเวีย ดนามและไทยตรงกันข้า มกับแนวนโยบายของเสรี นิย มใหม่ แม้ว่า ทั้งเวีย ดนามและไทยเป็ น
สมาชิกขององค์กรการค้าโลก (World trade Organization) และเป็ นสมาชิ กของเขตเศรษฐกิจเสรี อาเซี ยน
(ASEAN Free Trade Area)
นโยบายเสรี นิย มใหม่ มี อิท ธิ พลต่ อการกําหนดนโยบายการเกษตรของประเทศกําหลังพัฒนา 3
ประการด้วยกัน ประการที่ 1 รัฐบาลเปิ ดเสรี ตลาดสิ นค้าเกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิ ตภาพการเพาะปลู กให้สูงขึ้น
โดยคาดหวังการลงทุ นทางเทคโนโลยีการเกษตรจากบรรษัทต่างประเทศ เทคโนโลยีที่ทนั สมัยจะช่ วยให้
ผลิ ตภาพสู ง ขึ้ น ในขณะเดี ย วกัน ส่ งออกสิ นค้าเกษตรมากขึ้ นจากการเปิ ดเสรี ตลาดสิ นค้าเกษตร (Bello,
2006) โดยการลดกําแพงภาษีการส่ งออกสิ นค้าเกษตรและลดกําแพงภาษีการนําเข้าเครื่ องจักรทางการเกษตร
และปั จจัยทางการเกษตร เช่น ยาปราบศัตรู พืช ปุ๋ ยเคมี ประการที่ 2 รัฐบาลอุดหนุนราคาสิ นค้าเกษตรเพื่อจูง
ใจให้เกษตรกรเพาะปลูกผลผลิ ตอย่างต่อเนื่ อง การอุดหนุ นสิ นค้าเกษตรจะทในระดับการเพาะปลูก (FarmGate) และการตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ในระดับการเพาะปลูก เกษตรกรได้รับความ
ช่วยเหลื อจากรัฐบาลในด้านการลดต้นทุนการเพาะปลู กและมาตรการการอุดหนุ นปั จจัยการเพาะปลู ก ใน
ส่ วนของระดับการตลาดภายในประเทศ รัฐบาลประกันราคาสิ นค้าเกษตรหรื อรับซื้ อสิ นค้าเกษตรในราคาที่
กําหนดไว้ (Laiprakobsup, 2014) ประการที่ 3 วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงเป็ นการเกษตรเชิง
พาณิ ชย์อย่างเข้มข้น (Intensively Commercialized Agricultural Production) โดยเน้นการเพาะปลูกพืช
ประเภทใดประเภทหนึ่ งในปริ มาณมากโดยมุ่งหวังว่าจะได้การเพาะปลูกจํานวนมาทําให้ได้ผลกําไรมากขึ้น
เกษตรกรลงทุนในต้นทุนการเพาะปลูกอย่างมากในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก นอกจากนี้ ระยะการเพาะปลูก
ของเกษตรกรมีลกั ษณะที่ส้ นั ลงแต่ทาํ การเพาะปลูกบ่อยครั้ง
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แนวนโยบายเสรีนิยมใหมํ

ด๎านที่ 2: ปกปูองและอุดหนุนภาค

ด๎านที่ 1: เปิดเสรีทางการค๎า
1) ผลักดันการสํงออกสินค๎าเกษตรมากขึ้น

1) เชิงพาณิชย์เข๎มข๎น เน๎นการปลูกพืช

1) ปกปูองตลาดนาเข๎าด๎วยมาตรการที่ไมํใช๎

2) เพิ่มผลิตภาพ

ภาษี

3) เปิดรับการลงทุนทางเทคโนโลยีจาก
เอกชนทั้งในและตํางประเทศ

การเกษตร

ด๎านที่ 3: วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร

เชิงเดี่ยว
2) ลงทุนด๎านปัจจัยและเครื่องจักรการ

2) อุดหนุนราคาสินค๎าเกษตร

เพาะปลูก

3) ชํวยเหลือด๎านการผลิตและเพาะปลูก

3) เพาะปลูกจานวนบํอยครั้งในรอบ

รู ปที่ 2.2: ความสั มพันธ์ ระหว่ างเสรีนิยมใหม่ กบั การกาหนดนโยบายการเกษตร
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2.4 จากยุคนโยบายการเกษตรเพื่อผู้บริ โภคสู่ การเกษตรเพื่อผู้ผลิต: นโยบายการเกษตรใน
ประเทศกาลังพัฒนาและนโยบายข้ าวของไทย
2.4.1 นโยบายการเกษตรในประเทศกาลังพัฒนา
นับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนา (รวมทั้งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้) มี
บทบาทในการแทรกแซงสิ นค้าเกษตรในรู ปแบบต่ าง ๆ เพราะสิ นค้าเกษตรมี ผลกระทบต่ อประเทศและ
ประชาชนทั้งในแง่ ของการเป็ นรายได้ของประเทศและการบริ โภคของประชาชน บทบาทของรั ฐในภาค
การเกษตรสามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ยุค ได้แก่ ยุคนโยบายการเกษตรเพื่อผู้บริ โภค (Consumer-Led Period) ซึ่ ง
เริ่ มตั้งแต่ทศวรรษที่ 1950 ถึง 1980 และยุคนโยบายการเกษตรเพื่อผู้ผลิต (Producer-Led Period) ซึ่ งเริ่ มตั้งแต่
ทศวรรษที่ 1980 ถึงปัจจุบนั
ในยุคที่ 1 รัฐบาลกําหนดนโยบายการเกษตรเพื่อสนับสนุ นและช่วยเหลือผูบ้ ริ โภคมากกว่าผูผ้ ลิตหรื อ
เกษตรกร ดังนั้นลักษณะการแทรกแซงภาคการเกษตรของรั ฐบาลจึ งเป็ นการโยกย้ายทรั พยากร (Resource
Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุ นภาคเศรษฐกิ จอื่น รัฐบาลตัดสิ นใจโยกย้ายเป็ นไปเพื่อการสร้ าง
อรรถประโยชน์สูงสุ ดให้กบั การพัฒนาเศรษฐกิ จโดยรวม กล่าวคือ การโยกย้ายทรั พยากรจากภาคการเกษตร
ไปสู่ ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ ดั ทํานโยบาย (Policy Makers) เชื่ อว่าการกระตุน้ ภาคอุตสาหกรรมจะนําไปสู่
การพัฒนาเศรษฐกิจที่รวดเร็ วและให้มูลค่ามากกว่า ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ ลักษณะการโยกย้ายทรัพยากรจาก
ภาคการเกษตรมี ท้ งั การควบคุ มราคาสิ นค้าเกษตรให้ต่ าํ เพื่อโยกย้ายส่ วนต่างของรายได้ไปเป็ นรายได้ในการ
พัฒนาประเทศในด้านอื่น ๆ และการโยกย้ายแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ ภาคเศรษฐกิ จอื่น ๆ ในราคาค่าจ้างที่
ถูก (Bates, 1981)
Schiff และ Valdes (1991 อ้างใน Binswanger & Deininger, 1997, หน้า 1961) ได้สรุ ปลักษณะนโยบาย
การเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาไว้ดงั นี้
“ประเทศส่ วนใหญ่ต้ งั อัตราภาษีสูงกับภาคการเกษตร
- ภาษีทางอ้อมต่อภาคการเกษตร เช่น การกําหนดอัตราแลกเปลี่ ยนไว้สูงกว่าความเป็ นจริ ง
และมาตรการทางภาษี เช่ น ภาษีนาํ เข้าที่สูงและการปกป้ องอุตสาหกรรมภายในประเทศมี
อัตราที่สูงกว่ามาตรการภาษีทางตรง เช่น อัตราภาษีส่งออก ถึงสามเท่า
- มาตรการภาษีทางตรงส่ วนใหญ่เป็ นมาตรการที่ดาํ เนิ นการที่ตรงกันข้ามกับความได้เปรี ยบ
เชิ งเปรี ยบเทียบ (Comparative Advantage) ในระยะยาว เช่ น การเก็บภาษีในอัตราที่สูงกับ
เกษตรกรที่ ปลู กพื ชที่ เป็ นพื ชได้เปรี ยบของประเทศนั้น ในขณะที่ รั ฐบาลปกป้ องและ
อุดหนุนเกษตรกรที่เพาะปลูกพืชที่ประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
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- ปริ มาณทรั พยากรที่ จดั สรรให้ก ับภาคการเกษตร เช่ น การอุ ดหนุ นผ่านระบบเครดิ ต
โครงสร้างพื้นฐาน การวิจยั และการส่ งเสริ มการเกษตร (Extension) ไม่เทียบเท่ากับปริ มาณ
การดึงทรัพยากรออกจากภาคเกษตร
- ทรัพยากรที่จดั สรรให้ภาคการเกษตรนั้นให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุ รกิจการเกษตรขนาดใหญ่
มากกว่าเกษตรกรรายย่อยและแรงงานในภาคการเกษตรที่ไม่มีที่ดินทํากิน (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
จะเห็ นได้ว่าการกําหนดนโยบายการเกษตรของประเทศกําลังพัฒนาในยุคที่ 1 เน้นมาตรการทาง
การเงินการคลังและนโยบายราคาในระดับมหภาคเพื่อดึงทรัพยากรจากภาคการเกษตรไปยังภาคเศรษฐกิจอื่น
ๆ เช่ น การเก็ บ ภาษี สิ นค้าเกษตรเพื่ อการส่ ง ออกซึ่ งเป็ นสิ นค้า เกษตรที่ นํา รายได้เข้า สู่ ป ระเทศ นโยบาย
การเกษตรในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้มีลกั ษณะควบคุมมากกว่าการส่ งเสริ มเกษตรกรด้วยเครื่ องมือเชิ งนโยบาย
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) การควบคุมราคาขั้นตํ่าข้าวผ่าน National Rice and Corn Administration (David,
Intel, & Balisacan, 2009) เพื่อไม่ให้ราคาข้าวสู งกว่าราคาตลาดโลกจนกระทบรายได้ของผูบ้ ริ โภค นโยบาย
ดังกล่ าวส่ งผลกระทบต่อเกษตรกรในลักษณะที่ เกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกเพราะรั ฐบาล
ควบคุ มราคา ในขณะที่ การเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าวทําให้เกษตรกรต้อง “แบกภาระทางภาษี (Tax
Burden)” ซึ่ งถู กส่ งผ่านจากผูส้ ่ งออก พ่อค้าข้าวภายในประเทศ โรงสี และพ่อค้าท้องถิ่ น (Siamwalla &
Setboonsarng, 1987)
อย่างไรก็ดี นโยบายการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาไม่ได้เน้นมาตรการ นโยบายการเกษตรในยุค
ที่ 1 ยังเน้นมาตรการการส่ งเสริ มการเพาะปลูกด้วย นโยบายการส่ งเสริ มการเกษตรในยุคที่ 1 เน้นการจัดสรร
โครงสร้ างพื้นฐานและการอุดหนุ นปั จจัยการผลิ ต Reardon และ Timmer (2007) ได้สรุ ปแนวนโยบาย
ส่ งเสริ มการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาในช่วงปี 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
และโกดังขนาดใหญ่สาํ หรับเก็บผลผลิต)...
- การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสิ นค้าเกษตรสาธารณะ (โดยเฉพาะผลผลิตที่เป็ นพืช
อาหาร) ถู ก กํา หนดโดยรั ฐและปรั บ ปรุ ง มาตรฐานสิ นค้า อย่า งต่ อเนื่ องสํา หรั บ การค้า
ระหว่างประเทศ (Long-Distance Trade) (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2815) (แปล
โดยผูว้ จิ ยั )‛
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ในขณะที่ นโยบายส่ งเสริ มการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 เน้นการอุดหนุนปั จจัยการเพาะปลูก
และการช่วยเหลือด้านราคา ดังนี้
“- เนื่ องจากการเติบโตของตลาดสิ นเชื่ อระหว่างประเทศ รัฐบาลพัฒนากองทุน (Funds)
เพื่อสนับสนุนบทบาทของรัฐในการส่ งเสริ มการเพาะปลูก
- การอุ ดหนุ นปั จจัยการเพาะปลู กเพื่ อกระตุ ้นการเติบโตของทุน ปุ๋ ย เมล็ดพันธุ์ และ
เครื่ องจักรการเพะปลูก
- รั ฐบาลใช้นโยบายอุ ดหนุ นราคาอาหารสําหรั บการช่ วยเหลื อผูบ้ ริ โภค (ด้านอุ ปสงค์)
และนโยบายประกันราคาสิ นค้าเกษตรสําหรับการช่วยเหลื อเกษตรกร (ด้านอุปทาน) ซึ่ ง
ทําให้เกิดภาวะ “Food Price Dilemma‛ …
- มีการเปลี่ยนแปลงเชิ งองค์กรภาครัฐที่เกี่ ยวข้องการส่ งเสริ มและการจัดสรรทรัพยากร
เพื่อการเพาะปลูก รัฐบาลจัดตั้ง Parastatals เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการส่ งเสริ มและจัดสรร
ทรั พ ยากรเพื่ อ การเพาะปลู ก ซึ่ งจะเป็ นการแก้ไ ขปั ญ หา (Get Around) ความไร้
ประสิ ทธิ ภาพของระบบราชการและระบบตลาดที่ ล้ า ห ลั ง ด้ ว ยการรวมศู น ย์
(Consolidation) ในการกําหนดนโยบาย (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2819) (แปล
โดยผูว้ จิ ยั )”
Reardon และ Timmer (2007) กล่าวว่านโยบายส่ งเสริ มการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 ได้รับ
อิทธิ พลจากการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ซึ่ งได้แก่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่มาเพิ่มผลิตภาพการ
เพาะปลูก รัฐบาลในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้หนั มาลงทุนในด้านเทคโนโลยีการ
เพาะปลู กไม่วา่ จะเป็ นการวิจยั และพัฒนาสถานี เพาะพันธุ์พืชและการวิจยั พันธุ์พืช การจัดหาเครื่ องจักรการ
เพาะปลูก การจัดหา (อุดหนุน) ปั จจัย การเพาะปลูกให้เกษตรกรในราคาถูก ในช่วงปี 1960 ถึง 1970 รัฐบาล
ไทยรับเอาเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ขา้ ว (พันธุ์ กข) ที่สามารถให้ผลผลิตได้รวดเร็ วกว่าข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองและ
ลงทุนด้านการวิจยั พันธุ์โดยจัดตั้งสถานีพนั ธุ์ขา้ วในพื้นที่นาข้าวเขตชลประทาน (สมพร อิศวิลานนท์, 2554)
รัฐบาลไทยยังคงลงทุนในการขยายการปลูกพืชชนิดอื่น ๆ (Agricultural Diversification) เพื่อให้เกษตรกรผ
ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ เช่น มันสําปะหลังหรื ออ้อยโรงงาน (Poapongsakorn et al, 1995) ในกรณี ของ
ฟิ ลิปปิ นส์ รัฐบาลลงทุนในการพัฒนาพันธุ์ขา้ วตามโครงการ the Modern Varieties (MV) พร้ อมกับการ
อุดหนุ นปั จจัยการผลิต เช่น ปุ๋ ย ยาฆ่าแมลง และการบริ หารจัดการนํ้า Melgar (1984, หน้า 3) สรุ ปโครงการ
MV ของฟิ ลิปปิ นส์ไว้วา่
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“นวัตกรรม (ในขณะนั้น) ที่มุ่งเน้นการเพิ่มผลิตภาพโดยทัว่ ไปแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม
(a) เทคโนโลยีที่เกี่ ยวกับชี วภาพ (การใช้พนั ธุ์ขา้ วแบบใหม่ ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ
ศัตรู พืชซึ่ งช่วงเพิ่มการผลิต)
(b) เทคโนโลยี ที่ เกี่ ย วกับ เครื่ อ งจัก ร (การใช้เ ครื่ องสู บ นํ้า รถแทรกเตอร์ เครื่ องฝั ด
ข้าวเปลือกซึ่งทดแทนแรงงานมนุษย์) (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
ในยุคที่ 2 รัฐบาลเริ่ มกําหนดนโยบายการเกษตรเพื่อผูผ้ ลิตหรื อเกษตรกรมากขึ้น รัฐบาลในประเทศ
กําลังพัฒนาเริ่ มปรับเปลี่ยนการกําหนดนโยบายการเกษตร ในด้านการคลัง รัฐบาลยกเลิกการจัดเก็บภาษีใน
สิ นค้าเกษตรเพื่อการส่ งออก ตัวอย่างเช่น การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าว (Rice Premium)
ของไทยในปี 1986 (รังสรรค์ ธนะพรพันธุ์, 2530; อัมมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 2532) และลด
อัตราภาษีการนําเข้าสิ นค้าปั จจัยการเพาะปลูกเพื่อกระตุน้ ให้เกิ ดการลงทุนในเทคโนโลยีดา้ นการเพาะปลู ก
(Anderson & Martin) ในด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูก รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจัดสรร
งบประมาณในการพยุงราคาสิ นค้าเกษตรระยะสั้นตามบริ บทของตลาดในแต่ละห้วงเวลา Binswanger และ
Deininger (1997, หน้า 1962) ชี้ ให้เห็นว่าการกําหนดนโยบายการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนาโดยเฉพาะ
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 นอกจากการกําหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคที่ เป็ นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร
ประเทศเหล่านี้ยงั ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสําหรับเขตชนบทและการบริ การสาธารณะ
การลงทุนในการวิจยั และการส่ งเสริ มการเกษตร (Research and Extension) และการ
จัดสรรระบบสิ นเชื่อให้ครัวเรื อนเกษตรกร... (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
การเปลี่ยนแปลงนโยบายการเกษตรในประเทศกําลังพัฒนารวมทั้งตะวันออกเฉี ยงใต้ที่สําคัญได้แก่
การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการกําหนดนโยบายที่อิงกับกลไกตลาดมากขึ้นโดยเฉพาะนโยบาย
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)
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‚… (2) ตลาดสิ นค้าเกษตรและปั จจัยการเพาะปลูกเปิ ดเสรี มากขึ้นโดยเริ่ มที่ทวีปลาติน
อเมริ กา ตามมาด้วยเอเชีย แอฟริ กาและประเทศสังคมนิยมในยุโรปตะวันออก..
(3) การอุดหนุ นปั จจัยการผลิ ตไม่ได้รับความนิ ยมพร้ อม ๆ กับการยกเลิ กหน่ วยงานรั ฐ
แบบ paratatals รัฐบาลต้องการดึงดูการลงทุนจากเอกชนในตลาดปัจจัยการผลิต
(4) การอุ ดหนุ นผูบ้ ริ โภคและการอุ ดหนุ นราคาแก่เกษตรกรไม่ได้รับความนิ ยมเพราะ
รัฐบาลหลายประเทศไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ
(5) ตลาดสิ นค้าเกษตรธัญพืชในประเทศกําลังพัฒนาเติบโตจากการตัดสิ นใจลดกําแพง
ภาษีและเทคโนโลยีการคมนาคม ตลาดสิ นค้าเกษตรอื่ น ๆ ยิ่งเติ บโตขึ้ นจากการพัฒนา
เทคโนโลยีการขนส่ ง แปรรู ปและการจัดเก็บผลผลิต
(6) การผ่ อ นปรนกฎระเบี ย บการลงทุ น จากต่ า งประเทศซึ่ งทํา ให้ มี ก ารลงทุ น ใน
อุตสาหกรรมแปรรู ปอาหาร (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
ส่ วนนโยบายการเกษตรในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 ยังคงเน้นการปฏิรูปตลาดอย่างต่อเนื่ อง มี
ดังนี้
“ (1) การปรับโครงสร้ างตลาดอาหารในประเทศดําเนิ นต่อเนื่องโดยเฉพาะการแปรรู ป
การค้าปลีกและการบริ การอาหาร
(2) การลงทุนจากต่างประเทศมีอิทธิ พลทําให้ตลาดสิ นค้าเกษตรภายในประเทศโตขึ้นใน
แง่ของการบริ โภคและการผลิต (แปลโดยผูว้ จิ ยั )”
มีขอ้ สังเกตเกี่ยวกับนโยบายการเกษตรของประเทศกําลังพัฒนาอยู่ 2 ประการ ประการที่ 1 บทบาท
ของรัฐในตลาดสิ นค้าเกษตรมีการเปลี่ ยนแปลงจากการแทรกแซงสู่ การลดบทบาทและยอมให้ตลาดสิ นค้า
เกษตรเป็ นไปตามกลไกมากขึ้น ในช่ วงทศวรรษที่ 1950 ถึง ต้น 1980 รัฐบาลควบคุมตลาดการเกษตรด้วย
มาตรการราคาและภาษีโดยเฉพาะตลาดสิ นค้าเกษตรที่เป็ นสิ นค้าส่ งออก แต่ในช่วงทศวรรษที่ 1980 รัฐลด
บทบาทการแทรกแซงลงและสนับสนุ นการลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทุนมากขึ้น นอกจากนี้ รัฐบาลมี
แนวโน้มจะช่วยเหลือเกษตรกรมากขึ้นผ่านโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลูกและการพยุงราคา สะท้อนให้เห็น
ว่าการกํา หนดนโยบายการเกษตรเริ่ มมี การเปลี่ ย นแปลงในลักษณะที่ มี ตวั ละครเพิ่มขึ้ นในกระบวนการ
กําหนดนโยบายการเกษตร ประการที่ 2 บทบาทของรัฐในแต่ละช่วงสะท้อนแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อรัฐบาลที่
แตกต่างกันออกไป ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 การแทรกแซงตลาดสิ นค้าเกษตรสะท้อนแนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่รัฐต้องเข้าไปมีบทบาทในตลาดเพื่อรับประกันว่าการพัฒนาได้รับการวางแผนอย่างดี พอ
มาช่ วงทศวรรษที่ 1970 ถึง 1980 นโยบายการแทรกแซงไม่เป็ นที่นิยมและรัฐบาลเริ่ มดําเนิ นปรับนโยบาย
การเกษตรซึ่ งสะท้อนแนวคิดที่มีอิทธิ พลต่อการกําหนดนโยบายที่ลดบทบาทของรัฐลง ตั้งแต่ช่วงปี 1980 ถึง
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ปั จจุบนั รัฐบาลเริ่ มปฏิรูปตลาดสิ นค้าเกษตรและเปิ ดเสรี ตลาดการเกษตรในบางด้านซึ่ งสะท้อนแนวคิดเสรี
นิยมใหม่
2.4.2 วิวฒ
ั นาการนโยบายข้ าวของไทย
นโยบายข้าวและการช่ วยเหลื อชาวนาของไทยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 แบ่งได้ออกเป็ น 3 ช่ วง
ด้วยกัน จากยุค ที่ เน้นการแทรกแซงตลาดข้า วด้วยการจัดเก็ บ ภาษี เปลี่ ย นมาเป็ นยุค ที่ เน้นการพยุง ราคา
ข้า วเปลื อก ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงไปตามบริ บ ททางการเมื องและเศรษฐกิ จและกรอบเชิ งนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ยุคที่ 1 ได้ แก่ การกาหนดนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาในระบอบนโยบายพรี เมียมข้ าว
(1950 ถึง 1986) การกําหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในระบอบนโยบายพรี เมียมข้าว
มุ่งเน้น 2 นโยบายเป็ นสําคัญ นโยบายที่ 1 ได้แก่ การจัดเก็บค่าธรรมเนี ยมการส่ งออกข้าวหรื อพรี เมียมข้าว
(Rice Premium) ส่ วนนโยบายที่ 2 ได้แก่ การช่วยเหลือชาวนาในด้านการเพิ่มผลผลิต ได้แก่ การชลประทาน
และเทคโนโลยีการเพาะปลูก
วัตถุประสงค์ของนโยบายข้าวในระบอบพรี เมีย มข้าวมีอยู่ 3 ประการ ประการที่ 1 รัฐบาลต้องการ
รายได้จากการส่ งออกข้าวมาพัฒนาประเทศ เนื่ องจากประเทศไทยยังคงพึ่งพารายได้จากการส่ งออกสิ นค้า
เกษตรในช่ วงเวลานั้น รั ฐบาลจําเป็ นต้องจัดเก็บ ภาษี การส่ งออกสิ นค้าเกษตร เช่ น ข้าว เพื่อนํา มาพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐาน รายได้จากพรี เมียมข้าวสู งมากในช่วงปี 1956-1965 ในปี 1957, รายได้จากพรี เมียมข้าวคิด
เป็ นร้อยละ 19 ของงบประมาณรายได้ของรัฐบาล ในช่วงทศวรรษที่ 1970 รายได้จากพรี เมียมข้าวลดลงอย่าง
ต่อเนื่ องจนไม่ไ ด้เป็ นสั ดส่ วนที่ สําคัญของรายได้ประเทศ การลดลงของพรี เมี ยมข้าวมาจากราคาข้าวใน
ตลาดโลกที่ตกตํ่าลงและการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตซึ่ งกลายเป็ นสิ นค้าส่ งออกที่สําคัญของไทย รายได้
จากพรี เมียมข้าวไม่ได้กลายเป็ นส่ วนสําคัญของรายได้ของรัฐบาลในช่วงทศวรรษที่ 1980
ประการที่ 2 รัฐบาลกําหนดนโยบายพรี เมียมข้าวเพื่อควบคุมราคาข้าวในประเทศให้ต่าํ ลง รัฐบาล
เก็บภาษีกบั ผูส้ ่ งออกข้าว ผูส้ ่ งออกข้าวถ่ายโอนภาระทางภาษี (Tax Burden) ไปยังผูค้ า้ ข้าวภายในประเทศ
และชาวนาเพื่อเพิ่มกําไรจากการขายข้าวในจํานวนจํากัดโดยการกดราคารั บซื้ อข้าวให้ต่ าํ กว่าราคาตลาด
Warr (2001) ตั้งข้อสังเกตว่าแรงงานที่อยูใ่ นเขตเมืองและแรงงานไร้ฝีมือเป็ นกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์จาก
นโยบายพรี เมียมข้าวเพราะพรี เมียมข้าวทําให้ราคาข้าวในตลาดภายในประเทศตํ่ากว่าราคาตลาดโลก ส่ วน
แรงงานในภาคชนบทและการเกษตรเสี ยประโยชน์จากพรี เมียมข้าวเพราะถูกกดราคาขายข้าวซึ่ งกระทบต่อ
รายได้และค่าจ้างแรงงาน
ประการที่ 3 รัฐบาลกําหนดนโยบายพรี เมียมข้าวเพื่อควบคุ มอิทธิ พลทางการเมืองของกลุ่มธุ รกิ จ
รัฐบาลเป็ นผูก้ าํ หนดอัตราการเก็บพรี เมียมข้าวและโควตาการส่ งออกข้าวของผูส้ ่ งออกข้าว ทําให้ผูส้ ่ งออก
ข้าวต้องเกรงใจผูน้ าํ รัฐบาลและหน่วยงานรัฐในฐานะผูก้ าํ หนดสิ ทธิ ในการส่ งออกข้าว โดยเฉพาะนโยบาย
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กําหนดโควตาการส่ งออกข้าว รัฐบาลมีอิทธิ พลทางการเมืองเหนื อผูส้ ่ งออกข้าวโดยเฉพาะผูส้ ่ งออกข้าวราย
ใหญ่ ในการอนุ ม ตั ิ การส่ ง ออกข้า ว ผูส้ ่ ง ออกข้าวรายใหญ่ใช้โควตาที่ ได้รับจากรั ฐบาลมาจัดสรรให้กบั ผู ้
ส่ งออกข้าวรายย่อย กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาลครอบงําธุ รกิจการส่ งออกข้าวในทุกระดับผ่านการกําหนดโวตา
ในอีกด้านหนึ่ ง นโยบายพรี เมียมข้าวเป็ นการควบคุมพลังทางการเมืองของชาวนาผ่านการควบคุมราคาข้าว
ด้ว ย ราคาข้า วที่ ต่ าํ ทํา ให้ โ อกาสของชาวนาในการเคลื่ อ นไหวและระดมพลัง ทางการเมื อ ง (Political
Mobilization) มีนอ้ ยเพราะทรัพยากรที่ใช้ในการระดมพลังทางการเมืองมีนอ้ ย อย่างไรก็ดี การควบคุมราคา
ข้าวให้ต่าํ สร้างความไม่พอใจแก่ชาวนาในชนบทที่มีรายได้ต่าํ กว่าไม่นอ้ ยเพราะชาวนาขาดทุนจากการลงทุน
ในการเพาะปลูกเกษตรเชิงเดี่ยว
นโยบายที่ 2 เป็ นนโยบายการส่ งเสริ มการเพาะปลู กข้าวด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ ไทยเป็ นอีกหนึ่ ง
ประเทศกําลังพัฒนาในเอเชียที่ได้รับอิทธิ พลจากการปฏิวตั ิเขียว (Green Revolution) ด้านการเกษตรเพื่อเพิ่ม
ผลผลิ ต ข้า วให้ เ พี ย งพอกับ ความต้องการภายในประเทศและส่ ง ออกต่ า งประเทศได้ การส่ ง เสริ ม ด้า น
การเกษตรเริ่ มต้นในปี 1950 เมื่อรัฐบาลทําโครงการปรับปรุ งพันธุ์ขา้ วโดยมีการฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่เกษตร
และออกสํารวจและเก็บพันธุ์ขา้ วทัว่ ประเทศไปทดสอบข้าวพันธุ์ที่ดีที่สุดและนํามาผสมพันธุ์ (วิฑูรย์ เลี่ยม
จํารู ญ และสุ รัยน ธัญกิจจานุกิจ, 2551)
รัฐบาลไทยกลับมาลงทุนด้านการชลประทานอีกครั้งหลังจากหยุดชะงักไปในช่วงสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 โครงการเขื่อนเจ้าพระยาและเขื่อนภูมิพล (ยันฮี) เป็ น 2 โครงการชลประทานที่สําคัญในนั้น กรม
ชลประทานเป็ นหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสู งที่สุด
ในหน่ วยงานด้านการเกษตร ในขณะที่ รัฐบาลจัดตั้งโรงไฟฟ้ ายันฮี (ต่อมาการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ตแห่ งประเทศ
ไทย) เพื่อดูแลเขื่อนภูมิพล
นอกจากการลงทุนด้านชลประทาน การส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูกด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็ นอีก
หนึ่งนโยบายที่รัฐบาลไทยให้ความสําคัญในระบอบพรี เมียมข้าว กรมส่ งเสริ มการเกษตร (โดยการสนับสนุ น
จากสถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute)) องค์การระหว่างประเทศมีบทบาท
สําคัญในการช่ วยรัฐบาลไทยพัฒนาพันธุ์ขา้ ว ในช่วงทศวรรษที่ 1950 ถึง 1960 สถาบันวิจยั ข้าวนานาชาติ
(International Rice Research Institute) มีบทบาทในการพัฒนาพันธุ์ขา้ วที่สามารถปลู กได้ทุกฤดู กาล
เพาะปลูกและข้าวหอมมะลิที่เป็ นสิ นค้าส่ งออกสําคัญของไทย
“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
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States Overseas Mission (USOM) Rice Improvement Program have trained 30 Thai
scientists for rice variety selection. Subsequently the ‘good rice varieties collection
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)”
ในขณะเดียวกัน รับบาลไทยต้องการรับความช่ วยเหลือจากองค์กรระหว่างประเทศเพราะต้องการ
ได้รับความช่ วยเหลื อทางการเงิ นและเทคโนโลยีที่ทนั สมัยจากต่างประเทศโดยที่รัฐบาลไม่ตอ้ งลงทุน ผล
ของการร่ วมมือกับองค์กระหว่างประเทศ การพัฒนาพันธุ์ขา้ 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).‛
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การส่ งเสริ มการเพาะปลูกพันธุ์ขา้ วแบบใหม่ที่ไม่ไวแสงในช่วงทศวรรษที่ 1960 ทําให้กระตุน้ การ
เพิ่มผลผลิตด้านการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) ข้าวพันธุ์ไม่ไวแสงทําให้การเพาะปลูกข้าวทําได้
มากกว่า 1 ฤดูกาลเพาะปลูกโดยเฉพาะในเขตชลประทาน ฤดูกาลเพาะปลูก “นาปรัง” ถือกําเนิ ดขึ้นในเขตลุ่ม
แม่น้ าํ เจ้าพระยาราวทศวรรษที่ 1970 และกลายเป็ นวิถีการเพาะปลูกในเขตภาคกลาง
แต่การเกิ ดขึ้นของนาปรังทําให้เกิ ดลักษณะที่ผวู ้ ิจยั เรี ยกว่า “การพึ่งพารัฐ (State Dependence)” ใน
เวลาต่อมา เนื่ องจาการเพาะปลู กนาปรังกลายเป็ นวิถีการเพาะปลูกของชาวนา ชาวนาจึงเกิ ดความเคยชิ นว่า
ต้องปลูกข้าวในฤดูนาปรังซึ่ งสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เหมาะสม กล่าวอีกนัยหนึ่งการส่ งเสริ มของรัฐบาล
สร้างความเคยชินให้กบั ชาวนาในวิถีการเพาะปลูกข้าวนาปรัง เมื่อชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกได้ผลผลิตคุม้
กับการลงทุน ชาวนามักจะเรี ยกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือและชดเชยความเสี ยหาย กล่าวอีกนัยหนึ่ ง นโยบาย
การช่ วยเหลือชาวนาในระบอบพรี เมียมสร้ างพฤติกรรมการพึ่งพารัฐให้กบั ชาวนาในระบอบนโยบายต่อ ๆ
มาโดยเฉพาะระบอบนโยบายรับจํานําข้าว
ในช่วงปี 1958 ถึง 1967 โครงการส่ วนใหญ่เป็ นการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น พันธุ์
ข้าวแบบใหม่ การใช้ปุ๋ยและยาปราบศัตรู พืช และการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน หน่วยงานที่มีบทบาทมากที่สุด
ในการส่ ง เสริ ม การเกษตรได้แ ก่ กรมการข้า วและกรมส่ ง เสริ ม การเกษตร ในขณะที่ น โยบายด้า นการ
ช่ วยเหลื อราคาและการขายข้าวเปลื อกมี ป รากฏในช่ วงปี 1965 โดยกระทรวงเศรษฐการหรื อกระทรวง
พาณิ ชย์มีบทบาทสําคัญ น่าสนใจว่า กระทรวงเศรษฐการเคยมีโครงการที่จะสร้างไซโลยุง้ ฉางขนาดใหญ่ใน
จังหวัดขนาดใหญ่เพื่ อเป็ นศู นย์เก็บ ข้าวเปลื อก แนวคิ ดดัง กล่ า วแตกต่ างจากนโยบายของรั ฐบาลไทยใน
ระบอบนโยบายข้าวต่อ ๆ มาซึ่ งไม่มีแนวคิดที่จะลงทุนสร้ างไซโลยุง้ ฉางของรัฐบาล แต่เป็ นการเช่ าไซโล
จากโรงสี เอกชนมากกว่า บทบาทการส่ งเสริ มการใช้เทคโนโลยีการเพาะปลูกและการสร้างไซโลยุง้ ฉางของ
รัฐสะท้อนอิทธิ พลของกรอบแนวคิด “การพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนําเข้า (ISI)” ซึ่ งหน่วยงาน
ของรัฐบาลมีบทบาทในการพัฒนาการเพาะปลูก การผลิต และการค้าข้าวมากกว่าเอกชนหรื อชาวนาเอง
ปี 1959 เป็ นปี ที่มีนโยบายเกี่ยวกับข้าวและการช่วยเหลือชาวนาหลายโครงการ นโยบายที่สําคัญและ
มีอิทธิ พลต่อพฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในทศวรรษต่อมาก็คือ โครงการวิจยั พันธุ์ขา้ วซึ่ งได้สายพันธุ์
15 สายพันธุ์ เช่น ขาวดอกมะลิ 105 เจ๊กเชย 159 เหลืองอ่อน 29 เล็บมือนาง 111 และเหมยทอง 62 (วารสาร
เศรษฐกิจการเกษตร, 2502) และต่อยอดไปสู่ การค้นคว้าและผสมพันธุ์ขา้ วที่ออกรวงได้โดยไม่จาํ กัดฤดูกาล
ทําให้ชาวนาสามารถปลู กข้าวได้ตลอดทั้งปี และนิ ยมปลู กพันธุ์ที่รัฐสนับสนุ น ต่อมาจึงมี การพัฒนาพันธุ์
“กข” ซึ่ ง ผสมกับ พันธุ์ พ้ื นเมื อง (สมพร อิ ศวิล านนท์ , 2554) นอกจากนี้ รั ฐบาลยัง ริ เริ่ ม โครงการเครดิ ต
การเกษตรและโครงการจัดตั้งธนาคารการเกษตร
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การเปลี่ยนแปลงในการดําเนิ นนโยบายพรี เมียมข้าวเกิดขึ้นในปี 1974 เมื่อรัฐบาลสัญญา ธรรมศักดิ์
จัดตั้งกองทุนสงเคราะห์ เกษตรกรโดยนํารายได้จากพรี เมียมข้าวมาจัดตั้งกองทุนดังกล่ าว แม้ว่ารั ฐบาลยัง
ไม่ได้ยกเลิ กนโยบายพรี เมียมข้าว แต่ก็ถือเป็ นชัยชนะเล็ก ๆ ของกลุ่มที่คาดหวังจะเห็นการเปลี่ ยนแปลงใน
การดําเนิ นนโยบายพรี เมี ยม อย่างไรก็ตาม หน่ วยงานรั ฐก็ต่อสู ้ เกี่ ยวกับรายได้จากพรี เมี ยมข้าวเพื่อดึ งเงิ น
ดังกล่ าวไปอยู่ในความดู แลของตน ในปี 1974 (หลังจากความขัดแย้งทางการเมือง) รัฐบาลตัดสิ นใจโยก
เงิ น พรี เ มี ย มข้า วไปจัด ตั้ง กองทุ น สงเคราะห์ เ กษตรกรเพื่ อ ปกป้ อ งข้อ กล่ า วหาเกี่ ย วกับ การบริ ห ารเงิ น
ค่าธรรมเนี ยมผิดพลาด (Mismanagement) และการทุจริ ตในการใช้เงิน (อัมมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ.
ระนอง, 2533; Siamwalla & Setboonsarng, 1987) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรบริ หารงานร่ วมกันระหว่าง
ปลัดกระทรวงหลายกระทรวง คณะกรรมการมีอาํ นาจหน้าที่ในการจัดสรรเงินกองทุนไปยังโครงการอะไรก็
ได้ที่เกี่ ยวกับการช่วยเหลือด้านการเกษตร คณะกรรมการจึงต่อสู ้กนั อย่างมากในการดึ งงบประมาณจัดสรร
ไปยัง กระทรวงของตน ปลัด กระทรวงอุ ต สาหกรรมซึ่ งเป็ นหนึ่ ง ในคณะกรรมการกองทุ น สงเคราะห์
เกษตรกรต้องการให้กองทุนจัดสรรเงินกองทุนให้กบั โครงการช่ วยเหลื อเกษตรกรผูป้ ลู กอ้อยซึ่ งอยู่ภายใต้
กระทรวงอุตสาหกรรม (อัมมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 1990) ในขณะที่ปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ตอ้ งการให้กองทุนจัดสรรเงิ นไปยังโครงการช่ วยเหลื อชาวนาซึ่ งอยู่ในการดู แลของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส่ วนปลัดกระทรวงพาณิ ช ย์ต้องการให้เงิ นจัดสรรไปอุ ดหนุ นโครงการการกําหนด
โควตาสํารองข้าว (Rice Reserve Requirement) เพื่อจะได้ดาํ เนินโครงการขายข้าวราคาถูกให้ กบั ผูท้ ี่มีรายได้
น้อย การแย่งชิ งเงิ นรายได้ในกองทุ นสงเคราะห์ เกษตรกรสะท้อนการเมื องในหน่ วยงานรัฐในการแย่งชิ ง
งบประมาณไปอยูใ่ นความดูแลของตนซึ่ งสามารถนําไปหาประโยชน์ได้มาก เช่น การกําหนดโควตาสํารอง
ข้าวเป็ นการบังคับซื้ อข้าวจากผูส้ ่ งออกข้าวในราคาที่ ต่ าํ กรมการค้าภายในนําข้าวไปขายให้กบั ร้ านค้า ที่
กรมการค้าภายในอนุญาตให้ขายซึ่ งเท่ากับเป็ นการกดราคาข้าวภายในประเทศให้ต่าํ ลงและทําให้ชาวนาขาย
ข้า วไม่ไ ด้ตามราคาตลาด แต่ผูท้ ี่ ไ ด้รับประโยชน์ กลับ เป็ นร้ านค้า (บางส่ วน) และหน่ วยงานรั ฐที่ จดั เก็ บ
ค่าธรรมเนียม
ในขณะที่ รัฐบาลกําลังยกเลิ กนโยบายพรี เมี ยมข้าว รั ฐบาลไทยดําเนิ นโครงการส่ งเสริ มด้านการ
เพาะปลูกอย่างต่อเนื่ อง ตารางที่ 2.1 สรุ ปนโยบายด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1987 ใน
ด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าว รัฐบาลเน้นการเพิ่มประสิ ทธิ ภาพการเพาะปลู ก เช่ น โครงการนานํ้าตม
แบบใหม่ โครงการแลกพันธุ์ ขา้ วพื้นเมื องกับข้าวพันธุ์ ผสมของหน่ วยงานรั ฐ ที่สําคัญ รัฐบาลเริ่ มเปลี่ ยน
นโยบายการช่ ว ยเหลื อชาวนาโดยให้ ค วามสํา คัญ กับ การส่ ง เสริ ม การเพาะปลู ก พื ช หลากหลายมากขึ้ น
(Agricultural Diversification) ในฤดูกาลที่ไม่สามารถปลูกข้าวได้โดยเริ่ มจากการกําหนดเขตพืชเศรษฐกิ จ
(Agricultural Zoning) ให้เกษตรกรในพื้นที่ เขตนั้นปลู กพืชเศรษฐกิ จที่ รัฐบาลกําหนด หรื อโครงการ
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เพาะปลูกพืชเศรษฐกิ จในนาข้าวซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่ารัฐบาลต้องการให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ
นอกจากข้าวเพื่อป้ อนผลผลิตเข้าสู่ ตลาดส่ งออกสิ นค้าเกษตร
โครงการพยุงราคาข้าวเปลื อกมีความสําคัญมากขึ้นโดยเป็ นการรับจํานําข้าวเปลื อกจากยุง้ ฉางของ
ชาวนาในพื้นที่ในราคาที่ต่าํ กว่าราคาตลาดและในปริ มาณไม่มาก (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) วัตถุประสงค์
เพื่อชะลอการขายข้าวเปลื อกของชาวนาในตลาด ชื่ อโครงการในขณะนั้นเป็ นชื่ อการพยุงราคาข้าวเปลื อก
หน่ วยงานรั ฐวิส าหกิ จ เช่ น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
(อตก.) และองค์การคลังสิ นค้า (อคส.) (Parastatal agencies) เข้ามามีบทบาทในการดําเนินนโยบายพยุงราคา
ข้าวเปลื อก ซึ่ งทั้งสองหน่ วยงานโดยเฉพาะธกส. และอคส. จะมี บทบาทอย่างมาก (และอื้ อฉาว) ในการ
ดําเนินนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือก

ตารางที่ 2.1: สรุปโครงการช่ วยเหลือชาวนาด้ านเพาะปลูกช่ วงปี 1977 ถึง 1986
ปี

โครงการ

หน่ วยงาน

1977

1) มาตรการประกันราคาและพยุงราคาข้าวเปลือกแบบยุง้ ฉาง

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

1979

1) ส่ งเสริ มการปลูกพืชชนิดอื่นในนาข้าว จ. อุบลราชธานี

กรมวิชาการเกษตร

2) นโยบายปี เกษตรกรโดยเน้นการเพิ่ ม รายได้ การพยุง ราคา กระทรวงเกษตรและ
ข้าวเปลือก การหาสิ นเชื่อเกษตรกร การส่ งเสริ มอาชีพอื่น ๆ
สหกรณ์
3) แผนพยุงราคาข้าวเปลือก

องค์การคลังสิ นค้า

4) กําหนดเขตพืชเศรษฐกิจ (Zoning)

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

5) การรับซื้ อขาวเปลือกเพื่อพยุงราคา

ศูนย์บริ การงานรับซื้ อและ
จําหน่ายข้าวเปลือก
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

1980

1) การทดลองการเพิม่ ผลผลิต

กรมวิชาการเกษตร

1981

1) การแทรกแซงตลาดราคาข้าวเปลือกโดยรับซื้ อปริ มาณ 200,000 องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร
ตัน
(อตก.)
2) การทดลองทํานาหว่านนํ้าตมแผนใหม่

กรมวิชาการเกษตร
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ปี

โครงการ

หน่ วยงาน

1982

1) การกําหนดเขตเศรษฐกิจพืช

สํานักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร

2) การทดลองเพาะปลูกไร่ นาสวนผสม

กรมส่ งเสริ มการเกษตร

1983

1) การดําเนินโครงการแลกเปลี่ยนพันธุ์ขา้ วโดยให้ชาวนานําพันธุ์ 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 ญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า

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

การดําเนิ นนโยบายพยุงราคาข้าวในช่วงปี 1981-3 อยูห่ ้วงเวลาเดียวกันกับราคาข้าวเปลือกตกตํ่าจน
ชาวนาในเขตภาคกลางประท้วงเรี ยกร้องให้รัฐบาลเข้ามาพยุงราคาข้าวเปลือก การประท้วงของชาวนาได้รับ
การสนับสนุ นจากพรรคการเมืองและนักการเมืองจากพรรคชาติไทยซึ่ งมีฐานเสี ยงอยู่ในเขตภาคกลางโดย
ระดมชาวนาในจัง หวัดสุ พ รรณบุ รี สิ ง ห์ บุ รี และอ่า งทอง มาประท้วงรั ฐบาล พล.อ. เปรม ให้พ ยุง ราคา
ข้าวเปลือก (Laiprakobsup, 2010) แม้วา่ ชาวนาจะไม่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายข้าวและการ
ช่ วยเหลื อชาวนา แต่ชาวนากลายเป็ นฐานเสี ยงที่สําคัญที่ ผูน้ าํ รัฐบาลในยุคต่อมาใช้ในการเป็ นเหตุ ผลทาง
การเมืองในการกําหนดนโยบายข้าว
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ยุคที่ 2 เป็ นการกาหนดนโยบายและการเมืองในนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาในระบอบ
นโยบายรั บจานาข้ าวแบบจากัด (1987 ถึง 2002) หลังจากรัฐบาล พล.อ. เปรม ประกาศยกเว้นการเก็บพ
รี เมียมข้าวในปี 1986 รัฐบาลให้ความสําคัญกับนโยบายการช่วยเหลือชาวนาในรู ปแบบการอุดหนุนชาวนา
ระยะสั้นมากขึ้น โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกถูกพัฒนาจากโครงการทดลองเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ ตลาด
เป็ นโครงการช่วยเหลือชาวนาเสมือนเป็ นโครงการสวัสดิการของชาวนาที่ตอ้ งดําเนิ นการทุกปี การเพาะปลูก
สมพร อิศวิลานนท์ (2554) มองว่าโครงการพยุงราคาข้าวได้พฒั นาจากโครงการขนาดเล็ก9 ที่ทาํ เฉพาะ
ฤดูกาลเพาะปลูกเป็ นโครงการประจําของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย นอกจากโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกแล้ว
รัฐบาลยังดําเนิ นนโยบายตลาดกลางรับซื้ อข้าวและการส่ งเสริ มสหกรณ์ การเกษตรเพื่อเป็ นช่ องทางในการ
ขายข้าวและการรวบรวมข้าวเปลือกเข้าสู่ ตลาด
นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังดําเนิ นนโยบายส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูกแบบให้เปล่า เช่น โครงการแจก
เมล็ ดพัน ธุ์ แ ละปุ๋ ยเคมี จากการพู ดคุ ย กับ อดี ตเกษตรอํา เภอ จัง หวัด พิ จิ ต ร พบว่า โครงการส่ ง เสริ ม การ
เพาะปลู กในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 มีระดับการให้เปล่าสู งกว่าโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลู กใน
ปั จจุบนั (2561) บางโครงการเป็ นการให้เปล่าโดยผ่านการช่ วยเหลื อจากหน่ วยงานรัฐบาลต่างประเทศใน
รู ปแบบของการทดลอง10
นโยบายด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลู กมีการเปลี่ ยนแปลงไปจากระบอบนโยบายพรี เมี ยมข้าว 3
ประการ ประการที่ 1 รัฐบาลลดการส่ งเสริ มการทํานาอย่างเข้มข้นและหันมาส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลูกพืช
ชนิดอื่นแทนในรู ปแบบของพืชหมุนเวียน โครงการลดการเพาะปลูกข้าวนาปรังหรื อการขอให้ชาวนาชะลอ
การเพาะปลู กข้าวนาปี ออกไป ประการที่ 2 รั ฐบาลเริ่ มส่ งเสริ มการวางแผนการเพาะปลู กกับการตลาด
กล่าวคือ หน่ วยงานรัฐบาลเริ่ มส่ งเสริ มการเพาะปลู กโดยกลไกตลาดมากขึ้นกว่าระบอบนโยบายก่อน เปิ ด
โอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนในการดําเนิ นนโยบายมากขึ้น ประการที่ 3 มีหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้องกับ
การดําเนิ นนโยบายช่ วยเหลือชาวนา โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกในปี 1990 และ 1992 (เป็ นช่วงที่ราคา
ข้าวเปลื อกตกตํ่า) เป็ นตัวอย่างของบทบาทของหน่ วยงานอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง
พาณิ ช ย์ใ นการดํา เนิ น นโยบายพยุ ง ราคาข้า วเปลื อ ก สั ง เกตได้ว่ า หน่ ว ยงานด้ า นความมั่น คง ได้ แ ก่
กระทรวงมหาดไทยและกองทัพ ยังคงมี บทบาทในการแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อกซึ่ งสะท้อนให้เห็ นว่า
กองทัพยังต้องการมี บทบาทในการดําเนิ นนโยบายข้าว อย่างไรก็ตาม งบประมาณที่ ได้รับในการดําเนิ น
9

โครงการรับจานาข้ าวเปลือกเริ่ มต้ นจากการเป็ นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรขนาดเล็กที่ดาเนินการบางฤดูกาลเพาะปลูก
(Provisional Program) โดยเป็ นความคิดของเทคโนแครตด้ านเศรษฐศาสตร์ จากกระทรวงการคลัง ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์ การเกษตรในการช่วยเหลือชาวนาที่ เป็ นลูกค้ าของ ธกส. ที่ประสบปั ญหาราคาข้ าวตกต่าในปี 1984 เป็ น
โครงการที่มีลกั ษณะคล้ ายกับเงินกู้ยืมดอกเบี ้ยต่าโดยให้ ชาวนานาเอาข้ าวเปลือกมาวางค ้าประกัน (Vanishjakvong, 2001)
10
สัมภาษณ์อดีตเกษตรอาเภอ จังหวัดพิจิตร วันที่ 13 มกราคม 2561
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นโยบายพยุงราคาค่อนข้างจํากัด อัมมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ. ระนอง (2533) มองว่าโครงการที่กระจาย
งบประมาณให้หน่วยงานไปรับซื้ อข้าวจากชาวนาในปริ มาณที่จาํ กัดเป็ นการประชาสัมพันธ์เพื่อ “หวังผลทาง
การเมือง” ในลักษณะที่แสดงให้สังคมเห็ นว่ารัฐบาลแก้ไขปั ญหาราคาข้าวตกตํ่ามากกว่าการแก้ไขปั ญหา
อย่างแท้จริ งเพราะว่าเงินที่ใช้ในการรับซื้ อมีจาํ นวนน้อยไม่ส่งผลกระทบต่อการชะลอการขายข้าวเปลือกของ
ชาวนาหรื อการดึงปริ มาณข้าวออกจากตลาดเพื่อเพิ่มราคาข้าวให้สูงขึ้น

ตารางที่ 2.2: สรุปนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาปี 1987 ถึง 1994
ปี
1987

1988
1990

โครงการ
- แผนชีวติ ใหม่ของเกษตรกรเพื่อแก้ไข
- ปัญหาความยากจนของเกษตรกร
- ปั ญหาผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการ
- ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า
- โครงการลดพื้นที่นาปรัง 1,500 ไร่
- โครงการส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์น้ าํ จืดในเขตพื้นที่ชลประทานแทน
การปลูกข้าวนาปี 2530
- สิ นเชื่ อเพื่ อ กระจายผลผลิ ตทางการเกษตรเพื่ อ ปลู ก พื ช ราคาดี
ทดแทน
- แผนประสานความร่ ว มมื อ สี่ ภ าคเพื่ อ พัฒ นาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยส่ งเสริ มการปลูกข้าวบาสมาติ
- ระงับการทํานาปรัง
- แผนประสานการผลิตและการตลาด
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก (5,000 ล้านบาท)
- โครงการรับชําระหนี้ค่าปุ๋ ยด้วยข้าวเปลือก (100 ล้านบาท)
- โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร (200 ล้านบาท)
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและการบริ การตลาดข้าวของ
สหกรณ์ (500 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก (200 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร (35 ล้านบาท)

หน่ วยงาน
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

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

กระทรวงมหาดไทย
กรป. กลาง
กองบัญชาการทหาร
สู งสุ ด
- โครงการสนับสนุ นเงิ นปลอดดอกเบี้ยเพื่อซื้ อข้าวจากชาวนา (20 กรมสวัสดิการทหารเรื อ
ล้านบาท)
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ปี
1991

1992

1993

โครงการ
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกและข้าวสาร (15 ล้านบาท)
- แผนพัฒนาด้านการเกษตร เน้น 4 เรื่ องหลัก 1) การแก้ปัญหาความ
ยากจนในชนบท 2) การพัฒ นาด้ า นอาชี พ เพื่ อ เพิ่ ม รายได้ใ ห้ แ ก่
เกษตรกร 3) การอนุ รักษ์ทรั พยากรธรรมชาติ 4) การปรั บปรุ งการ
บริ หารการพัฒนาการเกษตร
- นโยบายการป้ องกันการระบาดของเพลี้ยกระโดดสี น้ าํ ตาล
- ขอให้ชาวนาเลื่ อนระยะเวลาการเพาะปลู ก ข้าวนาปี ออกไปอี ก 1
เดือน
- ยกระดับราคาข้าวเปลือก 5 % ให้สูงกว่าราคาตลาด

- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก (5,000 ล้านบาท)
- โครงการปล่อยสิ นเชื่อในรู ปแบบแพ็คกิ้งเครดิต (5,000 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงข้าวเปลือก (300 ล้านบาท)
- โครงการรับซื้ อข้าวเปลือกจากเกษตรกร (200 ล้านบาท)
- โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาให้โรงสี และตลาดกลางมีเครื่ องอบลด
ความชื้น (123 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงโดยการรับซื้ อข้าวสารเข้าเก็บในโกดัง (1,500
ล้านบาท)
- โครงการเร่ งรัดการส่ งออกข้าวไปต่างประเทศ
- โครงการเชื่ อมโยงสิ นค้าเพื่อการผลิต และบริ การตลาดข้าวของ
สหกรณ์
- โครงการเก็บข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกร
- โครงการลดความชื้นของข้าวเปลือกผ่านสถาบันเกษตรกร
- โครงการยกระดับราคาข้าวเปลือกนาปรัง ปี 2535 (77.25 ล้านบาท)
- โครงการเชื่ อมโยงสิ นเชื่ อเพื่อการผลิ ตและบริ ก ารตลาดข้าวของ
สหกรณ์
- โครงการรวบรวมข้าวเปลือกของกลุ่มเกษตรกรปี การผลิต 2535/36
- ขึ้นทะเบียนผูป้ ลูกข้าวนาปรัง ปี 2536
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก

หน่ วยงาน
กองทัพอากาศ
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์

คณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.)
ธกส.
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงพาณิ ชย์

กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงพาณิ ชย์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมการค้าภายใน
กระทรวงมหาดไทย และ
ตลาดกลางเอกชน

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ธกส.
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ปี

1994

โครงการ
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าว (300 ล้านบาท)
- โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก (30 ล้านบาท)
- โครงการซื้ อข้าวไปเก็บในโกดัง
- โครงการส่ งเสริ มและพัฒนาให้โรงสี และตลาดกลางมีเครื่ องอบลด
ความชื้น (123.6 ล้านบาท)
- โครงการแพ็คกิ้ง เครดิต
- โครงการเชื่ อมโยงสิ นเชื่อเพื่ อการผลิตและบริ การตลาดข้าว (750
ล้านบาท) เป็ นโครงการต่อเนื่อง
- โครงการเก็บรวบรวมข้าวเปลือกกลุ่มเกษตรกร (300 ล้านบาท) เป็ น
โครงการดําเนินงานต่อเนื่ อง
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือกของ ธกส. ปี 2536/37
- โครงการเชื่ อโยงสิ นเชื่ อเพื่ อ การผลิ ต และบริ ก ารตลาดข้าวของ
สหกรณ์การผลิต 2536/37
- การระบายข้า วส่ ง ออก จะใช้ก ลไกของผู ส้ ่ ง ออกภาคเอกชน
ดําเนินการเป็ นหลัก
- โครงการระบายข้าวส่ งออกล่วงหน้า สําหรับการระบายข้าวส่ งออก
ภาครั ฐบาล ใ ห้ ด ํ า เนิ นก ารใ นรู ปรั ฐบาล ต่ อ รั ฐบาล เท่ า นั้ น
- แทรกแซงตลาดข้า ว ให้ดาํ เนิ นการผ่านสหกรณ์ กลุ่ ม เกษตรกร
โรงสี ตลาดกลางและผูค้ า้ ท้องถิ่นโดยตรง
- โครงการรับซื้ อข้าวสารจากชุ มนุ มสหกรณ์ การเกษตร (600 ล้าน
บาท)

หน่ วยงาน
กระทรวงมหาดไทย
กระทรวงกลาโหม
กรมการค้าต่างประเทศ
กระทรวงพาณิ ชย์
ธนาคารแห่งประเทศไทย
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
กรมส่ งเสริ มการเกษตร
ธกส. อคส. อตก.

สมาคมผูส้ ่ งออกข้าว
กรมการค้าต่างประเทศ
กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
อคส.

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

จะเห็ นได้ว่า โครงการพยุง ราคาข้า วเปลื อกในช่ วงนี้ เริ่ มใช้ค าํ ว่า “รั บจํานํา” 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 มีขนาดเล็กเมื่ อเปรี ยบเที ยบกับ
โครงการรับจํานําในเวลาต่อมา เช่ น โครงการรับจํานําข้าวเปลื อก ปี การเพาะปลู ก 1990-1991 และ 19921993 มี งบประมาณ 5,000 ล้านบาท (ตาราง 4.4) ส่ วนโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อก ๆ อื่ น มี
งบประมาณไม่เกิ น 500 ล้านบาท (ตาราง 4.4) ซึ่ งเป็ นการดําเนิ นนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือกใน
ปริ มาณที่จาํ กัดมากหากเปรี ยบเทียบโครงการรับจํานําในระบอบนโยบายรับจํานําข้าวเพื่อวัตถุ ประสงค์ทาง
การเมือง
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การดําเนินนโยบายรับจํานําข้าวในขอบเขตที่จาํ กัดสะท้อนแนวคิดของผูก้ าํ หนดนโยบายของรัฐบาล
รั ฐบาลในขณะนั้นมี แนวคิ ดชัดเจนว่า จะไม่ ดาํ เนิ นนโยบายพยุง ราคาในระยะยาวและดํา เนิ นโยบายใน
ขอบเขตที่จาํ กัดและจําเป็ นเมื่อราคาข้าวตกตํ่าอย่างหนัก รัฐบาลจะไม่รับจํานําข้าวเปลือกในราคาที่สูงมาก
ในการตอบกระทูข้ องนาย นิ คม วรปั ญญา ซึ่ งต้องการให้รัฐบาลกําหนดราคาข้าวเกวียนละ 6,000 บาท นาย
วีรพงศ์ รามางกูร รัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลัง (ราชกิจจานุเบกษา, 2533, หน้า 34) กล่าว
“รัฐบาลไม่สามารถกําหนดราคาข้าวเปลือกให้สูงถึงเกวียนละ 6,000 บาท เนื่องจากปริ มาณ
ข้าวเปลือกที่ผลิตได้ภายในประเทศมีมากกว่า 20 ล้านตัน ต่อปี หากรัฐบาลเข้าไปผลักดันให้
ราคาข้าวเปลือกสู งถึงเกวียนละ 6,000 บาท รัฐบาลจะต้องเข้าไปดําเนินการเอง และต้องใช้เงิน
บุคลากร เรื่ องมือเครื่ องใช้เพื่อการนี้ เป็ นจํานวนมาก... ...จะทําให้ขา้ วไทยไม่สามารถเข้าไป
แข่งขันในตลาดโลกได้... ...ดังนั้น รั ฐบาลจึ งเห็นควรปล่ อยให้ ราคาข้ าวเปลื อกเป็ นไปตาม
กลไกของตลาด (พิมพ์ตวั เอนโดยผูว้ จิ ยั )”
การตั้ง คําถามของนาย นิ คม ส.ส. จากจังหวัดลพบุ รีและนาย วีรพงศ์ รามางกู ร รั ฐมนตรี ว่า การ
กระทรวงการคลัง สะท้อนให้เห็ นถึ งมุ มมองของนัก การเมื อง (โดยเฉพาะจากต่างจังหวัด) ที่ ต้องการให้
รั ฐบาลแทรกแซงตลาดข้า วด้วยการรั บซื้ อในราคาที่ สูง แต่ นายวีรพงศ์ซ่ ึ ง เป็ นนัก เศรษฐศาสตร์ และเป็ น
ผูเ้ ชี่ ยวชาญในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomist and Technocrat) ไม่เห็นด้วยที่จะให้
รัฐบาลแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อกมากเกิ นไป อย่างไรก็ดี มีขอ้ สังเกตว่ารัฐบาลดําเนิ นโครงการแทรกแซง
ราคาข้าวเปลือกบ่อยครั้งมากขึ้นกว่าในทศวรรษที่ 1980 อาจจะกล่าวได้วา่ รัฐบาลดําเนิ นนโยบายพยุงราคา
ข้า วเปลื อ กแทบจะทุ ก ปี การเพาะปลู ก ทั้ง นี้ อาจเป็ นไปได้ว่า รั ฐ บาลได้รั บ แรงกดดัน ทางการเมื อ งจาก
สมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรี ให้ดาํ เนินนโยบายพยุงราคาบ่อยครั้งขึ้น
รัฐบาลไทยยังส่ งเสริ มให้มีตลาดกลางค้าข้าวมากขึ้น11 เนื่ องจากรัฐบาลไม่ตอ้ งการแทรกแซงตลาด
ข้าวโดยตรงหรื อไม่ตอ้ งการรับซื้ อข้าวจากชาวนาโดยตรงเพราะไม่ตรงกับแนวคิดการเปิ ดกว้างทางการค้าซึ่ ง
เป็ นกรอบเชิงนโยบายที่สําคัญของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาลนาย อานันท์ ปั นยาชุ น และนายชวน หลีกภัย
(ครั้ งที่ 1)) รั ฐบาลส่ งเสริ มการเปิ ดตลาดกลางข้า วเปลื อกเพื่อเปิ ดโอกาสให้ชาวนามี ช่องทางในการขาย
ข้าวเปลือกของตนเองได้โดยตรงไม่ตอ้ งผ่านพ่อค้าที่มารับซื้ อในท้องถิ่นและตามกลไกตลาด (สมพร อิศวิลา
นนท์, 2554) ในช่ วงทศวรรษที่ 1990 ตลาดกลางค้าข้าวเพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของการผลิ ตและการ
ส่ งออกข้าวในช่วงนั้น สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 39) อธิ บายลักษณะของตลาดกลางในช่วงทศวรรษที่
1990 ดังนี้
11

ตลาดกลางค้ าข้ าวเปลือกเริ่ มปรากฏตังแต่
้ ทศวรรษที่ 1960 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) โดยเริ่ มจากท่าข้ าวริ มน ้าซึ่งรับซื ้อ
ข้ าวเปลือกจากพ่อค้ าคนกลางที่รวบรวมข้ าวในท้ องถิ่นมาขายให้ เจ้ าของท่าข้ าวเพื่อขนส่งทางเรื อ
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“ตลาดกลางข้า วเปลื อกจะปะกอบด้วยทั้ง ของเอกชนที่ อยู่ภายใต้การดู แลของกรมการค้า
ภายใน กระทรวงพาณิ ชย์ และหน่ วยงานภายใต้การกํากับของธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางไม่วา่ จะภายใต้การดูแลของหน่วยงานใด บทบาทของเจ้าของ
ตลาดกลางจะเป็ นผูจ้ ดั หาสถานที่ ให้สํา หรั บ การดู แลซื้ อผูข้ ายมาพบกันและตกลงซื้ อขาย
ข้าวเปลือกในราคาที่เป็ นที่ยอมรับทั้งสองฝ่ ายโดยตลาดกลางเป็ นผูใ้ ห้ความสะดวกเพื่อบริ หาร
ในการซื้ อขาย การส่ งมอบรับมอบ การชัง่ นํ้าหนัก และการจ่ายเงินค่าข้าวเปลือก... ...เกษตรกร
มีโอกาสที่จะเปลี่ยนจากผูเ้ สนอขายเป็ นผูข้ าย ในขณะที่พอ่ ค้าเปลี่ยนจากผูซ้ ้ื อกลายเป็ นผูเ้ สนอ
ซื้ อ เกษตรกรสามารถเลื อกขายข้าวเปลื อกได้ในราคาสู งที่สุดที่ผซู ้ ้ื อมาเสนอซื้ อเนื่ องจากมีผู ้
ซื้ อหลายคนในตลาด”
ในปี 2545 (ก่อนการดําเนินโครงการรับจํานําข้าวอย่างเข้มข้น) มีตลาดกลางที่ดาํ เนินการจัดตั้งโดย
กรมการค้าภายในจํานวน 70 ราย ตลาดกลางข้าวมักอยูใ่ นภาคเหนื อและภาคกลาง บทบาทของตลาดกลาง
ในช่วงทศวรรษที่ 1990 ถึง 2000 มีมากต่อตลาดค้าข้าว ราคาข้าวเปลือกของประเทศมักจะอ้างอิงจากตลาด
กลาง เช่น ท่าข้าวกํานันทรง
นอกจากตลาดกลางแล้ว สมาคมการค้าข้าวเกิ ดขึ้นมาในช่ วงทศวรรษ 1990 สมาคมโรงสี ขา้ วใน
ภูมิภาคเป็ นสมาคมค้าข้าวที่เพิ่มมากขึ้นในช่ วงนี้ สมาคมโรงสี ขา้ วสุ พรรณบุรีเกิ ดขึ้นในปี 1993 (ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2536) ซึ่ งเป็ นหนึ่งในสมาคมที่มีบทบาทในการค้าข้าวและการเรี ยกร้องให้รัฐบาลดําเนินนโยบาย
แทรกแซงราคาข้าว การเพิ่มขึ้นของตลาดกลางข้าวทําให้ตลาดกลางข้าวและโรงสี มีบทบาทมากขึ้นในการนํา
นโยบายพยุงราคาข้าวเปลือกไปปฏิบตั ิ รัฐบาลไทยในระบอบรับจํานําข้าวแบบจํากัดไม่ตอ้ งการแทรกแซง
ตลาดข้าวเปลือกโดยตรง จึงกําหนดให้ชาวนาขายข้าวผ่านตลาดกลางหรื อโรงสี ที่ได้รับการอนุ มตั ิให้เข้าร่ วม
โครงการ
นโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในช่วงปลายของระบอบนโยบายรับจํานําข้าวแบบจํากัดมีการ
เปลี่ยนแปลงในส่ วนของโครงการพยุงราคาข้าวเปลื อก ประการที่ 1 โครงการพยุงราคา (ซึ่ งตอนนี้ เป็ น
โครงการรับจํานําแล้ว) ถูกดําเนินการถูกปี จนกลายเป็ นนโยบายประจําของรัฐบาลแล้ว ประการที่ 2 จัดตั้ง
คณะกรรมการนโยบายข้าว (กนข.) ขึ้นมาจัดการนโยบายข้าวแทนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ
ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซึ่ งเป็ นคณะกรรมการที่ดูแลการกําหนดนโยบายข้าวโดยตรงมีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน เท่ ากับ ว่าผูน้ าํ ทางการเมื องต้องการเข้ามารวมศู นย์อาํ นาจการกําหนดนโยบายข้าวอย่า งจริ งจัง
มากกว่าการถ่ายโอนอํานาจไปให้คณะกรรมการพิเศษในอดีต ประการที่ 3 รัฐบาลให้ความสําคัญกับการ
ควบคุมมาตรฐานข้าวและการส่ งออกข้าวเนื่ องจากเป็ นสมาชิ กองค์กรการค้าโลก (WTO) รัฐบาลไทยออก
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มาตรฐานสิ นค้าข้าวไทย (2540) สิ นค้าข้าวหอมมะลิไทย (2541 และ2543) เพื่อควบคุ มคุ ณภาพของข้าว
ส่ งออกโดยเฉพาะข้าวคุณภาพสู ง

ตารางที่ 2.3: สรุปนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาปี 1995 ถึง 2002
ปี
1995

1996

โครงการ
- เห็นชอบนําข้าวไทยเข้าตามข้อผูกพันของ GATT

หน่ วยงาน
คณะกรรมการนโยบายข้าว
(กนข.)
- ประกาศหลักเรื่ องเกณฑ์และวิธีการออกหนังสื อรับรอง กรมการค้าต่างประเทศ
แสดงการได้รับสิ ทธิ์ ชาํ ระภาษีตามความตกลงการเกษตร
ภายใต้องค์การการค้าโลก สําหรับสิ นค้าข้าว
- โครงการเร่ งระบายข้าวส่ งออกเพื่อรองรับผลผลิตข้าว
นาปรังโดยให้การอุดหนุนกับผูส้ ่ งออกที่เก็บสต๊อกและ
ปรับปรุ งคุณภาพข้าวในอัตราตันละ 10 เหรี ยญสหรัฐฯ
หรื อประมาณ 250 บาท
- โครงการสนับสนุนโรงสี และผูค้ า้ ข้าวเปลือกให้ได้รับ
สิ นเชื่อดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 5 ต่อปี โดยกําหนดเป้ าหมาย
ไว้ให้เป็ นปริ มาณข้าวเปลือก 600,000 ตันข้าวเปลือก
- โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้แก่ผสู ้ ่ งออกที่รับซื้ อ
ธปท.
ข้าวสารนาปรังในอัตราร้อยละ 5 ต่อปี จํานวน 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 จํานวน 800,000 ตัน
- โครงการสนับสนุนผูส้ ่ งออก ให้ได้รับสิ นเชื่ อ
ดอกเบี้ยอัตราพิเศษ จํานวน 500,000 ตัน
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ปี

1997

1998

1999

2000

โครงการ
- กรอบนโยบายข้าว
- การส่ งออกข้าว จะใช้กลไกของผูส้ ่ งออกภาคเอกชน
เป็ นหลัก สําหรับการส่ งออกข้าวของภาครัฐบาลจะ
ดําเนินการในรู ปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น
- การรักษาเสถียรภาพราคาข้าวเมื่อจําเป็ น จะ
ดําเนินการผ่านสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง และ
ผูป้ ระกอบการค้าข้าว รวมทั้งส่ วนราชการที่เกี่ยวข้อง
- จะกํากับดูแลให้มีสต๊อกข้าวอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม
และมีปริ มาณเพียงพอสําหรับการบริ โภคภายในประเทศ
- การรับจํานําข้าวเปลือก จะให้ ธกส. เป็ นหน่วยงาน
หลักในการให้สินเชื่อแก่ผคู ้ า้ ข้าวเปลือกและผูส้ ่ งออก
- ประกาศมาตรฐานสิ นค้ าข้ าว
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์ปี 2539/40
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
- มาตรฐานสิ นค้ าข้ าวหอมมะลิไทย
- ระเบียบว่าด้วยการส่ งออกข้าวนอกราชอาณาจักร
- โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
- ส่ งเสริ มการใช้ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ ยเคมีเพื่อปรับปรุ งดิ น
- จัดหาปุ๋ ยเคมีราคาถูกแก่เกษตรกรให้เพียงพอและให้ทนั
ฤดูการผลิตทุกปี
- ส่ งเสริ มการค้าต่างตอบแทนระหว่างข้าวกับสิ นค้าที่
ต้องนําเข้าอื่น ๆ
- มาตรฐานสิ นค้าข้าวหอมมะลิไทย
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
- กําหนดนโยบายและมาตรการข้าว
- เพิ่มราคารับจํานําข้าวเปลือกแก่เกษตรกรและเร่ งอํานวย
ความสะดวกในเรื่ องการจํานําข้าว
- ออกไปแทรกแซงตลาดข้าวสาร จํานวน 5 แสนตัน ทัว่

หน่ วยงาน

- 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.
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ปี

2001

2002

โครงการ
ประเทศ
- เร่ งรัดการขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ
- ธกส. ขยายเวลารับจํานําข้าวเปลือกและรับจํานําข้าวนา
ปรังมีเป้าหมายจํานวน 2.5 ล้านตันข้าวเปลือก
- คณะกรรมการนโยบายข้าว ขยายระยะเวลาการไถ่ถอน
ข้าวจํานํา ธกส. อีก 2 เดือน
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือกนาปี ของ ธกส. จํานวน 2.5
ล้านตันข้าวเปลือก (ยกเว้นภาคใต้)
-โครงการเชื่อมโยงสิ นเชื่อเพื่อการผลิตและบริ การตลาด
ข้าวของสหกรณ์
- โครงการรับจํานําข้าวเปลือกโดยรับจํานําจากเกษตรกร
ที่มียงุ ้ ฉาง และเป็ นเกษตรกรรับรองเป็ นสมาชิกของ
ธกส. .
- โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวหอมพันธุ์ดีโดยจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริ มและผลิตพันธุ์ขา้ วชุมชนจํานวน 600 ศูนย์
เพื่อผลิตเมล็ดพันธ์ขา้ ว
- โครงการและเป้าหมายการผลิตข้าวหอมมะลิ ปทุมธานี

หน่ วยงาน
- กระทรวงพาณิ ชย์
- ธกส.
- กนข.
- ธกส.
- กรมส่ งเสริ มสหกรณ์
- ธกส.

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

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

นอกจากนี้ รัฐบาลยังคงส่ งเสริ มด้านการเพาะปลูก เช่น การจัดหาปุ๋ ยราคาถูก การส่ งเสริ มพันธุ์ขา้ ว
ที่น่าสนใจคือโครงการส่ งเสริ มการเพาะปลูกข้าวหอมปทุมเพื่อหวังจะเพิม่ ผลผลิตข้าวคุณภาพสู งในพื้นที่
ชลประทานแต่ไม่สามารถปลูกข้าวหอมมะลิได้ การส่ งเสริ มการปลูกข้าวหอมปทุมธานีจะมีอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเป็ นอย่างมากเพราะชาวนาคาดหวังว่าจะให้ราคาที่ดีกว่า
ข้าวเจ้าธรรมดา อย่างไรก็ดี ข้าวหอมปทุมธานีมีจุดด้อยตรงที่มีโรคและศัตรู พืชมากและไม่ทนต่อโรคและ
ศัตรู พืช นอกจากนี้ ราคาข้าวหอมปทุมและข้าวเจ้าในเวลาต่อมาจะไม่มีความแตกต่างกันมากนักเพราะโรงสี
ทําการรับซื้ อพร้อมกันและสี แปรสภาพข้าวหอมปทุมฯ กับข้าวเจ้าไปพร้อมกัน (ดูส่วนที่ 4.5)
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การดําเนิ นโครงการรับจํานําข้าวบ่อยครั้งและขอบเขตของโครงการเติบโตขึ้นในช่วงปลายทศวรรษ
ที่ 1990 มาจากการมีบทบาทในการกําหนดนโยบายสาธารณะของนักการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งในพื้นที่
ต่างจังหวัดซึ่ งมีฐานเสี ยงเป็ นชาวนา ในช่วงต้นทศวรรษที่ 1990 รัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกําหนด
นโยบายข้าวเป็ นนักเศรษฐศาสตร์ ในช่วงปลายทศวรรษ รัฐมนตรี ที่มีส่วนเกี่ยวข้องล้วนเป็ นนักการเมืองที่มา
จากการเลือกตั้งทั้งสิ้ น ความต้องการที่จะจัดสรรงบประมาณลงไปยังโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกมีมากขึ้น
เพราะเป็ นการจัดสรรเงินสดให้กบั ชาวนา นอกจากนี้ รัฐบาลยังพยายามขยายระยะเวลาการรับซื้ อข้าวเปลือก
จากชาวนาให้ยาวขึ้นเพื่อจูงใจให้ชาวนาเข้าร่ วมโครงการมากขึ้น เสมือนเป็ นการเอาใจชาวนา ดังนั้น
แรงจูงใจทางการเมืองเรื่ องการเลือกตั้งจึงเป็ นปั จจัยสําคัญในการดําเนินนโยบายพยุงราคามากขึ้น การดําเนิน
โครงการรับจํานําข้าวบ่อยครั้งยังเป็ นการเอาใจกลุ่มโรงสี เพราะกลุ่มโรงสี เป็ นกลุ่มที่มีบทบาทในการเมืองใน
พื้นที่ โรงสี กลายเป็ นธุ รกิจที่ช่วยรวบรวมข้าวให้กบั รัฐบาลซึ่ งไม่มีโกดังขนาดใหญ่ที่เก็บข้าวเปลือกปริ มาณ
มาก ดังนั้นรัฐบาลต้องจ่ายค่าเช่าโกดังและค่ารักษาสภาพข้าวให้โรงสี ทําให้โรงสี ได้รับประโยชน์จาก
โครงการดังกล่าว กลุ่มโรงสี จึงกลายเป็ นกลุ่มที่มีแสดงความเห็นด้วยกับโครงการพยุงราคาข้าวเปลือกอย่าง
เปิ ดเผย
ในด้านการส่ งเสริ มการเพาะปลูก รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนาผ่านกลุ่มและสถาบันเกษตรกร
เช่น สหกรณ์การเกษตร ซึ่ งรัฐบาลสนับสนุนให้ชาวนารวมตัวกันในนามของสถาบันเกษตรกรเพื่อการ
ช่วยเหลือได้อย่างทัว่ ถึง นอกจากนี้ รัฐบาลเริ่ มจัดทําทะเบียนเกษตรกรโดยให้ชาวนาลงทะเบียนเกษตรกร
เพื่อยืนยันว่าเป็ นเกษตรกรจริ งเพาะปลูกจริ ง
ยุคที่ 3 เป็ นนโยบายและการเมืองในนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาในระบอบนโยบายรับจานา
ข้ าวเพื่อการเมือง (2002 ถึง 2014) การกําหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในปี 2002 ถึง 2014 ให้
ความสําคัญที่นโยบายรับจํานําข้าวเปลือก การเปลี่ยนแปลงโครงการับจํานําข้าวแบ่งออกได้เป็ น 2 ช่วง ในยุค
ระบอบนโยบายนี้ ช่ วงที่ 1 ตั้งแต่ ปี 2002 ถึง 2011 โครงการรับจํานําข้าวเปลือกเปลี่ยนโฉมหน้าภายหลังจาก
พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ ปี 2001 ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่12 รัฐบาลที่นาํ โดยพรรคไทยรักไทย
ซึ่งมีฐานเสี ยงในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ได้เปลี่ยนแปลงการดําเนินโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือก สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 63) อธิ บายการเปลี่ยนแปลงของโครงการรับจํานําภายใต้
รัฐบาลพรรคไทยรักไทย
“เมื่อรัฐบาลภายใต้พรรคไทยรักไทย โดยการนําของนายกรัฐมนตรี ทกั ษิณ ชิ นวัตร เข้ามา
บริ หารประเทศในเดือนกุมภาพันธ์ 2544 (2001) ได้ปรับปรุ งโครงการรับจํานําใหม่ โดยให้
12

ในการเลือกตังทั
้ ว่ ไปปี 2544 ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยได้ รับการเลือกตังรวม
้
245 ที่นงั่ (จาก
500 ที่นงั่ ) ทังจากระบบเขตเดี
้
ยวเบอร์ เดียวและระบบบัญชีรายชื่อ
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ธกส. รับจํานําใบประทวนสิ นค้าที่ อตก. และ อคส. ออกให้แก่เกษตรกรที่นาํ ข้าวเปลื อกนา
ปรังปี 2544 ไปฝากไว้ ซึ่ งเริ่ ม ดําเนิ นการตั้งตาเดื อน เมษายน ถึ งสิ งหาคม 2544 กําหน
ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน พร้อมกับขยายวงเงินรับจํานําเป็ นไม่เกินรายละ 350,000 บาท และ
กําหนดเงื่ อนไขให้สามารถนําข้าวเปลือกนาปรังที่ อตก. และ อคส. รับฝากไว้ไปแปรสภาพ
เป็ นข้าวสารและเก็บไว้ในคลังสิ นค้ากลาง”
การรับจํานําใบประทวนสิ นค้าเป็ นการดําเนิ นโครงการที่แตกต่างจากโครงการรับจํานําในอดีตที่ ธกส. เน้น
การรั บจํานํายุง้ ฉาง หรื อ ธกส. (โดยผ่านหน่ วยงานรัฐที่เกี่ ยวข้อง) รั บจํานําผ่านสถาบันเกษตรกรมากกว่า
นอกจากนี้ รัฐบาลยังขยายเวลารับจํานําไถ่ถอนให้ยาวขึ้นเป็ น 5 เดือน
ขนาดของโครงการรับจํานําในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็มีขนาดใหญ่ข้ ึนมากจากโครงการรับ
จํานําข้าวในอดีต สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หน้า 63) ระบุ
“ในปี การผลิต 2546/47 (2003/04) และ 2547/48 (2004/05)... ...นอกจากจะมีการขยายขนาด
โครงการรับจํานําโดยเป้ าหมายของการรับจํานําถึง 9.0 ล้านตันข้าวเปลือก (หรื อประมาณ
เกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตข้าวทั้งประเทศ) พร้อมกับขยายราคารับจํานําให้สูงกว่าราคาตลาด...
ในส่ วนของข้าวหอมมะลิ คุณภาพต่าง ๆ ได้ยกระดับราคาสู งขึ้นจากเดิ มตันละ 3,000 หรื อ
เพิ่มขึ้นประมาณร้ อยละ 43-45 สําหรับข้าวหอมจังหวัดได้เพิ่มขึ้นตันละ 2,000 บาท หรื อ
ประมาณร้อยละ 35 ข้าวเจ้านาปี เพิ่มขึ้นตันละ 1,240-1,440 บาท...”
นโยบายนี้สร้างแรงจูงใจให้ชาวนานําข้าวเข้าโครงการรับจํานําของรัฐบาลเป็ นอย่างมากเป็ นจํานวน
ถึง 9.4 และ 9.5 ล้านตันข้าวเปลือกในปี การเพาะปลูก 2004/05 และ 2005/06 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554)
โดยรัฐบาลในขณะนั้นใช้เงินงบประมาณถึง 71,773 ล้านบาทในปี การเพาะปลูก 2005/06 ซึ่ งเมื่อเปรี ยบเทียบ
กับงบประมาณโครงการรับจํานําข้าวในอดีตก่อนปี 2002 ซึ่ง ธกส. มักจะได้รับอนุมตั ิให้ดาํ เนินการในวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท และเมื่อบวกกับโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกของหน่วยงานอื่น ๆ ที่ได้รับการ
อนุมตั ิจากรัฐบาลให้ทาํ โครงการก็ไม่เกิน 8,000 ล้านบาท หรื อแตกต่างกันถึงเกือบ 10 เท่า นอกจากนี้ ผูว้ ิจยั มี
ข้อสังเกตว่าการขยายขนาดของโครงการรับจํานําข้าวเปลือกในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นอยูใ่ นช่วงที่
มีการเลือกตั้งทัว่ ไปในปี 2005 และเป็ นช่วงที่รัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกโจมตีอย่างรุ นแรงในกรณี ของการ
ทุจริ ตโดยใช้การดําเนิ นนโยบายของรัฐบาลเพื่อจัดสรรผลประโยชน์ให้กบั เครื อข่ายพันธมิตรทางการเมือง
และฐานคะแนนเสี ยงทางการเมืองโดยไม่ได้กระจายทรัพยากรสาธารณะบนพื้นฐานของความต้องการหรื อ
ความจําเป็ นทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยได้ต้ งั ราคาข้าวเปลือกรับจํานําไว้เกือบเทียบเท่าหรื อสู งกว่าราคาตลาดอย่าง
ต่อเนื่ อง เช่น ปี การเพาะปลูก2001/02 ราคาข้าวขาว 5 เปอร์ เซ็นต์อยูท่ ี่ 4,600 บาทต่อตัน ในขณะที่ รัฐบาล
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กํา หนดราคาไว้ที่ 4,775 บาทต่ อตัน หรื อ ราคาของรั ฐบาลคิ ด เป็ น 104 เปอร์ เ ซ็ นต์ข องราคาตลาด
(Laiprakobsup, 2010) ทําให้ชาวนามีแนวโน้มจะขายข้าวให้กบั รัฐบาลมากกว่าเอกชน และมีแนวโน้มจะไม่
ไถ่ถอนคืน แม้วา่ ราคาข้าวจะสู งขึ้นในปี 2007 และ 2008 รัฐบาลพรรคพลังประชาชนซึ่ งจัดตั้งหลังจากการ
ถูกพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยของศาลรัฐธรรมนูญยังดําเนินโครงการรับจํานําข้าวเปลือก ในปี 2008 ราคา
ข้าวพุ่งสู งขึ้นไปถึงเกือบ 10,000 บาทต่อตัน แต่รัฐบาลพรรคพลังประชาชนก็กาํ หนดราคาไว้ที่ 11,850 บาท
ต่อตัน ในขณะเดียวกัน รัฐบาลพลังประชาชนก็ดาํ เนิ นโครงการควบคุ มราคาข้าวสารเพื่อไม่ให้กระทบกับ
ผูบ้ ริ โภคที่มีรายได้นอ้ ยที่อยูใ่ นเขตเมืองซึ่ งเป็ นฐานเสี ยงคะแนนเสี ยงของพรรคพลังประชาชนเช่นกัน ดังนั้น
ในช่วงราคาข้าวพุง่ สู งขึ้น รัฐบาลพรรคพลังประชาชนดําเนินนโยบายข้าวแบบสองทางเพื่อรักษาฐานคะแนน
เสี ยงของตนเองเป็ นสําคัญ (Poapongsakorn, 2010)
นอกจากการตั้งราคาข้าวไว้สูงกว่าราคาตลาดแล้ว รัฐบาลในเวลานั้นยังใช้จาํ นวนโควตาการรับจํานํา
ข้าวในการเรี ยกความนิยมทางการเมืองจากชาวนาที่เป็ นฐานคะแนนเสี ยงอีกด้วย รัฐบาลในขณะนั้นมักจะรับ
จํานําข้าวปริ มาณมากในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ ส่ วนหนึ่ งเป็ นเพราะว่าภาคเหนื อและภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อเป็ นแหล่งปลู กข้าวที่สําคัญของประเทศ แต่อีกส่ วนหนึ่ งฐานคะแนนเสี ยงของรัฐบาล
พรรคไทยรักไทยอยู่ในภูมิภาคดังกล่าวเช่ นกัน ตัวอย่างเช่ น ในปี การเพาะปลู ก 2003/04 รัฐบาลรับจํานํา
ข้าวเปลือกประมาณ 1 ล้านตันจากภาคเหนือ พอปี การเพาะปลูก 2004/05 รัฐบาลรับจํานําข้าวเปลือกจาก
ภาคเหนือประมาณ 2 ล้านตัน ที่สาํ คัญ ปริ มาณการรับจํานําข้าวเปลือกในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อเพิ่มสู งขึ้น
เป็ นอย่างมาก ในปี การเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจํานําข้าวเปลือกจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ 261,100
ตัน พอปี การเพาะปลูกที่ 2004/05 รัฐบาลรับจํานําข้าวจากภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือถึง 5.26 ล้านตัน กล่าวอีก
นัย หนึ่ ง รั ฐ บาลในขณะนั้น เพิ่ ม ปริ ม าณการรั บ จํา นํา ข้า วเฉพาะในภาคตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ กว่า 2000
เปอร์เซ็นต์
ที่สําคัญที่ สุด การเพิ่มขึ้ นของปริ มาณการรั บจํานําข้าวเกิ ดขึ้ นในปี ที่ กาํ ลังจะมี การเลื อกตั้งทัว่ ไป
(2005) ซึ่งจํานวนสมาชิกสภาผูแ้ ทนราษฎรในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือมีจาํ นวน 76 และ 135
ที่ น่ั ง ตามลํา ดับ (คณะกรรมการการเลื อ กตั้ง , 2548) พรรคการเมื อ งที่ ช นะการเลื อ กตั้ง ในเขตภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนื อและภาคเหนื อมักจะได้เป็ นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาล ดังนั้นการจัดสรรโครงการที่
สร้างแรงจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ เลือกตั้งเลือกพรรคของตนจึงเป็ นกลายเป็ นแนวนโยบายของพรรคการเมือง
ต้องไม่ลืมว่ากลุ่มผูม้ ีสิทธิ ออกเสี ยงกลุ่มใหญ่ในภาคเหนื อและภาคตะวันออกเฉี ยงหนื ออยู่ในพื้นที่ชนบท
และเป็ นชาวนาที่ ตอ้ งการความช่ วยเหลื อจากโครงการของรั ฐเนื่ องจากมี รายได้ต่ าํ โครงการที่ มีลกั ษณะ
อุดหนุนด้วยเงินสดมักจะจูงใจให้ผมู ้ ีสิทธิ ออกเสี ยงส่ วนใหญ่ที่เป็ นชาวนา
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การลดนํ้าหนักความชื้นของข้าวเปลือกที่เข้าโครงการรับจํานําเป็ นอีกประเด็นที่รัฐบาลพรรคไทยรัก
ไทยทํา เพื่ อเปิ ดโอกาสให้ชาวนาสามารถนํา ข้าวเข้าโครงการได้มากขึ้ น โดยแบ่ งประเภทของความชื้ น
ออกเป็ นประเภทต่าง ๆ และมีการหักลดราคาตามความชื้ นที่สูงขึ้น (ราชกิจจานุ เบกษา, 2544 เล่ม 118 ตอน
พิเศษ 42ง) ซึ่ งแตกต่างจากเมื่อก่อนที่รัฐบาลจะไม่รับจํานําข้าวที่มีความชื้นมากกว่า 15 เปอร์เซ็นต์
ช่ วงที่ 2 ปี 2011 ถึง 2014 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ นาํ โดยนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร ได้ขยาย
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกให้เป็ นนโยบายหลักของรัฐบาลโดยเปลี่ยนวัตถุ ประสงค์ของโครงการรับจํานํา
ให้เป็ นโครงการเพื่อยกระดับรายได้เกษตรกร ไม่ใช่โครงการเพื่อแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกตํ่า
“วัตถุประสงค์ของโครงการรับจํานําข้าว คือ (1) เพื่อยกระดับรายได้ และชีวติ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
ขึ้ นของชาวนา (2) เพื่ อสร้ า งความแข็ง แกร่ ง และความมี เ สถี ย รภาพ และการเติ บโตทาง
เศรษฐกิจของประเทศด้วยการขยายตัวของการบริ โภคภายใน เพราะเมื่อชาวนามีรายได้สูงขึ้น
ก็จะจับจ่ายมากขึ้น มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากขึ้น (3) เพื่อดึงอุปทานข้าวเข้ามาอยูใ่ น
ความควบคุม ทําให้สามารถสร้างเสถียรภาพของราคาข้าวได้ (4) เพื่อยกระดับราคาข้าวไทย
ให้สูงขึ้นทั้งระบบ เนื่ องจากข้าวไทยเป็ นที่นิยมและเป็ นที่ตอ้ งการของตลาดต่างประเทศ จึง
ควรจะขายได้ราคาสู งกว่าข้าวจากประเทศผูส้ ่ งออกรายอื่ น (อัมมาร สยามวาลา และคณะ,
2557, หน้า 2-2)”
ขนาดของโครงการรับจํานําข้าวของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจํานําข้าว
ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพรรคพลังประชาชนเป็ นอย่างมาก มีขา้ วเข้าโครงการรับจํานําเพิ่มขึ้นอย่าง
มาก ในช่วงปี 2011 ถึง 2014 มีขา้ วเปลื อกเข้าโครงการรับจํานํากว่า 54 ล้านตัน (อัมมาร สยามวาลา และ
คณะ, 2557) ในด้านงบประมาณ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้งบประมาณในโครงการดังกล่าวกว่า 8 แสนล้าน
บาทซึ่ งคิดเป็ นร้ อยละ 17 ของงบประมาณแผ่นดิ น (อัมมาร สยามวาลา, 2557) จะเห็ นได้ว่า ขนาดของ
โครงการรับจํานําข้าวของพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจํานําในอดีต (แม้แต่โครงการรับจํานํา
สมัยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพลังประชาชน) หลายเท่าตัว ในแง่มุมของผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง โครงการรับ
จํานําสมัยรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีจาํ นวนชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการรับจํานําจํานวนมากกว่า 1 ล้านคนซึ่ ง
สะท้อนให้เห็นความต้องการในการระดมความสนับสนุนทางการเมืองจากโครงการรับจํานําข้าว มีจาํ นวน
โรงสี ที่เข้าร่ วมโครงการกว่า 1,000 โรงสี โรงสี หลายแห่ งเป็ นโรงสี เกิดใหม่เพื่อรองรับโครงการรับจํานําข้าว
โดยหวังทํากําไรจากการเข้าโครงการรับจํานําข้าว13
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สัมภาษณ์อดีตเจ้ าของตลาดกลางข้ าวเปลือก วันที่ 14 พฤศจิกายน 2559
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ด้ว ยขนาดของโครงการรั บ จํา นํา ข้า วที่ ใ หญ่ โ ตมโหฬาร ทํา ให้ เ กิ ด ช่ อ งว่ า งในการทุ จ ริ ต ใน
กระบวนการดําเนิ นโครงการ 14 การรับจํานําข้าวเปลือกจํานวนมหาศาลทําให้กระบวนการตรวจสอบของ
หน่วยงานภาครัฐไม่ทว่ั ถึ ง ประกอบกับข้าวเปลื อกมิได้อยูใ่ นโกดังของรัฐบาลแต่เป็ นของเอกชน ทําให้เกิ ด
การลักลอบนําข้าวเปลื อกไปจําหน่ ายในตลาดหรื อนํามาวนเข้าโครงการใหม่หรื อ “เวียนเทียนข้าว” มีการ
ลักลอบนําข้าวจากประเทศเพื่อนบ้านมาเข้าโครงการรับจํานําซึ่ งไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะควบคุมดูแล
ได้ทวั่ ถึ ง ด้วยปริ มาณข้าวมหาศาลทําให้การดู แลรักษาสภาพข้าวเปลื อกเป็ นไปอย่างยากลําบาก ทําให้ขา้ ว
เสื่ อ มคุ ณภาพได้เ ร็ ว และไม่ ส ามารถขายต่ า งประเทศได้ ซึ่ ง เป็ นการสร้ า งภาระให้ ก ับ รั ฐ บาลในการใช้
งบประมาณดูแลข้าวเปลือกเหล่านั้น
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่ งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การผลิต และ
การส่ งออกเป็ นอย่างมาก ในด้านการเพาะปลูก โครงการรับจํานําข้าวทําให้เกิดพฤติกรรมการ “พึ่งพารัฐ” ใน
การเพาะปลู ก กล่าวคือ ชาวนาตัดสิ นใจปลู กข้าวที่มีคุณภาพตํ่าแต่ให้ผลผลิ ตเร็ วเพื่อขายข้าวให้แก่ รัฐบาล
แทนที่จะปลู กและพัฒนาการเพาะปลู กข้าวของตนเองเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดหรื อเพื่อเพิ่ม
มูลค่าผลผลิ ตของตนเอง (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ, 2557) ชาวนามีค่าใช้จ่ายแอบแฝงที่เพิ่มสู งขึ้นจาก
โครงการรับจํานําข้าว กล่าวคือ ชาวนาต้องเพิ่มค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูก เก็บเกี่ยวและการขนส่ งข้าวเปลือก
เข้าโครงการรับจํานําให้ทนั โครงการหมดระยะซึ่ งเป็ นภาระต่อชาวนาเป็ นอย่างมาก
ในด้า นการผลิ ต โครงการรั บ จํา นําทําลายตลาดกลางค้าข้าวซึ่ งเป็ นกลไกการค้าข้าวที่สําคัญใน
ระบอบนโยบายรับจํานําข้าวแบบจํากัด ตลาดกลางค้าข้าวขนาดใหญ่ทว่ั ประเทศหายไปเพราะการแทรกแซง
ของรัฐบาลโดยการรับซื้ อข้าวในราคาสู ง (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาลพรรคไทยรัก
ไทยได้ทาํ ลายกลไกการค้าข้าวที่คิดขึ้นในช่ วงรัฐบาลเทคโนแครตเป็ นผูค้ ิดขึ้น ที่สําคัญที่สุด โครงการรั บ
จํานําทําให้เกิดโรงสี จาํ นวนมากที่ไม่มีความจําเป็ น ผูท้ ี่มีทุนในท้องถิ่นในขณะนั้นลงทุนสร้างโรงสี หรื อท่า
ข้าวเพื่อเข้าโครงการรับจํานําโดยเฉพาะ โรงสี บางแห่ งสร้ างใกล้ทุ่งนาเพื่อรอรับข้าวเปลื อก อย่างไรก็ตาม
เมื่อโครงการรับจํานํายุติลง โรงสี และท่าข้าวหลายแห่ งปิ ดตัวลงซึ่ งทําให้เกิ ดความเสี ยหายต่อเศรษฐกิ จใน
พื้นที่ เป็ นอย่างมาก ในด้านการส่ งออก โครงการรั บจํานําข้าวเหลื อทําให้ปริ มาณการส่ งออกข้าวของไทย
ลดลง Laiprakobsup (2014) ได้คาดการณ์ผลกระทบของโครงการรับจํานําข้าวที่มีต่อการส่ งออกข้าวของไทย
ว่า ทํา ให้ ป ริ ม าณการส่ ง ออกลดลงกว่า 100,000 ตัน ต่ อ เดื อ น เท่ า กับ ว่า โครงการรั บ จํา นํา ข้า วทํา ให้
ความสามารถในการแข่งขันทางการค้าระหว่างประเทศของไทยลดลง
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ผู้วิจยั ไม่ขอลงรายละเอียดในการทุจริ ตโครงการรับจานาข้ าวเพราะไม่ใช่วตั ถุประสงค์ของงานวิจัยชิ น้ นี ้ ผู้ที่สนใจการ
ทุจริ ตในโครงการรับจานาข้ าวโดยละเอียดสามารถดู อัมมาร สยามวาลา และคณะ (2557)
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การกาหนดนโยบายข้ าวและการช่ วยเหลือชาวนาในรัฐบาล คสช. ภายหลังการทํารัฐประหารปี 2014
รัฐบาล คสช. ปฏิเสธการดําเนินนโยบายรับจํานําข้าวเนื่ องจากไม่ตอ้ งการดําเนิ นนโยบายที่เป็ นนโยบายหลัก
ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยที่ถูกทํารัฐประหาร หลังจากเข้ามาเป็ นรัฐบาลไม่นาน รัฐบาล คสช. ดําเนิ นการทาง
กฎหมายกับ โครงการรั บ จํา นํา ข้า วโดยการจัด ตั้ง คณะกรรมการนโยบายบริ ห ารและจัด การข้า วแทน
คณะกรรมการนโยบายข้าวโดยประกอบด้วยหัวหน้าส่ วนราชการระดับอธิ บดี เป็ นหลัก ไม่มีตวั แทนจาก
ภาคเอกชนและชาวนา (ราชกิ จจานุ เบกษา, เล่ ม 131 ตอนพิ เ ศษ 163ง) และคณะอนุ ก รรมการต่ า ง ๆ
ประกอบด้วย 1) คณะอนุ กรรมการจัดทําบัญชี ขา้ วคงเหลือของรัฐ 2) คณะอนุกรรมการด้านการผลิตและ
การตลาดข้า ว 3) คณะอนุ ก รรมการด้า นการตรวจสอบปริ ม าณและคุ ณ ภาพข้า วคงเหลื อ แห่ ง รั ฐ 4)
คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายข้าว
รัฐบาล คสช. หันมาดําเนิ นนโยบายส่ งเสริ มการเพาะปลูกแทนการพยุงราคา นโยบายการช่วยเหลือ
ชาวนาของรัฐบาล คสช. สามารถแบ่งได้เป็ น 3 แบบ รู ปแบบที่ 1 การช่วยเหลือด้านการเพาะปลูก รัฐบาล
คสช. ให้เงิ นช่ วยเหลื อการเพาะปลู ก ข้า วในจํา นวนจํา กัด ธนพันธ์ ไล่ ป ระกอบทรั พ ย์ (2561, หน้า 152)
อธิ บายมาตรการช่ วยเหลือชาวนาในด้านการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ตั้งแต่เดือน
พฤษภาคม 2557 ถึงปั จจุบนั ไว้วา่
“ในฤดูกาลเพาะปลูกที่ 2557/58 รัฐบาลกําหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลู ก
ไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ (สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ในฤดูกาลเพาะปลูกที่
2559/60 รัฐบาลกําหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลูกไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน
10 ไร่ (รัฐบาลไทย, 2560) ในส่ วนฤดู กาลเพาะปลู กที่ 2560/61 รัฐบาลกําหนดมาตรการ
ช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกและเก็บเกี่ยวไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ (เพื่อคุณ, 2560) โดย
ชาวนาต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและมีบญั ชี เงินฝากกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธกส.) จะเห็นได้วา่ มาตรการช่วยเหลือชาวนาด้านการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ เป็ นมาตรการระยะสั้นและบางฤดู กาลเพาะปลู กก็ไม่ได้ดาํ เนิ นการ (เช่ น ฤดู กาล
เพาะปลูก 2558/59) ส่ วนปริ มาณความช่วยเหลือก็ไม่เหมือนกันในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก”
โดยชาวนาจะต้อง 1) ขึ้นทะเบียนเกษตรกรเพื่อยืนยันการเป็ นเกษตรกร 2) ต้องมีหลักฐานยืนยันว่ามี
การเพาะปลู กข้าวในฤดู กาลผลิ ตนั้นจริ ง ๆ (ธนพันธ์ ไล่ ประกอบทรัพย์, 2561 ) โดยมีการประชาคมใน
หมู่ บ ้า นหรื อชุ ม ชนเพื่ อยืนยัน การเพาะปลู ก จริ ง ของชาวนาคนนั้น ส่ วนชาวนาที่ เช่ า ที่ นาต้องยื่น สํา เนา
หลักฐานการเช่าที่นาและโฉนดที่ดิน
รู ปแบบที่ 2 ได้แก่ มาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลู กพืชชนิ ดอื่นและการเลี้ ยงสัตว์เศรษฐกิ จ รัฐบาล
คสช. ส่ งเสริ มให้ชาวนาหันมาเพาะปลูกพืชที่หลากหลายและเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวนา
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และต้องการลดปริ มาณการเพาะปลู กข้าวโดยเฉพาะข้าวนาปรัง กล่าวอีกนัยหนึ่ ง รัฐบาล คสช. ต้องการลด
แรงกดดันทางการเมืองจากชาวนาหากเกิดกรณี ขา้ วล้นตลาดและราคาข้าวตกตํ่า นอกจากนี้ การส่ งเสริ มให้
ปลูกพืชอื่น ๆ เพราะไทยประสบปั ญหาภัยแล้งช่วงปี 2014 – 2016 การปลูกข้าวช่วงฤดูแล้งไม่ได้ผลและเกิด
ความเสี ยหายได้ เพื่อลดแรงกดดันจากชาวนา รัฐบาลจึงพยายามส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลูกพืชที่ใช้น้ าํ น้อย
เช่น ปอเทือง ถัว่
ในอดีต รัฐบาลส่ งเสริ มการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิ ดอื่น ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน เนื่ องจากเป็ นแนวการ
พัฒนาเศรษฐกิ จของประเทศในการสร้ า งความหลากหลายทางด้านการผลิ ตสิ นค้าเกษตร (Agricultural
Diversification) (ดูส่วนที่ 4.3.2) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่ งออกสิ นค้าเกษตรและอาหารได้หลากหลาย
และเพื่อป้ อนวัตถุดิบสู่ อุตสาหกรรมสิ นค้าเกษตรแปรรู ปและอุตสาหกรรมการผลิต อย่างไรก็ตาม รัฐบาลใน
ระยะหลัง (โดยเฉพาะรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์) ดําเนิ นมาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ และ
เลี้ยงสัตว์เพื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาลดการปลู กข้าว (โดยเฉพาะนาปรัง) มาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลู ก
พืชที่หลากหลายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็ นตัวอย่างของมาตรการส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชชนิดอื่น ๆ
เพื่อจูงใจให้ชาวนาลดการเพาะปลูกข้าวโดยเฉพาะนาปรัง ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2559 รัฐบาล (ผ่านทาง
กรมส่ งเสริ มการเกษตร) กําหนดมาตรการสนับสนุ นชาวนาให้ปรับเปลี่ ยนการเพาะปลู กพืชประเภทอื่น ๆ
พร้อมทั้งการปรับเปลี่ยนพื้นที่การเพาะปลูก ไร่ ละ 5,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (กรมส่ งเสริ มการเกษตร, 2559)15
ในส่ วนของการส่ งเสริ มการเลี้ยงสัตว์ รัฐบาลให้เงินสนับสนุ นพันธุ์ปลาครัวเรื อนละ 2,300 บาท และพันธุ์
สัตว์ขนาดเล็กครัวเรื อนละ 2,844 บาท (ดลวรรฒ สนสุ ข, 2559)16 ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2560 รัฐบาล
(ผ่านทางกรมส่ งเสริ มการเกษตร) กําหนดมาตรการสนับสนุ นชาวนาให้เพาะปลู กพืชไร่ พืชล้มลุ ก เช่ น พืช
ตระกูลถัว่ และพืชบํารุ งดิน เช่น ปอเทือง โดยให้เงินสนับสนุ นไร่ ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (ประชาชาติ
ธุ รกิ จ, 2560)17 โดยชาวนาต้องขึ้นทะเบียนเกษตรกรและลงทุ นเพาะปลู กก่ อน หน่ วยงานรั ฐจึงจะให้เงิ น
ช่วยเหลือสนับสนุน
มี ข ้อ สั ง เกตว่า 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 วยเหลื อด้า นการเพาะปลู ก แก่ ช าวนาในรู ป แบบกลุ่ ม หรื อสถาบันเกษตรกร
โครงการของรัฐบาล คสช. ที่สําคัญ ได้แก่ โครงการนาปลงใหญ่ ซึ่ งต้องการให้ชาวนารวมตัวกันในรู ปแบบ
15

http://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2016/10/คูม่ ือโครงการเกษตรกรรมทางเลือกอื่น.pdf
http://isaanrecord.com/2016/10/25/zoning-rice-farming-policy-fail/
17
https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473850713
16
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ของกลุ่มเกษตรกรไม่ต่าํ กว่า 30 คน หรื อไม่ต่าํ กว่า 500 ไร่ โดยรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในด้าน 1) การให้
เงิ นกูด้ อกเบี้ ยตํ่าแก่กลุ่มชาวนา 2) การจัดหาปั จจัยการเพาะปลู กเป็ นจํานวนมากแต่ในราคาตํ่า 3) การ
เชื่ อมโยงตลาดผูบ้ ริ โภคกับผลผลิ ตของชาวนา โดยรัฐบาล คสช. เริ่ มดําเนิ นโครงการนาแปลงใหญ่ต้ งั แต่ปี
การเพาะปลูกที่ 2559 โดยมีเงื่อนไขดังนี้ 1) เป็ นกลุ่มเกษตรกรที่มีสมาชิ กจํานวน 5 คนขึ้นไป (มากกว่า 5 คน
ได้) เพื่อเหมาะสมในการจัดทํา ระบบควบคุ มภายในแบบกลุ่ม และการบริ หารจัดการการผลิตข้าวอินทรี ย ์
ตามมาตรฐาน 2) มีพ้นื ที่ของกลุ่มรวมกันไม่ต่าํ กว่า 100 ไร่ (มากกว่า 100 ไร่ ได้) อยูใ่ นชุ มชนเดียวกันหรื อใน
บริ เวณ ใกล้เคียงกัน และอยูใ่ นตําบลเดียวกัน 3) พื้นที่เข้าร่ วมโครงการต้องไม่ได้การรับรองการผลิตข้าวตาม
มาตรฐานเกษตรอินทรี ยใ์ ด ๆ (กรณี เกษตรกรมีใบรับรองยังคงอายุการรับรองอยู่ และมีความต้องการขยาย
พื้นที่ /หรื อเพิ่มจํา นวนแปลง สามารถเข้าร่ วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงที่ เข้าร่ วมนั้นต้องยังไม่ได้รับการ
รับรอง) 4) มีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (เช่น อาศัยนํ้าฝน สระนํ้า คูคลอง บ่อนํ้า บ่อบาดาล เป็ นต้น) หรื อแหล่ง
นํ้าที่มีความเหมาะสมกับการผลิ ตข้าวอินทรี ย ์ 5) พื้นที่มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อพื้นที่ที่ได้รับการอนุ ญาตให้ใช้
ประโยชน์จากหน่ วยงานที่มีสิทธิ์ รั บรอง โดยชื่ อที่ ระบุ ในเอกสารสิ ทธิ์ จะต้องเป็ นชื่ อเกษตรกรที่ เข้าร่ วม
โครงการ หรื อมีเอกสารรับรองจากเจ้าของเอกสารสิ ทธิ์ 6) จัดทํารายละเอียดข้อมูลการปลูกข้าวอินทรี ยข์ อง
กลุ่ม แยกรายแปลง (หากเข้าร่ วมโครงการมากกว่า 1 แปลง) ที่ต้ งั แปลง พื้นที่ปลู กข้าว พันธุ์ขา้ วที่ปลู ก 7)
ต้องผ่า นการรั บ รองจากคณะกรรมการขับเคลื่ อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็ จ
(Single Command) 8) เกษตรกรเข้าร่ วมโครงการที่เป็ นสมาชิ กนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็ นสมาชิ ก
นาแปลงใหญ่ไว้ และให้เกษตรกรเลื อกรับการสนับสนุ นที่ซ้ าํ ซ้อนทางใดทางหนึ่ งเพียงอย่างเดี ยว และ 9)
หากเกษตรกรยกเลิกการเข้าร่ วมโครงการหลังจากได้รับเงินสนับสนุ นแล้วเกษตรกรจะไม่สามารถสมัครเข้า
ร่ วมโครงการนี้ ได้อีก อย่างไรก็ตาม รัฐบาล คสช. ยังไม่ทิ้งโครงการรับจํานําเสี ยทีเดี ยว รัฐบาลได้ดาํ เนิ น
โครงการชะลอการขายข้าวเปลือกหรื อรับจํานํายุง้ ฉางเพื่อช่วยเหลือชาวนาที่เก็บเกี่ยวข้าวแล้วแต่ยงั ไม่ได้ขาย
โดยรัฐบาลจะชดเชยเป็ นค่าเก็บรักษาข้าวเปลือกและค่าขนย้ายโดยรัฐบาล คสช. ดําเนิ นนโยบายดังกล่าวมา
ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2017

2.5 สารวจงานวิจัยการเปลีย่ นแปลงวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนา
งานวิจยั ที่ เกี่ ย วข้องกับ การเปลี่ ย นแปลงวิถี ก ารเพาะปลู ก และการผลิ ตของชาวนาโดยสั ง เขปมี
ลักษณะสําคัญ 3 ประการ ประการที่ 1 งานวิจัยมุ่งเน้ นความสั มพันธ์ เชิ งสาเหตุระหว่ างการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ างกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนา การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง
แบ่งออกเป็ นการเปลี่ ยนแปลงของโครงสร้ างเศรษฐกิ จ การเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิ จ หมายถึ ง
การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิตแบบทุนนิยมที่เน้นการผลิตสิ นค้าจํานวนมากและเน้นการขายและ
ส่ งออกไปยังตลาดโลก กล่ าวอีกนัยหนึ่ ง การเข้ามาของระบบตลาดนํามาซึ่ งการเปลี่ ยนแปลงของวิถีการ
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เพาะปลูกและการผลิตของชาวนา ทําให้ชาวนาปรับเปลี่ยนวิถีการผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อการยั งชี พและ
กินในครัวเรื อนเป็ นการเพาะปลูกในปริ มาณมากเพื่อการขายและส่ งออก การเข้ามาของระบบการผลิ ตเพื่อ
การตลาดทํา ให้ช าวนาปรั บ เปลี่ ย นพฤติ ก รรมการเพาะปลู ก ของตนเองที่ เน้นการเพาะปลู ก พื ชเชิ งเดี่ ย ว
(Monocrop) เพื่อการขายและลงทุนในการเพาะปลูกและไม่เก็บผลผลิตไว้บริ โภคในครัวเรื อน
การเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยที่เน้นการส่ งออกนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้าง
ความเปลี่ ยนแปลงในวิถีการผลิ ตของชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเป็ นอย่างมาก ชาวนาในภาคกลาง
ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกจากการเพาะปลู กแบบยังชี พมาเป็ นการเพาะปลูกเพื่อการขาย พฤติกรรมการ
เพาะปลูกที่ปรับเปลี่ยนได้แก่ 1) การเพาะปลูกพันธุ์ขา้ วที่ใช้รอบระยะสั้นในการเก็บเกี่ยว 2) เพาะปลูกข้าว 23 รอบ (หากมีน้ าํ เพียงพอ) 3) จ้างแรงงานและเครื่ องจักรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก 4) เช่าที่นาเพิ่มเพื่อเพิ่ม
ปริ มาณการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท์, 2553; สุ ภา ใยเมือง และคณะ, 2561)
ในการศึกษาการเปลี่ ยนแปลงของวิถีการผลิ ตของชาวนาในภาคกลางและตะวันออกเฉี ยงเหนื อ
อรรถจักร สัตยานุ รักษ์ (2560) ชี้ ให้เห็ นว่าวิถีการเพาะปลู กของชาวนาไทยในภาคกลางและภาคอีสานมี
ลัก ษณะเป็ น “ผูป้ ระกอบการนา” ที่เพาะปลู ก ข้าวเพื่ อการขายมากกว่า การยังชี พและพึ่ งพาแรงงานและ
เครื่ องจักรการเกษตรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเกี่ ยว การเปลี่ ยนแปลงของวิถีการเพาะปลู กชอง
ชาวนาเกิดจากอิทธิ พลของ “การผลิตเพื่อการตลาด” ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มแม่น้ าํ ภาคกลาง
(อย่างน้อย ๆ ก็ 30 ปี ) ความพยายามในการเร่ งส่ งออกข้าวทําให้ชาวนาจําเป็ นต้องเร่ งเพาะปลูกและเพาะปลูก
ให้มากขึ้น การเพาะปลูกแบบยังชี พจึงไม่เหมาะกับการผลิตเพื่อการตลาด ชาวนาจึงจําเป็ นต้องปรับเปลี่ยน
กระบวนการเพาะปลูกและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับการผลิตเพื่อการตลาด จามะรี เชี ยงทอง
(2560) ชี้ ใ ห้เห็ นว่าชาวนาในสั งคมสมัยใหม่ใ ช้เทคโนโลยีในการช่ วยเหลื อการเพาะปลู กและการขาย
ข้าวเปลื อก เช่ น การใช้โทรศัพท์ในการติดต่อสื่ อสาร การใช้ application ในโทรศัพท์เพื่อตรวจสอบสภาพ
ภูมิอากาศและการตรวจสอบราคา ในการศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ
เชิ ดชาย หมื่นภักดี (2560) ชี้ ให้เห็ นว่าวิถีการเพาะปลู กของชาวนาที่ จงั หวัดบึ งกาฬเน้นการเพาะปลู กเพื่อ
การค้ามากขึ้นตั้งแต่ทศวรรษที่ 1960 ถึง 1980 ซึ่ งรัฐเข้ามาส่ งเสริ มการเพาะปลูกพืชเชิ งเดี่ยวในปริ มาณมาก
ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะเพิม่ รายได้ให้กบั ชาวนาและต่อสู ้กบั การเผยแพร่ ลทั ธิ คอมมิวนิสต์ในพื้นที่ภาคอีสาน
น่าสนใจว่า งานวิจยั ของเชิ ดชาย ชี้ ให้เห็ นว่า “การเข้ามาของอํานาจรัฐ” เป็ นปั จจัยทางการเมืองที่มี
ผลกระทบต่อวิถีการผลิตของชาวนา รัฐส่ งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูก 2 ประการด้วยกัน
ประการที่ 1 การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมือง ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองและกลุ่ม
ผูน้ าํ ทางการเมือง นําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงในการกําหนดนโยบายเศรษฐกิ จมหภาคที่ทาํ ให้เกิดการขยายตัว
ของระบบเศรษฐกิ จทุ นนิ ยมและตลาด การเข้ามาของลัทธิ เจ้าอาณานิ คมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้เป็ น
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ตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงเชิ งโครงสร้างทางการเมืองที่มีอิทธิ พลต่อชาวนาโดยเฉพาะชาวนาในพื้นที่ลุ่ม
แม่ น้ ํ าสํ า คั ญ ๆ ที่ อ ยู่ ใ กล้ ก ั บ อํา นาจรั ฐ อาณานิ ค ม ภายหลั ง จากการยึ ด ครองและล้ ม ล้ า งระบอบ
สมบูรณาญาสิ ทธิ ราชย์ รัฐบาลอาณานิ คมมีวตั ถุประสงค์ในการผลักดันให้ชาวนาเพาะปลูกจํานวนมากเพื่อ
ตอบสนองการบริ โภคในประเทศอาณานิคมและการส่ งออกไปยังประเทศเจ้าอาณานิ คมและขายต่างประเทศ
ทําให้รัฐบาลอาณานิ คมกําหนดนโยบายที่สนับสนุ นการเพาะปลูกเพื่อการค้าซึ่ งขัดแย้งกับวิถีการเพาะปลู ก
แบบยังชี พของชาวนา หากนโยบายของรัฐบาลอาณานิ คมส่ งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็ นอยู่ของชาวนา
ชาวนามีแนวโน้มที่จะสร้างความรุ นแรงเพื่อต่อต้านนโยบาย จึงทําให้เกิดความขัดแย้งระหว่างรัฐอาณานิ คม
กับชาวนาและนําไปสู่ ขบวนการกบฏชาวนาในหลายพื้นที่ ในการศึกษาความขัดแย้งระหว่างในชาวนากับเจ้า
อาณานิ คมในเอเชี ยตะวันออกเฉี ยงใต้ Scott (1985) ชี้ ให้เห็ นว่าขบวนการกบฏชาวนาเป็ นการต่อต้าน
นโยบายของรัฐบาลอาณานิคม นโยบายที่ขดู รี ดชาวนาด้วยการ “เก็บภาษีในอัตราที่สูง” หรื อ “ซื้ อผลผลิตใน
ราคาที่ต่าํ ” ทําให้รายได้ของชาวนาตํ่ากว่า “ระดับการยังชีพ” (Subsistence Line) ประเด็นของ Scott คือการ
เปลี่ยนแปลงวิถีการผลิตของชาวนาและการต่อต้านรัฐบาลของชาวนาสอดคล้องไปกับบริ บททางการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป
ประการที่ 2 การเปลี่ยนแปลงของระบอบการเมืองนําไปสู่ การเปลี่ยนแปลงการกําหนดนโยบายการ
กระจายทรั พ ยากรซึ่ งส่ ง ผลกระทบต่ อ การเปลี่ ย นแปลงวิ ถี ก ารเพาะปลู ก ของชาวนา การเมื อ งแบบ
ประชาธิ ปไตยและการเลือกตั้ง (Democratic and Electoral Politics) สร้างแรงจูงใจให้ผูน้ าํ ทางการเมือง
กําหนดนโยบายกระจายทรัพยากรให้ชาวนาซึ่ งเป็ นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเพื่อเรี ยกความนิ ยมทางการเมือง
จากชาวนา ดังนั้นเมื่อเปรี ยบเทียบกับระบอบการเมืองเผด็จการ การกระจายทรัพยากรสาธารณะในรู ปแบบ
การอุดหนุ นและการช่วยเหลือมักจะมีปริ มาณมากในระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตย (Laiprakobsup &
Tangsupvattana, 2016) นโยบายอุดหนุนเป็ นปั จจัยผลักดันให้ชาวนาเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกเป็ นแบบ
การค้าโดยเพาะปลู กปริ มาณมากและเพื่อขายมากกว่าเก็บไว้กิน นโยบายการรั บจํานําข้าวเปลื อกในช่ วง
รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและเพื่ อไทยช่วงปี 2000 ถึง 201418 ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากต่อวิถีการ
เพาะปลู ก ของชาวนา งานวิจยั ของ ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ (2557) ชี้ ใ ห้เห็ นว่า นโยบายรั บ จํา นํา
ข้าวเปลือกทําให้ 1) ชาวนาเพาะปลูกข้าวที่สามารถเก็บเกี่ยวได้ไม่เกิน 90 วัน 2) จ้างแรงงานและเครื่ องจักร
ในทุกขั้นตอนการเพาะปลู กและเก็บเกี่ยว 3) เช่ าที่ดินในปริ มาณมาก (มากกว่าที่ดินที่ตนเองถือครอง) เพื่อ
การเพาะปลูก และ 4) ขายข้าวเข้าโครงการรับจํานําของรัฐบาลมากกว่าขายให้กบั ตลาด กล่าวอีกนัยหนึ่ ง วิถี
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พรรคไทยรักไทยเป็ นแกนนาในการจัดตังรั้ ฐบาลปี 2001 ถึง 2006 ส่วนพรรคเพื่อไทยซึ่งแกนนาพรรคมาจากพรรคไทยรัก
ไทยเป็ นแกนนาในการจัดตังรั้ ฐบาลปี 2011 ถึง 2014
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การเพาะปลู กของชาวนาไทยขึ้นอยูก่ บั นโยบายของรัฐบาลที่มาจากการเลื อกตั้งที่มีแรงจูงใจในการกําหนด
นโยบายอุดหนุนชาวนาด้วยการรับซื้ อผลผลิตในราคาที่กาํ หนด (ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์, 2557)
ประการที่ 2 งานวิจัยใช้ กรณีศึกษาในการวิเคราะห์ การเปลี่ยนแปลงของชาวนา จากการสารวจ
งานวิจั ย พบว่ ากรณีศึกษาที่งานวิจัยมัก ใช้ แบ่ งได้ เป็ น 2 กลุ่ม กลุ่ มที่ 1 งานวิจยั ในกลุ่ ม นี้ ม กั ศึ ก ษาการ
เปลี่ ยนแปลงของชาวนาในภาคกลาง (โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนล่าง) เนื่ องจากภาคกลางเป็ นพื้นที่ที่
ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจเป็ นเวลานานและต่อเนื่ องตั้งแต่การทําสนธิ สัญญา
Bowring ในช่วงกลางศตวรรษที่ 19 ซึ่ งทําให้วิถีการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเน้นการเพาะปลูก
เพื่อการค้าและการส่ งออก ชาวนาในภาคกลางยังได้รับผลกระทบจากการปรับเปลี่ ยนนโยบายเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาคของไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษที่ 1950 เป็ นต้นมา รัฐบาลไทยเน้นการส่ งออก (โดยเฉพาะการ
ส่ ง ออกสิ น ค้ า อุ ต สาหกรรม) และการส่ ง เสริ มการลงทุ น โดยตรงจากต่ า งประเทศ (Foreign Direct
Investment) ทําให้เกิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นที่ภาคกลางซี่ งใกล้กบั กรุ งเทพมหานคร ชาวนาขาย
ที่นาให้กบั อุตสาหกรรมและมาเป็ นผูเ้ ช่าที่ดินทํากิน จนปริ มาณการเช่าที่ดินของชาวนาเพิ่มขึ้นมากกว่าที่ดิน
ในกรรมสิ ทธิ์ ของตนเอง ชาวนาต้องเช่ าที่นาที่อยู่ห่างใกล้จากที่อยู่ของตนเอง จึงจําเป็ นต้องพึ่งพาแรงงาน
และเครื่ องจักรในการเพาะปลู ก ประภาส ปิ่ นตบแต่ง (2558) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงเชิ ง
โครงสร้ างเศรษฐกิจของไทยต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดนครปฐม ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และ
คณะ (2557) ทําการศึกษาผลกระทบของการกําหนดนโยบายรับจํานําข้าวเปลื อกต่อวิถีการเพาะปลู กใน
จังหวัดพิจิตร มหาสารคาม และอุบลราชธานี
กลุ่ม ที่ 2 งานวิจยั ในกลุ่ มนี้ มกั ศึ กษาการเปลี่ ย นแปลงของชาวนาในภาคตะวันออกเฉี ย งเหนื อ
เนื่ องจาก 1) ภาคอีสานเป็ นพื้นที่ที่เพาะปลู กข้าวมากที่สุดและเป็ นข้าวพันธุ์ที่มีคุณภาพ (ข้าวหอมมะลิ) 2)
ภาคอีสานมีประวัติศาสตร์ การต่อสู ้ทางการเมืองระหว่างชาวนากับรัฐ 3) ชาวนาในภาคอีสานมีจาํ นวนมาก
ซึ่ งเป็ นฐานคะแนนเสี ยงที่สําคัญในการเลื อกตั้ง กนกพร รัตนสุ ธีระกุล (2557) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงของ
การเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดมหาสารคาม เชิ ดชาย หมื่นภักดี (2560) วิเคราะห์ผลกระทบของการ
เปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและการเข้ามาของอํานาจรัฐต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจังหวัดบึงกาฬ
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การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้ างทาง
การเมือง
- การเปลีย่ นแปลงการกาหนดนโยบาย

การเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างเศรษฐกิจ
- การเข้ ามาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม

และการตลาด

การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูก
- เพาะปลูกพืชเชิงเดีย่ ว
- เพาะปลูกเพื่อการขาย
- จ้ างแรงงานและเครื่ องจักร

รู ปที่ 2.3: ความสั มพันธ์ ระหว่ างการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจ และวิถีการ
เพาะปลูก
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ประการที่ 3 งานวิจัยวิเคราะห์ ผลกระทบเชิ งลบของการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคต่ อชาวนา และ
ความพยายามในการปรับตัวในรู ปแบบต่ าง ๆ จากการสํารวจงานวิจยั พบว่าผลกระทบเชิ งลบที่เกิดกับชาวนา
มีดว้ ยกัน 3 ประการ ประการที่ 1 การเพาะปลูกเพื่อการค้าและการกําหนดนโยบายของรัฐทําให้ชาวนามี
ภาระต้นทุนการเพาะปลูกที่สูงขึ้น งานวิจยั ของ ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ (2557) ชี้ ให้เห็นว่านโยบายรับ
จํานําข้าวเปลือกทําให้ชาวนาในภาคกลางและอีสานมีตน้ ทุนการเพาะปลูกและการเก็บเกี่ยวสู งขึ้นเนื่ องจาก
ชาวนาต้อ งรี บ เพาะปลู ก และเก็ บ เกี่ ย วก่ อนโครงการของรั ฐบาลจะสิ้ น สุ ด ประภาส ปิ่ นตบแต่ ง (2558)
ชี้ ให้เห็ นว่าระบบเศรษฐกิ จเชิ งพาณิ ชย์ผลักให้ชาวนาต้องเพาะปลู กข้าวในปริ มาณมากขึ้ น แต่ตน้ ทุนการ
เพาะปลูกที่สูงขึ้น ราคาผลผลิตที่ผนั ผวน และความเสื่ อมโทรมของการช่วยเหลือจากเครื อญาติและชุ มชน ทํา
ให้ช าวนาประสบปั ญ หาความยากลํา บากในการเพาะปลู ก ทํา ให้ ช าวนากลายเป็ นกลุ่ ม ที่ “เปราะบาง
(Precarious Social Group)” เพราะไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดจากความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
และการเมืองได้ ประการที่ 2 การเพาะปลูกเพื่อการค้าและการกําหนดนโยบายของรัฐทําให้เกิดความเหลื่อม
ลํ้าในหมู่ชาวนา ชาวนาบางกลุ่ม (โดยเฉพาะชาวนาที่มีฐานะยากจน) ไม่สามารถเข้าถึงปั จจัยการเพาะปลูกที่
มีคุณภาพและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวนาที่มีฐานะที่ดีและเจ้าของปั จจัยการเพาะปลูก เช่น เจ้าของที่ดิน
ร้านค้าปั จจัยการเพาะปลู ก หรื อโรงสี มีโอกาสในการเข้าถึงการช่ วยเหลือของภาครัฐมากกว่า งานวิจยั ของ
Laiprakobsup (2017) และ ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ และคณะ (2560) ชี้ ให้เห็นว่าชาวนาที่มีฐานะยากจนมี
แนวโน้ม ที่ จะเข้า ถึ ง โครงการช่ วยเหลื อของภาครั ฐ ได้น้อยกว่า ชาวนาที่ มี ฐานะดี และเจ้า ของปั จจัย การ
เพาะปลูก ประการที่ 3 ชาวนาปรับตัวได้ลาํ บากในระบบเศรษฐกิ จทุนนิ ยมหากไม่มีการปรั บเปลี่ ยนการ
กําหนดนโยบาย งานวิจยั ชี้ ให้เห็ นว่าการกําหนดนโยบายข้าวปั จจุบนั ที่อยู่ในกรอบของระบบการผลิ ตเชิ ง
พาณิ ชย์เข้มข้นจะไม่สนับสนุนให้ชาวนาอยูร่ อดได้ การอุดหนุนระยะสั้นไม่ช่วยสนับสนุ นให้ชาวนาอยูร่ อด
แต่กลับกลายเป็ นการทําให้ชาวนากลายเป็ น “กลุ่มที่ตอ้ งพึ่งพา (Dependent Group)” ที่ตอ้ งรอความช่วยเหลือ
และเรี ยกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดเวลา (ขวัญตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ, 2557; ชลิตา บัณฑุวงศ์)
จากการสํารวจงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง พบว่าวิถีการผลิตแบบตลาดเข้มข้นและการเพาะปลูกพืชเชิ งเดี่ยว
ทําให้เกิดความเหลื่อมลํ้าในกระบวนการผลิตข้าวระหว่างชาวนาด้วยกันเอง ชาวนาที่มีฐานะยากจนและถื อ
ครองปั จจัยการเพาะปลู กน้อย (หรื อชาวนาที่ทาํ นาเช่ า) มีโอกาสในการเข้าถึ งปั จจัยการเพาะปลู กและการ
ช่ วยเหลื อต่าง ๆ น้อยกว่าเจ้าของปั จจัยการผลิ ตและชาวนาที่ มีฐานะดี กว่า ผูว้ ิจยั จึงมีขอ้ ถกเถี ยงว่า มีความ
แตกต่ างกันอย่ างมากระหว่ างชาวนาที่ทานาเช่ ากับชาวนาที่มีที่ดินเป็ นของตนเองในการเข้ าถึงโครงการ
ช่ วยเหลือของรั ฐบาลและการรั บรู้ ข่าวสารในเรื่ องการช่ วยเหลือของรั ฐบาล นอกจากนี้ ชาวนาที่ เข้าไม่ถึง
ข้อมูลข่าวสาร เช่น กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่านา ทําให้ชาวนาเหล่านั้นไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลโครงการ
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ช่ วยเหลื อชาวนาอีกด้วยซึ่ งทําให้ระดับการเข้าถึ งโครงการช่ วยเหลื อมีความแตกต่างกันอย่างมากระหว่าง
ชาวนาที่เข้าถึงข้อมูลข่าวสารกับชาวนาที่เข้าไม่ถึงข้อมูลข่าวสาร

2.6 สรุป
นโยบายข้าวของไทยมี การเปลี่ ยนแปลงมาโดยตลอดจากการจัดเก็บภาษีการส่ งออกข้าวและการ
ควบคุมราคาข้าวมาเป็ นการอุดหนุนราคาข้าวเปลือกแก่ชาวนาผ่านโครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการ
ช่ วยเหลื อประเภทอื่ น ๆ การเปลี่ ย นแปลวของนโยบายข้า วไทยสอดคล้องไปกับ การเปลี่ ย นแปลงของ
โครงสร้ างทางการเมื องและเศรษฐกิ จไทย อย่างไรก็ดี การกําหนดนโยบายข้าวของรั ฐบาลทําให้เกิ ดการ
เปลี่ ยนแปลงในวิถีการเพาะปลูกและการผลิ ตของชาวนาในลักษณะที่มีความเป็ น “เชิ งพาณิ ชย์” มากขึ้ น
ชาวนาปลูกข้าวเพื่อการค้ามากกว่าการยังชี พ ทําให้ชาวนาลงทุนในการเพาะปลูกมากขึ้นกว่าในอดีตรวมทั้ง
การเช่าพื้นที่ทาํ นาที่เพิ่มสู งขึ้นเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง
อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนส่ งผลกระทบทางลบต่อชาวนาไทยอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ชาวนาไทยเสี่ ยงต่อการเป็ นหนี้ สิ้นล้นพ้นตัวเพราะการลงทุนในการเพาะปลู กและการผลิ ต
แต่ราคาผลผลิตกลับมีความผันผวนอย่างรุ นแรง ชาวนาพึ่งพาวิถีการเพาะปลูกเชิ งพาณิ ชย์อย่างมากจนติดกับ
ดัก ของการลงทุ น อย่า งมากแต่ ไ ด้ผ ลตอบแทนไม่ คุ ้ม ค่ า หรื อ “วงจรอุ บ าทว์ข องการเป็ นหนี้ สิ้ นในการ
เพาะปลูก” การทํานาเช่าเป็ นตัวอย่างที่สะท้อนการติดกับวงจรอุบาทว์ของการเป็ นหนี้ สิ้นได้ดีที่สุด ชาวนา
ต้องเช่ าที่ดินจํานวนมหาศาลจนเกิ นจํานวนที่ดินที่ตนเองถื อครองอยู่เพื่อหวังจะเพิ่มการเพาะปลู ก แต่ดว้ ย
ราคาผลผลิตที่ตกตํ่าอย่างต่อเนื่อง ทําให้การทํานาเช่าไม่คุม้ ค่า นอกจากนี้ ระบบการเพาะปลูกเชิ งพาณิ ชย์ทาํ
ให้เกิ ดสภาวะ “ความเหลื่ อมลํ้า” ระหว่างชาวนากับผูเ้ ล่นอื่น ๆ ในกระบวนการผลิ ตข้าว เช่ น เจ้าของที่นา
เจ้าของปัจจัยการเพาะปลูก ผูป้ ระกอบการ หรื อแม้แต่รัฐ การทํานาเช่าทําให้ชาวนาอยูใ่ นสถานะที่ดอ้ ยกว่าผู ้
เล่นอื่น ๆ ในกระบวนการผลิตข้าวจนทําให้ชาวนา (โดยเฉพาะที่ทาํ นาเช่ า) เป็ น “กลุ่มเปราะบาง” ที่สุดใน
กระบวนการผลิต
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บทที่ 3
การออกแบบงานวิจยั
3.1 บทนา
บทที่ 3 อธิ บายการออกแบบงานวิจยั การทํานาเช่าในพื้นที่ภาคกลางและวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พล
ต่อปั ญหาของชาวนาที่ทาํ นาเช่าในพื้นที่กรณี ศึกษา ได้แก่ จังหวัดชัยนาท พระนครศรี อยุธยา และสุ พรรณบุรี
งานวิจยั ชิ้นนี้ผสมผสานการวิจยั เชิงปริ มาณและการวิจยั เชิงคุณภาพเพื่อตอบวัตถุประสงค์การวิจยั (ดูบทที่ 1)
ในส่ วนของการวิจยั เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจเก็บข้อมูลพื้นฐานจากกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทาํ นาเช่ า
ใน 3 พื้นที่กรณี ศึกษา และทําการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิ งพรรณนาเพื่อให้เห็นสภาพทัว่ ไปของกลุ่มตัวอย่าง
ชาวนาและใช้เทคนิคทางสถิติอนุมาน T-Test วิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิ พลต่อปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าระหว่าง
ชาวนาที่ทาํ นาเช่า ในส่ วนของการวิจยั เชิ งคุ ณภาพ ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสัมภาษณ์ รายบุคคลและสนทนากลุ่มกับ
กลุ่ ม ตัวอย่างชาวนาที่ ท าํ นาเช่ าเพื่ อวิเคราะห์ เจาะลึ ก ในประเด็ นปั ญหาความเหลื่ อมลํ้า ความคิ ดเห็ นต่ อ
นโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐ และลักษณะการปรับตัวของชาวนาในพื้นที่กรณี ศึกษา ส่ วนที่ 3.2 อธิ บาย
วิธีการวิเคราะห์ ขอ้ มูลโดยแบ่งออกเป็ นการวิเคราะห์ เชิ งปริ มาณและเชิ งคุ ณภาพ ส่ วนที่ 3.3 จะเป็ นการ
อธิ บายข้อมูลของพื้นที่กรณี ศึกษาและกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ผูว้ ิจยั ทําการเลื อกศึ กษาและวิธีการเลื อกกลุ่ ม
ตัวอย่าง ส่ วนที่ 3.4 สรุ ปบทที่ 3

3.2 อธิบายวิธีการวิธีการเก็บข้ อมูลและวิเคราะห์
ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริ มาณและเชิงปริ มาณในการวิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อตอบวัตถุประสงค์
การวิจยั (ดูบทที่ 1) ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ ิจยั ใช้การสํารวจเอกสาร (Documentary Review)
โดยเน้นพระราชบัญญัติการเช่ านาและงานวิจยั ที่ เกี่ ยวข้องกับการเช่ า ที่ ดินเพื่อการทําเกษตรกรรม ผูว้ ิจยั
สํารวจพระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อวิเคราะห์ กฎหมายที่มีผลกระทบต่อการทํานาเช่ า
ผูว้ ิจยั สํารวจงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องกับการเช่ าที่ดินเพื่อการทําเกษตรกรรมและสภาพของการเช่ านาโดยทัว่ ไป
เช่น งานของ ศิริพร สัจจานันท์ และคณะ (2559) และ งานของ อุชุก ด้วงบุตรศรี (2560) เพื่อสํารวจการทํานา
เช่าในพื้นที่อื่น ๆ เพื่อเปรี ยบเทียบกับการทํานาเช่าในพื้นที่กรณี ศึกษา
ผูว้ ิจยั สัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) กับสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตัวอย่างทั้งนี้
แล้วแต่ความสะดวกของกลุ่มตัวอย่าง ชาวนาบางรายสะดวกในการคุยเป็ นรายบุคคล บางรายสะดวกคุยเป็ น
กลุ่ม ทั้งนี้ผวู ้ จิ ยั กําหนดไว้วา่ จํานวนกลุ่มตัวอย่างในการสนทนากลุ่มอยูร่ ะหว่าง 3-4 ราย ต่อการสนทนากลุ่ม
1 ครั้ง เพื่อไม่ให้เกิ ดการแย่งกันตอบและการผูกขาดการพูดคุ ยของชาวนาบางราย การสัมภาษณ์ และการ

100

สนทนากลุ่มใช้เวลาประมาณ 45 – 60 นาที เพื่อไม่ให้การพูดคุยนานเกินไป โดยประเด็นการพูดคุยประกอบ
ไปด้วย 4 หัวข้อหลัก คือ
 ข้อมูลส่ วนบุคคล วิถีการเพาะปลูก และการทํานาเช่า
 ปัญหาและอุปสรรคในการทํานาเช่า รวมทั้งความเหลื่อมลํ้าของชาวนาที่ทาํ นาเช่า
 การ (ไม่) ปรับตัวของชาวนา
 ความเห็นต่อนโยบายและโครงการของภาครัฐ
ในส่ วนของการวิเคราะห์เชิ งปริ มาณ ผูว้ ิจยั เก็บข้อมูลพื้นฐานด้วยการทําแบบสอบถามกลุ่มตัวอย่าง
ชาวนาที่ทาํ นาเช่าทั้งสิ้ น 48 ราย โดยแบบสอบถามประกอบไปด้วย 4 ส่ วน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก.)





ส่ วนที่ 1: ข้อมูลทัว่ ไปซึ่ งเป็ นข้อมูลเศรษฐกิจสังคมส่ วนบุคคล (Socioeconomic Profile)
ส่ วนที่ 2: สภาพการทํานา
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 มูลจากแบบสอบถามด้วยสถิติเชิ งพรรณนาเพื่อให้เห็ นข้อมูลเบื้องต้นของวิถีการ
เพาะปลู กของกลุ่ มตัวอย่างชาวนาที่ ทาํ นาเช่ า ในส่ วนของการวิเคราะห์ ปัจจัยที่ มี อิทธิ พลต่อปั ญหาความ
เหลื่อมลํ้าของชาวนาที่ทาํ นาเช่า ผูว้ จิ ยั ใช้เทคนิคทางสถิติการวัดตัดขวาง (Cross Tabulation) ในการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างการทํานาเช่ากับการเข้าไม่ถึงนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลซึ่ งสะท้อนความเหลื่อม
ลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของชาวนา นอกจากนี้ เพื่อตรวจสอบว่าการเข้าไม่ถึงข้อมูลภาครัฐของชาวนามี
ผลต่อการเข้าถึ งนโยบายรั ฐบาลหรื อไม่ ผูว้ ิจยั ใช้เทคนิ คทางสถิ ติ T-Test เพื่อวิเคราะห์ว่าชาวนาที่ เข้าถึ ง
ข้อมูลทางกฎหมายกับกลุ่มที่เข้าไม่ถึงมีความแตกต่างในการเข้าร่ วมโครงการช่ วยเหลื อของรัฐบาลอย่างมี
นัยสําคัญหรื อไม่
ในกรณี ของความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ผูว้ ิจยั มีสมมติฐานว่ามีความแตกต่างอย่างมี
นัยสําคัญระหว่างชาวนาที่ไม่รู้กฎหมายการควบคุมค่าเช่ านากับชาวนาที่ทราบในการเข้าถึงข้อมูลนโยบาย
การช่วยเหลือของรัฐบาล
ในส่ ว นของการวิ เ คราะห์ เ ชิ ง คุ ณ ภาพ ผู ว้ ิ จ ัย ใช้วิ ธี ก ารกํา หนดประเด็ น (Thematic Method)
(Laiprakobsup, 2018) ให้สอดคล้องกับข้อคําถามในการสัมภาษณ์เพื่อความสะดวกในการสกัดเนื้ อหาจาก
การสัม ภาษณ์ ไ ด้อย่างมี เป้ าหมาย โดยมี ก ารกําหนดคําสําคัญในการสกัดเนื้ อหา ในกรณี ของปั ญหาและ
อุปสรรค ผูว้ จิ ยั ใช้คาํ สําคัญที่เกี่ยวข้องกับ “ความเหลื่อมลํ้า” “การเข้าไม่ถึงข้อมูล” การรู ้ข่าวที่หลังจากผูอ้ ื่น”
การไม่ ถู ก รวม” ในกรณี ข องการปรั บ ตัว ของชาวนา ผู ว้ ิจ ัย ใช้ค าํ สํ า คัญ หรื อ วลี ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ “วิถี ก าร
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เพาะปลูกที่ลดการใช้สารเคมี ” “เกษตรอินทรี ย”์ “การปลูกพืชประเภทอื่น ๆ นอกจากข้าวโดยไม่จาํ เป็ นต้อง
เป็ นพืชที่แนะนําโดยรัฐบาล” เพื่อให้เห็นรู ปแบบความพยายามในการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก

3.3 อธิบายข้ อมูลพืน้ ทีแ่ ละกลุ่มตัวอย่ าง
การวิจยั ครั้งนี้ทาํ การสํารวจและเก็บข้อมูลจากชาวนาที่ทาํ นาเช่า ใน 3 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุ พรรณบุรี
พระนครศรี อยุธยา และชัยนาท
1. พื้นที่จังหวัดสุ พรรณบุรี กลุ่มตัวอย่างที่เก็บข้อมูลมีพ้ืนที่ทาํ นาอยูใ่ นเขตชลประทาน โครงการส่ ง
นํ้าและบํารุ งรักษาสามชุก และมี 1 ราย ทํานาในเขตที่ราบลุ่ม อําเภอบางปลาม้า
2. พื้นที่จังหวัดพระนครศรี อยุธยา กลุ่ มตัวอย่างเก็บข้อมู ลมี พ้ืนที่ ทาํ นาอยู่ในเขตชลประทาน บ้าน
หนองนํ้าใหญ่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา พื้นที่น้ ี อยูใ่ นทุ่งผักไห่ ซึ่ งมีลกั ษณะเป็ นแก้ม
ลิ งรับนํ้าในช่ วงฤดู น้ าํ หลาก ระหว่างเดื อน กันยายน – ตุลาคม แต่ถา้ ปี ใดนํ้ามาก ระยะเวลาที่น้ าํ
ท่วมก็จะยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม เนื่ องจากพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มนํ้าท่วมถึ ง ทําให้ลกั ษณะดิ นใน
เขตนี้เป็ นดินตะกอนที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์
3. พื้นที่จังหวัดชั ยนาท กลุ่มตัวอย่างเก็บข้อมูล อยูใ่ นตําบลบางขุด อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท มี
พื้นที่ทาํ นาอยู่ในเขตโครงการส่ งนํ้าและบํารุ งรักษาบรมธาตุ อย่างไรก็ตามพบว่า พื้นที่ทาํ นาของ
ชาวนาบางราย นํ้าไม่เพียงพอในช่วงเข้าฤดูแล้ง ชาวนาในเขตนี้จึงมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อนํานํ้ามาใช้
ในการเกษตรด้วย
ผูว้ จิ ยั ใช้เหตุผล 2 ประการในการเลือก 3 จังหวัด ประการที่ 1 การเพาะปลูกข้าวใน 3 จังหวัดมีความ
เข้มข้นในเชิ งพาณิ ชย์ ชาวนาทั้งสามจังหวัดมี การทํานาเชิ ง พาณิ ชย์อย่างเข้มข้น จากการสอบถามข้อมู ล
เบื้องต้นก่อนเข้าพื้นที่ ผูว้ จิ ยั พบว่าชาวนาในสามพื้นที่เพาะปลูกข้าวเป็ นหลักโดยเพาะปลูกถึง 2 ครั้งต่อปี (ดู
หัวข้อย่อยข้อมูลการเพาะปลูกในส่ วนนี้) ซึ่ งถือว่าเพาะปลูกสู งกว่าชาวนาในจังหวัดภาคกลางอื่น ๆ ชาวนาที่
ทํานาเช่าในสามจังหวัดเช่าที่นาเป็ นปริ มาณมาก ประการที่ 2 ชาวนาสามารถเข้าถึงตลาดการขายข้าวเปลือก
ได้ง่ายเนื่องจากมีโรงสี และลานตากข้าวจํานวนมากในพื้นที่
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รู ปที่ 3.1: อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา
ทีม่ า: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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รู ปที่ 3.2: อําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีม่ า: ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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รู ปที่ 3.3: อําเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
ทีม่ า: นันทา กันตรี (2561)
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ช่วงเวลาการทํานาของชาวนาในพื้นที่ท้ งั 3 แห่ ง พบว่า พื้นที่สองแห่ ง คือ ที่ อ.สรรคบุรี ชัยนาท
และ ที่ อ. เมืองสุ พรรณบุรี มีช่วงเวลา ใกล้เคียงกัน คือเริ่ มทํานารอบแรกในช่วงเดือน พฤษภาคม และในช่วง
เดื อน เมษายน ทางชลประทานจะหยุดการส่ ง นํ้า อย่างไรก็ตาม ในพื้ นที่ อําเภอ สรรคบุ รี พบว่าชาวนา
สามารถทํานาได้ 3 รอบ โดยใช้น้ าํ จากบ่อบาดาลร่ วมด้วยในช่ วงเข้าฤดู แล้ง ประมาณเดื อน กุมภาพันธ์ มีนาคม ซึ่ งจะเป็ นช่วงที่น้ าํ จากคลองชลประทานไม่เพียงพอกับการทํานา
ชาวนาในพื้นที่ลุ่ม บ้านหนองนํ้าใหญ่ อําเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และรายหนึ่ งที่ทาํ นา
เขต อําเภอบางปลาม้า จังหวัดสุ พรรณบุรี ช่ วงเวลาทํานาจะเริ่ มช้ากว่า คือ จะเริ่ มทํานาหลังจากนํ้าที่หลาก
ท่วมในทุ่งเริ่ มลดลง โดยทัว่ ไปประมาณเดื อนมกราคม ของทุกปี แต่ถา้ ปี ใดที่น้ าํ น้อย ระดับนํ้าที่หลากท่วม
ทุ่งลดลงเร็ วกว่าปกติ การทํานาก็สามารถเริ่ มในเดื อน พฤศจิกายน-ธันวาคมของปี ระหว่างการเข้าไปเก็บ
ข้อมู ล ในพื้ นที่ ผูว้ ิ จยั พบว่า ชาวนาทํา การเพาะปลู ก โดยใช้ส ารเคมี ป ราบศัตรู พื ช เป็ นหลัก ตัวอย่า งเช่ น
ระหว่างทางที่ผวู ้ จิ ยั เดินทางในจังหวัดสุ พรรณบุรี ผูว้ จิ ยั เห็นคน (อาจจะเป็ นชาวนาหรื อแรงงานรับจ้าง) กําลัง
ฉี ดยาปราบศัตรู พืชในนาหรื อใช้รถฉี ดยาแทนแรงงานคนในช่วงเช้า สะท้อนให้เห็นว่าชาวนาส่ วนหนึ่ งยังคง
พึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกข้าวอยู่
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รู ปที่ 3.4: การฉีดยาปราศัตรู พืช อําเภอเมืองสุ พรรณบุรี จังหวัดสุ พรรณบุรี
ทีม่ า: (บน) นันทา กันตรี (2561)
(ล่าง) ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561)
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ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การสํารวจข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างชาวนาทั้งหมด 45 ราย โดยให้ชาวนาตอบ
แบบสอบถาม (ดู ส่ วนที่ 3.3) โดยเกณฑ์ ใ นการเลื อกกลุ่ ม ตัวอย่า งเป็ นการเลื อกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) เฉพาะชาวนาที่ทาํ นาเช่า ผูว้ ิจยั ยังคํานึ งถึงจํานวนที่ดินเช่านาโดยให้กระจายจํานวนที่นาจากน้อย
ไปหาจํานวนมาก ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มตัวอย่างแบ่งได้ดงั นี้
ข้ อมูลด้ านเศรษฐกิจสั งคม (Socioeconomic Profile)
 เพศ19: เพศหญิง 26 ราย เพศชาย 19 ราย
 อายุโดยเฉลีย่ 20: อยูท่ ี่ 58 ปี โดยอายุต่าํ สุ ดอยูท่ ี่ 33 ปี และสู งสุ ดอยูท่ ี่ 86 ปี ซึ่ งสะท้อนให้เห็น
ว่าชาวนาใน 3 จังหวัดมีอายุค่อนข้างมาก กลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่ (31 รายจากจํานวนผูท้ ี่ระบุ
47 ราย)
 ระดับการศึกษา21: ส่ วนใหญ่ระบุว่ามีระดับการศึกษาที่ประถมศึกษา 31 ราย ตามมาด้วย
ระดับมัธยมศึกษาจํานวน 9 ราย ส่ วนระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกัน 6 ราย
 อาชี พ: ส่ วนใหญ่มีอาชี พหลักคือเป็ นเกษตรกรและทํานา มีอยู่ 7 รายที่ระบุวา่ มีอาชี พหลัก
คือ ค้าขายและรับจ้างทัว่ ไป ส่ วนการทํานาเป็ นอาชี พเสริ ม ในส่ วนของอาชี พเสริ ม ชาวนา
ส่ วนใหญ่มกั จะรับจ้างทัว่ ไป รับจ้างเย็บผ้า บางส่ วนปลูกพืชผักสวนครัวและไม้ดอกขายใน
ชุมชน
 จานวนสมาชิ กในครอบครั ว : โดยเฉลี่ยจะมีสมาชิ กที่เป็ นวัยเด็กและวัยเรี ยน 1 คน ส่ วน
สมาชิกวัยทํางานประมาณ 3 คน
ข้ อมูลด้ านรายได้ และรายจ่ ายของครัวเรื อน (Household Income)
 ระดับรายได้ : 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
ตํ่ากว่า 100,000 บาท ต่อปี ซึ่ งถือว่าน้อยมากและมีความเสี่ ยงที่จะมีการเป็ นหนี้
 แหล่ งรายได้ : ส่ วนใหญ่มาจากการทํานา บางส่ วนระบุวา่ มาจากการค้าขาย รับจ้างทัว่ ไป
เช่น ขับรถส่ งนักเรี ยน
 รายจ่ ายต่ อเดือน: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 11,670.21 บาท รายจ่ายอันดับที่ 1 คือ ค่าอาหาร และค่านํ้า
ค่าไฟ รองลงมาได้แก่ ค่าฌาปนกิ จซึ่ งเป็ นสวัสดิ การหลักและเป็ นเงิ นออมหลักของกลุ่ ม
ตัวอย่าง (จํานวน 32 ราย) และค่าการศึกษาบุตรธิ ดา (จํานวน 23 ราย) ค่าผ่อนรถ (จํานวน
17 ราย)
19

มี 3 รายที่ไม่ได้ ระบุวา่ มีเพศสภาพใด
20
มี 1 รายที่ไม่ได้ ระบุอายุของตนเอง
21
มี 2 รายไม่ได้ ระบุการศึกษา
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ข้ อมูลลักษณะการเป็ นหนีส้ ิ้น
 การมีหนี้สินในระบบและระยเวลาการเป็ นหนี้ : กลุ่มตัวอย่างจํานวน 35 ราย (จากผูต้ อบ 48
ราย) ระบุวา่ เป็ นหนี้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาเป็ นหนี้ สิ้น
โดยเฉลี่ย 10 ปี โดยตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 6 เดือน สู งสุ ดอยูท่ ี่ 30 ปี 22
 การมีหนีส้ ิ นนอกระบบและระยะเวลาการเป็ นหนี้ : กลุ่มตัวอย่างจํานวน 19 ราย (จากผูต้ อบ
40 ราย) ระบุวา่ มีหนี้ นอกระบบทั้งจากการยืมญาติพี่น้อง คนรู ้ จกั ในชุ มชน และเจ้าหนี้ ใน
พื้นที่ ระยะเวลาเป็ นหนี้สิ้นโดยเฉลี่ย 5.35 ปี
 จานวนเงินทีเ่ ป็ นหนี:้ กลุ่มตัวอย่าง 31 ราย (จากผูต้ อบ 42 ราย) ระบุวา่ เป็ นหนี้ ต้ งั แต่ 50,000
ถึงมากกว่า 100,000 บาท
 ประเภทของหนี้: ส่ วนใหญ่เป็ นหนี้ สินจากการทําการเกษตร (จํานวน 35 ราย) ตามมาด้วย
หนี้สินจากค่าใช้จ่ายในครัวเรื อนและการศึกษาบุตร สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็ นหนี้
สิ้ นจากการทํานาเป็ นหลัก
ข้ อมูลการเพาะปลูก






ระยะเวลาการทานา: โดยเฉลี่ยทํานามา 26 ปี
ต้ นทุนการเพาะปลูก: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 3,989.36 บาท ต่อไร่
ผลผลิตต่ อไร่ : โดยเฉลี่ยผลผลิตต่อไร่ อยูท่ ี่ 890.67 กิโลกรัมต่อไร่
แรงงานทีท่ านาในครัวเรื อน: โดยเฉลี่ย 2 คน ต่อครัวเรื อน
การจ้ างแรงงานทานา: ส่ วนใหญ่เป็ นการผสมผสานกันระหว่างการทําเองและการจ้าง
แรงงานช่วยทํานา (จํานวน 41 ราย) ส่ วนที่จา้ งทั้งหมดทุกกระบวนการมี 6 ราย มีเพียง 1 คน
ที่ตอบว่าทําเองทั้งหมด สะท้อนให้เห็ นว่าชาวนาส่ วนใหญ่พ่ ึงพาแรงงานในกระบวนการ
เพาะปลูก
 จ้ างแรงงานกระบวนการไหน: กลุ่ มตัวอย่างแทบทุ กรายจ้างแรงงานช่ วงการเตรี ยมดิ น
เพาะปลูก ได้แก่ การปั่ นดิน (จํานวนมากที่สุด) การไถดิน และการทําเทือก ตามมาด้วยการ
เกี่ ยวซึ่ งแทบทุกรายจ้างรถเกี่ ยวหรื อแรงงานมาเกี่ ยวข้าว ในขณะที่ มีชาวนาบางส่ วนจ้าง
ขั้นตอนการฉี ดยาปรามศัตรู พืช
 จานวนเครื่ องมือการเพาะปลูก: ส่ วนใหญ่จะถือครองเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการเพาะปลูก
โดยเฉพาะท่อสู บนํ้า สะท้อนว่าชาวนาให้ความสําคัญกับนํ้าในการเพาะปลูก (ดูตาราง 3.1)
ตามมาด้วยเครื่ องมือที่เกี่ ยวข้องกับช่ วงการดู แลรักษา เช่ น เครื่ องหว่านหรื อเครื่ องฉี ดพ่น
ในขณะที่ ครึ่ งหนึ่งของชาวนาไม่สามารถเป็ นเจ้าของเครื่ องมือที่เกี่ยวข้องกับการเตรี ยมดิน
22

จานวนผู้ที่ระบุระยะเวลาการเป็ นหนี ้อยู่ที่ 35 ราย ผู้เขียนสังเกตว่าข้ อนี ้มีจานวนคนที่ไม่ตอบมากที่สดุ ถึง 9 ราย อาจจะ
สะท้ อนให้ เห็นว่ากลุม่ ตัวอย่างไม่อยากจะระบุสถานภาพการเป็ นหนี ้นอกระบบ
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และรถเกี่ ย วและขนส่ ง มี เพีย งแค่ 2 ราย ที่ ตอบว่ามี รถเกี่ ยวข้าว ผูว้ ิจยั สั งเกตจากการ
สัมภาษณ์วา่ ค่าใช้จ่ายของชาวนาที่ทาํ นาเช่ามักจะไปอยูท่ ี่ค่าจ้างเตรี ยมดินกับค่าเก็บเกี่ยว
 พันธุ์ข้าวทีเ่ พาะปลูก: ส่ วนใหญ่ปลูกพันธุ์ กข (ข้าวขาวหรื อข้าวเปลือกเจ้า) เช่น กข 41 หรื อ
กข 47 ตามมาด้วยข้าวหอมจังหวัด เช่น ข้าวหอมปทุมธานี
 ราคาข้ าวเปลือกที่ขายได้ 23: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 6,512.90 บาทต่อตัน ซึ่ งค่อนข้างตํ่าในช่วงเวลา
นั้น
 รอบการทานาต่ อ 1 ปี การเพาะปลูก: ส่ วนใหญ่ทาํ นา 2 รอบ ต่อปี การเพาะปลูก (จํานวน 47
ราย) มีเพียง 1 รายที่สามารถทําได้ 3 รอบ

ตารางที่ 3.1: จานวนเครื่ องมือการเพาะปลูก
เครื่ องมือ
รถไถเดินตาม (จํานวนผูต้ อบ 38 คน)
รถแทรกเตอร์ (จํานวนผูต้ อบ 5 คน)
เครื่ องสู บนํ้า (จํานวนผูต้ อบ 32 คน)
ท่อสู บนํ้า (จํานวนผูต้ อบ 45 คน)
ขลุบ (จํานวนผูต้ อบ 34 คน)
ลูกควัก (จํานวนผูต้ อบ 10 คน)
เทือก (จํานวนผูต้ อบ 28 คน)
เครื่ องหว่านข้าว (จํานวนผูต้ อบ 33 คน)
เครื่ องหว่านปุ๋ ย (จํานวนผูต้ อบ 31 คน)
เครื่ องฉีดยาปราบศัตรู พืชแบบสะพายหลัง (จํานวนผูต้ อบ 31 คน)
รถเกี่ยวข้าว (จํานวนผูต้ อบ 2 คน)
รถอีแต๋ น (จํานวนผูต้ อบ 1 คน)
รถหกล้อ (จํานวนผูต้ อบ 1 คน)

จานวนเฉลีย่
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 า: ผูว้ จิ ยั

ข้ อมูลการทานาเช่ า24
 จานวนปี ที่ทานาเช่ า: โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 23 ปี ค่ามัธยฐานอยูท่ ี่ 25 ปี ตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 2 ปี และสู งสุ ด
อยูท่ ี่ 60 ปี ซึ่ งถือว่ามีการกระจายตัวของระยะเวลาที่อยูใ่ นการทํานาเช่า
23

ผู้วิจยั ได้ ทาการตัดข้ อมูลที่เป็ น outlier (25,000 บาท 1 ข้ อมูล) และข้ อมูลที่กรอกจานวนกากวม (2 ข้ อมูล) ออกจากการ
วิเคราะห์
24
ข้ อมูลส่วนนี ้อาจจะมีความแตกต่างจากข้ อมูลที่ได้ จากการสัมภาษณ์หรื อสนทนากลุม่ (ส่วนที่ 4.4 บทที่ 4)
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 จานวนผลผลิตต่ อไร่ ทที่ านาเช่ า: โดยเฉลี่ย 18 ถังต่อไร่
 การทาสั ญญาเช่ า: จํานวน 36 ราย เป็ นการทําสัญญาปากเปล่า จํานวน 9 ราย เป็ นการทํา
สัญญาเช่าที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
 ระยะเวลาสั ญญาเช่ าที่ตกลงกัน : ส่ วนใหญ่ระบุวา่ 2 ปี (จํานวน 17 ราย) มี 22 รายที่ไม่ได้
ตอบคําถามนี้ ซ่ ึ งสะท้อนว่าชาวนาไม่ทราบว่าพระราชบัญญัติการเช่ านาเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2559 ให้เช่านาไม่ต่าํ กว่า 3 ปี (ดูส่วนที่ 4.2 บทที่ 4)
 เจ้ าของที่นา 25: จํานวน 32 รายระบุ ว่าเจ้าของที่ นาเช่ าเป็ นญาติ และคนที่ รู้จกั คุ น้ เคยกัน
จํานวน 5 ระบุว่าเจ้าขอที่นาเป็ นเถ้าแก่หรื อนายทุนที่รู้จกั กัน จํานวนที่เหลือจะเป็ นเพื่อน
บ้าน (2 ราย) คนที่ไม่รู้จกั และนายทุนที่ไม่รู้จกั (2 ราย)
 การปรั บปรุ งที่นา: จํานวน 17 รายระบุวา่ ไม่ได้ปรับปรุ งอะไรเลย จํานวน 13 ราย เป็ นปลูก
ปอเทืองหรื อถัว่ จํานวน 7 รายเป็ นการยกร่ องที่นา มีจาํ นวน 9 ราย ที่ทาํ การขุดบ่อนํ้า
 การบอกเลิกเช่ าของเจ้ าของทีน่ า: 41 รายระบุวา่ ไม่มีการบอกเลิกเช่า อีก 6 ราย ระบุวา่ มีการ
บอกเลิกเช่า ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าเจ้าของที่นาส่ วนใหญ่ให้ชาวนาเช่านาต่อไปเรื่ อย ๆ
 อยากเลิกทานาเช่ าหรื อไม่ : 21 รายระบุวา่ อยากเลิ ก อีก 20 รายระบุวา่ จะทําต่อไป ส่ วน 7
ระบุวา่ ยังไม่แน่ใจ
 อยากปลูกข้ าวอินทรี ย์หรื อไม่ : มีเพียง 5 รายที่อยากทําข้าวอินทรี ยเ์ พราะทําอยูแ่ ล้ว ส่ วน
ใหญ่ไม่อยากทําด้วยเหตุผล 1) ต้นทุนการเพาะปลูกสู ง 2) ไม่สามารถหาตลาดได้ 3) ไม่คุม้
กับค่าเช่าที่นา 4) ผลผลิตต่อไร่ นอ้ ย
จากการสํารวจแบบสอบถาม กลุ่มตัวอย่างมีจาํ นวนที่นาที่ตนเองถื อครองโดยเฉลี่ ย 11.17 ไร่ โดย
จํานวนตํ่าสุ ดอยูท่ ี่ 3 ไร่ สู งสุ ดอยูท่ ี่ 34 ไร่ ในกรณี ของนาเช่า โดยเฉลี่ยอยูท่ ี่ 23.21 ไร่ โดยจํานวนเช่านาตํ่าสุ ด
อยูท่ ี่ 5 ไร่ สู งสุ ดอยูท่ ี่ 90 ไร่ สะท้อนให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างชาวนาพึ่งพิงการเช่ านาเป็ นอย่ างมาก เมื่อผูว้ ิจยั
สํารวจข้อมูล พบว่ากลุ่มตัวอย่างหลายรายไม่มีที่ดินเป็ นของตนเอง ชาวนารายที่ระบุวา่ เช่านาจํานวน 90 ไร่ ก็
ไม่ได้ระบุวา่ ตนเองมีที่ดินที่เป็ นของตนเองจํานวนเท่าไหร่

3.4 สรุป
การวิ เ คราะห์ ส ภาพการทํา นาเช่ า ปั ญหาและอุ ป สรรค และการปรั บ ตัว ของชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า
จําเป็ นต้องใช้วธิ ี การวิเคราะห์ท้ งั เชิงคุณภาพและเชิงปริ มาณเพื่อจะได้ผลการวิเคราะห์ที่รอบด้านทั้งภาพกว้าง
และภาพเชิงลึกของชาวนาที่ทาํ นาเช่า การสํารวจข้อมูลพื้นฐานด้วยแบบสอบถามและการใช้เทคนิ คทางสถิติ
25

มีจานวน 7 รายที่ไม่ตอบคาถามนี ้
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เชิงพรรณนาและอนุมานช่วยให้เห็นภาพทัว่ ไปของวิถีการเพาะปลูกของชาวนาที่ทาํ นาเช่าและความสัมพันธ์
เชิงสาเหตุระหว่างวิถีการทํานาเช่ากับการเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐซึ่ งสะท้อนความเหลื่อมลํ้า
ของชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า ข้อ มู ล จากการสั ม ภาษณ์ แ ละสนทนากลุ่ ม ทํา ให้เ ห็ นภาพเชิ ง ลึ ก ของปั ญ หาและ
อุปสรรคที่ชาวนาที่ทาํ นาเช่าประสบและความพยายามในการปรับตัวของชาวนาที่ทาํ นาเช่าในรู ปแบบต่าง ๆ
หรื อแม้แต่ความไม่สามารถในการปรับตัวของชาวนา
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บทที่ 4
สารวจลักษณะการเช่ าที่ดนิ เพื่อเกษตรกรรมและการทานาเช่ าในพืน้ ที่ภาคกลาง
4.1 บทนา
การทํานาเช่าเป็ นส่ วนสําคัญในกระบวนการเพาะปลูกและผลิตข้าวของไทยสมัยใหม่โดยเฉพาะใน
ภาคกลาง การเช่ าที่นากลายเป็ นเรื่ องปกติ สําหรับชาวนาในพื้นที่ภาคกลางเพื่อเพิ่มผลผลิ ตของตนเอง ที่
สําคัญที่ สุด การเช่ าที่ นาของชาวนาในภาคกลางมีปริ มาณมากเมื่อเปรี ยบเที ยบกับชาวนาในภาคอื่น ๆ ใน
ขณะเดียวกัน การจ่ายค่าเช่านามีรูปแบบที่แตกต่างกันไปตามการตกลงและความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของกับ
ผูเ้ ช่า (ดูส่วนที่ 4.4) ไม่ได้จาํ กัดเฉพาะการจ่ายเงินเท่านั้น
บทที่ 4 สํารวจลักษณะการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและการทํานาเช่าจากงานวิจยั ที่เกี่ ยวข้องและ
จากการเก็บข้อมูลในพื้นที่ ส่ วนที่ 4.2 สํารวจพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึง พ.ศ. 2559 ส่ วนที่ 4.3 สํารวจลักษณะการเช่านาและปั ญหาของการเช่านาจาก
งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง ส่ วนที่ 4.4 อธิ บายวิถีการทํานาและการเช่านาในพื้นที่กรณี ศึกษา ส่ วนที่ 4.5 สรุ ปบทที่ 4

4.2 พระราชบัญญัติทเี่ กีย่ วข้ องกับการเช่ านา
ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุ มการเช่านาโดยเฉพาะราคาค่าเช่านามาโดยตลอดตั้งแต่
หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดยกฎหมายที่สาํ คัญได้แก่
 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)26

26

พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 เป็ นการแก้ ไขข้ อความบางมาตราของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2524 ไม่ใช่เป็ นการยกเลิก
พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2524
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จากการสํารวจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พระราชบัญญัติและกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับการเช่าที่ดินมักมีการ
จัดทําในช่วงระบอบอํานาจนิยมไม่ใช่ในช่วงระบอบการเมืองแบบประชาธิ ปไตย พระราชบัญญัติควบคุมค่า
เช่านา พ.ศ. 2493 จัดทําในสมัยรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลย์สงคราม ส่ วนพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา
พ.ศ. 2517 จัดทํา ในสมัย รั ฐบาล นาย สั ญญา ธรรมศัก ดิ์ ซึ่ งได้รับ การโปรดเกล้า โปรดกระหม่ อมเป็ น
นายกรัฐมนตรี ภายหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่ วนพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2559 จัด ทํา ในสมัย รั ฐ บาล พล.อ. ประยุ ท ธ์ จัน ทร์ โ อชา ซึ่ งมาจากการทํา รั ฐ ประหาร จะมี เ พี ย ง
พระราชบัญญัติการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ซึ่ งมาจากรัฐบาล พ.อ. เปรม ติณสู ลานนท์ ใน
ระบอบประชาธิ ปไตยครึ่ งใบ คณะกรรมการที่จดั ทําพระราชบัญญัติก็สะท้อนกลุ่มคนที่รัฐบาลในขณะนั้น
เลื อกในการจัดทํานโยบายด้วย คณะกรรมาธิ การที่จดั ทําและยกร่ างพระราชบัญญัติควบคุ มค่าเช่ านา พ.ศ.
2493 พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 นายทหาร ข้าราชการระดับสู ง และอาจารย์
มหาวิทยาลัย (ดู ราชกิจจานุ เบกษา, 2493 ตอนที่ 10 เล่ม 44; ราชกิจจานุ เบกษา, 2558 เล่ม 132 ตอนที่ 118ง)
ในขณะที่ คณะกรรมาธิ การที่ จดั ทําพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มี ส่วนผสม
ระหว่างนายทหาร ข้าราชการระดับสู งจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนักการเมืองที่มาจาก
การเลื อ กตั้ง ในพื้ น ที่ ต่ า งจัง หวัด (ดู ราชกิ จ จานุ เ บกษา, 2523 เล่ ม 97 ตอนที่ 114) ที่ สํ า คัญ ที่ สุ ด
คณะกรรมาธิ การที่จดั ทําพระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่ านาและที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีตวั แทนจากชาวนา
เลยแม้แต่คนเดียวซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าชาวนาไม่ ได้ รับโอกาสในการเข้ ามากาหนดนโยบายที่มีผลกระทบกับ
ตนเองเลย กล่ าวอีกนัยหนึ่ง มีความเหลื่อมล้าในทางการเมืองและโอกาสในการเข้ าถึงกระบวนการการจัดทา
กฎหมายทีเ่ กีย่ วข้ องกับชาวนา
ตารางที่ 4.1 สรุ ปสาระสําคัญของพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการทํานาเช่า ผูว้ ิจยั มีขอ้ สังเกต 3
ประการ ประการที่ 1 พระราชบัญญัติมีการขยายขอบเขตของการควบคุมค่ าเช่ านาจากการควบคุมเฉพาะค่ า
เช่ าทีด่ ินในการปลูกข้ าวมาเป็ นค่ าเช่ าที่ดินในการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ พระราชบัญญัติการควบคุมข้าว
พ.ศ. 2493 เน้นการควบคุ มค่าเช่ าที่ดินเพื่อการเพาะปลู กข้าวเป็ นหลัก แต่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ขยายขอบเขตการควบคุมไปยังการเพาะปลู กพืชไร่ พืชสวน และอื่น ๆ การขยาย
ขอบเขตไปยังพืชประเภทอื่น ๆ สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงเชิ งโครงสร้ างเศรษฐกิ จของไทย กล่าวคื อ
เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการส่ งออกสิ นค้าเกษตรประเภทอื่น ๆ มากขึ้น เช่ น ยางพารา มันสําปะหลัง ปาล์ม
นํ้ามัน การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่ได้จาํ กัดเฉพาะข้าวอีกต่อไป เพื่อให้กฎหมายสามารถบังคับใช้ใน
กรณี การเช่าที่ดินเพื่อการเพาะปลูกพืชประเภทอื่น จึงต้องมีการขยายขอบเขตอํานาจของกฎหมายออกไป
ประการที่ 2 การควบคุมค่ าเช่ านาเปลีย่ นจากการควบคุมโดยตรงของหน่ วยงานราชการส่ วนกลางมา
เป็ นการควบคุ ม ด้ ว ยคณะกรรมการ ในขณะที่ พระราชบัญ ญัติ 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 าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
พ.ศ. 2559 ให้ “คณะกรรมการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม” เป็ นผูด้ ูแลอัตราการเช่าที่ดิน
ประการที่ 3 พระราชบัญญัติพยายามจัดตั้งคณะกรรมการการเช่ าที่ดินลงไปในระดับพื้นที่มากขึ้น
พระราชบัญญัติควบคุ มการเช่ านา พ.ศ. 2517 ตั้งคณะกรรมการควบคุ มการเช่ านาประจําจังหวัดซึ่ งมี ผูว้ ่า
ราชการจังหวัดเป็ นประธาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2517 เล่ม 91 ตอนที่ 215) ในขณะที่ พระราชบัญญัติการเช่า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ พระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 มีการเพิ่ม
“คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมประจําตําบล (คชก. ตําบล)” และ “คณะกรรมการการเช่าที่ดิน
เพื่อเกษตรกรรมประจําอําเภอ (คชก. อําเภอ)” (ราชกิ จจานุ เบกษา, 2524 เล่ม 98 ตอนที่ 133; ราชกิ จจา
นุเบกษา, 2559 เล่ม 133 ตอน 38 ก) แสดงให้เห็นว่ารัฐต้องการเข้าไปกํากับดูแลการเช่าที่ดินในระดับพื้นที่
มากขึ้นโดยเฉพาะรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ซึ่ งพยายามขยายบทบาทของราชการส่ วน
ภูมิภาค (อําเภอ) ในการบังคับใช้กฎหมาย สะท้อนแนวคิดความพยายามควบคุมกระบวนการนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิของภาครัฐ
อย่างไรก็ตาม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ สังเกตว่า นับตั้งแต่พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 เป็ นต้นมา
ไม่มีการระบุอตั ราค่าเช่าที่นาที่ชดั เจนอีกเลย กลับให้คณะกรรมการการเช่าที่ดิน ฯ เป็ นผูก้ าํ หนดอัตราการเช่า
ที่ ดิน โดยยึด คุ ณ ภาพของที่ ดิ นและราคาผลผลิ ตในแต่ ล ะพื้ นที่ แต่ จากการเก็ บ ข้อมู ล ในพื้ น ที่ ข องผู ว้ ิจ ัย
คณะกรรมการดังกล่าวไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายและควบคุมค่าเช่าที่นาได้เลยเนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างระบุ
ว่าเจ้าของที่ดินเป็ นผูก้ าํ หนดอัตราค่าเช่าที่นาไม่ใช่กฎหมาย ราคาค่าเช่าที่ไม่สามารถต่อรองได้ หากมีการลด
ราคาค่าเช่ า จะเกิ ดจากความสมัครใจ (และเห็ นใจ) ของเจ้าของที่ ดินมากกว่า (ดู บทที่ 5) สะท้อนให้เห็ น
ปัญหาของการนํานโยบายไปปฏิบตั ิและความไม่มีประสิ ทธิ ผลของกฎหมายในระดับพื้นที่ หรื อกล่าวอีกนัย
หนึ่ ง รัฐไทยไม่มีความเข้มแข็งในทางกฎหมายพอที่ จะบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิ ทธิ ผลเพราะไม่
สามารถควบคุมค่าเช่านาได้อย่างแท้จริ ง
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ตารางที่ 4.1: สรุปสาระสาคัญของพระราชบัญญัติทเี่ กีย่ วข้ องกับการเช่ านา
พระราชบัญญัติ
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา 2493

สาระสาคัญ

กําหนดอัตราค่าเช่านา
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) หากผลผลิตได้ไม่เกินไร่ ละ 10 ถัง จ่ายค่าเช่านาไม่เกินไร่ ละ
1 ถัง
5) หากจ่ายเป็ นเงิน จ่ายตามราคาข้าวเปลือกต่อ 1 ถัง
พระราชบัญญัติควบคุมการเช่านา 2517 1) ขยายการควบคุมการเช่าที่ดินไปยังการเพาะปลูกพืชอย่างอื่น
ด้วย
2) กําหนดวาระการเช่านาไม่เกิน 6 ปี
3) ให้จดั ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจําจังหวัดดูแล
อัตราการเช่านา
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น เ พื่ อ 1) เปลี่ยนจากการ “ควบคุม” ค่าเช่านาเป็ นการ “เช่าที่ดิน” เพื่อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2524
เกษตรกรรม
2) ให้คณะกรรมการการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตําบล
กําหนดอัตราค่าเช่าที่ดิน
3) กําหนดให้คิดค่าเช่าเป็ นรายปี
พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ช่ า ที่ ดิ น เ พื่ อ 1) จัดตั้ง คณะกรรมการการเช่ า ที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559
อําเภอ
2) ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเช่ าที่ดินเพื่อทําเกษตรกรรมนอกจาก
ได้รับสิ ทธิ จากสนธิ สัญญาที่รัฐบาลไทยทํากับประเทศของคน
ต่างด้าว หรื อได้รับสิ ทธิ พิเศษในการลงทุนด้านการเกษตร
3) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจังหวัด พัฒนาการจังหวัดเข้าไป
ใน คชก. จังหวัด
4) เพิ่ ม การแต่ ง ตั้ง ให้ บุ ค คลที่ มี ค วามเชี่ ย วชาญในด้ า น
เกษตรกรรม ผังเมือง ที่ดิน เป็ น คชก. ตําบล
5) ให้ผูน้ ําองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นมี ส่วนร่ วมใน คชก.
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ตําบล
6) กําหนดวาระการเช่ านาเป็ น 2 ปี (ในกรณี ที่ไม่ได้ทาํ เป็ น
หนังสื อลายลักษณ์อกั ษร)
7) ให้ คชก. เพิ่มการพิจารณาค่าเช่าตามพื้นที่เขตในชลประทาน
และนอกเขตชลประทาน
8) ผู เ้ ช่ า นาสามารถปรั บ ที่ ดิ น ได้ต ราบเท่ า ที่ ไ ม่ ก ระทบต่ อ
คุณภาพของดิน
9) ในกรณี ที่ผลผลิตตกตํ่าอันเนื่ องมาจากภัยธรรมชาติหรื อภัย
อย่างอื่ นที่ ไ ม่ไ ด้ม าจากผูเ้ ช่ า ให้เจ้า ของที่ ดินลดค่า เช่ า นาตาม
สัดส่ วนผลผลิตที่ได้จริ ง
ทีม่ า: ราชกิจจานุเบกษา (2493; 2517; 2524; 2559); ศิริพร (2559)

สาระสําคัญพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ซึ่ งมีความน่าสนใจในแง่มุม
ของการนํา นโยบายไปปฏิ บ ัติ ใ นพื้ นที่ พรบ. ดัง กล่ า วพยายามปกป้ องชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า ประการที่ 1
คณะกรรมการการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมระดับตําบล (คชก. ตําบล) พิจารณาอัตราค่าเช่าที่ดินในและนอก
เขตชลประทานให้เหมาะสม กล่ า วอี ก นัย หนึ่ ง ค่ า เช่ า ที่ ดินในเขตและนอกเขตชลประทานต้องมี ค วาม
แตกต่างกันทั้งนี้เป็ นไปตามที่ คชก. ตําบล พิจารณา ประการที่ 2 ผูเ้ ช่านาสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่เช่าได้โดย
ต้องขออนุ ญาต คชก. ตําบล และต้องไม่กระทบกับคุณภาพของดิน ประการที่ 3 เจ้าของที่ดินต้องลดค่าเช่ า
ที่ดินในกรณี ที่ผูเ้ ช่ าที่ดินประสบกับภัยธรรมชาติหรื อภัยอื่น ๆ ที่ไม่ได้มาจากผูเ้ ช่าจนทําให้จาํ นวนผลผลิ ต
ลดลง
อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ มกับชาวนาที่ ทาํ นาเช่ า ผูว้ ิจยั พบว่าการบังคับใช้
มาตราต่าง ๆ ของ พรบ. ไม่เกิดขึ้น ประการที่ 1 ชาวนาระบุวา่ ราคาค่าเช่านาที่ติดกับเขตชลประทานและนอก
เขตชลประทานไม่แตกต่างกันโดยเฉพาะปี การเพาะปลูกที่ฝนตกดีจนนํ้าอุดมสมบูรณ์ ราคาค่าเช่าแถบจะไม่
ต่างกันเพราะมีความต้องการเช่านาสู งในช่วงที่น้ าํ อุดมสมบูรณ์27 ประการที่ 2 ชาวนาที่ทาํ นาเช่าไม่สามารถ
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 ทาํ นาเช่ าไม่สามารถปรั บพื้นที่ นาเช่ าได้หากเจ้าของไม่
ยินยอม28 ในทางกลับกัน ผูว้ จิ ยั ได้สนทนากับเจ้าของที่นาและพบว่าบางครั้งผูเ้ ช่าทําการปรับปรุ งพื้นที่นาโดย
27

สัมภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
28
สัมภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561 และสัมภาษณ์ชาวนา อ. ผักไห่ จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561
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ไม่ได้แจ้งกับ คชก. ตําบล และเจ้าของที่นาด้วย ประการที่ 3 ราคาค่าเช่าไม่ได้ลดลงไปแม้วา่ ผลผลิ ตไม่ได้
ตามเป้ าหมายที่วางไว้ เนื่องจากเจ้าของที่นามักจะเรี ยกเก็บค่าเช่านาต้นฤดูกาลเพาะปลูก หากไม่จ่ายค่าเช่าเลย
เจ้าของที่นาไม่ยินยอมและปฏิ เสธการเช่ านาโดยให้ชาวนารายอื่น ๆ เช่ า ดังนั้นชาวนาที่ทาํ นาเช่ าจึงมีความ
เสี่ ยงในการได้ผลผลิตไม่ตามเป้ าหมายและไม่ได้รับการลดค่าเช่านา

4.3 วิถีการทานาเช่ าจากงานวิจัยเชิงประจักษ์ และค่ าเช่ านาโดยเปรียบเทียบ
ผูว้ ิจยั ได้สํารวจงานวิจยั 2 ชิ้นที่เกี่ ยวข้องวิถีการทํานาเช่ า ได้แก่ งานของ ศิริพร สัจจานันท์ (2559)
และอุชุก ด้วงบุตรศรี (2560) โดยทั้งสองชิ้ นมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอธิ บายลักษณะการทํานาเช่ า
และการตัดสิ นใจของชาวนาที่ทาํ นาเช่า รวมทั้งผลกระทบของการทํานาเช่าต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาที่
ทํานาเช่ า งานของ ศิริพร (2559) ศึกษารวบรวมข้อมูลสภาพการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย
ปั ญหาของการเช่าที่ดินปั จจัยด้านเศรษฐกิจและสังคมที่เกี่ยวข้อง ศิริพรและคณะใช้การทําสํารวจในการเก็บ
ข้อมู ลสภาพการเช่ าที่ดินซึ่ งวิเคราะห์ จากพืชเศรษฐกิ จหลักของประเทศ 3 ชนิ ด ได้แก่ ข้าว อ้อย และมัน
สําปะหลัง ในจังหวัดที่มีพ้ืนที่การเพาะปลู กพืชเหล่านี้ เป็ นจานวนมากและมีสัดส่ วนครัวเรื อนที่มีการเช่ า
ที่ดินสู งใน 4 จังหวัด ได้แก่ นครสวรรค์ จํานวน 204 ราย สุ พรรณบุรี จํานวน 206 ราย นครราชสี มา จํานวน
205 ราย และกาญจนบุรี จํานวน 202 ราย
จากการเก็บข้อมูล ศิ ริพรพบว่าเกษตรกรส่ วนใหญ่มีที่ดินเป็ นของตนเองและที่ดินเป็ นของตนเอง
บวกกับการเช่าบางส่ วน มีไม่มากนักที่เป็ นการเช่าที่ดินอย่างเดียว ทั้งนี้ เนื่ องจากกลุ่มตัวอย่างเกษตรกรเป็ น
เกษตรที่มีที่ดินทํากินขนาดเล็กระหว่าง 1 – 20 ไร่ ลักษณะการเช่าที่ดินของเกษตรกรเป็ นเช่าที่ดิน
จากผูใ้ ห้เช่าที่เป็ นญาติหรื อเพื่อนบ้านเป็ นส่ วนใหญ่ เป็ นที่ดินเช่ามีเอกสารสิ ทธิ ประเภท
โฉนดเป็ นส่ วนใหญ่ซ่ ึ งสะท้อนว่าเกษตรกรเองต้องการเช่าที่ดินที่มีความชัดเจนในความเป็ นเจ้าของ ไม่เช่ า
ที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิ ทธิ์ หรื อเช่าที่ดินจากผูเ้ ช่าอีกต่อหนึ่ง การเช่าที่ดินที่มีเอกสารสิ ทธิ์ ชัดเจนทําให้การขอรับ
ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็ นไปอย่างสะดวก
เหตุ ผ ลของการเช่ าที่ ดินส่ วนใหญ่ เป็ นการเช่ า เพราะต้องการขยายพื้ นที่ ก ารเกษตร ส่ วนนาเหตุ
รองลงมาได้แก่ เกษตรกรไม่มีที่ดินทํากินเป็ นของตนเอง โดยผูเ้ ช่ารู ้จกั ผูใ้ ห้เช่าที่ดินเป็ นอย่างดีเกือบทั้งหมด
สําหรับค่าเช่าที่จ่ายจะชําระเป็ นเงินสดเป็ นส่ วนใหญ่และมีการจ่ายเป็ นเงินสดที่มีเงื่อนไขหลังจากขายผลผลิต
ตามราคาที่ตกลง และมีเพียงเล็กน้อยที่จ่ายค่าเช่ าในรู ปของผลผลิตโดยการจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเมื่อเก็บผลผลิ ต
แล้วเป็ นส่ วนใหญ่ มีบางส่ วนที่ระบุวา่ การจ่ายค่าเช่าล่วงหน้าเมื่อมีการตกลงเช่าที่ดินกัน
ในส่ วนของอัตราค่าเช่าที่ดินโดยเฉลี่ย ศิริพรและคณะ (2559) พบว่าหากคิดเป็ นเงินสดต่อไร่ ต่อปี ตก
อยู่ระหว่าง 995-1,732 บาท โดยมีค่าเช่ าที่ ดินเฉลี่ ย จังหวัดนครสวรรค์ค่าเช่ าเฉลี่ ย 995 บาท และจังหวัด
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นครราชสี ม าค่ า เช่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด 1,732 บาท โดยสั ดส่ วนของค่ า เช่ า ต่ อรายได้เฉลี่ ย จากการเช่ า ที่ ดิ นเพื่ 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 งตามลํา ดับ จากน้อ 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 พรรณบุรี ร้ อยละ 20.4 นอกจากนี้ เกษตรกรผูเ้ ช่ าเกื อบทั้งหมดไม่ทราบว่ามีหรื อไม่มีคณะกรรมการเช่ า
ที่ดินประจําตําบลซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของผูว้ ิจยั ซึ่ งกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทาํ นาเช่าไม่ทราบรายละเอียด
พรบ. การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและคิดว่าเจ้าของที่นามีสิทธิ์ ขาดในการกําหนดเงื่อนไขการเช่าที่นา
งานวิจยั ของ อุชุ ด้วงบุตรศรี (2560) วิเคราะห์ปัจจัยทางเศรษฐกิจที่มีผลต่อวิถีการทํานาเช่าและการ
ตัดสิ นใจของชาวนา อุชุใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยอาศัยข้อมูลทุติยภูมิจากการ
สํารวจ Townsend Thai Project (อุชุ ด้วงบุตรศรี , 2560) เป็ นหลักในการวิเคราะห์และมีการจัดเสวนาระดม
ความคิดเห็นจากนักวิชาการและหน่วยงานภาครัฐในเรื่ องตลาดที่ดิน จากข้อมูลแบบสํารวจ ชาวนาส่ วนใหญ่
จ่า ยเงิ นสดในการเช่ า นาและมัก จะเช่ า นาจากเจ้า ของที่ รู้จกั คุ น้ เคยกันดี ได้แก่ ญาติ พี่ น้อง เพื่ อนบ้า นใน
หมู่บา้ น เจ้าของที่ดินที่มีความรู ้จกั และเช่ากันมานาน
ประเด็นที่น่าสนใจจากงานวิจยั ชิ้ นนี้ คือ จํานวนที่ดินของผูเ้ ช่ านาถื อครองมีน้อยกว่าจํานวนที่ดิน
ของเจ้าของที่นาถึง 3 เท่า นอกจากนี้ อุชุพบว่าขนาดที่ดินประเภทโฉนดที่ดินมีสัดส่ วนเพิ่มขึ้นมากในช่วงที่ร
รัฐบาลใช้นโยบายการอุ ดหนุ นราคาสิ นค้าเกษตรและประกันราคา ทําให้มีการเร่ งออกเอกสารสิ ทธิ์ ที่ ดิน
ในช่วงที่ผา่ นมาเป็ นอย่างมากเพื่อชาวนาจะนําเอกสารสิ ทธิ์ ไปใช้ในการยื่นขอรับความช่วยเหลือของรัฐบาล
ในรู ปแบบต่าง ๆ (อุชุ ด้วงบุตรศรี , 2560) ผูว้ ิจยั มองว่าการเพิ่มขึ้นของสัดส่ วนเอกสารสิ ทธิ์ มี ท้ งั ข้อดี และ
ข้อเสี ยต่อชาวนาที่ทาํ นาเช่า ข้อดีคือ ชาวนาสามารถยื่นขอเอกสารสิ ทธิ์ จาก นส. 3 ก. เป็ นโฉนดที่ดินซึ่ งก็คือ
การกระจายทรัพยากรที่ดินให้กบั ชาวนา แต่ขอ้ เสี ยคือ หากที่ดินเอกสารสิ ทธิ์ นส. 3 ก. เป็ นของเจ้าที่ดินราย
ใหญ่ ก็จะทําให้ที่ดินกระจุกตัวอยูก่ บั เจ้าที่ดินซึ่ งจะทําให้อาํ นาจการต่อรองอยูก่ บั เจ้าของที่ดินมากกว่าชาวนา
สุ ดท้าย อุชุพบว่าสาเหตุที่ชาวนายังคงทํานาเช่าและเช่าที่นาในปริ มาณที่สูงขึ้นเพราะการทํานาเช่ายังให้กาํ ไร
ต่อชาวนาอยูไ่ ร่ ละ 1,116 บาท หรื อปี ละ 18,000 บาทโดยประมาณ29
ประเด็นสําคัญอีกประการหนึ่ งคือ ราคาค่าเช่ านา ประเด็นสําคัญคือราคาค่าเช่ านากลางมีหรื อไม่?
ผูว้ ิจยั ได้คน้ คว้าจากทางเว็บไซต์พบว่า ราคาค่าเช่ านามีความแตกต่างกันออกไปตามพื้นที่ ตัวอย่างเช่ น ใน

29

ตัวเลขดังกล่าวเป็ นการประมาณการจากแบบจาลองทางสถิติซงึ่ มาจากข้ อมูลแบบสารวจความคิดเห็น
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เว็บไซต์ถาม-ตอบ Pantip มีการถามและตอบราคาค่าเช่ านาในปี 2556 (ซึ่ งมีการดําเนิ นโครงการรับจํานํา
ข้าวเปลือก) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
“คํา ถาม: ถามเรื่ องค่ าเช่ า นาครั บ โดยปกติ เขาเก็ บ กันไร่ เท่ า ไรครั บ เป็ นที่ ดินแถวสุ พ รรณกับ
ปทุมธานีครับ ปั จจุบนั ที่บา้ นผมเก็บค่าเช่า ไร่ ละ 500บาท/ปี ราคานี้มาเป็ น 10 ปี แล้ว แต่ปีนี้ เจ้าที่เช่า
ที่ดินทํานาที่ปทุม มาถามเองจะเอาค่าเช่ าเท่าไร ที่บา้ นก็เลยบอกว่าแล้วแต่จะให้ เขาเลยให้มาเอง
เป็ น ไร่ ละ 700 บาท/ปี ตอนนี้ ผมเลยคิดว่าจะไปบอก คนที่ เช่ าที่ดินทํานาที่สุพรรรณ ขอปรับขึ้ น
จากไร่ ละ 500 บาท/ปี เป็ น 700 บาท/ปี บ้างจะได้เหมือนๆกัน เลยอยากจะถามว่า ปกติเขา
ให้เช่าที่ดินทํานากัน ต่อปี ไร่ ละเท่าไรครับ ขอบคุณครับ”30
คําตอบที่ได้มีดงั นี้
 อําเภอ 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
สํานักข่าวอิสรา (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 ว้ ิ จ ัย พบว่า รั ฐ บาลมี ก ารประกาศอัต ราค่ า เช่ า นากลางในปี การเพาะปลู ก 2558/59
ประชาสัมพันธ์เขต 6, 2558)31 ดังนี้
 ภาคกลาง: 1,000 – 1,500 บาท
 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 800 – 1,200 บาท
 ภาคเหนือ: ไร่ ละ 800 – 1,200 บาท
30
31

https://pantip.com/topic/30410366
ดูรายละเอียดใน https://region6.prd.go.th/ewt_news.php?nid=7890&filename=index

(สํ า นัก

120

 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 ถูกยึดไปจากการกูเ้ งิ นนอกระบบซึ่ งเป็ นหนึ่ งในนโยบาย “คืนความสุ ข” ของรัฐบาล (กอง
บังคับการตํารวจท่องเที่ยว, 2561)32
ธนพันธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2560; 2561) ได้ทาํ การเก็บข้อมูลการเพาะปลูกข้าวในพื้นที่ภาคกลาง
ได้แก่ อําเภอ ป่ าโมก จังหวัดอ่างทอง อําเภอเมือง จังหวัดสิ งห์บุรี เขต หนองจอก กรุ งเทพมหานคร อําเภอ
เมือง จังหวัดอุบลราชธานี และอําเภอ โพทะเล จังหวัดพิจิตร โดยพบว่าราคาค่าเช่าที่นาของแต่ละจังหวัดมี
ความแตกต่างกันออกไป ดังนี้
 อําเภอ ป่ าโมก จังหวัด อ่างทอง: ไร่ ละ 600 – 1,000 บาท33
 อําเภอ เมือง จังหวัด สิ งห์บุรี: ไร่ ละ 800 – 1,000 บาท34
 เขตหนองจอก กรุ งเทพมหานคร: จ่ายเป็ นผลผลิต ไร่ ละ 10 ถัง จ่ายเป็ นเงินสด ไร่ ละ 600
บาท35
 อําเภอ เมือง จังหวัด อุบลราชธานี : ไร่ ละ 1,000 บาท36
 อําเภอ โพทะเล จังหวัด พิจิตร: ไร่ ละ 1,000 บาท (อาจจะมีการลดให้ตามราคาข้าว)37
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
ว่าสาเหตุหนึ่งมาจากโครงการรับจํานําข้าวเปลือกมีส่วนทําให้ราคาค่าเช่าสู งขึ้นเพราะความต้องการเช่าที่ดิน
มีสูงในช่วงเวลานั้น ภายหลังจากการเข้ามาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ (คสช.) ราคาค่าเช่ามี
การปรั บตัวลดลงเล็กน้อย เนื่ องจากรัฐบาลให้ความสําคัญกับการควบคุ มค่าเช่ านา แม้ว่าจะได้ผลบ้างไม่
ได้ผลบ้า ง นอกจากนี้ ราคาข้า วเปลื อกในพื้นที่ ภาคกลางที่ ตกตํ่าหลายปี ที่ ผ่า นมา (โดยเฉพาะช่ วงปี การ
เพาะปลูก 2559-60) และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ดาํ เนิ นนโยบายพยุงราคาข้าวเปลื อก ทําให้แรงจูงใจใน
การเช่าที่นาเพิ่มน้อยลง

4.4 วิถีการทานาในระบบนาเช่ าในภาคกลาง: ประสบการณ์ จากพืน้ ที่กรณีศึกษา
32

ดูรายละเอียดใน https://touristpolice.go.th/2018/08/16/มอบคืนโฉนดที่ดิน-คืนควา/
33
สนทนากลุม่ ชาวนา อ. ป่ าโมก จังหวัด อ่างทอง วันที่ 3 ธันวาคม 2560
34
สนทนากลุม่ ชาวนา อ. เมือง จังหวัด สิงห์บรุ ี วันที่ 13 ธันวาคม 2560
35
สนทนากลุม่ ชาวนา เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ธันวาคม 2560
36
สนทนากลุม่ ชาวนา อ. เมือง จังหวัด อุบลราชธานี วันที่ 6 มกราคม 2561
37
สนทนากลุม่ ชาวนา อ. โพทะเล จังหวัด พิจิตร วันที่ 13 ธันวาคม 2561
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ชาวนาที่ทาํ นาเช่า ทีท้ งั ทํานาตนเองและเช่าร่ วมด้วย มีบางรายที่ทาํ นาเช่าทั้งหมด ส่ วนใหญ่การทํา
นาเป็ นแหล่งรายได้หลัก มีบางส่ วนที่การทํานาเป็ นรายได้รอง และมีแหล่งรายได้หลักมาจากกิจกรรมอย่าง
อื่นออกจากการทํานา เช่น ค้าขาย รับจ้าง ขนาดของพื้นที่นาเช่าในกลุ่มชาวนาที่ให้ขอ้ มูลพบว่า แตกต่างกัน
ไปในแต่ละราย พื้นที่นาเช่ ามีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ 3 งาน ไปจนถึง 90 ไร่ ซึ่ งชาวนาส่ วนใหญ่มีพ้ืนที่นาเช่ า
มากกว่า 1 แปลง
การทํานาเป็ นนาหว่านนํ้าตม ปลู กข้าวนาปรัง ซึ่ งเป็ นข้าวไม่ไวแสง มีอายุการเก็บเกี่ ยวที่แน่ นอน
เช่น อายุ 95 วัน อายุ 105 วัน หรื ออายุ 120 วัน พบเพียง 1 รายที่ปลูกข้าวนาปี คือ ข้าวหอมมะลิ ซึ่ งเป็ นข้าวไว
แสง แต่ก็เป็ นการปลูกในพื้นที่แปลงนาของตนเอง ส่ วนในพื้นที่นาเช่ านั้น จะปลู กข้าวพันธุ์นาปรังทั้งหมด
นอกจากทํานาแล้ว 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 มีสภาพที่ค่อนข้างยากสําหรับการควบคุมจัดการในเรื่ องนํ้า ทําให้ได้ผล
ผลิตประมาณ 60-70 ถังต่อไร่ เท่านั้น และต้องจ่ายค่าเช่านาที่อตั รา 15 ถังต่อไร่
ชาวนารายนี้ ทาํ นาเช่า 2 แปลง นาแปลงแรก พื้นที่ 8 ไร่ อยูใ่ นพื้นที่ลุ่มตํ่า มักจะมีน้ าํ ท่วมในฤดูฝน
และไม่สามารถระบายนํ้าออกได้ เนื่องจากพื้นที่นาเป็ นแอ่งกระทะ
นาแปลงที่ 2 พื้นที่ 10ไร่ อยูใ่ กล้กบั คลองทิ้งนํ้า ทําให้ในฤดูฝน นํ้าก็จะถูกระบายออกมามาก ท่วม
แปลงนา แต่กลับกัน ในช่ วงที่ น้ าํ น้อย นํ้าในคลองก็จะไม่เพียงพอสําหรับหล่ อเลี้ ยงต้นข้าว โดยเฉพาะใน
ระยะที่ขา้ วตั้งท้องซึ่ งจําเป็ นต้องมีน้ าํ เพียงพอสําหรับต้นข้าว แต่ในช่วงที่ขา้ วกําลังออกรวงใกล้จะเก็บเกี่ยว
บางปี ก็พบว่านํ้ามากเกิ นไปท่วมต้นข้าว ทําให้ไม่ได้ผลผลิ ต และต้องเสี ยค่าใช้จ่ายสําหรับค่านํ้ามันเครื่ อง
สําหรับวิดนํ้าออกจากนาเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย38
ซึ่ งชาวนารายนี้ ได้พยายามแก้ปัญหาด้วยการปลูกข้าวที่อายุเก็บเกี่ยวสั้น เพื่อให้เก็บเกี่ยวข้าวได้เร็ ว
ขึ้น และยังต้องทํานาเช่าแปลงนี้ต่อไปเนื่องจากไม่มีนาเช่าแปลงอื่น
การที่นาเช่าอยูใ่ นทําเลที่ไม่ดีนกั ทําให้การจัดการการผลิตมีความยุง่ ยากขึ้นไปอีก ชาวนาที่ อ.สรรค
บุรี ชัยนาท รายหนึ่ งก็เช่ นกัน มีนาเช่ าอยูใ่ นเขตตอนท้ายของคลองชลประทาน ทําให้เวลาจะทํานา ต้องรอ
คนที่ตน้ คลองทํานาให้เสร็ จก่อน นํ้าจึงจะพอสําหรับคนที่นาอยูป่ ลายคลอง และถ้าช่วงไหนนํ้ามีมาก ก็ตอ้ ง
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คอยสู บนํ้าออก เพราะนํ้าจะถู กระบายออกมาจากนาส่ วนที่ อยู่ตน้ คลอง พื้นที่นาเช่ าของชาวนารายนี้ ไม่มี
แหล่งนํ้าบาดาลสํารอง ทําให้ในบางช่วงได้รับนํ้าไม่ทวั่ ถึง39
ในพื้นที่ลุ่มนํ้าท่วม ที่ อ. ผักไห่ สภาพดินเป็ นดินตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ ทําให้ผลผลิตข้าวของ
ชาวนาในเขตนี้สูงถึง 1.2 ตันต่อไร่ แต่ปัญหาที่พ้นื ที่น้ ีประสบคือ การเป็ นพื้นที่รับนํ้าท่วมในช่วงฤดูน้ าํ หลาก
และนํ้าไม่เพียงพอสําหรับทํานาในช่ วงฤดู แล้ง เนื่ องจากพื้นที่ลุ่มนํ้าท่วมถึ งจะมีช่วงระยะเวลาการทํานาที่
ขึ้นอยูก่ บั สภาพนํ้าที่หลากท่วมในแต่ละปี กล่าวคือ การทํานาจะเริ่ มรอบแรกในช่วงต้นปี และมีช่วงเวลาเก็บ
เกี่ยวไม่เกินเดือนกันยายนของทุกปี ก่อนที่น้ าํ จะหลากท่วม ดังนั้นจึงมีความเสี่ ยงที่จะประสบปั ญหาขาดนํ้า
ในช่วงฤดูแล้งของปี คือระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน ซึ่ งเป็ นช่วงของการทํานาในรอบแรก
ชาวนารายหนึ่ ง ในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/59 ประสบปั ญหาแล้ง นํ้าไม่พอสําหรับทํานา ในปี นั้น
เขาต้องวิดนํ้าเป็ นระยะทางยาวกว่า 10 กิโลเมตร เพื่อนํานํ้ามาถึงแปลงนาของตนเอง40 โดยแหล่งนํ้าสําคัญที่
ชาวนาวิดมาใช้ในช่ วงที่ น้ าํ ไม่เพียงพอคื อนํ้าจากบ่อทรายขนาดใหญ่ที่มีอยู่หลายแห่ งในเขตนี้ จากการที่
สภาพพื้นที่เป็ นที่ราบลุ่มบริ เวณกว้าง ทําให้คนที่มีนาเช่าในช่วงตอนปลายของคลองส่ งนํ้า จะประสบปั ญหา
นํ้าไม่เพียงพอในช่วงฤดู แล้งอีกด้วย และต้องอาศัยการวิดนํ้าจากบ่อทรายมาใช้เช่นกัน ในปี 2558/59 ที่แล้ง
มาก ผลผลิตข้าวชาวนารายนี้ ได้ 10 กว่าเกวียนเท่านั้นจากพื้นที่นาเช่า 27 ไร่ ทําให้ในปี นั้นเธอต้องไปกูเ้ งิน
นอกระบบเพื่อมาเป็ นค่าใช้จ่ายให้ลูกที่กาํ ลังเรี ยนมหาวิทยาลัย41
ต้นทุ น การผลิ ตที่ จ่า ยเป็ นตัวเงิ น ของชาวนาในพื้ นที่ ศึ ก ษา จากการสอบถามชาวนาในจังหวัด
สุ พรรณบุรีพบว่า ต้นทุนการทํานาประมาณ 3,913 บาทต่อไร่ 42 และที่ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ประมาณ 4,000
บาทต่อไร่ 43 ในรายที่อาํ เภอผักไห่ พบว่า มีการใช้สารชี วภาพร่ วมด้วย ต้นทุนจะลดลง เหลือประมาณไร่ ละ
3,200-3,300 บาทต่อไร่ 44
อัตราค่าจ้างนั้นส่ วนหนึ่งจะมีอตั ราคงที่ในแต่ละพื้นที่ เช่น ค่าจ้างรถไถ ไร่ ละ 200 บาท ค่าจ้างเตรี ยม
เทือกไร่ ละ 250 บาท รวมไปถึ งค่าจ้างหว่านข้าว หว่านปุ๋ ย ฉี ดยา จะมีราคาที่แน่นอน ชาวนาที่มีรถไถเดิน
ตามที่สามารถยํ่าเทือกได้ก็จะทําเทือกเอง แต่ก็ตอ้ งจ้างรถไถสําหรับการไถครั้งแรก ก่อนที่จะทําการยํ่าเทือก
ซึ่ งก็สามารถลดค่าใช้จ่ายสําหรับการเตรี ยมดินได้ส่วนหนึ่ง
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แต่ในส่ วนของรายจ่ายที่มีอตั ราที่ไม่แน่นอน ได้แก่ ราคาของพันธุ์ขา้ ว มีราคาตั้งแต่ 130-155 บาท
ต่อถัง ขึ้นอยูก่ บั ยีห่ อ้ และคุณภาพ ยาฉี ดคุมวัชพืช ราคาปุ๋ ย ราคายากําจัดแมลง ก็มีหลายราคาหลายยี่ห้อ เช่น
ยากําจัดวัชพืชครั้งที่ 1 ชาวนาบางรายจะเลือกใช้ราคาประมาณ 250 บาทต่อขวด บางรายราคา 280 บาทต่อ
ขวด และยากําจัดวัชพืชในครั้งที่สอง ราคาจะสู งกว่ายาในครั้งที่ 1 และอาจจะมีการผสมมากกว่า 1 ชนิ ด เช่น
เช่ น ยาคุมวัชพืชครั้งที่สอง ราคาขวดละ 350 บาท ชาวนาจะใช้ร่วมกับยากําจัดวัชพืชอีกชนิ ดหนึ่ง ที่ภาษา
ชาวบ้านเรี ยกว่า “ยาเก็บ” ราคา 250 บาทต่อขวด เพื่อกําจัดวัชพืชที่อาจจะยังถู กกําจัดไม่หมดในการฉี ดยา
รอบแรก ปริ มาณยา 1 ขวด จะสามารถเจือจางใช้ในพื้นที่ต้ งั แต่ 5 –10 ไร่ ขึ้นอยูก่ บั ชนิดของสารนั้นๆ
การใช้ยาควบคุมวัชพืชสําหรับนาหว่านนํ้าตมนี้เป็ นปั จจัยหนึ่งที่มีผลต่อปริ มาณผลผลิตข้าวที่ชาวนา
จะได้รับ เพราะหากการควบคุมวัชพืชในแปลงนาไม่ได้ผลดี จะทําให้มีหญ้าขึ้นในแปลงนาเป็ นบริ เวณกว้าง
ทําให้ผลผลิตข้าวลดลงได้ 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”45
ในช่ วงข้าวตั้งทองออกรวง นอกจากการฉี ดยาฆ่าแมลงแล้ว ชาวนามักจะฉี ดสารบํารุ งต้นข้าว หรื อ
สารจําพวกยากําจัดเชื้อราร่ วมด้วย โดยผสมร่ วมกันกับการฉี ดยาฆ่าแมลง
ปั จจัยการผลิตในส่ วนของ ปุ๋ ยเคมี และยากําจัดศัตรู พืช ชาวนามีท้ งั ซื้ อเงินสด และซื้ อระบบเงินเชื่ อ
จากร้านค้าขายสารเคมีที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั ราคาของ ปุ๋ ยเคมี และยา
เคมี ที่ซ้ื อมาใช้ มีราคาที่คงที่ ในขณะที่ราคาข้าวลดลง “ปุ๋ ย ยา ไม่ลด ยาคุมขวดละ 300 มันก็ 300 อยูอ่ ย่าง
นั้น”46
การใช้ปุ๋ยในนาข้าว โดยทัว่ ไปชาวนาจะหว่านปุ๋ ยข้าวประมาณ 2 ครั้ง โดยครั้งแรกในช่ วงข้าวเริ่ ม
แตกกอ อายุประมาณ 20-30 วัน และครั้งที่สอง ในช่วงข้าวใกล้จะออกรวง มีอตั ราการใช้ประมาณไร่ ละ 25
กิโลกรัม ต่อครั้ง การซื้ อปุ๋ ยชาวนาสามารถซื้ อแบบเงิ นเชื่ อได้ โดยเสี ยดอกเบี้ยร้ อยละ 3 บาทต่อเดื อนกับ
ร้านค้า หรื อชาวนาบางรายที่เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรก็สามารถซื้ อเงินเชื่อจากสหกรณ์ได้ ชาวนาบาง
รายตัดสิ นใจใช้ปุ๋ยใส่ นาข้าวที่ราคาไม่สูงมากนัก แทนการใช้ยหี่ อ้ ที่เป็ นที่นิยมกันทัว่ ไป “ใช้ปุ๋ยยี่ห้อ ตราช้าง
ลูกละ 600 กว่าบาท ซื้ อเงินเชื่อดอกร้อยละ 3 บาท ถูกกว่าตรากระต่าย แต่งามช้ากว่า ”47
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ชาวนาเล่าว่า ร้านขาย ปุ๋ ย และยากําจัดศัตรู พืชบางร้าน เจ้าของร้านมีนาให้ชาวนาเช่า และชาวนาก็จะ
เชื่ อ ปุ๋ ยและยา จากร้านดังกล่าว ซึ่ งการซื้ อเงินเชื่ อ มักจะมีการเพิ่มชนิ ดของยากําจัดศัตรู พืชเข้าไปอีก ทําให้
ราคาสู งขึ้น “พวกที่เชื่อปุ๋ ยเชื่อยา นายทุนมีที่นาให้ทาํ ชาวนาก็ไปเชื่อของเขา กูเ้ งินเขามา”48
การเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ ว สําหรับชาวนาการตัดสิ นใจเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วมีส่วนสําคัญอย่างมากต่อปริ มาณ
ผลผลิตที่จะได้รับ ซึ่ งชาวนามีเงื่อนไขหลายอย่างที่แตกต่างกันสําหรับการเลือกใช้พนั 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
ความสําคัญต่อการตัดสิ นใจใช้พนั ธุ์ขา้ ว ชาวนารายหนึ่ ง สภาพพื้นที่นาเป็ นนาลุ่ม จะเลือกใช้พนั ธุ์ขา้ วที่อายุ
สั้น เพราะจะได้เกี่ยวหนีน้ าํ ได้ทนั ชาวนาอีกราย ในช่วงฤดูฝนจะใช้พนั ธุ์ขา้ วพิษณุ โลก เพราะลําต้นข้าวแข็ง
ไม่ลม้ ง่าย ส่ วนในฤดูหนาวจะใช้พนั ธุ์ขา้ ว กข.41 เพราะทนทานต่ออากาศหนาว ถึงแม้ว่าลําต้นจะค่อนข้าง
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 เห็นว่าราคาดี ราคาตอนนี้ 8-9 พันบาทต่อตัน ข้าวหอมปทุมที่เกี่ยวช่วง
ข้าวมะลิออกจะได้ราคาดีกว่าข้าวปรังนิดหน่อย แต่อายุมนั หนักกว่าข้าวปรัง”49
ชาวนาบางรายที่ติดตามข้อมูลข่าวสาร จะเลื อกใช้พนั ธุ์ขา้ วตามที่มีผูใ้ ห้ขอ้ มูลว่าผลผลิ ตสู ง แต่เมื่อ
ปลูกจริ งในพื้นที่กลับพบว่าผลผลิตไม่สูงมากตามที่กล่าวอ้าง และแหล่งรับซื้ อยังมีจาํ กัดอีกด้วย ทําให้ราคา
รับซื้ อตํ่ากว่าข้าวนาปรังพันธุ์อื่นๆ “เคยปลูกข้าวจัสมิน เขาว่าผลผลิตเยอะ เขาคุยว่าได้ 1.5 ตัน ทําจริ งได้ 90
ถัง โรงสี รับซื้ อโรงเดียว จะตีราคาเท่าไหร่ ก็ได้ ข้าว 41 เคเค ซื้ อ 6,700 ข้าวจัสมินซื้ อ 6,300 บาท ข้าวจัสมิน
เมล็ดสั้นกว่า เล็กกว่า ข้าว 41 เคเค ”50
สําหรับพันธุ์ขา้ วนั้นส่ วนใหญ่จะเป็ นของเอกชนที่ผลิตขายในพื้นที่ และมีหลายเกรดให้เลื อก ราคา
แตกต่ า งกัน เช่ น พันธุ์ ข ้า วยี่ห้ อ หนึ่ ง ถุ ง สี นํ้า เงิ น จะราคา 145 บาท แต่ ยี่ห้ อ เดี ย วกัน เกรดดี ข้ ึ น ราคา
กระสอบละ 155 บาท เกรดที่ดีกว่า อาจจะหมายถึง มีความบริ สุทธิ์ ของพันธุ์ขา้ วมากกว่า เช่ น ไม่มีขา้ วปน
เป็ นต้น

48
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ตารางที่ 4.2: ต้ นทุนการทานาต่ อไร่ ของชาวนารายหนึ่งทีจ่ ังหวัดสุ พรรณบุรี51
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 เพื่อกําจัดวัชพืชที่ยงั เหลือรอดมาจาก
การกําจัดครั้งแรก)
ค่าจ้างฉี ดยาคุมวัชพืชครั้งที่ 1
ค่าจ้างฉี ดยาคุมวัชพืชครั้งที่ 2(ผสมยาฆ่าแมลงครั้งที่ 1)
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 1
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 2
ค่ายาฆ่าแมลง ครั้งที่ 3
ค่าสารบํารุ งต้นข้าวออกรวงฉี ดพร้อมกันกับยาฆ่าแมลงครั้งที่ 3
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 1
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 2
ค่าจ้างฉี ดยาฆ่าแมลงครั้งที่ 3
ค่าปุ๋ ยเคมีครั้งที่ 1
ค่าปุ๋ ยเคมีครั้งที่สอง
ค่าจ้างหว่านปุ๋ ยครั้งที่ 1
ค่าจ้างหว่านปุ๋ ยครั้งที่2
ค่านํ้ามันสู บนํ้าไร่ ละ
ค่าจ้างรถเกี่ยว
ค่าเช่านา
รวม
ทีม่ า: รวบรวมจากการสัมภาษณ์

51
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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
สําคัญในการตรวจเช็คราคารับซื้ อข้าวจากลานแต่ละแห่ง และจะรู ้วา่ ลานใดซื้ อข้าวในราคาเท่าใด ที่จงั หวัด
สุ พรรณบุรี ในพื้นที่ศึกษา พบว่ามีจาํ นวนลานรับซื้ อข้าวที่ชาวนานิยมนําข้าวไปขายอย่างน้อย 10 แห่ง ซึ่ ง
ชาวนาสามารถตัดสิ นใจได้วา่ จะขายข้าวให้กบั ลานรับซื้ อใดที่ให้ราคาดีที่สุด
ชาวนารายหนึ่งที่ สรรคบุรี จ.ชัยนาท เคยบรรทุกข้าวขนมาขายที่โรงสี ในเขตอําเภอเดิมบางนางบวช
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”52
การมีลานจํานวนมากก็เป็ นทางเลือกที่มากขึ้นสําหรับชาวนา แต่อย่างไรก็ตามชาวนาบางรายก็รู้สึก
ว่า ลานรับซื้ อแต่ละแห่งอาจจะมีการติดต่อถึงกัน และกดราคาข้าวที่ชาวนานําไปขายได้ง่าย นอกจากนี้หาก
เป็ นข้าวพันธุ์ใหม่ๆ ที่ไม่ใช่พนั ธุ์ที่ปลูกทัว่ ไป ก็อาจจะถูกกดราคารับซื้ อลง เช่น ชาวนาคนหนึ่งปลูกข้าว ชื่อ
พันธุ์ “ขาวตาเคลือบ” เมื่อนําไปขายโรงสี ไม่รู้จกั ข้าวชนิดนี้ ต้องเรี ยกชื่อเป็ นข้าวพันธุ์ที่ปลูกทัว่ ไป ลักษณะ
เมล็ดใกล้เคียงกัน จึงจะขายได้ “เคยเอาข้าวขาวตาเคลือบไปขาย ลานไม่รู้จกั ต้องบอกเป็ น กข. 47 คอยาว”53
หรื อ กรณี “ข้าวจัสมิน” ที่ชาวนารายหนึ่งปลูกที่ผกั ไห่ พบว่ามีลานรับซื้ อเพียงแห่งเดียว และราคา
ถูกกว่าข้าวพันธุ์อื่นๆ
ชาวนาเล่าว่า ในช่วงที่มีโครงการรับจํานําข้าว การขายข้าวจะไม่ได้นาํ ไปขายที่ลานรับซื้ อ แต่จะ
นําไปขายที่โรงสี 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”54
52
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ราคาข้าวที่ชาวนาได้รับในปั จจุบนั เกวียนละ 6,300-6,700 บาท ในกรณี ที่เป็ นข้าวทัว่ ไป ยกเว้นข้าว
หอมปทุ มที่ จะมี ราคาสู งกว่าที่ เกวียนละ 8,500-9,500 บาท เมื่ อนําเงิ นจ่ายค่ ารถเกี่ ยว ค่าเช่ านา และหัก
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว พบว่าชาวนาจะมีเงิ นใช้แบบ “หน้าชนหน้า” เท่านั้น และส่ วนหนึ่ งจะถูกเก็บเป็ นทุน
สําหรับการทํานารอบถัดไป “รอบแรกเงินไม่เหลือ พอเหลือมัง่ ก็รอบสอง”

4.4.2 การดูแลปรั บพืน้ ที่นาเช่ า
ปริ มาณผลผลิ ต ที่ จ ะได้จ ากการทํา นา นอกจากขึ้ นกับ ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข องดิ น ระบบนํ้า
ชลประทานที่เพียงพอแล้ว พื้นที่นาจะต้องได้รับการปรับให้มีความสมํ่าเสมอเพื่อการขังนํ้าและการระบายนํ้า
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพอีกด้วย เช่น การไถปรับหน้าดิน การทําร่ องระบายนํ้า ในส่ วนนี้ เป็ นภาระของผูท้ าํ นาเช่า
ที่ตอ้ งลงทุนในการปรับนาด้วยตนเอง กรณี ชาวนาที่เช่านาในพื้นที่ลุ่มตํ่า ที่อาํ เภอบางปลาม้า สุ พรรณบุรี จะ
ทยอยปรับพื้นที่นาอยูต่ ลอด เพื่อให้ระดับนามีความราบเรี ยบสมํ่าเสมอ ขังนํ้าได้ดี และมีการขุดคันดิน ทาง
ระบายนํ้า ให้ระบายนํ้าได้สะดวกขึ้น ชาวนาอีกรายหนึ่ ง พื้นที่นาเช่า 20 ไร่ เมื่อได้เช่านาครั้งแรก ก็ตอ้ งจ้าง
รถมาไถปรับนาใหม่ และขุดร่ องนํ้าลึกเข้าไปในนาเพื่อให้สามารถระบายนํ้าเข้า-ออกได้ดีข้ ึน
การขุดปรับพื้นที่นานี้ ส่ วนใหญ่จะทําได้ในลักษณะยกร่ อง หรื อคันนาเพื่อระบายนํ้า แต่ไม่สามารถ
ขุดเป็ นบ่อขนาดใหญ่ได้ “ปรั บพื้นที่จะขุดร่ อง ขุดคู น้ าํ เจ้าของนาให้ทาํ เพราะนํ้าท่วม แต่เขาไม่ให้ขุดบ่อ
เดี๋ ยวไปขุดที่เขา”55 การจะปรั บนาในลักษณะนี้ ตอ้ งแจ้งเจ้าของนาให้รับทราบก่ อนทุ กครั้ ง และผูเ้ ช่ านา
จะต้องจ่ายค่าใช้จ่ายเอง แต่ก็มีกรณี ที่ผเู ้ ช่านามีการปรับพื้นที่นา และแอบลักลอบตักหน้าดินในแปลงนาขาย
โดยไม่บอกเจ้าของนา ซึ่ งทําให้เจ้าของนาต้องยกเลิกการให้เช่านา และฟ้องร้องเรี ยกค่าเสี ยหาย

4.4.3 การได้ มาซึ่ งนาเช่ า
จากข้อมูลของชาวนาเช่าทั้ง 3 พื้นที่ การได้มาซึ่ งนาเช่ามีความแตกต่างกันในหลายลักษณะ สามารถ
จําแนกได้ดงั นี้
1) การได้ นาเช่ ามาจากญาติพนี่ ้ องหรื อคนทีร่ ้ ู จักคุ้นเคยกัน
ลักษณะนี้ พบว่า ญาติพี่นอ้ งในครอบครัวเดียวกัน หลังจากมีการแบ่งปั นมรดกที่ดินแล้ว พี่นอ้ งราย
นั้นไม่ได้ทาํ นา และไม่ได้อาศัยอยูใ่ นพื้นที่ จึงให้พี่นอ้ งคนที่ยงั ทํานาอยูเ่ ป็ นคนเช่านาทํา และมีการเก็บค่าเช่า
นาตามปกติ นอกจากการเช่าพี่นอ้ งแล้ว ก็มีการเช่านาในเครื อญาติดว้ ย มีชาวนารายหนึ่ ง เช่านาญาติห่างๆ ทํา
มากว่า 30 ปี พื้นที่ นากว่า 40 ไร่ ชาวนารายหนึ่ งที่ ได้นาเช่ ามาจากการรู ้ จกั คุ น้ เคยกันกับเจ้าของนา ซึ่ ง
นอกจากทํานาแล้ว ในบางครั้งเจ้าของนามักจะไหว้วานอาศัยให้ช่วยซ่ อมแซม หรื อดูแลบ้านให้ดว้ ย เพราะ
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ชาวนารายนี้มีอาชีพเสริ มเป็ นช่าง ทํางานรับจ้างซ่อมแซม ต่อเติมทัว่ ไป ซึ่ งความคุน้ เคยและการพึ่งพาอาศัยนี้
น่าจะทําให้เกิดความไว้วางใจให้เช่านาด้วย
2) การเช่ าต่ อจากพ่อแม่ หรื อญาติพนี่ ้ อง
ลักษณะนี้ พบว่า มีการเช่ าทํานามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ หรื อพี่น้องคนอื่นในครอบครัว เมื่อพ่อแม่หรื อ
ญาติเสี ยชี วิตลง รุ่ นลูกหรื อพี่น้องคนอื่นก็เช่านาทําต่อมา ซึ่ งเจ้าของนาส่ วนมากจะเป็ นคนอื่นที่ไม่ใช่ เครื อ
ญาติ เช่น เกษตรกรรายหนึ่ ง เช่านาต่อจากรุ่ นพ่อแม่พ้ืนที่ 17 ไร่ รวมระยะเวลาที่เช่าจากรุ่ นพ่อแม่ 60 ปี โดย
เจ้าของนานั้นเป็ นข้าราชการเกษียณ ซึ่ งตัวชาวนาเองนั้นไม่มีนาเป็ นของตนเองมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ก็เช่านาทํา
มาโดยตลอด ชาวนารายนี้ บอกว่าสมัยก่อนพ่อแม่เคยได้จบั จองพื้นที่ทางเขตป่ า ในอําเภอเลาขวัญ จังหวัด
กาญจนบุรี แต่ภายหลังได้ขายไปจนหมด จึงไม่มีที่นาของตนเอง
ชาวนาอีกรายหนึ่ ง ก่อนจะมาทํานาของครอบครัวและนาเช่า เธอมีอาชี พเปิ ดร้านซ่ อมคอมพิวเตอร์
อยูอ่ ีกจังหวัดหนึ่ง เมื่อพ่อเสี ยชีวติ ลง และแม่ป่วย จึงหยุดกิจการและกลับมาอยูบ่ า้ น เพื่อดูแลแม่ พร้อมกับเช่า
นาทําต่อจากพ่อที่เสี ยชีวติ ไป
และอีกรายหนึ่ ง เช่านาต่อจากน้า ที่เสี ยชี วิต ซึ่ งน้าเช่าทํามานานกว่า 20 ปี โดยที่มีลูกของน้าเป็ นคน
ทําสัญญาเช่ากับเจ้าของนาซึ่ งอยูท่ ี่กรุ งเทพมหานคร
พื้นที่นาเช่า ยังได้มาภายหลังจากสมาชิ กในครอบครัวแต่งงาน ชาวนารายหนึ่ ง ครอบครัวเช่าทํานา
มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เมื่อลุกชายแต่งงานและมีครอบครัว พ่อแม่ก็ให้ทาํ นาเช่าในแปลงนั้นต่อจากตนเอง “ ทํา
นาเช่าแปลงนี้มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ตอนที่สามียงั เล็ก ๆ พอแต่งงาน พ่อสามีไม่ได้ทาํ เลยให้ทาํ ต่อ”56
3) มีญาติพนี่ ้ องเป็ นนายหน้ า หาคนมาซื้อทีด่ ิน ตนเองเป็ นผู้ดูแลและให้ ญาติเช่ า
ลักษณะนี้พบว่ามีชาวนา 2 ราย ที่ได้นาเช่ามาในลักษณะนี้ โดย ที่ญาติของตนเองเป็ นนายหน้าที่ดิน
และเมื่อหาคนมาซื้ อได้แล้ว ก็จะให้ญาติที่ทาํ นาในพื้นที่อยูแ่ ล้ว เป็ นคนเช่าทํานา ซึ่ งค่าเช่าและการทําสัญญา
เช่าจะแตกต่างกันไปในแต่ละราย จะได้กล่าวถึงต่อไป
4) ชาวนาเป็ นนายหน้ าเอง หาคนมาซื้อทีด่ ิน แล้วขอเช่ าจากเจ้ าของนา
รู ปแบบหนึ่ งของการได้มาซึ่ งนาเช่า คือ การที่ชาวนาเป็ นนายหน้าขายที่ดินแปลงนั้นๆ ด้วยตนเอง
เมื่อมีผมู ้ าซื้ อแล้ว ก็จะขอเช่าทํานาต่อ ซึ่ งชาวนาบอกว่า “พาคนกรุ งเทพฯ มาซื้ อ เขาเลยให้ทาํ ” ชาวนาราย
หนึ่ งได้นาเช่ามาในลักษณะนี้ เนื้ อที่ 22 ไร่ และเช่ าทํานามาไม่ต่าํ กว่า 10 ปี แล้ว57 ยังมีอีกกรณี หนึ่ งชาวนา
เป็ นนายหน้าพาคนมาซื้ อ ซึ่ งเป็ นผูซ้ ้ื อจากกรุ งเทพ ฯ และชาวนารายนั้นได้เช่ าทํานาแปลงดังกล่าว ทํานา
ประมาณ 2 ปี เจ้าของนาเช่าก็ได้บอกเลิกเช่าเพื่อให้ญาติของตนเองเช่าแทน
56

สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
57
สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 20 พฤศจิกายน 2561

129

4.4.4 ค่ าเช่ าและสัญญาเช่ า
การจ่ายค่าเช่านานั้นมีหลายรู ปแบบ ซึ่ งเป็ นการตกลงกันระหว่างเจ้าของนาและผูเ้ ช่า การจ่ายค่าเช่ า
ส่ วนใหญ่จะเป็ นการจ่ายค่าเช่าภายหลังจากที่ชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวแล้ว โดยต้องมีการตกลงกับเจ้าของนาก่อน
ว่าจะจ่ายค่าเช่าให้เมื่อไหร่ “ขอเกี่ยว แล้วค่อยจ่าย” โดยเจ้าของนาจะให้หมายเลขบัญชีธนาคารไว้กบั ผูเ้ ช่า
เมื่อเก็บเกี่ ยวข้าวแล้ว เกษตรกรก็จะโอนเงิ นผ่านบัญชี ธนาคาร พร้ อมกับโทรแจ้งเจ้าของนา แต่หากอยู่ใน
พื้นที่เดียวกันก็จะนําไปให้ดว้ ยตนเอง
มีเกษตรกรบางรายที่เจ้าของนามักจะโทรมาตามค่าเช่านาด้วยตนเอง เกษตรกรรายนี้ บอกว่า เจ้าของ
นานั้นมีญาติทางสามีทาํ นาอยูอ่ ีกอําเภอหนึ่งในจังหวัดสุ พรรณบุรี จึงคาดการณ์ได้วา่ เกษตรกรจะเกี่ยวข้าวใน
ช่ วงเวลาใด จึ ง มี การโทรมาเก็ บ ค่ า เช่ านา ทั้ง เจ้า ของนาและผูเ้ ช่ า ต่ า งก็ มี เบอร์ โทรศัพ ท์ข องกันและกัน
“เจ้าของนา 6 เดือนโทรมา เขาไม่รู้หรอกว่าฝน แล้ง นํ้าท่วม บ้านผัวเขาอยูศ่ รี ประจันต์ ทางโน้นเขาทํานาได้
นํ้าดี” ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่า แม้ว่ารอบการผลิตนั้นจะเป็ นอย่างไร แต่เมื่อเจ้าของนาโทรมาก็ตอ้ งหาเงินไป
จ่ายค่าเช่า “ มึงได้เงินมัง่ ยังทํานา ส่ งเงินค่าเช่ามายัง” ซึ่ งชาวนารายนี้ จะไปโอนเงินค่าเช่านาผ่านทางร้านค้า
ในตลาดสดของตําบล โดยเสี ยค่าบริ การ 50 บาท58
ในรายที่เกษตรกรไม่ได้ติดต่อกับเจ้าของนาโดยตรง จะเป็ นการจ่ายค่าเช่านาผ่านทางนายหน้าคนที่
ดูแลเรื่ องการเช่านา การจ่ายค่าเช่ านาตามกําหนดนั้น เป็ นเรื่ องสําคัญสําหรับชาวนาเช่ า เพราะเป็ นเงื่ อนไข
สําคัญที่ จะได้สิทธ์ ในการทํานาในรอบต่อไป หากเกษตรกรไม่สามารถจ่ายค่าเช่ านาใสรอบนั้นๆได้ ก็ มี
โอกาสที่จะถูกเจ้าของนายกเลิกการเช่านาได้ “ค่าเช่านา เกี่ยวข้าวแล้วก็จ่าย ถ้าไม่จ่าย ก็จะไม่ได้ทาํ ต่อ”59
และยังเป็ นการที่ตอ้ งรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกบั เจ้าของนาไว้ดว้ ย เพื่อที่จะได้สิทธิ์ ในการเช่านานั้นต่อไป
“เกี่ยวแล้วก็ชาํ ระค่าเช่า อย่าไปผัดเขา คนอยูก่ รุ งเทพ เขาไม่ได้เห็น มีนาให้เช่า ไม่ได้ค่าเช่า เซ็งสิ ”60
ในกรณี ที่ชาวนาทํานาเช่าหลายแปลง ในแต่ละแปลงอาจจะมีการเก็บค่าเช่าที่แตกต่างกัน ขึ้นอยูก่ บั
การตกลงกับเจ้าของนาเช่า เช่น ชาวนารายหนึ่ ง เช่านา 3 แปลง แปลงที่เป็ นนาเช่าของญาติ เก็บค่าเช่าเป็ น
อัตราของข้าว ไร่ ละ 10 ถัง และ 15 ถัง แต่นาอีกแปลงหนึ่ งซึ่ งชาวนาบอกว่า เป็ น “นาเช่าคนกรุ งเทพฯ” เสี ย
ค่าเช่าเป็ 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 ตอนนี้ให้ลูกทําอยู”่ 61
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สําหรับอัตราค่าเช่านานั้น มีหลายราคา ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เจ้าของนาเป็ นผูก้ าํ หนด
1. จ่ ายเป็ นเงินสด ต่ อรอบการผลิต ราคาค่าเช่ านาจะอยูท่ ี่ไร่ ละ 1,000 บาท ต่อรอบการทํานา 1 รอบ
ตามปกติมกั จะจ่ายค่าเช่าภายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วเสร็ จ ในรายที่มีสัญญาเช่า ค่าเช่าจะระบุไว้ใน
สัญญาว่าไร่ ละเท่าใด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายเจ้าของนากําหนดไว้เลยว่าต้องจ่ายค่าเช่ านา
ก่อนการทํานา เพราะเจ้าของนาเป็ นห่ วงว่าเกษตรกรจะไม่ได้ผลผลิตข้าว และตนเองจะไม่ได้ค่าเช่า
“ คนที่ทาํ นาข้างบ้าน เจ้าของนาบอก ถ้าจะทําเอาเงิ นมาจ่าย เขากลัวว่าจะไม่ได้ผลผลิ ต จะไม่ได้ค่า
เช่า”62
เกษตรกรรายหนึ่ง ในช่วงที่ขา้ วราคาดี เคยจ่ายค่าเช่าก่อนจะทํานา แต่ต่อมา รายได้จากการทํานาไม่
ดีนกั และต้องเอาเงินไปลงทุนทํานาก่อน ทําให้ตอ้ งบอกเจ้าของนาว่าขอจ่ายค่าเช่านาภายหลังจาก
เก็บเกี่ยวข้าวแล้ว ซึ่ งเจ้าของนาก็รับทราบและยอมให้จ่ายหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวแล้วได้
2. จ่ ายเป็ นเงินสด ต่ อปี การจ่ายเป็ นเงินสดต่อปี ค่าเช่าในลักษณะนี้เจ้าของนาจะเก็บรอบเดียว ปี ละครั้ง
พบว่า มีราคาแตกต่างกันไปในแต่ละราย เช่น รายหนึ่ งที่เช่าทํานาของญาติพ้ืนที่ 10 ไร่ ญาติบอกว่า
ขอเก็บค่าเช่า 13,000 บาท ซึ่ งก็ตอ้ งยอมจ่าย แม้วา่ จะราคาสู งกว่านาแปลงอื่นที่ตนเองเช่าอยู่
- การจ่ายค่าเช่าต่อปี นี้ ชาวนาสามารถทํานากี่รอบก็ได้ เช่น ชาวนาที่ทาํ นาเช่าที่ผกั ไห่ รายหนึ่ ง จ่าย
ค่าเช่านาต่อปี ไร่ ละ 1,300 บาท สามารถทํานาได้ 2 หน ต่อปี ซึ่ งเฉลี่ยแล้วค่าเช่าจะตกที่ราคาไร่ ละ
650 บาท ต่อครั้ง
- การจ่ายค่าเช่าแบบเป็ นเงินก้อนต่อปี นี้ แม้จะดูวา่ ชาวนาต้องเสี ยค่าเช่ าในราคาที่ไม่สูงมากนัก แต่
ในรายที่ทาํ นาในพื้นที่มาก ๆ เงินค่าเช่ าก้อนใหญ่ก็นบั ว่าเป็ นภาระที่หนักสําหรับชาวนา ที่ตอ้ งหา
เงินมาจ่ายค่าเช่าจํานวนมาก เช่น ชาวนารายหนึ่ ง ต้องจ่ายค่าเช่าเป็ นเงิน 68,000 บาทต่อครั้ง สําหรับ
การเช่านา 34 ไร่ และสามารถทํานาได้ปีละ 2 หน ค่าเช่ าจํานวนนี้ จะจ่ายภายหลังจากที่เกี่ยวข้าว
รอบแรกแล้วเสร็ จ ซึ่ งเกษตรกรรายนี้บอกว่า รายได้จากการขายข้าวในรอบแรก ถูกใช้สําหรับจ่ายค่า
เช่า และเก็บไว้ลงทุนรอบต่อไป63
3. จ่ ายในอัตราของปริมาณข้ าวเป็ นถังต่ อไร่ ต่อรอบ รู ปแบบของการจ่ายค่าเช่าลักษณะนี้ พบได้มาก
เช่ นเดี ยวกันกับการจ่ ายเป็ นเงิ นสด โดยผูใ้ ห้เช่ า จะระบุ อตั รา ค่ าเช่ า เป็ นปริ ม าณข้า วต่ อไร่ เมื่ อ
เกษตรกรขายข้า วแล้ว ก็ จ ะคิ ดเที ย บปริ ม าณข้า วที่ ก าํ หนดไว้ใ นค่ า เช่ า กับ ราคาข้า วต่ อเกวี ย นที่
เกษตรกรขายได้ในรอบนั้น ๆ ได้เท่าไร ก็นาํ เงินจํานวนนั้นไปจ่ายค่าเช่า เกษตรรายหนึ่งในจังหวัด
สุ พรรณบุรี จ่ายค่าเช่าในอัตรา 10-15 ถังต่อไร่ ต่อครั้ง แต่พบว่า อัตราค่าเช่านาที่ สรรคบุรี ชัยนาท
จะอยูท่ ี่ 20 ถังต่อไร่ ซึ่ งหากคิดเทียบราคาข้าวที่เกษตรกรขายได้ในฤดู ที่ผา่ นมา ตันละ 6,700 บาท
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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 ายในอัตราของปริมาณข้ าวต่ อปี กรณี น้ ีเป็ นรู ปแบบเฉพาะ พบในกรณี ที่เช่าทํานาภายในเครื อญาติ
กัน โดยผูเ้ ช่า จ่ายค่าเช่าในอัตราข้าว 3 เกวียนต่อนา 17ไร่ จ่ายปี ละครั้ง ซึ่ งที่นาเช่าแปลงนี้ เช่ ามา
ตั้งแต่สมัยรุ่ นพ่อแม่ และเช่าต่อมาจนถึงรุ่ นลูก

4.4.5 การทาสัญญาเช่ านา
การทําสัญญาเช่านาระหว่างผูใ้ ห้เช่ากับชาวนา ในสัญญาเช่า จะระบุระยะเวลา และจํานวนเงินค่าเช่า
ไว้อย่างชัดเจน แต่ก็พบว่าเจ้าของนาส่ วนหนึ่งไม่ได้มีการทําสัญญาเช่านาแต่อย่างใด อย่างไรก็ตามชาวนาให้
ข้อมูลที่น่าสนใจว่า แต่ก่อนทํานาเช่ าไม่ได้มีการทําสัญญาเช่ าแต่อย่างใด เป็ นการบอกปากเปล่า แต่เมื่อมา
ในช่ วงที่มีโครงการของรัฐบาลเข้ามาช่ วยเหลือชาวนา เช่นโครงการประกันรายได้เกษตรกร โครงการรับ
จํานําข้าว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว มีการกําหนดให้ตอ้ งขึ้นทะเบียนเกษตรกร และระบุให้ชาวนาเช่ า
ต้องนําใบสัญญาเช่าไปเป็ นเอกสารประกอบการขึ้นทะเบียนด้วยนั้น ทําให้ชาวนาเช่าต้องบอกเจ้าของนาให้มี
การทําสัญญาเช่าเพราะต้องนําไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร
อย่างไรก็ตาม ผูว้ ิจยั พบว่าเจ้าของนาส่ วนหนึ่ งยังไม่ได้มีการทําสัญญาเช่ ากับชาวนาแต่อย่างใด แต่
ให้สาํ เนาบัตรประชาชน หรื อสําเนาโฉนดที่ดินแปลงให้เช่า กับชาวนาเช่า เพื่อให้สามารถนําไปขึ้นทะเบียน
เกษตรกรได้ซ่ ึ งในกรณี น้ ี พบว่าชาวนาจะต้องยุ่งยากขึ้นอีกในการยืนยันตัวตนเพื่อให้สามารถลงทะเบี ยน
เกษตรกรได้ โดยใช้การรับรองตัวตนจากชาวนาที่ทาํ นาในแปลงข้ างเคียงแทน “ไม่มีสัญญาเช่ า ให้คนนา
ข้างเคียงรับรองให้”64 และต้องชี้ แจงให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานรัฐที่รับขึ้นทะเบียนเกษตรกรได้เข้าใจและ
ยินยอมให้ข้ ึ นทะเบี ยนซึ่ งเกษตรกรตั้งข้อสังเกตว่าการที่ เจ้าของนาไม่ตอ้ งการจะเขี ยนสัญญาเช่ า อาจจะ
เนื่ องมาจากการระมัดระวังที่จะถู กตรวจสอบ ก็เป็ นไปได้ โดยเฉพาะในคนที่มีที่ดินถื อครองจํานวนมาก
“แต่ก่อนทําปากเปล่า เดี่ยวนี้ ที่ตอ้ งทําเพราะต้องขึ้นทะเบียน เพราะเจ้าของนาต้องโดนตรวจสอบ โน่นนี่ นนั่
มีนาเยอะ” และการที่ไม่ให้เช่านาน ๆ ก็อาจจะเนื่ องมาจากผูใ้ ห้เช่าอาจจะต้องการเปลี่ยนไปให้คนอื่นเช่าต่อ
ก็เป็ นไปได้
การทําสัญญาเช่ า บางรายเป็ นการทําเพื่อที่จะให้ชาวนา มีเอกสารสําหรับใช้ข้ ึนทะเบียนเกษตรกร
แต่ในความเป็ นจริ งอัตราค่าเช่ านาอาจจะสู งกว่าที่ ระบุ ลงในสัญญาเช่ า ซึ่ งเกษตรกรเห็ นว่าสัญญาเช่ าเป็ น
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เอกสารที่ไม่ได้มีผลทางกฎหมายใด ๆ “สัญญาเช่า เอาไปขึ้นทะเบียนเฉยๆ จริ งๆค่าเช่าแพงกว่า ไม่ได้มีผล
ทางกฎหมายอะไร”65
ลักษณะของใบสัญญาเช่า คือใช้ หนังสื อสัญญาเช่ าที่ดิน ซึ่ งสามารถหาซื้ อได้ทวั่ ไป เจ้าของนาจะ
เก็บฉบับที่เป็ นตัวจริ งไว้ และผูเ้ ช่าจะได้ฉบับที่เป็ นสําเนา
ลักษณะของสัญญาเช่า
1. ทาสั ญญาเช่ าแบบปี ต่ อปี ระบุวนั เริ่ มต้นและวันสิ้ นสุ ดการให้เช่าแบบปี ต่อปี และระบุจาํ นวนเงินค่า
เช่ า ไว้ด้ว ย แต่ ไ ม่ ไ ด้ร ะบุ จ ํา นวนรอบของการทํา นา ซึ่ งตามปกติ ใ น 1 รอบปี ของการเช่ า นั้น
เกษตรกรจะสามารถทํานาได้อย่างน้อย 2 ครั้ง และต้องจ่ายค่าเช่านาในแต่ละครั้งด้วย ลักษณะนี้ ไม่
สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
2. ทาสั ญญาเช่ า แบบ 2-3 ปี ครั้ง หรื อบางราย 5-10 ปี แต่ค่าเช่าจ่ายเป็ นงวดต่อปี หรื อจ่ายทุกครั้งที่ทาํ
นา การทําสัญญาเช่าลักษณะนี้ ชาวนาผูเ้ ช่ารายหนึ่ง เห็นว่าขึ้นอยูก่ บั ความสะดวกของเจ้าของนา ซึ่ ง
ก่อนหน้านี้ เคยทําแบบปี ต่อปี แต่เนื่ องจากเจ้าของนาอยูท่ ี่กรุ งเทพฯ จึงทําสัญญาแบบ 2-3 ปี ต่อครั้ง
“ทําบ่อย เกรงใจเขา ถ้าเขามีเวลาก็ทาํ ปี ต่อปี บางครั้งก็ทาํ 3 ปี ”66 และยังมีกรณี ที่ญาติเช่าทํามาแต่
เดิ ม ต่อมาญาติรายนั้นเสี ยชี วิตลง เมื่อเกษตรกรได้ทาํ นาเช่ าแปลงนั้น ก็ไม่ได้เป็ นคนทําสัญญาเช่ า
แต่ยงั คงเป็ นคนในครอบครัวญาติที่ทาํ สัญญาเช่าต่อ แต่เกษตรกรรับผิดชอบโอนเงินค่าเช่านาให้กบั
เจ้าของนาโดยตรง ข้อนี้น่าจะเป็ นไปตามที่กฎหมายระบุ
3. ไม่ มีสัญญาเช่ า ในพื้นที่ศึกษา การทํานาเช่าแบบไม่มีสัญญาเช่าก็ยงั พบได้ทวั่ ไป โดยเป็ นการบอกให้
เช่าปากเปล่า ซึ่ งส่ วนใหญ่แล้วจะมีการเช่ากันต่อเนื่ องหลายปี เช่นเช่าตกทอดกันมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่
หรื อบางรายเช่าทํานามานานกว่า 30 ปี การไม่มีสัญญาเช่า เกษตรกรบางรายก็ไม่คิดว่าเป็ นปั ญหา
เพราะว่าเช่านากันมานาน มีความเชื่อถือ ไว้ใจกัน “ไม่ได้ทาํ สัญญาเช่า เพราะเชื่ อถือกัน” แต่ก็พบว่า
เมื่อต้องมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร การไม่มีสัญญาเช่ าก็จะทําให้ชาวนาต้องยุ่งยากมากขึ้นในการ
ยืนยันสิ ทธิ์ เพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล
เกษตรกรรายหนึ่ งทํานาเช่ า 3 แปลง รวม 22 ไร่ ไม่มีสัญญาเช่าทั้ง 3 แปลง แม้วา่ จะไม่มี
สัญญาเช่ า เกษตรกรก็พยายามจ่ายค่าเช่ านาตามกําหนด หลังจากเกี่ ยวข้าวแล้วเสร็ จก็จะนําไปจ่าย
ทันที เนื่ องจากเกรงว่าเจ้าของนาจะเปลี่ยนใจให้คนอื่นเช่า หากช่วงระยะเวลาที่ตอ้ งจ่ายค่าเช่าตรง
กับช่วงที่ตอ้ งจ่ายเงินกูใ้ ห้กบั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) ชาวนาจะคุยกับเจ้าของนา
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เพื่อเอาเงินไปจ่าย ธกส.ก่อนและกูเ้ งินกลับมาเพื่อมาจ่ายค่าเช่า “ถ้าเงินไม่พอส่ ง ธกส. ก็จะขอค่าเช่า
ไปส่ งก่อน แล้วก็กคู้ ืนมาจ่ายค่าเช่า”67

4.4.6 การขึน้ ค่ าเช่ านา
การตัดสิ นใจขึ้นค่าเช่านั้น เป็ นอํานาจของเจ้าของนา พบว่าการขึ้นค่าเช่านาจะทําในช่วงที่ขา้ วมีราคา
แพง ที่เห็นชัดเจนคือ ในสมัยรัฐบาล นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชิ นวัตร เป็ นนายกรัฐมนตรี มีโครงการรับจํานําข้าว
พบว่า ค่าเช่านามีการปรับขึ้นจากเดิม ชาวนารายหนึ่ งเล่าว่า แต่เดิมนั้นค่าเช่านาอยูท่ ี่ 12 ถังต่อไร่ แต่ในช่วงที่
มีโครงการรับจํานําข้าว เจ้าของนาปรับค่าเช่าขึ้นที่ 15 ถังต่อไร่ และยังคงราคาค่าเช่าในอัตรานี้ แม้วา่ รัฐบาล
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ได้เปลี่ยนรู ปแบบการช่วยเหลือชาวนาในลักษณะของการช่วยค่าเก็บเกี่ยว และ
ราคาข้าวเปลือกในตลาดข้าวมีราคาตํ่ากว่าสมัยจํานําข้าวมากก็ตาม
ชาวนาอีกราย เคยเสี ยค่าเช่านารายปี ในอัตรา 6,000 บาทต่อปี พื้นที่นาเช่า 9 ไร่ ต่อมาในสมัยจํานํา
ข้าว เจ้าของนาได้ปรับขึ้นค่าเช่า 9,000 บาท และคงราคานี้ มาโดยตลอดถึงปั จจุบนั แม้วา่ จะไม่มีโครงการรับ
จํานําข้าวแล้วก็ตาม “ แต่ก่อนเช่ า 9 ไร่ ค่าเช่ า 6,000 บาทต่อปี ต่อมาพอจํานําข้าวค่าเช่ าขึ้น 9,000 บาทต่อปี
ค่าเช่าไม่ลด มีแต่ข้ ึน”68
ชาวนาอีกรายหนึ่ ง ทํานาที่ อ.ผักไห่ ค่าเช่าเดิมไร่ ละ 1,000 บาทต่อปี แต่ในช่วงที่ขา้ วมีราคาดีค่าเช่า
ได้ปรับขึ้นมาที่ราคาไร่ ละ 1,300 บาทต่อปี “ค่าเช่ าทีแรกไร่ ละ 1,000 บาท ต่อปี ทํากี่เที่ยวก็ได้ เดี๋ ยวนี้ เขา
ขึ้นมาไร่ ละ 1,300 บาท ตอนข้าวแพง นํ้าดี อะไรดี เขาก็ขอขึ้น”69
ซึ่ งชาวนาสะท้อนว่าค่าเช่าเมื่อขึ้นแล้ว มักจะไม่ลดลง แม้วา่ ราคาข้าวจะลดลงแล้วก็ตาม ซึ่ งถ้าชาวนา
ได้ผลผลิตข้าวตํ่ากว่าปกติ ก็ถือได้ว่าตนเองขาดทุน “ตอนข้าวเกวียนละ 5 -6 พัน ค่าเช่านาไร่ ละ 600 ตอน
จํานําข้าวค่าเช่าก็ข้ ึน ถ้าได้ขา้ ว 60-70 ถังต่อไร่ ก็ขาดทุน ถ้าได้ 80 ถังต่อไร่ ขึ้นไป ยังมีเหลือมัง่ ”70
อย่างไรก็ตาม ในบางราย เจ้าของนาเช่ าก็ยินยอมลดค่าเช่ านาให้บางส่ วนในกรณี ที่ไม่ได้ผลผลิ ต
กรณี ชาวนารายหนึ่ง ทํานา 4 ไร่ แต่รอบการผลิตนั้นได้ผลผลิตข้าวประมาณ 30 ถังต่อไร่ จากที่เคยได้ 70-80
ถังต่อไร่ เมื่อคุยกับเจ้าของนาเช่า ก็ทาํ ให้ไม่ตอ้ งจ่ายค่าเช่านาในรอบนั้น หรื อเจ้าของนาบางรายอาจจะลดค่า
เช่านาลง หากเห็นว่าแล้วว่าชาวนารายนั้นเก็บเกี่ยวข้าวได้ผลผลิตไม่ดีนกั “เขาก็มีลดค่าเช่าให้ เขาจะดูวา่ เรา
ได้ขา้ วมากน้อยด้วย”71 มีกรณี หนึ่ งที่น่าสนใจคือ เจ้าของนามีแนวโน้มที่จะลดค่าเช่ านาให้คนทํานา เพราะ
67

สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
68
สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา อ.เมือง จังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 23 ตุลาคม 2561
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ต้องการให้มีคนทํานา และดูแลแปลงนาของตน ในรายนี้ เจ้าของนามีฐานะดี เป็ นเจ้าของโรงสี ขา้ วในพื้นที่
ชาวนาผูเ้ ช่าบอกว่า “ค่าเช่านามีแต่ลดให้เรื่ อย เจ้าของนาเขากลัวนาหาย”72

4.5 สรุป
กฎหมายที่เกี่ ยวข้องกับการทํานาเช่ ามีการเปลี่ ยนแปลงไปตามบริ บททางการเมืองและเศรษฐกิ จ
ในช่วงที่โรงสร้างทางการเมืองเป็ นแบบอํานาจนิ ยม รัฐพยายามควบคุมกระบวนการควบคุมค่าเช่านา แต่ถา้
โครงสร้างทางการเมืองเป็ นแบบประชาธิ ปไตย รัฐจะลดระดับการควบคุมกระบวนการคุมค่าเช่านา รัฐไทย
พยายามที่จะควบคุ มตลาดการเช่ านาโดยการสร้ างกลไกทางราชการเพื่อนํากฎหมายไปปฏิ บตั ิ แต่มกั ไม่
ประสบความสําเร็ จมากนักเนื่ องจากเกษตรกรไม่ความรู ้ เรื่ องพระราชบัญญัติการเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม
คณะกรรมการการเช่ าที่ ดินฯ ในระดับ พื้นที่ ไ ม่เป็ นที่ รู้จกั ของชาวนา ทํา ให้ก ารขับ เคลื่ อนนโยบายไม่ มี
ประสิ ทธิ ผล ราคาค่า เช่ ามักไม่เป็ นไปตามที่ รัฐกําหนด ตลาดการเช่ านาเป็ นของเจ้าของที่ ดินซึ่ งมีอาํ นาจ
ต่อรองราคาค่าเช่าได้มากกว่าชาวนาที่ทาํ นาเช่า
จากการสัมภาษณ์ พูดคุ ยกับชาวนาที่ทาํ นาเช่ า พบว่าความสัมพันธ์ระหว่างผูเ้ ช่ ากับเจ้าของที่ ดินมี
ลักษณะเป็ นความสัมพันธ์ 2 ด้าน ด้านหนึ่ ง เจ้าของที่ดินสามารถที่จะกําหนดเงื่อนไขการเช่าได้เองโดยผูเ้ ช่า
ไม่มีอาํ นาจต่อรองทั้งที่พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรมคุม้ ครองผูเ้ ช่านา แต่ชาวนาที่ทาํ นาเช่าไม่
รู ้ สาระของ พรบ. ดังกล่ าวซึ่ งเท่ากับว่าเป็ นความเหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึ งกฎหมายอย่างหนึ่ ง อี กด้านหนึ่ ง
ชาวนาที่ทาํ นาเช่ ามีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับเจ้าของที่นาเนื่ องจากหลายคนเป็ นญาติ เป็ นเพื่อนบ้าน หรื อ
เป็ นคนที่รู้จกั เคยเห็นหน้ากัน ดังนั้นชาวนาที่ทาํ นาเช่าอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิดนี้ในการต่อรองกับเจ้าของที่
นาในบางเรื่ อง เช่น การชะลอกการขึ้นค่าเช่า การขอเช่าต่อไปอีกในระยะเวลาหนึ่ง การทํานาเช่าในพื้นที่ภาค
กลางจึงมีลกั ษณะความสัมพันธ์ที่ยึดหยุ่นได้บา้ งตามระดับความสัมพันธ์ระหว่างชาวนาที่เช่ านากับเจ้าของ
ที่ดิน
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บทที่ 5
ปัญหาการทานาเช่ าและการปรับตัวของชาวนาที่ทานาเช่ า
5.1 บทนา
บทที่ 5 นําเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลทั้งจากแบบสํารวจและการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่มกับ
ชาวนา ปั ญหาที่สําคัญอย่างหนึ่ งของชาวนาที่ทาํ นาเช่ าคือ ความไม่รู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเช่ านาและ
การเข้าไม่ถึงข้อมู ลข่าวสารนโยบายและโครงการของรั ฐบาล ทําให้เกิ ดความเหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึ งการ
ช่วยเหลือของภาครัฐ อย่างไรก็ดี ชาวนาที่ทาํ นาเช่าส่ วนหนึ่งพยายามปรับตัวเพื่อความอยูร่ อดท่ามกลางความ
ผันผวนของราคาข้าวและการเข้าไม่ถึงโครงการของรัฐบาล ส่ วนที่ 5.2 อธิ บายปั ญหาความเหลื่ อมลํ้าใน
โอกาสและการเข้าไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐของชาวนาในพื้นที่กรณี ศึกษาโดยใช้เทคนิ คทางสถิติ
อ้างอิงมาทําการวิเคราะห์ ส่ วนที่ 5.3 อธิ บายปั ญหาของชาวนาที่ทาํ นาเช่า ไม่วา่ จะเป็ นปั ญหาหนี้ สิน ปั ญหา
ไม่ได้รับข้อมูลข่าวสาร ส่ วนที่ 5.4 อธิ บายรู ปแบบการปรับตัว และส่ วนที่ 5.5 สรุ ปบทที่ 5

5.2 ปัญหาความเหลื่อมลา้ โอกาสและการเข้ าไม่ ถึงนโยบายของรัฐ
ผูว้ จิ ยั ได้ทาํ การวิเคราะห์การรับรู ้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลทั้งในอดีตและปั จจุบนั โดยใช้การ
คํานวณสถิติเชิ งพรรณนาและเทคนิ คสถิ ติเชิ งอนุ มาน จากข้อมูลแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตัวอย่าง 39 ราย
ระบุวา่ ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ส่ วนอีก 9 รายระบุวา่ มี
ความรู ้เกี่ยวกับ พรบ. ดังกล่าว สะท้อนให้เห็นว่า ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่มีความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายการเช่าที่ดิน
เลยซึ่ งมีผลต่อการทําสัญญาเช่าที่นาและความเสี ยเปรี ยบในทางกฎหมายได้ ในกรณี ของระดับความรับรู ้และ
การเข้าร่ วมโครงการลดค่าเช่านา กลุ่มตัวอย่างจํานวน 25 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบว่ามีโครงการนี้ ดว้ ยซํ้า ส่ วน 22
รายระบุวา่ ได้เข้าร่ วมโครงการดังกล่าว
ตารางที่ 5.1 แสดงสถิติเชิ งพรรณนาของความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล
พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์ โอชา โดยคําถามถามว่า “ท่านทราบว่ามีโครงการดังกล่าวหรื อไม่? และได้เข้าร่ วม
โครงการหรื อไม่ ?” (ดู รายละเอี ยดแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) โครงการช่ วยเหลื อการเก็บ เกี่ ย วและ
ปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิ น 10 ไร่ 73 เป็ นโครงการที่มีค่าเฉลี่ ยสู งที่สุด (ระดับ 0.73 จาก 2)
ส่ วนโครงการ กลุ่มตัวอย่างระบุวา่ ทราบและเข้าร่ วมโครงการ ตามมาด้วยโครงการสิ นเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลื อกมีค่าเฉลี่ ยรองลงมา (0.44 จาก 2) ส่ วนโครงการสิ นเชื่ อสร้ างยุง้ ฉางเป็ นโครงการที่มีค่าเฉลี่ ยตํ่า
ที่สุด (-0.81 จาก 2) สะท้อนให้เห็ นว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสนใจกับโครงการช่ วยเหลือการเก็บเกี่ ยวมาก
73

เป็ นมาตรการของปี การเพาะปลูกที่ 2560-61
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ที่สุด สาเหตุสําคัญที่ทาํ ให้กลุ่มตัวอย่างสนใจมาจาก 1) เป็ นโครงการที่ให้กบั ชาวนาที่ลงทะเบียนเกษตรกร
และเป็ นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2) ขั้นตอนการเข้าร่ วมโครงการ
ง่ายกว่าโครงการอื่น ๆ 3) ชาวนาได้รับการช่วยเหลือเป็ นเงินสด 4) รัฐบาลดําเนิ นโครงการนี้ มาอย่างต่อเนื่ อง
4 ปี การเพาะปลูก และ 5) รัฐบาลประชาสัมพันธ์โครงการนี้ เป็ นลําดับต้น 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 ้โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและโครงการลดค่าเช่านาภายในกลุ่มตัวอย่างชาวนาที่ทาํ นา
เช่ า เองก็ มี ค วามแตกต่ า งกันอย่า งมาก กล่ า วคื อ บางคนรู ้ ว่า มี โ ครงการและเข้า ร่ วม แต่ บ างคนไม่ รู้ ว่า มี
โครงการและไม่ได้เข้าร่ วม ทําให้ผวู ้ ิจยั ประหลาดใจกับค่าสถิติดงั กล่าวเพราะโครงการทั้งสองเป็ นโครงการ
หลักที่รัฐบาลประชาสัมพันธ์อย่างมากและมีการอ้างถึงความสําเร็ จของโครงการทั้งสองโดยเฉพาะโครงการ
ลดค่าเช่ านา กล่ าวอีกนัยหนึ่ ง มีระดับความแตกต่ างระหว่ างชาวนาผู้เช่ านาในการเข้ าถึงข้ อมูลโครงการ
ช่ วยเหลือชาวนาที่สาคัญของรั ฐบาล

ตารางที่ 5.1: สถิติระดับการรั บรู้ และเข้ าร่ วมโครงการช่ วยเหลื อชาวนาของรั ฐบาล พล.อ.
ประยุทธ์ จันทร์ โอชา
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. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล 48
0.35
นาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง 48
0.17
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก 48
0.44
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
48
-0.75

ส่ วนเบี่ ย งเบน ค่าตํ่าสุ 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
0.67

-1
-1
-1

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

48

0.73

1.48

-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 วมโครงการรั บจํานําข้าวเปลื อกและประกันราคาข้าวเปลื อกมีความ
เคียงกันมาก โดยมีค่าเฉลี่ยอยูท่ ี่ 0.96 และ 0.98 ตามลําดับ นอกจากนี้ ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานไม่สูงมากนัก
ซึ่ งสะท้อนให้เห็นว่าระดับการรับรู ้และการเข้าถึงโครงการทั้งสองมีความใกล้เคียงกันในหมู่ชาวนา กล่าวอีก
นัย หนึ่ ง ระดับ ความเหลื่ อมลํ้าในการรั บ รู ้ และเข้าถึ งโครงการทั้ง สองมี น้อยมาก ในขณะที่ ค่า เฉลี่ ย ของ
โครงการลดต้นทุนการเพาะปลูกไร่ ละ 1,000 บาท (ปี การเพาะปลูกที่ 2559-60) ค่อนข้างตํ่ากว่าโครงการรับ
จํานําข้าวเปลือกและประกันราคาเป็ นอย่างมาก ค่าส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐานค่อนข้างสู งซึ่ งสะท้อนว่ามีความ
แตกต่างในหมู่ชาวนาในการรับรู ้โครงการ ในขณะที่ กลุ่มตัวอย่างจํานวน 20 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบและไม่ได้
เข้าร่ วมโครงการไร่ ละ 1,000 บาท กลุ่มตัวอย่างจํานวนเพียง 2 และ 1 ราย ระบุวา่ ไม่ทราบและไม่ได้เข้าร่ วม
โครงการรับจํานําข้าวเปลือกและโครงการประกันราคาข้าวเปลือก

ตารางที่ 5.2: สถิติระดับการรับรู้ และเข้ าร่ วมโครงการช่ วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในอดีต
โครงการ

หน่ ว ยการ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ ย งเบน
สังเกต
มาตรฐาน
14. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่ วยค่า 48
0.17
1.0
เก็บเกี่ยว)
15. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
48
0.96
0.20
16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
48
0.98
0.14

ค่าตํ่าสุ ด ค่าสู งสุ ด
-1

1

0
0

1
1

ผูว้ ิจยั ได้ท าํ การวิ เคราะห์ ค วามสั ม พันธ์ ระหว่า งการทราบว่า มี พ ระราชบัญญัติ ก ารเช่ า ที่ ดิ นเพื่ อ
เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กับระดับการทราบและการเข้าร่ วมโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ตารางที่
5.3 แสดงความสัมพันธ์ของความรู ้เกี่ยวกับ พรบ. กับโครงการช่วยเหลือชาวนา จะเห็นได้วา่ มีบางนโยบายที่
มี ค วามแตกต่ า งกันระหว่า งชาวนาที่ รู้ พรบ. กับ ชาวนาที่ ไ ม่ รู้ พรบ. ในประเด็ นของการรั บ รู ้ โครงการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่รู้ พรบ. และรู ้โครงการนาแปลงใหญ่ ในขณะที่ ค่าเฉลี่ย
ของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้เกี่ยวกับ พรบ. การเช่าที่ดินฯ และไม่รู้เกี่ยวกับโครงการส่ งเสริ มเกษตรน่าแปลงใหญ่
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อยู่ที่ -0.15 กล่ าวอีกนัยหนึ่ ง มีความแตกต่ างระหว่ างคน 2 กลุ่มอยู่ที่ 0.37 อีกตัวอย่างหนึ่ งคื อ
โครงการปลู กพืชอาหารสัตว์เพื่อทดแทนการเพาะปลู กข้าว ค่าเฉลี่ ยของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่รู้เกี่ ยวกับ พรบ.
การเช่าที่ดิน ฯ และไม่รู้เกี่ยวกับโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์อยูท่ ี่ -0.08 ในขณะที่ ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างที่
รู ้เกี่ยวกับ พรบ. การเช่าที่ดิน ฯ และรู ้เกี่ยวกับโครงการปลูกพืชอาหารสัตว์อยูท่ ี่ 0.22 กล่ าวอีกนัยหนึ่ง มีความ
แตกต่ างระหว่ างคน 2 กลุ่มอยู่ที่ 0.14
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ตาราง 5.3: ความสั มพันธ์ เชิงพรรณนาระหว่ างความรู้ เกีย่ วกับพระราชบัญญัติการเช่ าทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กับระดับการรับรู้ และเข้ าร่ วม
โรงการช่ วยเหลือชาวนาของรัฐบาล
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

หมายเหตุ: 1. Mean เท่ากับ ค่าเฉลี่ย S.D. เท่ากับส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากับจํานวนที่ตอบคําถาม 2. นโยบายข้อที่ ... ให้อา้ งอิงจากตารางที่ 5.1
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ผูว้ ิจยั ใช้การวิเคราะห์ T-Test เพื่อวิเคราะห์ ความแตกต่า งระหว่างกลุ่ มตัวอย่างที่ รับรู ้ และเข้าร่ วม
โครงการช่ วยเหลื อชาวนากับกลุ่มตัวอย่างที่ ไม่รับรู ้ และไม่ได้เข้าร่ วมโครงการช่ วยเหลื อชาวนาโดยมีตวั แปร
อิสระคือ ทราบ/ไม่ทราบวเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ตารางที่ 5.4 แสดงผล
การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการรับรู ้ พรบ. การเช่ าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม มีอิทธิ พลอย่างมีนยั สําคัญต่อความ
แตกต่างระหว่างชาวนาที่รู้/ไม่รู้โครงการช่วยเหลือชาวนา ดังนี้








โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ วหอมมะลิคุณภาพดี
โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
โครงการสิ นเชื่อรวบรวมข้าว
โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

ชาวนาที่รับรู ้ขอ้ มูลกฎหมายมีแนวโน้มจะรับรู ้โครงการช่วยเหลือชาวนามากกว่าชาวนาที่ไม่รับรู ้
ข้อมู ลกฎหมายที่ เกี่ ยวข้องกับการอุ ดหนุ นราคาและโครงการที่ มีความซับซ้อนในการเพาะปลู ก ผูว้ ิจยั พบว่า
ชาวนาที่รับรู ้ พรบ. การเช่ าที่ดิน มีโอกาสที่จะรับรู ้ และเข้าร่ วมโครงการรับจํานําและประกันราคาข้าวเปลื อก
มากกว่าชาวนาไม่ได้รับรู ้ ขอ้ มูลกฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ งการรับรู ้ กฎหมายเป็ นปั จจัยสําคัญที่ทาํ ให้เกิ ดความ
เหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารโครงการช่ วยเหลือชาวนา ทั้งที่หน่ วยงานภาครัฐต้องทําให้ระดับการรับรู ้
ข่าวสารเกี่ยวกับโครงการช่วยเหลือชาวนาไม่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญ

ตารางที่ 5.4: ผลการวิเคราะห์ t-test (ตัวแปรตาม = การรู้ /ไม่ รู้ โครงการช่ วยเหลือชาวนา ตัวแปร
อิสระ = การรู้ /ไม่ รู้ พระราชบัญญัติการเช่ าทีด่ ินเพื่อเกษตรกรรม)
โครงการช่วยเหลือชาวนา

ค่าเฉลี่ย

1.โครงการส่ งเสริ มการใช้เมล็ดพันธุ์ขา้ ว -0.48
หอมมะลิคุณภาพดี
2. โครงการส่ งเสริ มระบบการเกษตรนา -0.27
แปลงใหญ่

ส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.85

ค่าสถิติ t (t-Statistics)

0.962

-1.95*

-3.90***
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3. โครงการส่ งเสริ มการผลิตข้าวอินทรี ย ์
4. โครงการประกันภัยข้าวนาปี
5. โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรี ย ์
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว์
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล
นาปรัง
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด เช่น ปอเทือง
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขาย
ข้าวเปลือก
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเกี่ยวและ
ปรับปรุ งคุณภาพ ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
14. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเกี่ยว)
15. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

-0.25
0.13
-0.43
-0.21
0.17

1.04
1.10
1.165
1.05
1.08

-1.63*
0.79
-2.60**
-1.37
1.07

-0.02
0.25

1.21
1.08

-0.12
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***

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

ในส่ วนของความเห็นของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการช่วยเหลือชาวนา ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การวิเคราะห์ดว้ ยสถิ ติ
เชิ งพรรณนา ตารางที่ 5.5 แสดงสถิ ติพรรณนาของความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อโครงการช่ วยเหลื อของ
รัฐบาลปั จจุบนั และอดีต โครงการที่กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด คือ โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
และโครงการช่ วยเหลื อการเก็บเกี่ ยวซึ่ งได้คะแนนค่าเฉลี่ ย 1.77 และ 1.59 ตามลําดับ ส่ วนโครงการสิ นเชื่ อ
รวบรวมข้าวและโครงการเชื่ อมโยงตลาดข้าวอิ นทรี ย ์เป็ นโครงการที่ กลุ่ ม ตัวอย่า งพึ ง พอใจน้อยที่ สุ ดโดยมี
ค่าเฉลี่ยที่ 0.38 และ 0.45 ตามลําดับ แสดงให้เห็นว่าชาวนามีความพึงพอใจในนโยบายที่ช่วยลดต้นทุนการเก็บ
เกี่ ยวและราคา สอดคล้องกับความคิ ดเห็ นของชาวนาในการสัมภาษณ์ ซ่ ึ งอยากให้รัฐบาลช่ วยเหลื อพยุงราคา
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ข้าวเปลื อกให้สูงขึ้ น ส่ วนโรงการสิ นเชื่ อรวบรวมข้าวและโครงการเชื่ อมโยงตลาดไม่ได้รับความนิ ยมในหมู่
ชาวนาเพราะชาวนาภาคกลางมักจะขายข้าวเปลื อกทันที จึ งไม่ตอ้ งการสิ นเชื่ อในการรวบรวมข้าว ในขณะที่
ชาวนาส่ วนใหญ่ไม่อยากปลูกข้าวอินทรี ยเ์ พราะกลัวเรื่ องต้นทุนสู งแต่ผลผลิตตํ่า
ตารางที่ 5.5: สถิติพรรณนาความพึงพอใจในโครงการช่ วยเหลือชาวนา
โครงการช่วยเหลือชาวนา

หน่วยการ ค่าเฉลี่ย
สังเกต

ส่ วนเบี่ยงเบน ค่าตํ่าสุ 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
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13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง

13

0.77

0.44

0

1

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

26

1.54

0.58

0

2

46

1.52

0.547

0

1

16. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

47

1.77

0.43

1

2

ทีม่ า: คํานวณโดยผูเ้ ขียน

5.3 อธิบายปัญหาของทานาเช่ า
5.3.1 หนีส้ ิ นคนทานาเช่ า
ส่ วนใหญ่ของชาวนากลุ่มตัวอย่างที่ทาํ การศึกษาทั้ง 3 พื้นที่ มีหนี้ สิน โดยมีท้ งั หนี้ สินกับธนาคารเพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์ การเกษตร หนี้ สินกับสหกรณ์ การเกษตร หนี้ สินกับธนาคารหรื อสถาบันการเงินอื่น ๆ
หนี้กบั ร้านค้าเอกชน หนี้นอกระบบ รวมทั้งหนี้สินกับญาติพี่นอ้ ง ซึ่ งที่มาของหนี้สินนั้นแตกต่างกันไป แต่หลักๆ
คือหนี้สินอันเกิดจากการทําการเกษตร เช่นการซื้ อปั จจัยการผลิต ปุ๋ ย ยา ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยงั มีหนี้ สินจากการซื้ อ
หรื อกูเ้ งินมาสร้างบ้าน หนี้สินจากการศึกษาของบุตร เกษตรกรบางรายอยูใ่ นสถานะที่ไม่สามารถส่ งต้น ส่ งดอก
ให้กบั เจ้าหนี้ได้แล้ว และบางรายมีการประกาศขายที่นาของตนเองเพื่อนําเงินมาใช้หนี้
กรณี หนี้สินที่เกิดจากการทําการเกษตรของชาวนารายหนึ่ ง ชาวนารายนี้ สามีอายุ 68 ปี ภรรยาอายุ 60 ปี
หลังจากแต่งงานอยูด่ ว้ ยกันก็ทาํ นาและรับจ้างทัว่ ไป ภรรยายังทําขนมขายเป็ นครั้งคราว ตามแต่ที่จะมีคนสั่งซื้ อ
ปั จจุบนั ครอบครัวนี้ มีหนี้ สินกับสหกรณ์การเกษตรประมาณ 500,000 บาท สาเหตุของการเป็ นหนี้ เริ่ มจาก ในปี
2540 ได้กู้เงิ นจากสหกรณ์ การเกษตร โดยนําที่ ดินเป็ นหลักทรั พย์ค้ าํ ประกันจํานวน 5 ไร่ วงเงิ นกู้ครั้ งแรก
130,000 บาท เพื่อนําเงินมาทําไร่ ออ้ ย มีญาติเป็ นผูต้ ดั อ้อยขายให้กบั โรงงาน เมื่อขายอ้อยแล้ว กลับพบว่าญาติ
รายนั้นไม่ได้มีการจ่ายเงิ นค่าอ้อยคืนให้กบั ตนเอง ทําให้ตกอยู่ในภาวะหนี้ หลังจากนั้นชาวนารายนี้ ก็พยายาม
ทยอยจ่ายหนี้ คืน แต่ก็ยงั ไม่สามารถปลดหนี้ ได้ ชาวนารายนี้ เล่าว่า ในสมัยรัฐบาลมีโครงการจํานําข้าว สามารถ
ลดหนี้ลงได้เหลือประมาณ แสนกว่าบาท แต่ในช่วงนั้น ลูกชายต้องการลงทุนเปิ ดร้านขายโทรศัพท์มือถือ จึงนํา
เงินจํานวนหนึ่งไปลงทุนให้กบั ลูกชาย ซึ่ งต่อมาร้านของลูกขายไม่ดี ขาดทุน และปิ ดร้านไปในที่สุด
นอกจากไม่สามารถส่ งเงินต้นได้แล้ว ชาวนารายนี้ยงั ไม่สามารถส่ งดอกได้เลยเป็ นเวลา 4 ปี มาแล้ว
จนปั จจุบนั มีจดหมายจากสหกรณ์การเกษตรแจ้งว่ามียอดดอกเบี้ยที่ตอ้ งชําระเป็ นเงิน 80,000 บาท ซึ่ งชาวนา
รายนี้ได้ตดั สิ นใจประกาศแบ่งขายที่นา 1 ไร่ ในราคา 500,000 บาท แต่ปัจจุบนั ก็ยงั ไม่มีผมู ้ าซื้ อ “หนี้ สหกรณ์ยงั
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ไม่ได้จ่ายเลย เงิ นดอก 80,000 บาท เขาให้จ่ายช่ วง 10 กย.-10 ตค. จะเอาที่ ไหนจ่าย ไม่ได้จ่ายมา 4 ปี แล้ว
อยากจะแบ่งขายนาใช้หนี้ จะขายไร่ ละ 500,000”74
นอกจากหนี้สินก้อนใหญ่กบั สหกรณ์การเกษตรแล้ว ครอบครัวนี้ ยงั มีหนี้ สินกับญาติๆ จากการกูย้ ืมเพื่อ
นํามาลงทุนให้ลูกชายเลี้ยงเป็ ดไข่ จํานวนเงิน 70,000 ซึ่ งชําระหนี้ งวดหนี้ หมดแล้ว และยังมีหนี้ ที่ยืมญาติรายอื่น
ๆ อีก ประมาณ 25,000 และยังชําระไม่หมด นอกจากนี้ ในช่ วงปี ที่เกิดภาวะแล้ง 2558/59 ไม่สามารถทํานาได้
เพราะไม่มีน้ าํ ทําให้ครอบครัวนี้ ตอ้ งไปกูเ้ งิ นนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 10 เพื่อนํามาใช้จ่ายในครอบครัว และ
สามีที่เป็ นหัวหน้าครอบครัวต้องไปรับจ้างนอกพื้นที่ เป็ นเวลาหลายเดือน
ครอบครัวชาวนารายนี้ ยงั ซื้ อปุ๋ ยสําหรับใส่ ในนาข้าวผ่านระบบเงิ นเชื่ ออี กด้วย โดยเชื่ อปุ๋ ยจากญาติ ที่
นํามาขายให้ แต่ก็พบว่าเป็ นปุ๋ ยที่ไม่ได้มาตรฐาน ไม่มีคุณภาพ เมื่อใส่ ในนาแล้วข้าวก็ไม่งาม ไม่ได้ผลผลิต พื้นที่
นา 18 ไร่ ได้ผลผลิตข้าวเพียง 8 ตันเท่านั้น “ปี กลายเขามาหลอกขายปุ๋ ยด้วย ตราแพะ ซื้ อมาผสมปุ๋ ยสู ตร 15-15
หว่านแล้วข้าวไม่พงุ่ ดินแข็ง ญาติกนั เอามาขาย บอกว่าปุ๋ ยดี เอาสิ ลูกละ 580 หน้านึ งมาเก็บค่าปุ๋ ย เอาเดือน พค.
เก็บเดือน สค. ได้หนเดียว ไม่มาอีกเลย”75
ในกรณี การซื้ อเงินเชื่ อ ยิ่งทําให้ราคาของปั จจัยการผลิตมีราคาสู งกว่าราคาปกติ และชาวนาต้องเป็ นผูท้ ี่
จ่ายแพงขึ้น ครอบครัวชาวนารายหนึ่ ง ซื้ อปุ๋ ยจากสหกรณ์การเกษตรในระบบเงินเชื่ อ เสี ยดอกเบี้ยร้อยละ 3 บาท
ต่อเดือน ซึ่ งครอบครัวนี้ จะซื้ อในล็อต ขนาดใหญ่ และนํามาแบ่งขายให้กบั เพื่อนบ้านหรื อญาติที่อยูใ่ กล้กนั ใน
ส่ วนของ ยากําจัดศัตรู พืช ชาวนาส่ วนหนึ่งจะซื้ อเงินเชื่ อจากร้านค้า โดยเสี ยดอกร้อยละ 3 บาทต่อเดือน หลังจาก
เกี่ยวข้าวเสร็ จแต่ละครั้งก็จะนําเงินไปจ่ายให้กบั ร้านค้า
หนี้ สินของชาวนาอี กรายหนึ่ ง ประมาณ 330,000 บาท ซึ่ งเป็ นหนี้ ที่กู้ญาติ มาทํานาจํานวน 135,000
บาท หนี้ จากการเชื่ อปุ๋ ยมาหว่านข้าว 15,000 และหนี้ งวดรถกระบะ ที่ซ้ื อในช่วงโครงการรถคันแรก 180,000
บาท ซึ่งชาวนารายนี้ได้ทาํ การรี ไฟแนนซ์ไปแล้วรอบหนึ่ง เพื่อลดวงเงินที่ตอ้ งชําระในแต่ละงวดลง เนื่ องจากไม่
สามารถชําระค่างวดที่สูงในแต่ละเดือนได้ จากเดิมยอดชําระคงเหลือเพียง 1 ปี แต่ได้ขยายเป็ น 3 ปี ซึ่ งชาวนาราย
นี้ใช้เงินรายได้จากการเป็ นลูกจ้างประจําส่ งงวดรถ76
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ชาวนารายนี้มีหนี้จากการกูซ้ ้ื อรถมอเตอร์ ไซค์ที่ได้มาจากการที่ญาติยกรถและหนี้ ที่ตอ้ งผ่อนส่ ง ธนาคาร
ให้ดว้ ย หนี้ กอ้ นนี้ ได้ผอ่ นชําระเสร็ จสิ้ นเมื่อช่ วงปลายปี 2561 ที่ผ่านมา โดยใช้เงิ นจากการขายข้าวในแต่ละปี
ผ่อนส่ ง ที่มาที่ไปของหนี้มาจากการที่ญาติเป็ นลูกค้าของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.) และได้ซ้ื อรถ
มอเตอร์ ไซค์ผา่ นสิ นเชื่ อของธนาคาร แต่ปรากฏว่าญาติไม่สามารถส่ งงวดได้ และยกให้ชาวนารายนี้ เป็ นคนส่ ง
งวดต่อ ทําให้มีภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้เพราะเป็ นรถของญาติที่สนิทกัน
การมีหนี้สินกับธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ของชาวนาเช่า อาจจะหมายถึงการมีเครดิตที่ดีก็ได้ และ
อาจจะได้รับข้อเสนอสิ นเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคาร กรณี ของชาวนารายหนึ่ ง เป็ นลูกค้าดีเด่นของธกส. ซึ่ งหนี้ ที่
ชาวนารายนี้ กูม้ ีท้ งั หนี้ ระยะยาว วงเงิน 200,000 กว่าบาทโดยประมาณ และหนี้ จากการกูร้ ะยะสั้น 50,000 บาท
ชาวนารายนี้ มกั จะได้รับเอกสารเสนอสิ นเชื่ อให้เงิ นกูจ้ ากธนาคาร ในแต่ละปี แต่เขาบอกว่า จะดู ความสามารถ
ของตนเองในการชําระหนี้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด เช่น เคยมีเอกสารจากธนาคารเสนอให้กูเ้ ร่ งด่วน 100,000 บาท
แต่เขาตัดสิ นใจกูเ้ พียง 50,000 บาท เพราะกลัวว่าจะเป็ นหนี้ เยอะ “บางทีก็มีหนังสื อมาให้ไปกู้ เขาให้แสนนึ ง เรา
ก็ เอาแค่ ห้ า หมื่ น เราไม่ เ อา เป็ นหนี้ เยอะ เราจะดู ว่า เรามี ใ ห้ เขารึ เ ปล่ า ” ซึ่ ง ชาวนารายนี้ บอกว่า การกู้ที่ ใ ช้
หลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน ทําให้มีโอกาสในการกูไ้ ด้มากขึ้น “ถ้าใช้หลักทรัพย์ค้ าํ จะกู้ เขาให้กตู้ ะพึด”77
ชาวนารายนี้ ทาํ นาเช่ารวมประมาณ 57 ไร่ มีท้ งั หมด 3 แปลง ทั้งเช่าญาติ และเช่าจากคนกรุ งเทพฯ เคย
ผ่านการกูเ้ งินจาก ธกส. มาหลายครั้ง และสามารถชําระได้ตามกําหนดแล้ว 2 ครั้ง ครั้งแรก คือพ่อของตนเองกู้
เพื่อนําเงิ นมาซื้ อที่ดินปลู กบ้าน วงเงิ น 20,000 บาท แต่ชาวนารายนี้ เป็ นผูช้ าํ ระเงิ น ในเวลานั้นยังทํานาของ
ตนเองไม่กี่ไร่ และรับจ้างแบกข้าวสารกับรถเกี่ยวข้าว รายได้ยงั ไม่มากนัก ในปี ที่น้ าํ ท่วมหนัก ไม่ได้ขา้ ว ชาวนา
รายนี้ ตอ้ งขายรถมอเตอร์ ไซค์ของตนเองเพื่อนําเงิ นไปชําระหนี้ ธนาคาร ต่อมาหลังจากนั้นเขามีโอกาสได้เป็ น
นายหน้าขายที่ดิน จึงพอมีเงินชําระงวดจนหมดได้
การกูค้ รั้งต่อมาเป็ นการกูเ้ พื่อนําเงินมาปลูกบ้าน โดยนําที่ดินของตนเอง 9 ไร่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน
ซึ่ งปั จจุบนั ได้ชาํ ระหนี้จนหมดแล้ว ในด้านของปั จจัยการผลิต ชาวนารายได้ ได้กูเ้ งินจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อ
นําเงินมาซื้ อ ปุ๋ ยเคมี โดยเป็ นการก็ในลักษณะของกลุ่มสมาชิ ก วงเงินกูท้ ี่เขาได้รับคือ 50,000 บาท ดอกเบี้ยร้อย
ละ 9 และเขาได้นาํ เงินจํานวน 30,000 บาท ไปซื้ อปุ๋ ยไว้จาํ นวน 2 ตัน และคงเหลือเป็ นเงินสดไว้ 20,000 บาท
สําหรับเป็ นค่าใช้จ่ายในครอบครัว
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ในกรณี ที่ชาวนาเช่าไม่มีหลักทรัพย์เป็ นที่ดินของตนเอง แต่มีทรัพย์สินคือรถกระบะ ในช่วงที่เงินลงทุน
ทํานาไม่เพียงพอ ชาวนารายนี้ก็ได้นาํ รถกระบะของตนเอง 2 คัน ไปเข้าไฟแนนซ์ เพื่อนําเงินมาหมุนเวียนทํานา
ชาวนารายนี้ทาํ นาเช่า 60 ไร่ ไม่มีที่นาของตนเอง ต้นทุนการทํานาประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ มีท้ งั ทําเองและจ้าง
บางส่ วน
การมีหนี้ สินของคนทํานาเช่า ที่ไม่ได้เป็ นหนี้ ในภาคเกษตร แต่เมื่อเข้ามาอยูใ่ นภาคเกษตรและมีรายได้
หลักมาจากการขายสิ นค้าทางการเกษตร ก็น่าสนใจว่าจะมีทางออกในเรื่ องของหนี้ สินอย่างไร กรณี ชาวนาราย
หนึ่งอายุ 40 ปี ก่อนหน้านี้ เคยทําอาชี พอิสระเปิ ดร้านซ่ อมคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบนั ปิ ดกิจการแล้ว เพราะกลับมา
ดู แลแม่ที่ป่วยไม่สบาย พร้ อมกับทํานาไปด้วย มี นาเช่ า 15 ไร่ และนาตนเองอี ก 15 ไร่ ในช่ วงที่ยงั เปิ ดร้ าน
คอมพิวเตอร์ ชาวนารายนี้ ได้กูเ้ งิ นซื้ ออาคารพาณิ ชย์ 1 ห้อง เพื่อทําร้ านของตนเอง และต้องส่ งงวดเดื อนละ
11,000 บาท มีระยะเวลาที่ตอ้ งส่ งงวดประมาณ 15 ปี นอกจากนี้ ยงั มีหนี้ จากรถกระบะที่ตอ้ งส่ งงวดอีกเดือนละ
7,000 บาท และชาวนารายนี้ ยงั ได้กูเ้ งินจาก ธกส. โดยใช้ที่ดิน 12 ไร่ เป็ นหลักทรัพย์ค้ าํ ประกัน โดยมีวงเงิ น
ชําระรายปี ปี ละ 60,000 บาท จากหนี้ สินของครอบครัวชาวนาเช่ารายนี้ นับว่าค่อนข้างสู งเมื่อเทียบกับรายได้
ของครัวเรื อนที่มาจากการทําเกษตรเพียงอย่างเดียว คือทํานา และปลูกผักสวนครัวขายในตลาดของชุ มชน เมื่อ
ถามว่ า มี ค วามสนใจที่ จ ะกลับ ไปเปิ ดร้ า นคอมพิ ว เตอร์ ห รื อ ไม่ ชาวนารายนี้ ตอบว่ า ปั จ จุ บ ัน เทคโนโลยี
เปลี่ ย นแปลงเร็ วมาก คนส่ วนใหญ่ มี มื อถื อใช้งานแล้ว และการลงทุ นเปิ ดร้ านต้องใช้เงิ นลงทุ นสู ง ในเรื่ อง
อุปกรณ์ ในร้ าน รวมทั้งต้องปรับเปลี่ ยนซอฟท์แวร์ ใหม่มีความทันสมัยอยู่เสมอ ซึ่ งต้องใช้เงิ นลงทุนเพิ่มขึ้นอีก
เช่นกัน จึงจะสามารถแข่งขันได้
ผลผลิ ตการเกษตรที่ตอ้ งขึ้นอยู่กบั สภาพดิ นฟ้ าอากาศ ก็เป็ นความเสี่ ยงที่เกษตรกรต้องเจอ เกษตรกรนาเช่ า
รายหนึ่ง ในปี ที่ประสบภาวะภัยแล้งหนัก ผลผลิตข้าวได้ต่าํ กว่าปกติมาก ต้องกูเ้ งินนอกระบบดอกเบี้ยร้อยละ 2
บาทต่อเดือน เพื่อนํามาเป็ นค่าใช้จ่ายการศึกษาของลูก โดยมียอดเงินกูน้ อกระบบประมาณ 450,000 บาท และไม่
สามารถชําระเงินกูย้ อดนี้ ได้ นอกจากนั้นเกษตรกรรายนี้ ยงั มีหนี้ กบั สหกรณ์การเกษตรเป็ นจํานวนเงิน 1 ล้าน
บาท ซึ่ งความสามารถในการชําระหนี้ อยูใ่ นระดับที่ส่งดอกเบี้ยได้เท่านั้น และเพิ่งส่ งดอกเบี้ยประมาณ 80,000
บาท เนื่ องจากกลัวว่าหากไม่ส่งดอกเบี้ย จะถูกนําที่ดินแปลงที่ค้ าํ ประกันไปขายทอดตลาด และเกษตรกรยังได้
ประกาศขายที่นาแปลงหนึ่งจํานวน 8 ไร่ นาแปลงนี้มีทาํ เลใกล้กบั คลองทิ้งนํ้า และเป็ นกรรมสิ ทธิ์ ของฝ่ ายภรรยา
“มีหนี้สหกรณ์อีกล้านนึง ปี นี้ได้ส่งสหกรณ์ไป 80,000 เขาว่าถ้าไม่ส่ง เขาจะขายทอดตลาด เลยส่ งเขา”78

5.3.2 ชาวนาเช่ ากับปั ญหาการเข้ าถึงโครงการช่ วยเหลือของรั ฐบาล
78

สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา อ.ผักไห่ จังหวัดพระนครศรี อยุธยา วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561

147

การศึกษาพบว่า ชาวนาทั้ง 3 พื้นที่ ได้เข้าร่ วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลที่เป็ นนโยบายหลักของแต่
ละรัฐบาล ได้แก่ โครงการประกันราคาข้าว โครงการรับจํานําข้าวเปลือก และโครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยว
และปรับปรุ งสภาพข้าว ที่ดาํ เนินการในรัฐบาล พลเอก ประยุ ทธ์ จันทร์ โอชา นอกจากนี้ ยงั มีโครงการอื่นๆ ที่
ดําเนินการในแต่ละพื้นที่ เช่น โครงการปลูกพืชบํารุ งดิน โครงการลดค่าเช่านา และบางโครงการที่ไม่มีในพื้นที่
แต่ชาวนาได้สะท้อนถึ งปั ญหาของการดําเนิ นโครงการ เช่ น โครงการปลู กข้าวโพดหลังนา ทั้งนี้ บางโครงการ
แม้วา่ จะมีนโยบายดําเนินการ แต่ก็พบว่าไม่ได้มีการดําเนินงานในพื้นที่ และบางโครงการชาวนาตัดสิ นใจที่จะไม่
เข้าร่ วม เนื่องจากเห็นว่าไม่สามารถดําเนินการได้
โครงการที่ดาํ เนินการไปแล้วในอดีต สองโครงการ คือ โครงการประกันรายได้เกษตรกร และโครงการ
รับจํานําข้าวเปลือก ซึ่ งทั้งสองโครงการต่างก็มีเกณฑ์ปฏิบตั ิในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับชาวนาคล้ายคลึงกัน เช่น การ
กําหนดให้มีการขึ้นทะเบียนในแต่ละรอบการผลิ ต การทําประชาคม การจํากัดปริ มาณข้าวหรื อจํากัดวงเงิ นที่
สนับสนุน การกําหนดโรงสี ที่เข้าร่ วมในโครงการ เป็ นต้น
สําหรับชาวนาเช่า ในช่วงดําเนินการทั้งสองโครงการ ชาวนาต้องไปขึ้นทะเบียนเกษตรกร โดยใช้สัญญา
เช่า สําเนาโฉนดแปลงนาเช่ า สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของนา พบว่า เจ้าของนาเช่ าบางรายให้เอกสารเพียงบาง
รายการเท่านั้น เช่ น สําเนาบัตรประชาชน สําเนาโฉนด แต่ไม่มีการเขียนสัญญาเช่ า ซึ่ งกรณี น้ ี ชาวนาต้องให้
ชาวนาข้างเคียงเป็ นผูร้ ับรองสิ ทธิ์ ให้
นอกจากนี้เจ้าของนาเช่าบางรายก็ขอที่จะเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนเกษตรกรเอง โดยไม่ให้สิทธิ์ ชาวนาเช่า “นา
เช่า 22 ไร่ ขึ้นทะเบียน 10 ไร่ อีก 10 ไร่ เจ้าของนาบอกขอขึ้นเอง”79
ในช่ วงการดําเนิ นโครงการประกันรายได้เกษตรกร ซึ่ งเป็ นการจ่ายเงิ นส่ วนต่างของราคาข้าว หรื อที่
ชาวบ้านเรี ยกว่า “เงินตาม” เงินจะถูกโอนเข้าบัญชี ธนาคารของชาวนาโดยตรง เกณฑ์ที่สําคัญประการหนึ่งใน
โครงการนี้ คือกําหนดจ่ายเงินส่ วนต่างที่ขา้ วไม่เกิน 25 ตัน ในกรณี ที่ชาวนาเช่าทํานาหลายแปลง มีพ้ืนที่นาเช่ า
มาก พบว่าบางรายจะให้ญาติหรื อคนอื่นในครอบครัวเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนด้วย
ในช่ วงโครงการรับจํานําข้าวก็เช่ นกัน เนื่ องจากมีการจํากัดวงเงิน ทําให้ชาวนาเช่าบางรายตัดสิ นใจให้
ญาติหรื อคนอื่นในครอบครัวเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนแทน แต่ก็พบว่ามีความเสี่ ยงที่จะไม่ได้เงิ นด้วยเช่นกัน หากญาติ
หรื อคนที่ข้ ึนทะเบียนแทนไม่จ่ายเงิ นคื นให้กบั ตนเอง “ตอนจํานํา อีห่าน รับฝากแล้วเชิ ด ฟ้ องใครก็ไม่ได้ ติ ด
คุก”80
สัมภาษณ์ชาวนาผู้เช่านา (2) อ.สรรคบุรี จังหวัดชัยนาท วันที่ 25 ตุลาคม 2561
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การให้ญาติหรื อคนอื่นในครอบครัวเป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนแทน นั้นยังมีต่อเนื่ องมาจนถึ งในช่ วง โครงการ
ช่วยเหลื อค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งสภาพข้าว เนื่ องจากชาวนาเห็ นว่าวงเงิ นที่ได้น้ นั จํากัด ดังที่ชาวนารายหนึ่ ง
สะท้อนว่า “ช่วงที่ให้ไม่เกิน 10 ไร่ พ่อแม่ลูกก็แยกบ้านกัน ย้ายบ้านไปอยูบ่ า้ นคนโน้น คนนี้ เพราะว่ามันได้นอ้ ย
ถ้าได้เพิ่มจากที่ช่วย 10 ไร่ ก็จะดีนิดนึง”81
อย่างไรก็ตาม การขึ้นทะเบียนเกษตรกรในแต่ละครั้งของการดําเนิ นโครงการของรัฐบาลพบว่า การให้
ข้อมูลระหว่างชาวนาและเจ้าหน้าที่ ของรัฐในระดับปฏิ บตั ิ การยังมีความลักลัน่ กันในแต่ละพื้นที่ เช่ น ในบาง
พื้นที่ ชาวนาไม่ทราบว่าจะมีการขึ้นทะเบียนเกษตรกรเมื่อไหร่ พื้นที่ของตนเองมีการดําเนิ นงานไปแล้วหรื อว่ายัง
ไม่ได้ดาํ เนิ นโครงการ พื้นที่ตาํ บลติดต่อกัน บางตําบลอาจจะมีการประชาคมแล้วเสร็ จไปแล้ว แต่อีกตําบลที่มี
พื้นที่ติดกันยังไม่มีการประชาคม ดังนี้เป็ นต้น
แต่ผใู ้ หญ่บา้ นของบางพื้นที่มีการประกาศแจ้งชาวบ้านเป็ นระยะ เช่น ช่วงเวลาที่น้ าํ จะท่วมข้าว เตือนให้
ชาวนาต้องเร่ งเก็บเกี่ยว รวมทั้งแจ้งว่ามีเงินโอนเข้าบัญชี หรื อยัง “ในหมู่บา้ นจะมีแจ้งข่าวนํ้ามาแล้วนะ ให้เกี่ยว
ข้าว ที่บางปลาม้ามีการแจ้งล่วงหน้าตลอด ทําให้ชาวนาเกี่ยวทัน แต่ที่นี่เงียบ”82
ชาวนาบางรายสะท้อนว่า การที่ตนเองไม่ใช่ ฐานเสี ยงของกลุ่มการเมืองในท้องถิ่น ก็ทาํ ให้ ไม่สามารถ
เข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้อย่างเท่าเทียมกัน ซึ่ งชาวนาก็ได้พยายามที่จะเข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ ดว้ ยการใช้การโทรศัพท์
สอบถามกับผูใ้ หญ่บา้ น ที่รับผิดชอบพื้นที่ในหมู่ของตนเองโดยตรง หรื อชาวนาบางรายก็จะใช้ความสนิ ทสนม
เข้าถึงเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ เพื่อให้สามารถเข้าถึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับตนเองได้
การขึ้นทะเบียนเกษตรกรแต่ละครั้ง ชาวนาต้องยื่นเอกสารประกอบหลายรายการ บางรายถ้าเอกสารไม่
ครบก็ตอ้ งตามเอกสารให้ครบ มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได้ “ชาวบ้านวิง่ ไม่รู้กี่รอบ เกษตรสั่งอะไรก็ตอ้ งหาให้ได้
ถ่ายรู ป เขียนสัญญาเช่า ผูน้ าํ เซ็นรับรอง สําเนาโฉนด สําเนาบัตรประชาชนคนให้เช่า เอาละเอียดยิบ”83
ในช่วงโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งสภาพข้าว ชาวนารายหนึ่ งพบว่า เกณฑ์ที่กาํ หนดไว้
รายละ ไม่เกิน 10 ไร่ น้ นั เป็ นปั ญหา เนื่ องจาก ชาวนารายนี้ ทาํ นาเช่า 2 แปลง โดยแปลงแรก 8 ไร่ มีเอกสารครบ
แต่พ้ืนที่นอ้ ยกว่า 10 ไร่ ซึ่ งเจ้าหน้าที่เกษตร จะขึ้นทะเบียนแปลงดังกล่าวนี้ แต่ชาวนารายนี้ ตอ้ งการที่จะใช้สิทธิ์
ตามเกณฑ์คือ 10 ไร่ ในขณะที่นาแปลงที่สองนั้นพื้นที่ 10 ไร่ แต่ไม่มีสัญญาเช่าเพราะเจ้าของนาไม่ตอ้ งการทํา
สัญญาเช่า และชาวนาต้องการที่จะขึ้นทะเบียนโดยใช้แปลงนี้ ซึ่ งในที่สุด ชาวนาก็สามารถขึ้นทะเบียนได้โดยใช้
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สําเนาบัตรประชาชนเจ้าของนาแทนสัญญาเช่ า “เกษตรจะไม่ให้ข้ ึน เพราะไม่ได้ทาํ สัญญาเช่ า เราทําจริ ง ทําไม
ขึ้นไม่ได้ ก็เจ้าของนาเขาไม่ทาํ สัญญาเช่าให้” และ “เกษตรจะให้เราขึ้นแค่แปลงนี้ แต่เราไม่ยอม ขอขึ้นแปลง 10
ไร่ เพราะว่ามันครบ ไม่ง้ นั ขาดทุน”84
สําหรั บความพอใจของชาวต่อโครงการของรั ฐบาลที่ผ่านมา ชาวนาส่ วนใหญ่ พอใจในโครงการรับ
จํานําข้าว เนื่องจากสามารถขายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้น มีรายได้มากขึ้น ชาวนาหลายรายในช่วงเวลานั้นสามารถ
นําเงิ นมาลงทุ นเพื่อซื้ อปั จจัยการผลิ ตของตนเอง เช่ น ซื้ อรถไถนาที่ มีกาํ ลังเครื่ องที่ แรงขึ้ น สามารถนําไปใช้
รับจ้างทําเทือก เป็ นรายได้เสริ มอีกทางหนึ่ง ซื้ อรถอีแต๋ น คันใหญ่ข้ ึน สําหรับบรรทุกรถไถนาออกไปรับจ้าง “อี
แต๋ นเก่า คันเล็กนิ ดเดียว มันขนรถไถไม่ได้ มันเล็ก คันใหม่ใช้ขนรถไถไปนา ขนไปทีเดียว 2 คัน ท่อนํ้ากับขลุบ
ก็ไปได้หมด”85
นอกจากนี้ชาวนายังได้สะท้อนถึงการดําเนิ นโครงการของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์ โอชา ในด้าน
การเกษตรด้วยว่า ในบางโครงการชาวนาเช่ าไม่สามารถเข้าร่ วมได้ เช่ น การปลู กข้าวโพดหลังนาเนื่ องจากใน
สัญญาเช่ าระบุ ไว้ว่าเพื่อการทํานา นอกจากนี้ ในบางพื้นที่ ยงั มี สภาพเป็ นพื้นที่ ลุ่ม ไม่เหมาะสําหรั บการปลู ก
ข้าวโพดซึ่ งเป็ นพืชไร่ ไม่ตอ้ งการนํ้าท่วมขัง ชาวนาเช่าบางรายเห็นว่า การใช้พ้ืนที่นาเช่า เพื่อปลู กผัก หรื อไม้
ผล ก็ไม่สามารถทําได้ เพราะหากจะต้องมีการขุด ปรับพื้นที่ เจ้าของนาเช่าจะไม่ยนิ ยอม
โครงการนาแปลงใหญ่ ในบางพื้นที่ เช่นที่สุพรรณบุรี ชาวนารับทราบข้อมูลว่า การจะเข้ากลุ่มนาแปลง
ใหญ่ได้ เป็ นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร และปั จจุบนั มีกลุ่มที่ดาํ เนินการอยูแ่ ล้วคนละพื้นที่ และไม่มีโครงการมา
ในพื้นที่ของตน นอกจากนี้ ชาวนารายหนึ่งสะท้อนว่า ในกลุ่มนาแปลงงใหญ่เมื่อต้องการกูเ้ งิน จะเป็ นการให้
สมาชิกในกลุ่มช่วยคํ้าประกัน ซึ่ งชาวนารายนี้ เห็นว่า คนที่ทาํ นาน้อยกว่าไม่ตอ้ งการที่จะคํ้าประกันให้กบั คนที่ทาํ
นามากกว่า นอกจากนี้ยงั ต้องเข้าร่ วมการประชุมเป็ นระยะ ซึ่ งชาวนารายหนึ่งเห็นว่า ตนเองไม่สะดวกที่จะไป
ประชุมบ่อย ๆ “นาแปลงใหญ่ไม่อยากไปวุน่ วายกับเขา เดี๋ยวประชุม เดี๋ยวนัน่ นี่ เงินทองเราก็ไม่มี จะไปกับเขาก็
กระไร”
ในบางโครงการที่เป็ นลักษณะของกรให้สินเชื่ อ เช่น โครงการสิ นเชื่ อ ชะลอการขายข้าวเปลือก ชาวนา
เช่ารายหนึ่งเห็นว่า มีความยุง่ ยาก และใช้เวลานาน เพราะต้องรอให้ราคาข้าวสู งขึ้นจึงจะสามารถขายข้าวได้
โครงการที่ชาวนาเช่าสนใจเข้าร่ วมบางโครงการเช่น โครงการปลูกพืชปุ๋ ยสด ชาวนาที่เข้าร่ วมโครงการ
จะได้รับเงินสนับสนุ น ค่าไถเตรี ยมดินและค่าไถกลบ ไร่ ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ พบว่า ในพื้นที่ศึกษา ที่
อ้ างแล้ ว
85
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สุ พรรณบุรี ชาวนารายหนึ่ง สนใจ และได้มีการปลูกถัว่ เขียวในแปลงของตนเองจํานวน 7 ไร่ แต่ทา้ ยที่สุดไม่ได้
เงิ นสนับ สนุ น เนื่ องจากโครงการที่ เข้า มาในพื้ นที่ มี ก ารจํา กัดจํา นวนผูเ้ ข้า ร่ วมโครงการ ชาวนารายนี้ ไ ม่ ไ ด้
ลงทะเบี ยน อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ บ อกว่าคนที่ ได้เข้าโครงการนี้ ส่วนใหญ่จะเป็ นเครื อญาติ ของผูน้ าํ ใน
ท้องถิ่น
สําหรับ โครงการลดค่าเช่านา พบว่าเกษตรกรในพื้นที่ศึกษาจังหวัดชัยนาท ได้สมัครเข้าร่ วมโครงการนี้
มีการเจรจาขอลดค่าเช่านาจาก 20 ถังต่อไร่ เหลือ 15 ถังต่อไร่ แต่เจ้าของนาไม่ยินยอมลดค่าเช่า โดยให้เหตุผลว่า
ชาวนาเช่าได้รับเงิ นชดเชยส่ วนต่างแล้ว ดังนั้นจึงไม่ลดค่าเช่ าให้ “เขาเคยพูดว่าเราได้ส่วนต่างแล้ว ค่าเช่าไม่ลด
ให้”86
อี ก โครงการหนึ่ ง ที่ ช าวนาเช่ า ในพื้ นที่ ศึ ก ษาในจัง หวัดชัย นาทให้ค วามสนใจเข้า ร่ วมคื อ โครงการ
ประกันภัยข้าวนาปี ชาวนาเช่ารายหนึ่ งที่เข้าร่ วมให้เหตุผลว่า เนื่ องจากพื้นที่นาของตนเองและพื้นที่นาเช่าสภาพ
เป็ นพื้นที่ลุ่มและมีน้ าํ ท่วมประจํา จึงตัดสิ นใจเข้าร่ วมโครงการประกันภัยข้าวนาปี อย่างไรก็ตามชาวนาเช่าบาง
รายในพื้นที่ศึกษาอีกแห่ งหนึ่ งที่จงั หวัดสุ พรรณบุรี ไม่ได้เข้าร่ วมในโครงการนี้ เนื่ องจาก เห็นว่า การที่จะได้รับ
เงิ นชดเชยนั้นต้องรอให้จงั หวัดประกาศเป็ นเขตภัยพิบตั ิ เสี ยก่อน เกษตรกรจึงจะได้รับเงิ นชดเชย “โครงการ
ประกันภัย ถ้าผูว้ า่ ไม่ประกาศว่าเป็ นพื้นที่ประสบภัย ก็ไม่ได้เงิน”87
ในส่ วนของโครงการบัตรสิ นเชื่ อเกษตรกรนั้น ชาวนาเช่ า ที่ ไม่ ได้เข้าร่ วมโครงการให้เหตุ ผ ลว่า ไม่
ต้องการมีภาระหนี้ “ ที่ไม่ใช้ เพราะกลัวเป็ นหนี้” แต่ชาวนาบางรายก็เลือกที่จะใช้วงเงินในบัตรสิ นเชื่ อซื้ อปั จจัย
การผลิตจําพวก ปุ๋ ย และยากําจัดศัตรู พืชจากร้านค้าที่เข้าร่ วมโครงการ ซึ่ งวงเงินที่ได้รับจะแตกต่างกันไปขึ้นกับ
เครดิตที่ชาวนาได้รับ
แม้วา่ บัตรสิ นเชื่อเกษตรกรจะทําให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงสิ นเชื่อได้มากขึ้น สําหรับนํามาซื้ อปั จจัยการ
ผลิต แต่ในภาวะที่การผลิตมีความไม่แน่นอน ทั้งในด้านราคาสิ นค้าเกษตร และปั จจัยจากสภาพดินฟ้ าอากาศ ทํา
ให้ เกษตรกรมีความเสี่ ยงที่จะเป็ นหนี้เพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน
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มีกรณี ศึกษาที่ อําเภอภาชี จังหวัดพระนครศรี อยุธยา ของ จารุ วรรณ บุญสมบัติ พบว่า เกษตรกร 48 %
จะกูเ้ งินจากนายทุนนอกระบบเพื่อนําเงินมาชําระค่าบัตรสิ นเชื่อเกษตรกรเมื่อไม่มีเงิน88
อย่างไรก็ตามรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์ โอชา ก็ได้มีการดําเนิ นโครงการ บัตรเกษตรสุ ขใจ ใน
ลักษณะเดียวกับบัตรสิ นเชื่อเกษตรกร แต่ดอกเบี้ยลดลงเหลือ 4% ต่อปี และวงเงินในบัตรอยูท่ ี่ 30,000 บาท

5.4 การปรับตัวของชาวนาเช่ า
จากการศึ กษาพบว่า ชาวนาเช่ า หลายรายได้พ ยายามปรั บตัวเพื่ อรั กษาระบบการผลิ ตของตนเองให้
สามารถดําเนินต่อไปได้ ในขณะเดียวกันก็ยงั มีเงื่อนไข หรื อข้อจํากัด ที่ยงั เป็ นอุปสรรคของการปรับตัวอยูด่ ว้ ย
รู ปแบบของการปรั บตัวที่พบ มีดังนี้ รู ปแบบที่ 1 การปรับตัวในด้ านของเทคนิคการผลิต ลักษณะนี้
พบว่า ชาวนาเช่าบางรายมีการปลูกข้าวที่ราคารับซื้ อในพื้นที่สูงกว่าพันธุ์ขา้ วทัว่ ไป เช่น การปลูกข้าวหอมปทุม ที่
มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน แทนการปลูกข้าวนาปรังพันธุ์อื่น ๆ ที่มีอายุส้ นั กว่า และราคารับซื้ อถูกกว่า แต่ก็มีขอ้ จํากัด
คือ ข้าวหอมปทุม ส่ วนใหญ่ตอ้ งนําไปขายที่โรงสี รับซื้ อโดยตรง ไม่ใช่ลานรับซื้ อทัว่ ไป ในช่วงที่ตรงกับฤดูขา้ ว
นาปี ที่สุพรรณบุรี ชาวนาที่มีท้ งั นาตนเองและนาเช่า ก็มีการปรับเปลี่ยนไปปลู กพันธุ์ขา้ วนาปี ที่ราคารับซื้ อสู ง
ใกล้เคียงกับข้าวหอมมะลิ โดยปลูกในพื้นที่นาขนาดเล็กของตนเองขนาด 4.5 ไร่ พันธุ์ขา้ วที่ปลูกมีชื่อเรี ยกกันใน
พื้นที่วา่ “ข้าวขาวมะลิ” ซึ่ งเป็ นพันธุ์ขา้ วพื้นบ้านที่นิยมปลูกกันในพื้นที่นาปี ของจังหวัดสุ พรรณบุรี เป็ นข้าวที่มี
ลักษณะคล้ายกับข้าวหอมมะลิ แต่มีความหอมน้อยกว่า ผลผลิตข้าวที่ชาวนาเก็บเกี่ยวได้ ประมาณ 3.1 ตัน ซึ่ ง
ชาวนารายนี้แบ่งขายข้าวไปจํานวน 2 ตัน ในราคาตันละ 12,000 บาท และเก็บไว้สําหรับสี กินเองประมาณ 1 ตัน
ข้าวเปลื อก อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ ตอ้ งบรรทุ กข้าวเปลื อกใส่ รถไปที่ ลานที่ รับซื้ อข้าวพันธุ์ น้ ี และอยู่ไกล
ออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร เนื่องจากลานรับซื้ อที่อยูใ่ นพื้นที่ไม่มีการรับซื้ อข้าวสายพันธุ์ดงั กล่าว \
การใช้เทคนิค สมุนไพร และสารชีวภาพเพื่อลดต้นทุน การผลิต พบว่าชาวนาเช่าบางรายมีประสบการณ์
ส่ วนตัวจากการเป็ นคนรับจ้างฉี ดสารเคมีกาํ จัดศัตรู พืชแล้วเกิ ดการแพ้ยา และเห็นว่าต้นทุนการผลิตของตนเอง
นั้น สู ง จากการทํา นาแบบใช้ส ารเคมี ก าํ จัด แมลง เมื่ อ ได้มี โ อกาสไปอบรมด้า นการใช้ส มุ น ไพร ที่ จ ัด โดย
หน่ วยงานภาครั ฐ จึ ง ได้ตดั สิ นใจทํา นํ้า หมัก ชี วภาพและสมุ นไพรกํา จัดแมลงใช้เองในแปลงนาของตน ซึ่ ง
สามารถลดต้นทุนการผลิ ตลงได้ และชาวนารายนี้ ยงั มีอาชี พเสริ มคือ รับจ้างฉี ดกําจัดแมลงโดยใช้สารชี วภาพที่

จารุวรรณ บุญสมบัติ โครงการบัตรสินเชื่อเกษตรกร ช่วยเหลือหรือสร้ างหนี ้สินให้ เกษตรกร กรณีศกึ ษาอาเภอภาชี จังหวัด
พระนครศรี อยุธยา ที่มา
https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/DocLib_Settha_Paper_2557/B_present_prize5_2557.pdf
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ผลิตเอง จัดเป็ นชุ ด ๆ ละ 300 บาท สามารถฉี ดแปลงนาได้ 10 ไร่ พร้ อมกับให้คาํ แนะนําเทคนิ คในการใช้
สมุนไพรกําจัดแมลงศัตรู ขา้ ว
ชาวนาเช่ารายหนึ่ ง ใช้เทคนิ คหมักฟางด้วยนํ้าหมักจุลินทรี ย ์ และใช้สารสกัดจากสะเดา ในการกําจัด
แมลง สามารถได้ผลผลิตข้าวที่ประมาณ 70-80 ถังต่อไร่ โดยไม่ใช้สารเคมีกาํ จัดแมลงศัตรู ขา้ วที่ขายทัว่ ไปใน
ท้องตลาด
พบว่าในกรณี ที่ชาวนาเช่ามีท้ งั นาตนเองและนาเช่ า พื้นที่ของตนเองจะมีการปลูกผสมผสาน เช่ น ปลุ ก
ผักสวนครัว ปลู กมะม่วง ขุดบ่อเลี้ ยงปลา ปลู กไม้ยืนต้น เช่ น ยางนา รอบคันนา แต่พ้ืนที่นาเช่านั้นจะใช้ปลู ก
ข้าวเป็ นหลัก
รู ปแบบที่ 2 การแปรรู ปข้ าวขายโดยตรง
จากกระแสของการสนใจบริ โภคอาหารเพื่อสุ ขภาพ ก็
กลายเป็ นโอกาสให้กบั ชาวนาเช่าบางราย ที่ทาํ นาเช่าหลายแปลง สามารถจะแบ่งพื้นที่นาเช่าบางส่ วนมาปลูกข้าว
พันธุ์ที่เป็ นที่นิยมในตลาดของข้าวเพื่อสุ ขภาพ เช่ น ข้าว กข 43 ข้าวไรซ์เบอรี่ และสี แปรรู ปขายด้วยตนเอง มี
ช่ อ งทางการจํา หน่ า ยที่ ห ลากหลาย ชาวนารายหนึ่ งในพื้ น ที่ ศึ ก ษาที่ บ้ า นหนองนํ้าใหญ่ อ.ผัก ไห่ จ.
พระนครศรี อยุธยา ปลูกข้าว กข. 43 และ ข้าวไรซ์เบอรรี่ บรรจุถุงจําหน่าย ข้าว กข.43 ราคา กิโลกรัมละ 35 บาท
ข้าวไรซ์เบอรี่ กิโลกรัมละ 60 บาท โดยมีหน่วยงานรัฐประสานงานพื้นที่จดั จําหน่ายในห้างค้าปลีกของจังหวัด
นอกจากนี้ยงั สี แปรรู ปจําหน่ายให้กบั เพื่อนบ้านในละแวกใกล้เคียง
ชาวนาเช่าอีกรายหนึ่ ง ปลูกข้าว กข 43 แบบอินทรี ย ์ ในพื้นที่นาของตนเอง 2 ไร่ และสี แปรรู ปจําหน่าย
ทางตลาดออนไลน์ Lazada ในราคากิ โลกรั มละ 100 บาท เมื่ อหักค่าขนส่ งและค่าการจัดการของบริ ษทั ผู ้
ให้บริ การตลาดแล้ว ชาวนาเจ้าของข้าวจะได้ราคาที่ประมาณ กิโลกรัมละ 60 บาท แต่ในส่ วนของพื้นที่นาเช่านั้น
ก็ปลูกข้าวนาปรังพันธุ์ทวั่ ไปขาย
แม้ว่า การสี แปรรู ป ขายเองจะทําให้ช าวนาสามารถขายข้า วในราคาที่ สูง ขึ้ นได้ แต่ก็พ บว่า ต้องมี การ
จัดการที่ดี ตั้งแต่การวางแผนการผลิต เช่น ข้าวไรซ์เบอรี่ เป็ นข้าวที่มีเมล็ดสี เข้มดํา ฤดูที่เหมาะสมคือต้องปลูกให้
ออกรวงในช่ วงปลายปี เก็บเกี่ ยวไม่เกินเดื อนกุมภาพันธุ์ จะทําให้ได้ขา้ วที่มีเมล็ดสี เข้มสวย ขายได้ราคาดี หาก
ปลูกให้ออกรวงในช่วงฤดูร้อน เมล็ดจะมีสีซีดลง ไม่เป็ นที่นิยมของผูบ้ ริ โภค หลังการเก็บเกี่ยวข้าวต้องตากให้มี
คุณภาพ เพื่อลดการเจือปนของกรวดหิ น นอกจากนี้ ยงั ต้องมีโรงเรื อนสําหรับเก็บข้าว เพื่อป้ องกันความชื้ น รวม
ไปถึ ง การมี บรรจุ ภณ
ั ฑ์ที่ หลากหลาย เช่ น บรรจุ ถุ ง ธรรมดา และถุ ง สุ ญญากาศ ดัง นี้ เป็ นต้น ซึ่ ง หากชาวนา
ดําเนินการเองเป็ นรายเดี่ยว ๆ พบว่า มีตน้ ทุนของการจัดการในสิ่ งเหล่านี้เพิ่มมากขึ้น
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ในด้านของรายได้ พบว่า เนื่ องจากขนาดของการผลิตเป็ นรายเล็ก ๆ เป็ นการทยอยขายเรื่ อย ๆ รายได้ที่
ชาวนาได้รับจึงไม่ใช่เงิ นก้อนใหญ่ ในคราวเดี ยวเหมือนกับการขายข้าวเปลื อก ซึ่ งทําให้ชาวนาที่สีแปรรู ปข้าว
ขายเองต้องมีเงินทุนสํารองไว้สาํ หรับการทํานาและใช้จ่ายประจําวันด้วยอีกส่ วนหนึ่ง
นอกจากการสี ขา้ วแปรรู ปขายเองแล้ว ชาวนาบางรายมีการปลูกข้าวเพื่อขายเป็ นพันธุ์ขา้ วปลูก ซึ่ งจะได้
ราคาดีกว่าข้าวที่ขายทัว่ ไป แต่ก็ไม่ได้ทาํ ในปริ มาณมาก ปลูกเพียงแค่ 3 ไร่ เท่านั้น เนื่องจากยังมีตลาดที่จาํ กัด
รู ปแบบที่ 3 การดึงทรัพยากรจากภาครัฐมาสนับสนุนการผลิตของตนเอง พบว่าในชาวนาบางรายที่เริ่ ม
ปรั บ ตัวทั้ง ในด้า นเทคนิ ค การผลิ ต และการสี แปรรู ป ข้า วสารขายเอง ได้พ ยายามที่ จะเข้า ถึ ง โครงการของ
หน่วยงานรัฐที่มีกิจกรรมเกี่ยวข้องกับการสนับสนุ นการผลิต เช่น ชาวนาที่มีการผลิตนํ้าหมักชี วภาพกําจัดแมลง
ได้งบสําหรับสร้างโรงเรื อนขนาดเล็ก ถังหมักนํ้าหมัก แต่โครงสร้างของโรงเรื อนไม่แข็งแรงนัก โดยต้องใช้เสา
ไม้ แทนการใช้เสาปูน เพราะโครงการไม่สามารถสนับสนุนเสาปูนได้ กลุ่มยังได้งบประมาณสําหรับซื้ อเครื่ องสี
ข้าวสําหรับใช้ภายในกลุ่มอีกด้วย เป็ นเครื่ องสี ขา้ วที่มีประสิ ทธิ ภาพค่อนข้างดี สี ขา้ วได้คุณภาพ ทางกลุ่มพอใจ
นอกจากนี้ หน่ วยงานรัฐบางหน่ วยงานยังสนับสนุ นพื้นที่ ขายให้กบั กลุ่มอีกด้วย แต่เป็ นพื้นที่ไม่ถาวร
ขึ้นอยูก่ บั การดําเนินงานแต่ละหน่วยงาน เช่น ชาวนารายหนึ่งได้พ้นื ที่โครงการขายในห้างค้าปลีกของจังหวัด แต่
เมื่อหมดระยะเวลาโครงการ ต้องเปลี่ ยนไปขายพื้นที่แห่ งใหม่ ไม่ใช่ พ้ืนที่เดิม ซึ่ งการขาดความต่อเนื่ องในการ
ขายทําให้โอกาสที่ลูกค้ารายเดิมจะเข้าถึงสิ นค้าก็ลดน้อยลงไปด้วย
ทางกลุ่ มยังได้รับการสนับสนุ นถุ งสําหรั บบรรจุขา้ วสารขนาด 5 กิ โลกรัมจากหน่ วยงานของรัฐ แต่
ชาวนารายนี้ ยงั ไม่ได้ตดั สิ นใจใช้ถุงที่ทางหน่วยงานสนับสนุ นให้ เนื่ องจาก เป็ นถุงที่พิมพ์มาแบบสําเร็ จรู ปและ
ฉลากบนถุงไม่ใช่ ยี่ห้อและข้อมูลข้าวของกลุ่ม ทําให้กลุ่มยังใช้ถุงบรรจุแบบธรรมดาที่สามารถหาซื้ อได้ทว่ั ไป
และพิมพ์สติ๊กเกอร์ ยหี่ อ้ พร้อมเบอร์ ติดต่อของตนเองติดไว้บนถุงเช่นเดิม
รู ปแบบที่ 4 การทานาอินทรี ย์ ของคนทานาเช่ า เนื่ องจากกระแสของการผลิ ตสิ นค้าอินทรี ยก์ าํ ลังเป็ น
กระแสสําคัญ และได้ถูกเสนอให้เป็ นทางเลื อกของการผลิ ตเพื่อความยัง่ ยืนสําหรับเกษตรกร การศึกษาพบว่า
ชาวนาที่ทาํ นาโดยใช้เทคนิ คเกษตรอินทรี ย ์ มีลกั ษณะที่พบคือ ทําในแปลงขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่ 2-4 ไร่ ใช้
การควบคุมวัชพืชโดยการทํานาดํา หรื อการหว่านแล้วคุ มวัชพืชด้วยการรักษาระดับนํ้า การใช้ปุ๋ยชี วภาพ และ
กําจัดศัตรู พืชด้วยนํ้าหมักสมุนไพร การปลูกข้าวในระบบนี้ ได้ผลผลิตข้าวประมาณ 50-70 ถังต่อไร่ ตน้ ทุนการทํา
นาประมาณ 4,000 บาทต่อไร่ เน้นการปลูกข้าวที่ขายได้ราคาดี เช่น ข้าวกข 43 ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมปทุม และ
ข้าวมะลิแดง ซึ่ งเป็ นข้าวที่อยูใ่ นความสนใจของกลุ่มคนรักสุ ขภาพ

154

ลักษณะของการทําตลาดจะแตกต่ างกันไปในแต่ล ะราย แต่พบว่า ช่ องทางการตลาดออนไลน์ เป็ น
ช่องทางสําคัญ ชาวนาเช่ารายหนึ่ ง ทํางานในองค์กรพัฒนาเอกชนด้านการทําเกษตรยัง่ ยืน ทํานาเช่า ปลู กข้าว
อิ นทรี ย ์ 3ไร่ การขายข้า วจะใช้วิธี เ ปิ ดรั บ สั่ ง จองล่ วงหน้า จากเครื อข่ า ยลู ก ค้า ในกลุ่ ม ที่ ส นใจเกษตรอิ นทรี ย ์
หลังจากเกี่ ยวและสี แปรรู ปก็จดั ส่ งให้ลูกค้าที่ส่ังจองไว้ อย่างไรก็ตามชาวนารายนี้ บอกว่าเนื่ องจากตลาดยังมี
ขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเพิ่มพื้นที่การผลิตได้ ถ้าจะปลูกเพิ่มขึ้นก็ตอ้ งหาตลาดที่ใหญ่มากขึ้น “การขายไปได้เรื่ อย
ๆ มีตลาดแล้ว จะทําเยอะก็ได้ แต่ตอ้ งทําตลาดใหม่”89
ปั ญหาหนึ่งที่ชาวนารายนี้ พบคือ เนื่ องจากการขายข้าวอินทรี ยเ์ ป็ นการขายปลีก ทยอยขาย ทําให้ไม่ได้
เงินเป็ นก้อนในคราวเดียว ซึ่ งชาวนารายนี้ ตอ้ งการที่จะขายในปริ มาณมากคราวเดียวมากกว่าการขายปลีก เพราะ
ทําให้ได้เงินก้อน
สิ่ งสําคัญที่น่าสนใจอีกประการหนึ่ งสําหรับการทํานาอินทรี ยค์ ือ พบว่าความรับรู ้ ของชาวนาหลายราย
เกี่ยวกับการทําเกษตรอินทรี ยค์ ือ การทําแล้วได้ผลผลิตน้อย การทําแล้วไม่คุม้ ค่าเช่า การไม่เชื่ อมัน่ ในเทคนิ คการ
ใช้สมุนไพรกําจัดแมลง และการไม่มีตลาดจําหน่าย
“เกษตรอินทรี ยท์ าํ ไม่ได้หรอก ทําไปได้ผลิ ตน้อย ขายทัว่ ไปยิ่งขาดทุน เพราะราคาถูก จะให้ทาํ ต้องรับ
ซื้ อ” และ “ถ้ามีเพลี้ยกระโดดจะฉี ดยาอะไร กลัวเพลี้ยกะโดดกับเพลี้ยไฟ”90
ซึ่ งน่ าสนใจว่าความรับรู ้ เหล่านี้ เป็ นสิ่ งที่ทา้ ทาย สําหรับการส่ งเสริ มการทําเกษตรอินทรี ยใ์ ห้ขยายตัว
มากยิ่ง ขึ้ น และเป็ นข้อมู ล สํ า คัญที่ ค วรให้ ค วามสนใจในการนํา ไปสู่ ก ารพัฒนานโยบายเพื่ อสนับ สนุ นการ
ปรับเปลี่ยนของเกษตรกรไปสู่ ระบบการทําเกษตรอินทรี ยต์ ่อไปในอนาคต
5.5 สรุ ป
จะเห็นได้วา่ ชาวนาที่ทาํ นาเช่าประสบปั ญหาหลายประการในการอยู่รอดท่ามกลางราคาผลผลิตที่ผนั
ผวนและตกตํ่าอย่า งต่ อเนื่ อง ปั ญหาการขาดความรู ้ ในเรื่ องกฎหมายและการเข้า ถึ ง นโยบายของรั ฐบาลเป็ น
อุปสรรคสําคัญที่ทาํ ให้ชาวนาที่ทาํ นาเช่ าไม่สามารถยกระดับการเพาะปลู กของตนเองให้พน้ จากวงจรของการ
ผลิตแบบตลาดที่เน้นการเพาะปลูกปริ มาณมากแต่ผลตอบแทนตํ่าได้ ผูว้ ิจยั ได้ช้ ี ให้เห็นว่า มีระดับความแตกต่าง
อย่างมีนยั สําคัญระหว่างชาวนาที่รู้กฎหมายและไม่รู้กฎหมาย โดยชาวนาที่รู้กฎหมายมีแนวโมจะเข้าถึงโครงการ
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ช่วยเหลือของภาครัฐได้มากกว่าชาวนาที่ไม่รู้กฎหมาย กล่าวอีกนัยหนึ่ ง ความไม่รู้กฎหมายสร้างความเหลื่อมลํ้า
ในการเช้าถึงทรัพยากรหรื อโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล
โครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลหลายโครงการมีปัญหาโดยเฉพาะปั ญหาการกําหนดโครงการที่ไม่
สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ และความต้องการของชาวนาในแต่ล ะพื้นที่ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้น ชาวนาจึ ง
พยายามปรับตัวในรู ปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มเพื่อดึงทรัพยากรจากภาครัฐ การเริ่ มทําเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อรักษา
สุ ข ภาพและเพิ่ ม ราคาผลผลิ ต การแปรรู ป ข้า วเปลื อ กเองโดยไม่ ผ่า นโรงสี ห รื อ พ่ อ ค้า คนกลาง ดัง นั้น การ
สนับสนุนจากภาครัฐที่เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชาวนาในแต่ละพื้นที่จะมีความสําคัญมาก
ต่อการปรับตัวของชาวนา
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บทที่ 6
บทสรุปและข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
6.1 บทนา
งานวิจยั ชิ้นมีวตั ถุ ประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการทํานาเช่ าในพื้นที่ภาคกลาง รวมทั้งปั ญหา
และอุ ป สรรคของชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า และรู ปแบบการปรั บตัวของชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า ในพื้ นที่ ภาคกลาง โดย
ขอบเขตการศึ ก ษาของงานวิ จ ัย ชิ้ น นี้ จะเป็ นการศึ ก ษากลุ่ ม ชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า เป็ นหลัก ในพื้ น ที่ ภ าคกลาง
กรณี ศึกษาของงานวิจยั ชิ้นนี้ จึงเป็ น 3 จังหวัดในภาคกลาง ได้แก่ จังหวัดชัยนาท จังหวัดพระนครศรี อยุธยา และ
จัง หวัดสุ พ รรณบุ รี โดยมี ก ลุ่ มตัวอย่า งที่ ผูว้ ิจยั ได้เก็ บข้อมู ล จากพื้นที่ จาํ นวน 48 ราย โดยวิธี การสัมภาษณ์
รายบุ คคล สนทนากลุ่ ม และการเก็บข้อมู ลด้วยแบบสํารวจข้อมู ลพื้นฐาน ส่ วนการวิเคราะห์ ข ้อมู ล ผูว้ ิจยั ใช้
เทคนิ คทางสถิติพรรณนาเบื้องต้นซึ่ งได้แก่ สถิติพรรณนา การวัดตัดขวาง และการทํา T-Test ส่ วนการวิเคราะห์
เชิงคุณภาพเน้นการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ดว้ ยคําสําคัญ ระยะเวลาการดําเนินงานวิจยั ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561
ถึง เดือน มีนาคม 2562
งานวิจยั พบว่า ชาวนาที่ทาํ นาเช่าทํานาเช่ามานานหลายสิ บปี โดยการเพาะปลูกเชิงพาณิ ชย์ในปริ มาณมาก
เพื่อหวังว่าจะขายได้เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม ชาวนาที่ทาํ นาเช่ายังตกอยูใ่ นกับดักของหนี้ สินเนื่ องจากมีค่าใช้จ่ายใน
การเพาะปลู กที่สูง แต่ราคาผลผลิ ตตกตํ่ามาตลอด ชาวนาที่ทาํ นาเช่ าส่ วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีพระราชบัญญัติการเช่ า
ที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ทําให้ชาวนาไม่ทราบว่าระยะเวลาการเช่ าที่ ดินเพื่อเกษตรกรรมมี กี่ปีและ
สามารถลดค่าเช่ าได้หากชาวนาผูเ้ ช่ านาประสบภัยพิบตั ิ นอกจากนี้ ชาวนาที่เช่ านาบางส่ วนไม่รู้ว่ามีโครงการ
ช่วยเหลื อชาวนาของรัฐจํานวนมาก จึงทําให้ไม่สามารถเข้าร่ วมโครงการได้ เกิ ดความเหลื่อมลํ้าในโอกาสการ
เข้าถึงโครงการของรัฐระหว่างชาวนา ความเหลื่อมลํ้าระหว่างชาวนาและเจ้าของที่นา
ปั ญหาหนี้ สิ นเป็ นปั ญหาสํา คัญของชาวนาที่ ท าํ นาเช่ า จากการสั ม ภาษณ์ พบว่า ชาวนาบางส่ วนไม่
สามารถชดใช้เงินต้นของหนี้ได้ หนี้ สินของชาวนามาจากหนี้ สินในการลงทุนเพาะปลูกซึ่ งไม่มากนัก แต่หนี้ สิน
ที่อยูน่ อกภาคเกษตรจะเป็ นปั ญหาของชาวนาที่ทาํ นาเช่า หนี้ นอกภาคเกษตรได้แก่ หนี้ ผอ่ นรถยนต์ ทําให้ชาวนา
ที่ทาํ นาเช่าต้องปรับตัวเพื่อความอยู่รอด รู ปแบบการปรับตัวมีหลายอย่าง เช่ น การรวมกลุ่มเพื่อดึงทรัพยากรมา
จากรัฐผ่านโครงการของรัฐ การทําเกษตรอินทรี ยเ์ พื่อเพิม่ มูลค่าของผลผลิต
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6.2 ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลที่ได้จากภาคสนาม ผูว้ จิ ยั มีขอ้ เสนอแนะที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องควรจะเข้า
ไปสนับสนุนและส่ งเสริ มเพื่อสอดคล้องกับปั ญหาของชาวนาที่ทาํ นาเช่าและสามารถแก้ไขปั ญหาของตนเองได้
อย่างยัง่ ยืนโดยไม่ตอ้ งรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอย่างเดียว
ประการที่ 1 รัฐต้องแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ตกตํ่า ราคาข้าวตกตํ่าทําให้ชาวนาขายข้าวได้
ราคาน้อยลงซึ่ งจะกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรื อนและนําไปสู่ ปัญหาหนี้ สินได้ รัฐบาลต้องมีแผนระยะสั้นและ
ระยะยาวในการแก้ไขปั ญหาราคาข้าวเปลือกตกตํ่า ระยะสั้นจําเป็ นต้องมีการพยุงราคาข้าวเปลือกให้ชาวนามีเงิน
สดเพียงพอในการชําระหนี้สิ้น รัฐควรประกาศราคาข้าวเปลือกในพื้นที่ให้ชดั เจนในช่วงต้นฤดูกาลเพาะปลูก ทํา
ทะเบียนเกษตรกรให้ชดั เจน
รัฐควรช่ วยเหลื อเรื่ องกระบวนการขายข้าวเปลื อกที่ กระทบราคาข้าวให้มีความเป็ นธรรม รั ฐไม่ควร
แทรกแซงตลาดการค้า ข้า วจนทํา ลายธุ ร กิ จ ของเอกชน แต่ รั ฐก็ ค วรดู แลให้ก ระบวนการค้า ข้า วโดยเฉพาะ
กระบวนการค้าข้าวเปลื อกมีความเป็ นธรรม การบังคับใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้ผรู ้ ับซื้ อเอกชนในพื้นที่เอาเปรี ยบ
และกดราคาขายข้าวเปลื อกที่ชาวนานํามาขาย หากกําหนดช่ วงราคาไว้เท่าไหร่ ก็ตอ้ งไม่ให้ต่ าํ กว่าช่ วงราคาที่
กําหนดไว้ ที่สําคัญที่สุด ชาวนาควรมีส่วนร่ วมในกระบวนการขายข้าวเปลือกและการกําหนดราคาข้าวในพื้นที่
กล่าวคือ ควรมีตวั แทนจากชาวนาในพื้นที่มีส่วนร่ วมกับกระบวนการขายข้าวเปลื อกและการกําหนดช่ วงราคา
ข้าวเปลือกเพื่อการตรวจสอบให้กระบวนการขายข้าวเปลือกโปร่ งใสมากขึ้น
ควรมี “คณะกรรมการตรวจสอบการขายข้าวเปลื อก” โดยมี ผูน้ ํา องค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ นเป็ น
ประธาน แต่ตอ้ งมีชาวนาเป็ นสมาชิ กคณะกรรมการตรวจสอบเพราะชาวนาได้รับผลกระทบจากการตีราคาของ
ธุ รกิ จการแปรรู ป เช่น โรงสี รถเกี่ ยวข้าว ดังนั้นจําเป็ นต้องมีคณะกรรมการที่มาจากชาวนาเข้าร่ วมด้วยเพื่อเป็ น
การถ่วงดุลอํานาจในการตีราคาข้าวเปลือกไม่ให้อยูก่ บั ธุ รกิจมากจนเกินไป
ในระยะยาว รัฐบาลควรสนับสนุ นให้ชาวนามีทางเลื อกในการขายข้าวเปลื อก ในปั จจุบนั ชาวนามี
ทางเลือกน้อยในการขายข้าวเปลือก กล่าวคือ หากไม่ขายกับโรงสี ก็ขายกับลานตากข้าวหรื อรถเกี่ยวที่ชาวนาจ้าง
มา ชาวนาจําเป็ นต้องขายเลยเพราะไม่มีที่เก็บหรื อไม่มีทางเลื อกในการแปรรู ปข้าวเปลื อก ดังนั้นนโยบายของ
รัฐบาลควรสนับสนุน “การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” เช่น ลานตากข้าว ยุง้ ฉาง เพื่อเก็บรักษาข้าวเปลือก จะทํา
ให้ชาวนามีทางเลือกมากขึ้นในการขายข้าว
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ประการที่ 2 ควรส่ งเสริ มการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ชลประทานโดยคานึงถึงพื้นที่แต่ ละพื้นที่ ควร
ส่ งเสริมการเกษตรตามความเหมาะสมของพืน้ ทีน่ ้ัน ๆ รัฐบาลไม่ควรกําหนดนโยบายที่บงั คับให้ชาวนาปลูกพืช
เฉพาะอย่างที่รัฐบาลกําหนด จึงจะได้รับการสนับสนุ น การสนับสนุ นให้ปลู กพืชอย่างอื่นหรื อทําอย่างอื่นต้อง
พิจารณาถึง
 สภาพพื้นที่น้ นั
 ความสามารถและความต้องการของชาวนาในพื้นที่
 ช่องทางในการขายในพื้นที่
พื้นที่ ไหนเหมาะกับการปศุ สัตว์ก็ส่งเสริ ม อย่ากําหนดนโยบายหรื อโครงการแบบเหมาเข่ง จากการ
สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาล แม้วา่ รัฐบาลมีโรงการมากมาย
แต่ชาวนาเข้าร่ วมกับโครงการของรัฐบาลน้อยหรื ออาจจะไม่รู้จกั โครงการนั้นเพราะว่าชาวนาไม่เห็นว่าโครงการ
เหล่านั้นตอบความต้องการของพวกเขา ซํ้าร้ายไปกว่านั้น การเข้าร่ วมโครงการอาจทําให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ไม่
คุม้ กับผลตอบแทนที่ได้รับ
ตัวอย่างจากการพูดคุยกับชาวนาในจังหวัดพระนครศรี อยุธยา ชาวนาเลือกปลูกยางนาซึ่ งมีราคาดีและมี
ตลาดรองรับ หน่วยงานภาครัฐก็ควรสนับสนุ นให้ชาวนาทําต่อไปและเชื่ อมโยงชาวนากับตลาดอื่น ๆ ที่มีความ
ต้องการยางนา ไม่ตอ้ งบังคับให้ชาวนาปลู กพืชเศรษฐกิ จ (เช่น ข้าวโพดหรื ออ้อย) ที่ไม่เหมาะสมกับพื้นที่หรื อ
ชาวนาไม่ถนัดในการเพาะปลูก
ประการที่ 3 ควรส่ งเสริมให้ ครบวงจรการผลิตและการตลาด หากส่ งเสริ มการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก
ต้องส่ งเสริ มด้านการตลาดด้วย ปั จจุบนั โครงการการส่ งเสริ มการเกษตรหรื อการเพาะปลูกเน้ นแต่ การส่ งเสริ ม
ด้ านการผลิ ต แต่ ไ ม่ ไ ด้ ใ ห้ ความสาคั ญด้ านการตลาด จากการสอบถามชาวนา พบว่า ชาวนาไม่ อยากเข้า ร่ วม
โครงการปรับเปลี่ ยนการเพาะปลู กจากข้าวเป็ นพืชอย่างอื่นเพราะกังวลเรื่ องตลาดและการขายเพราะไม่รู้ว่าจะ
ขายให้ใครและที่ไหน
รัฐอาจจะมี การจัดพื้นที่ ขายผลผลิ ตให้กบั เกษตรกรหรื อขอความร่ วมมือกับเอกชนในการจัดพื้นที่ใน
ห้างสรรพสิ นค้าซึ่ งเป็ นนโยบายที่ดีในการเชื่ อมโยงชาวนากับตลาด แต่เป็ นนโยบายที่เป็ นเชิ งรับเป็ นอย่างมาก
(Passive Policy) เพราะเมื่อเทศกาลการจัดพื้นที่หมดไป ชาวนาหรื อเกษตรกรก็ขาดการเชื่ อมโยงกับตลาดและ
ผูบ้ ริ โภค
ดังนั้นรัฐต้องมีโครงการและมาตรการเชื่ อมโยงชาวนากับตลาดในเชิ งรุ ก (Active Policy) ให้มากขึ้น
และต่อเนื่ อง เช่ น การส่ งเสริ มให้ชาวนาเพาะปลู กข้าวอินทรี ยใ์ นรู ปแบบต่าง ๆ ที่ตรงความต้องการของตลาด
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การช่ วยเหลื อชาวนาหรื อเกษตรกรพัฒนาการแปรรู ปผลิ ตภัณฑ์ที่ ตรงกับความต้องการของตลาด หรื อการ
สนับสนุนให้ชาวนาหรื อเกษตรกรเข้าถึงตลาดสิ นค้าออนไลน์ให้ได้เพราะตลาดออนไลน์กาํ ลังเติมโตมากขึ้น
ประการที่ 4 รัฐควรให้ ชาวนาได้ มีส่วนร่ วมในการนานโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่ ในปั จจุบนั ชาวนาไม่มี
ส่ วนร่ วมในกระบวนการนํานโยบายไปปฏิ บตั ิ และประเมิ นผลการดําเนิ นโครงการเลย ทั้งที่ โรงการเหล่านี้ มี
ผลกระทบต่อชาวนา เช่น
 การลงทะเบียนเกษตรกรควรจะมีชาวนาเข้าไปร่ วมในกระบวนการลงทะเบียนเกษตรกร
 การประชาคมที่ให้ผนู ้ าํ ชุมชนหรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดําเนินการแต่ไม่มีชาวนา
 การส่ ง เสริ ม พื ช หลัง นาหรื อการปรั บ เปลี่ ย นพื ช เพาะปลู ก ที่ ไ ม่ มี ช าวนาอยู่ใ นกระบวนการ
กําหนดนโยบาย ทําให้ไม่ตอบความต้องการของชาวนาในพื้นที่ และ
 การบริ หารจัดการนํ้าที่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปตามความต้องการของชาวนาในพื้นที่
จากการพูดคุยกับชาวนาผูเ้ ช่านา จะเห็นได้วา่ หลายโครงการหรื อการตัดสิ นใจของหน่วยงานภาครัฐไม่
ตรงกับความต้องการของชาวนา ทําให้การนําโครงการไปปฏิ บตั ิไม่ประสบความสําเร็ จ นอกจากนี้ ทําให้เกิ ด
ความเหลื่อมลํ้าในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลืออีกด้วย การเปิ ดโอกาสให้ชาวนาได้มีส่วนร่ วมในกระบวนการนํา
นโยบายไปปฏิ บตั ิ ในพื้นที่ จะช่ วยให้โครงการของรั ฐตอบโจทย์ความต้องการของชาวนาและสามารถแก้ไข
ปั ญหาได้มีประสิ ทธิ ภาพ (ประหยัดงบประมาณและกําลังเจ้าหน้าที่ของรัฐ) และประสิ ทธิ ผล (แก้ไขปั ญหาได้
ตรงจุด)
ประการที่ 5 รั ฐควรเข้ ามาช่ วยเหลือการปรั บตัวของชาวนาผู้เช่ านาอย่ างจริ งจัง เช่ น หากต้องการให้
ชาวนาผูเ้ ช่านา (และชาวนากลุ่มอื่น ๆ) ปรับเปลี่ยนการเพาะปลูก ต้องช่วยเหลือเรื่ องต้นทุนการปรับเปลี่ยนการ
เพาะปลูก เช่น ต้นทุนการปรับเปลี่ยนพื้นที่ดว้ ย เพราะพืชแต่ละประเภทต้องการลักษระพื้นที่เพาะปลูกที่แตกต่าง
กันออกไป พื้นที่นากับพื้นที่พืชไร่ เศรษฐกิจอื่น ๆ มีความแตกต่างกัน
ประการที่ 6 รั ฐควรสนับสนุ นการทาเกษตรอินทรี ย์ที่เป็ นรู ปธรรมและเหมาะสมกับพื้นที่น้ ัน ๆ เช่ น
จากการพูดคุ ยกับชาวนาที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา หากมีชาวนาในพื้นที่ ที่ทาํ เกษตรอิ นทรี ยอ์ ย่างจริ งจังจน
สามารถพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองและเป็ นแบบอย่างให้กบั ชาวนาคนอื่น ๆ ก็ควรยกระดับให้เป็ นเกษตรกร
ตัวอย่าง ให้เขาเป็ นแกนนําในการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรี ยแ์ ละสนับสนุ นเรื่ องปั จจัยเงินทุนและเทคโนโลยี ทําให้
ชาวนารายนั้นสามารถพัฒนาเทคโนโลยีการทําเกษตรอินทรี ยไ์ ด้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รัฐควรเชื่ อมโยงเกษตรกร
เหล่านี้ กบั สถาบันการศึกษาหรื อสถาบันวิจยั ของรัฐเพื่อเกษตรกรเหล่านี้ เข้าถึงเทคโนโลยีในการพัฒนาเกษตร
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อินทรี ยอ์ ย่างเต็มรู ปแบบในอนาคต รวมทั้งยังดูแลเรื่ องสิ ทธิ ประโยชน์จากการพัฒนาเทคโนโลยีเกษตรอินทรี ย ์
เช่น การให้ลิขสิ ทธิ์ อนุ สิทธิ บตั รหรื อสิ ทธิ บตั รในการพัฒนาผลิ ตภัณฑ์ชีวภาพของตนเอง ซึ่ งสร้างแรงจูงใจใน
การต่อยอดความรู ้ของเกษตรกรและทําให้เทคโนโลยีสามารถกระจายออกไปได้
การสนับสนุ นการทําปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชอินทรี ยจ์ ะช่วยชาวนาที่ทาํ นาเช่าไม่ให้เสี่ ยงโดนหลอกให้
ซื้ อปุ๋ ยเคมีและยาปราบศัตรู พืชที่ไม่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาบางราย พบว่าชาวนามักถูกหลอกให้ซ้ื อ
ปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชที่ไม่มีคุณภาพซึ่ งมาพบภายหลัง ทําให้เสี ยเงินเป็ นจํานวนมหาศาล ดังนั้นการสนับสนุ น
การทําปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชชีวภาพที่พฒั นาโดยชาวนาในพื้นที่จะช่วยลดการพึ่งพาปุ๋ ยและยาปราบศัตรู พืชเคมี
ที่มีราคาแพงลงไปได้ และยังช่วยลดการเอาเปรี ยบชาวนาจากคนภายนอกอีกด้วย

6.3 การศึกษาในอนาคต
ประเด็นการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนของกลุ่มที่เปราะบาง เช่น ชาวนาที่ทาํ นาเช่ า จะกลายเป็ นประเด็นสําคัญ
ในการทําวิจยั เนื่ องจากทิศทางการพัฒนาชนบทในอนาคตจะมุ่งตอบคําถามว่า “จะทําอย่างไรให้ชาวนาพึ่งพา
ตนเองได้ในระยะยาว?” โดยรัฐเป็ นผูส้ นับสนุนแต่ไม่ใช่ผอู ้ ุดหนุน ดังนั้นโจทย์ของการวิจยั ในอนาคตจะเป็ นการ
วิเคราะห์และหาแนวทางในการพัฒนาเกษตรกรให้สามารถพัฒ นาตนเองได้อย่างยัง่ ยืน แต่ตอ้ งเป็ นความยัง่ ยืน
บนฐานคิดที่วา่ ชาวนาต้องมีส่วนร่ วมในกระบวนการการพัฒนาตามหลักการของประชาธิ ปไตยแบบมีส่วนร่ วม
(Participatory Democracy) ที่เปิ ดโอกาสให้ชาวนามีส่วนร่ วมในการกําหนดนโยบาย การดําเนิ นนโยบาย และ
การนํานโยบายไปปฏิบตั ิในพื้นที่โดยมีชาวนาช่วยกํากับและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุ งการนํานโยบายไป
ปฏิบตั ิ
การลดความเหลื่ อมลํ้าในการเข้าถึ งกฎหมายและโครงการของรั ฐบาลเป็ นประเด็นสําคัญในการตั้ง
คําถามงานวิจยั ในอนาคต ระดับการเข้าถึงกฎหมาย เช่น พระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ยังมีความ
แตกต่างกันมาก ดังนั้นจะทําอย่างไรที่จะลดระดับความแตกต่างทางกฎหมายซึ่ งเป็ นเหตุสําคัญที่นาํ ไปสู่ ความ
เหลื่อมลํ้าในด้านอื่น ๆ และทําอย่างไรให้ชาวนาสามารถเข้าถึงกฎหมายด้วยตัวของชาวนาเอง
การขยายพื้นที่การศึกษาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ เช่น ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ จะทําให้เห็นภาพชาวนาที่ทาํ
นาเช่ ามากขึ้ น ลักษณะการเช่ านาและการปรั บตัวของชาวนาในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันไป การดําเนิ น
โครงการช่วยเหลือต้องคํานึงถึงความต้องการเฉพาะในแต่ละพื้นที่ การวิจยั จะช่วยภาครัฐและผูท้ ี่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการกําหนดโครงการช่ วยเหลือในแง่มุมของข้อมูลความต้องการของชาวนาในพื้นที่ หากมีงานวิจยั ในหลาย
พื้นที่มาก ๆ เข้า ก็สามารถพัฒนาเป็ นฐานข้อมูลขนาดใหญ่ของชาวนาและสามารถกําหนดนโยบายที่อยูบ่ นฐาน
ของข้อมูลที่เกิดขึ้นจริ ง
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ภาคผนวก ก.
แบบสอบถามการศึกษาสภาพการเช่านาของชาวนา กรณี ศึกษาจังหวัด สุ พรรณบุรี
ชัยนาท และ พระนครศรี อยุธยา มูลนิธิชีวิตไท และสํานักงานกองทุนสนับสนุน
การสร้างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.)
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การศึกษาสภาพการเช่ านาของชาวนา กรณีศึกษาในจังหวัด สุ พรรณบุรี ชั ยนาท และพระนครศรีอยุธยา
มูลนิธิชีวติ ไท และ สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุ ขภาพ (สสส.)
ส่ วนที่ 1 ทัว่ ไป
เพศ: ( ) ชาย
( ) หญิง
อายุ: …..……ปี
การศึกษา: ( ) ไม่ได้รับการศึกษา ( ) ประถมศึกษา ( ) มัธยมศึกษา ( ) อาชีวศึกษา ( ) อุดมศึกษา
จํานวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูต้ อบ): ………คน
วัยเด็ก ..........คน วัยเรี ยน…...…คน วัยทํางาน………คน
จํานวนที่นาที่ถือครอง (รวมของคนในบ้าน): …................................ไร่
จํานวนที่นาที่เช่า (รวมของคนในบ้าน): ………………………………ไร่
อาชีพหลัก………………………………….…………….
อาชีพเสริ ม………………………………………
รายได้ต่อปี ยังไม่หกั ค่าใช้จ่าย ( ) ตํ่ากว่า 100,000 บาท ( ) 100,000 -250,000 บาท ( ) มากกว่า 250,000 บาท
แหล่งรายได้หลักมาจากไหน………….…………………………….…………….…………….…………….
รายจ่าย ต่อเดือน ไม่รวมทํานา ................................บาท (ตอบได้มากกว่า 1รายการ)
( ) เงินฌาปณกิจ ( ) ค่านํ้าค่าไฟ ( ) 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 ( ) ทําการเกษตร ( ) 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 สภาพการทานา
ทํานามานานกี่ปี........................................................ปี
พื้นที่นา: ( ) เป็ นพื้นที่ลุ่มรับนํ้า ( ) อยูใ่ นเขตที่มีคลองส่ งนํ้า ( ) อยูใ่ นเขตที่มีคลองทิ้งนํ้า
เครื่ องมือทํานา: (ระบุจาํ นวน)
รถไถเดินตาม ……………เครื่ อง ขนาดกี่แรง................................
รถแทรกเตอร์ ……………คัน
เครื่ องสู บนํ้า ……………………………………. ท่อสู บนํ้า……………………
ขลุบ……….. ลูกควักหรื อลูกจิ้ม…………/กล่องลูบ
เทือก……………….…
เครื่ องหว่านข้าว …………………………………….
เครื่ องหว่านปุ๋ ย …………………………………..….
เครื่ องฉี ดยาสะพายหลัง/ปั้ มฉี ดยา …………………………………….
รถเกี่ยวข้าว ………………………….
รถอีแต๋ น …………………………………….
รถหกล้อ ……………………………………………………...
แรงงานที่ทาํ นาในครัวเรื อน ……………………………………คน
การใช้แรงงาน: ( ) ทําเองทั้งหมด ( ) ทําเองและจ้างบางส่ วน ( ) จ้างทั้งหมด
ระบุ จ้างทําอะไรบ้าง…………………………………………………........................................................
รับจ้างทํานาคนอื่นด้วยหรื อไม่: ( ) ไม่ ( ) ยํ่านา/ทําเทือก ( ) หว่านข้าว/ หว่านปุ๋ ย/ฉี ดยา
( ) เกี่ยวข้าว/ขนข้าว
ต้นทุนการทํานา………………………………บาท/ไร่
ผลผลิตข้าวต่อไร่ …………………………กิโลกรัม
ราคาข้าวที่ขายได้ฤดูที่ผา่ นมา …………………………………….บาท/ตัน
ทํานากี่รอบใน 1 ปี ………………………………………รอบพันธุ์ขา้ วที่ปลูก …………………………....
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ส่ วนที่ 3 สภาพการเช่ านา
เช่าทํานามานานกี่ปี…………………………………………….ปี
อัตราค่าเช่านา: ( ) จ่ายเป็ นเงินสดต่อรอบ…………บาท ( ) จ่ายเป็ นเงินสดต่อปี ……….บาท
( ) คิดเป็ นปริ มาณข้าวต่อไร่ …………………….ถัง/ไร่
เคยมีการขึ้นค่าเช่านามากี่ครั้ง: ( ) ไม่เคย ( ) เคยขึ้น 1 ครั้ง ( ) เคยขึ้นมากกว่า 2 ครั้ง
การทําสัญญาเช่า ( ) 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
มีความรู ้เรื่ อง พรบ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พศ. 2559: ( ) ไม่ทราบ ( ) ทราบ
อยากจะเลิกทํานาเช่าหรื อไม่: ( ) ไม่เลิก ( ) ไม่แน่ใจ ( ) อยากเลิก
เหตุผล ระบุ……………………… ………………………………………
คิดว่าถ้าทํานาเช่า จะทํานาอินทรี ยไ์ ด้หรื อไม่: ( ) ไม่ได้ ( ) ได้
ระบุ เหตุผล………………………………………………………………………………
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ส่ วนที่ 4: ความช่ วยเหลือจากโครงการของหน่ วยงานภาครัฐ
โครงการช่ วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน

ทราบว่ ามี ทราบว่ ามี
โครงการ โครงการ แต่
และเข้ า
ไม่ ได้ เข้ าร่ วม
ร่ วม

ทราบว่ ามี
โครงการ
แต่ ไม่ มี
โครงการ
เข้ ามาใน
พื้นที่

ไม่ ทราบว่ า
มีโครงการ

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 ปอเทือง
9. โครงการสิ นเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือก
10. โครงการสิ นเชื่อเพื่อรวบรวมข้าว
11. โครงการช่วยเหลื อการเก็บเกี่ ยวและปรับปรุ งคุณภาพ
ไร่ ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
โครงการช่ วยเหลือเกษตรกรในอดีต
1. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเกี่ยว)
2. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
3. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก

เข้ าร่ วม

ไม่ ได้ เข้ าร่ วม

ไม่ ระบุ

170

ส่ วนที่ 5: ความพึงพอใจในโครงการช่ วยเหลือเกษตรกร
โครงการช่ วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

เฉยๆ

น้ อย

ปาน
กลาง

มาก

เฉย ๆ

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. โครงการช่วยค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุ งคุ ณภาพไร่ ละ 1,200
บาท ไม่เกิน 10 ไร่
12. โครงการลดค่าเช่านา
13. โครงการสิ นเชื่อสร้างยุง้ ฉาง
โครงการช่ วยเหลือเกษตรกรในอดีต
1. โครงการไร่ ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเกี่ยว)
2. โครงการรับจํานําข้าวเปลือก
3. โครงการประกันราคาข้าวเปลือก
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์
โครงการศึกษาเรื่อง
“รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน”

โดย
ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เดือนมีนาคม 2562

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และมูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สิน
สู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ
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โครงการศึกษาเรื่อง

“รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่
การผลิตอาหารที่ยั่งยืน”

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สิน สู่การผลิตอาหาร
ที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ
นักวิจัย:

ดร.เดชรัต สุขกาเนิด
อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้ช่วยนักวิจัย:

นางสาววริษา สุขกาเนิด
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
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สารบัญ
บทที่ 1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา

1

บทที่ 2 การปรับตัวสู่เกษตรอินทรีย์
2.1 กรณีศึกษาที่ 1 การปรับตัวของสวนส๎มอินทรีย์
2.2 กรณีศึกษาที่ 2 การปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
2.3 กรณีศึกษาที่ 3 กลุํมผักอินทรีย์แก๎วกล๎า จ. เพชรบุรี

6
8
9

บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ
3.1 บทสรุป
3.2 ข๎อเสนอแนะ

11
16
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บทที่ 1
รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน
เดชรัต สุขกาเนิด91
วริษา สุขกาเนิด92
1 บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
หนี้สิน และอินทรีย์ ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังสาหรับเกษตรกรไทยและสังคมไทยมาเป็น
เวลานานแล๎ว ปัญหาหนี้สินไมํเพียงบั่นทอนคุณภาพและความมั่นคงในชีวิตของเกษตรกรไทย แตํปัญหาหนี้สิน
ยังกลายเป็นอุปสรรคในการก๎าวสูํทางเลือกใหมํที่จะทาให๎คุณภาพชีวิตของเกษตรกร (และผู๎บริโภค) ดีขึ้น การ
แก๎ไขปัญหาหนี้สินจึงมีความสาคัญเรํงดํวนสาหรับภาคเกษตรไทย
บทความนี้จะเริ่มต๎นจากการย๎อนไปจุดเริ่มต๎นของแนวคิดสินเชื่อการเกษตร ซึ่งก็คือ เครดิต หรือการ
สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎รํวมลงทุนในการรํวมลงทุนเพื่อยกระดับหรือสร๎างสรรค์การผลิตใหมํๆ ของผู๎ผลิตหรือ
ผู๎ประกอบการ (ในที่นี้ก็คือ เกษตรกร) แตํในอีกด๎านหนึ่ง เครดิตหรือการรํวมลงทุนดังกลําวก็ได๎กลายมาเป็น
หนี้สิน ที่มุํงเน๎นในการให๎ผลตอบแทนตํอการลงทุนตามที่ผู๎ลงทุนมุํงหวังไว๎ และคํอยๆ กลายมาเป็นอุปสรรค
สาหรับเกษตรกรผู๎ผลิตในการจะก๎าวออกจากความสัมพันธ์เดิมๆ ในที่สุด
จากนั้ น บทความนี้ จะพาไปส ารวจข๎อเท็ จจริ งของกับกับ ดักหนี้สิ นจากประสบการณ์ของพี่น๎อ ง
เกษตรกร รวมถึงกรณีศึกษาความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิถีการผลิตของตนเองให๎เป็นเกษตร
อินทรีย์ใน จ.ปทุมธานี จ.ชัยนาท และ จ.เพชรบุรี กํอนที่จะนามาประมวลเป็นอุปสรรคหรือข๎อจากัดของ
การปรับเปลี่ยนสูํวิถีเกษตรอินทรีย์ สาหรับเกษตรกรที่มีหนี้สิน
สุ ด ท๎า ย บทความนี้ มุํ งหวั งที่ จ ะวางแนวทางเบื้อ งต๎น ในการเข๎ า ใจเงื่ อนไขข๎ อจ ากัด ส าหรับ พี่น๎ อ ง
เกษตรกรที่มีหนี้สิน เพื่อให๎การทางานในการสํงเสริมการเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย
เป็นไปอยํางมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงชํวยปลดล็อคพันธนาการหรือกับดักหนี้สินที่พี่น๎องเกษตรกรยังต๎อง
เผชิญอยูํด๎วย
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92

อาจารย์ประจาภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

175

เหรียญหน้าแรกคือ เครดิต
กํอนหน๎าที่เราจะมีระบบเครดิต การผลิตของเรายํอมจะถูกจากัดด๎วยปัจจัยการผลิตที่เรามีอยูํเอง
แม๎วําเราจะมีแนวคิดหรือแนวทางที่จะเพิ่ม/ขยายกาลังการผลิต หรือการสร๎างการผลิตใหมํๆ ที่ชัดเจนเพียงใดก็
ตาม การผลิตของเราก็ต๎องคํอยเพิ่มพูนจากทรัพยากรเทําที่เรามีและคํอยๆมีเพิ่มขึ้นเป็นตามลาดับ
แตํการเกิดขึ้นของระบบเครดิตตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ทาให๎ข๎อจากัดดังกลําวคํอยๆ ทลายลงไป
ระบบเครดิตก็คือ ระบบการให๎ “ความเชื่อมั่น” แกํผู๎ลงทุนวํา ผู๎ที่ชํวย “ลงทุน” ในการขยายการผลิตหรือสร๎าง
การผลิตใหมํ (หรือการประกอบการใหมํ) จะได๎เงินคืนพร๎อมด๎วยผลตอบแทนที่เหมาะสม/นําดึงดูดใจ
ดังนั้น การลงทุนเพื่อการผลิตใหมํ หรือการขยายการผลิตจึงเกิดขึ้นได๎ โดยไมํต๎องการผลิตในระดับ
เดียวกัน หรือแม๎กระทั่ง อาจไมํจาเป็นต๎องมีการผลิตมากํอน แตํอาศัย “ความเชื่อมั่น” ของนักลงทุนนั่นแหละ
ที่จะทาให๎ผู๎ผลิตสามารถมีทรัพยากรที่เพียงพอในการผลิตสิ่งเหลํานั้นให๎เกิดขึ้นได๎ตามแผน/แนวทางที่วางไว๎
เครดิตจึงถือเป็นนวัตกรรมที่สาคัญมากๆ สาหรับระบบทุนนิยม เพราะนอกจากจะทาให๎ (ก) การผลิต
สามารถเพิ่มได๎ทั้งขนาดการผลิต และ/หรือ ประสิทธิภาพการผลิต จนนาไปสูํการสะสมมูลคําสํวนเกินที่เพิ่ม
มากขึ้นแล๎ว ยัง (ข) ทาให๎ “นายทุน” หรือ “ผู๎ลงทุน” ได๎กลายมาเป็นผู๎มีบทบาทสาคัญในการตัดสินใจวําจะ
“ลงทุน” เพือ่ ให๎กาลังการผลิตและพลังการผลิตแบบใดเพิ่มขึ้นหรือไมํ
แนํ น อนวํา ในจุ ดเริ่ มต๎น เครดิตยํ อมต๎ องขึ้นอยูํ กับ “ความเชื่อมั่น ” ของผู๎ ล งทุน ที่มีตํ อแนวคิด /
แนวทางในการพัฒนาขยายกาลังการผลิตหรือสร๎างการผลิตใหมํๆ (หรือการประกอบการใหมํๆ) แตํก็คงไมํมี
ใครที่จะสามารถคาดเดาอนาคตได๎ทั้งหมด จนทาให๎ความเชื่อมั่นของผู๎ลงทุนเป็นไปได๎โดยปราศจากซึ่งความ
เสี่ยง ไมํช๎ากระบวนการสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎ลงทุนจึงคํอยๆ พัฒนาจาก “ความเชื่อมั่น” ไปสูํการมีและการ
ยึด “หลักประกัน” (หรือหลักทรัพย์ค้าประกัน) และกระบวนการจัดการหนี้สินทั้งหมด (รวมถึ งกระบวนการ
ยุติธรรม และกระบวนการทางจริยธรรมในสังคม)
เหรียญอีกด้านคือ หนี้สิน
เพราะฉะนั้ น หากมองในแงํนี้ “เครดิต ” และ “หนี้ ” อาจเหมือนเหรียญสองด๎านของกันและกัน
หมายความวํา ในด๎านหนึ่งการที่เราจะเป็นหนี้ได๎ ก็เพราะเรามี (หรือเราสามารถสร๎าง) “ความเชื่อมั่น” ให๎กับผู๎
ลงทุนได๎วํา เรามีแนวทางที่จะดาเนินการผลิตให๎ได๎ผลตอบแทนที่งดงาม และสามารถตอบแทนแกํผู๎ลงทุนได๎
อยํางเหมาะสมและนําดึงดูดใจ
แตํทวํา ในอีกด๎านหนึ่งของเหรียญ “หนี้” กลับมีบทบาทที่แตกตํางไปจาก “เครดิต” อยํางสิ้นเชิง
ในขณะที่ “เครดิต” มุํงไปที่แนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ” ที่หวังกันวําจะทาให๎การผลิตมีประสิทธิภาพ/ศักยภาพ/
โอกาสให๎ดีขึ้นหรือมากขึ้น แตํ “หนี้” หมายถึง หลักประกัน/แนวทาง “เดิมๆ” ที่จะทาให๎ผู๎ลงทุนได๎รับเงิน
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ลงทุ น พร๎ อ มทั้ ง ผลตอบแทน (ซึ่ ง ก็ คื อ ดอกเบี้ ย ) ของตนคื น หากแนวทางใหมํ ๆ ที่ มุํ ง หวั ง นั้ น ไมํ ป ระสบ
ความสาเร็จ
เมื่อเป็นเชํนนี้ “หนี้” จึงเริ่มมีแรงจูงใจเป็นของตนเอง โดยไมํเกี่ยวข๎องกับแนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ”
ที่หวังกันไว๎ อีกตํอไป ตราบใดที่แนวทางและหลักประกัน “เดิมๆ” ยังสร๎างผลตอบแทนให๎กับผู๎ลงทุน (ในทีนี้ก็
คือ ผู๎ให๎ยืม) ได๎อยํางนําจูงใจ เทียบกับการไปเสี่ยงกั บความคิดใหมํๆ และแนวทางใหมํๆ ของผู๎ผลิตที่มักจะมี
ความเสี่ยงพํวงมาด๎วย
ยิ่งไปกวํานั้น หากแนวทางเดิมหรือกระบวนการเดิมยังให๎ผลตอบแทนที่ดีให๎กับผู๎ให๎กู๎ และการสูญเสีย
หลักประกันก็เป็นเรื่องที่สาคัญสาหรับผู๎กู๎ (เชํน การสูญเสียที่ดิน หรือความรู๎สึกอับอาย) ผู๎ใ ห๎กู๎หรือนายทุนก็
สามารถใช๎หนี้เป็นกลไกที่จะตรึงให๎ผู๎ที่กู๎ยืมนั้นยังคงอยูํในแนวทางเดิมๆ ที่ตนได๎ประโยชน์ ด๎วยการเน๎นย้าถึง
“ความมั่นใจ” ในแนวทางเดิมๆ ที่จะทาให๎ผู๎กู๎สามารถชาระหนี้ให๎กับตนได๎ โดยไมํต๎องไปเสี่ยงกับทางเลือกหรือ
แนวคิดใหมํๆ
ดังนั้น จากจุดเริ่มต๎นที่ “เครดิต” ถูกสร๎างขึ้นเพื่อทาหน๎าที่ในการลดอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาดใหมํๆ
(หรือ ลด barrier to entry) “หนี้” กลับทาหน๎าที่ตรงข๎ามกันด๎วยการเป็นอุปสรรคในการออกจาก
ความสัมพันธ์หรือแนวทางเดิมๆ (หรือ เพิ่ม barrier to exit) แทน
ความแตกตํางระหวําง “เครดิต” กับ “หนี้” จึงอยูํที่ (ก) “ความมั่นใจ” ที่ผู๎ ผลิ ต (หรือผู๎กู๎) มีตํอ
กระบวนการพัฒนาแนวทางหรือการขยายการผลิตใหมํๆ ของตน จนกลายเป็น “ความเชื่อมั่น” ของผู๎ลงทุนใน
การรํ ว มสร๎ า ง/พั ฒ นาแนวทางใหมํ ๆ กั บ (ข) “ความจ าใจ” ที่ ผู๎ ผ ลิ ต (หรื อ ผู๎ กู๎ ) จะต๎ อ งจ ายอมอยูํ กั บ
กระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เพียงเพื่อจะรักษาหลักประกันที่ให๎ไว๎กับผู๎ให๎กู๎ให๎ได๎
สินเชื่อการเกษตร: เครดิต หรือ หนี้
หากไมํได๎มองในแงํร๎ายเกินไป ก็เป็นไปได๎หลังจากแผนพัฒนาฉบับที่ 1 นโยบายการเชิญชวนให๎
เกษตรกรกู๎เงิน เพื่อทาการเกษตรเชิงพาณิช ย์ จะเริ่มต๎นมาจาก “ความเชื่อ มั่น ” วํา เมื่อได๎รับ “เครดิต ”
เกษตรกรจะสามารถลงทุนในปัจจัยการผลิตสมัย “ใหมํ” ที่จะชํวยเพิ่มปริมาณการผลิตของเกษตรกร (เชํน
การใช๎พันธุ์พืชสมัยใหมํ การใช๎ปุ๋ยเคมี) และทาให๎เกษตรกรมีรายรับและรายได๎สุทธิมากขึ้น ซึ่งนั่นก็แปลวํา วิถี
ชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกรก็จะดีขึ้น
แตํนั้นมันนานมากแล๎ว ตลอดระยะเวลา 40-50 ปีที่ผํานมา กลไกการผลิตและกลไกการตลาดสินค๎า
เกษตรมีแตํความผันผวนที่เกษตรกรไมํอาจคาดเดาได๎ลํวงหน๎า และไมํสามารถตํอรองได๎เลย ดังนั้น “ความ
เชื่อมั่น” ที่เกษตรกรเคยมี (วําการกู๎ยืมและการเพิ่มปริมาณการผลิตจะทาให๎ วิถีชีวิตดีขึ้น) จึงคํอยๆ มอดลงไป
เรื่อยๆ
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ทุกวันนี้ การกู๎ยืมเงินของเกษตรกรสํวนใหญํในประเทศไทย ไมํได๎มีแนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ” ในการ
เพิ่มกาลั งการผลิตหรือพลังการผลิตอีกตํอไปแล๎ว เกษตรกรสํวนใหญํกู๎ยืมเงินไปเพื่อตํอชีวิตวงจรการผลิ ต
แบบเดิมๆ (ที่เคยถูกเรียกวํา การเกษตรสมัย “ใหมํ”) โดยไมํรู๎วําตนเองจะออกจากวงจรนี้ได๎เมื่อไร? หรือจะ
ออกจากวงจรนี้ได๎หรือไมํ? เกษตรกรสํวนใหญํทราบแตํวํา ถ๎าไมํมีเงินกู๎เข๎ามาตํออายุ กระบวนการผลิตของตน
จะต๎องหยุดชะงักลง และตนอาจต๎องสูญเสียหลักประกันเงินกู๎ไปได๎
กลํ าวในฝั่ งผู๎ ให๎ กู๎ ผู๎ ให๎ กู๎ จ านวนหนึ่ ง (ไมํวําจะเป็นในระบบหรือนอกระบบ) ก็ลื มเรื่อง “แนวคิด /
แนวทางใหมํๆ” ไปแล๎วด๎วยเชํนกัน กระบวนการให๎กู๎เงินของผู๎ให๎กู๎ก็ไมํได๎เรียกร๎องหรืออยากรู๎เรื่อง “ความ
เชื่อมั่นในแนวคิด/แนวทางใหมํๆ” อีกตํอไปแล๎ว มีแตํการตรวจสอบหลักประกันตามระบบเพื่อให๎มั่นใจวําตน
จะได๎รับเงินกู๎ (พร๎อมดอกเบี้ย) คืนเป็นวัตถุประสงค์สาคัญ
กลไกการให๎สินเชื่อการเกษตรในเมืองไทยปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะของ “หนี้” มากกวํา “เครดิต”
เมื่อเป็นเชํนนั้นจึงมีลักษณะที่เป็นกลไกการปูองกันการออกจากความสัมพันธ์เดิมๆ (เชํน การเกษตรเคมี)
มากกวํา การสนับสนุนหรือการลดอุปสรรคในการเข๎าสูํความสัมพันธ์ใหมํๆ (เชํน เกษตรอินทรีย์) ซึ่งจะได๎
กลําวถึงในลาดับตํอไป

กับดักหนี้สินการเกษตร
เมื่อเกษตรกรเริ่มเป็นหนี้สินและเข๎ามาอยูํในวงจรของหนี้สิน เกษตรกรก็เหมือนติดกับดักของหนี้สิน
ซึ่งจากการประชุมกลุํมยํอยของมูลนิธิชีวิตไท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผํานมา ทาให๎เห็นถึงกับดักหนี้สิน
ที่รัดตรึงพี่น๎องเกษตรกรเอาไว๎หลายชั้น
กับดักแรก พื้นฐานที่สุด พี่น๎องเกษตรกรจานวนไมํน๎อย ไมํทราบข๎อมูลหนี้ของตนเอง พี่น๎องจานวน
หนึ่ง ไมํมีสัญญาเงินกู๎อยูํในมือ บางคนไมํเก็บเอกสารการชาระหนี้ของตนไว๎ พี่น๎องสํวนหนึ่งได๎เห็นสัญญาเงินกู๎
ในวันที่ถูกดาเนินคดี (หลังจากวันที่เซ็น) สถาบันการเงินที่เป็นคูํสัญญาก็ดูจะไมํให๎ความสาคัญกับความไมํรู๎ของ
พี่น๎องเกษตรกรในข๎อนี้
กับดักที่ส อง พี่น๎องไมํรู๎กลไกการทางานของอัตราดอกเบี้ย พี่น๎องบางคนไมํเข๎ าใจวํา ทาไมเงินต๎น
100,000 บาท มันถึงทบต๎นกลายเป็น 400,000 บาท พี่น๎องไมํทราบอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ พี่น๎องบาง
คนเสียดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ในอัตราร๎อยละ 28 พี่น๎องเกือบทุกคนไมํรู๎จักแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมในการ
คานวณดอกเบี้ยและหนี้สินของตน
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ทั้งนี้ เมื่อเราเปิดแอพพลิเคชั่นคานวณดอกเบี้ยทบต๎นให๎พี่น๎องเกษตรกรได๎ลองใช๎ดู พี่น๎องเกษตรกรจะ
เข๎าใจทันทีอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดชาระหนี้ 18-28% ตํอปี (แล๎วแตํสถาบันการเงิน) จะทาให๎ภาระดอกเบี้ยทบ
ต๎นจะเกินกวํายอดเงินต๎นเดิมของพี่น๎องเกษตรกรภายในเวลาเพียง 6-7 ปีเทํานั้น
กั บ ดั ก ที่ ส าม พี่ น๎ อ งจะมี ค วามเกรงใจเจ๎ า หนี้ ม ากๆ เจ๎ า หนี้ บ อกมู ล หนี้ เ ทํ า ใดก็ มี แ นวโน๎ ม จะเชื่ อ
ประกอบกับกับดักในข๎อที่สอง พี่น๎องสํวนหนึ่งจึงไมํเคยตรวจสอบเอกสารหนี้ การคิดดอกเบี้ย พี่น๎องบางสํวน
รู๎สึกวําตนเป็นฝุายผิดและอาย ที่ผิดนัดชาระหนี้
พี่น๎ องเกษตรกรที่จั ง หวัดชัย นาท เลํ าให๎ ฟัง เมื่อพี่น๎องเกษตรกรไมํส ามารถผํ อนช าระเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยในงวดนั้นได๎ สถาบันการเงินแหํงหนึ่งจะบอกให๎พี่น๎องเซ็นกู๎ยืมเงินก๎อนใหมํที่มียอดเงินเทํากับเงินต๎น
เดิมบวกดอกเบี้ยที่ค๎างชาระ แล๎วไปจํายเงินกู๎ก๎อนเดิมจนหมด แตํเกษตรกรก็จะเป็นหนี้ (ใหมํ) ที่มีเงินต๎น
เทํากับ เงินต๎นเดิมบวกดอกเบี้ยเดิมแทน
แม๎วําการกระทาเชํนนี้เป็นการกระทาที่ผิด เพราะมีแตํจะทาให๎เกษตรกรมีหนี้สินพอกพูนเพิ่มขึ้น แถม
โอกาสในปรับลดดอกเบี้ยยังหมดไปด๎วย (เพราะกลายเป็นเงินต๎นแล๎ว) จนทาให๎ที่ดินของพี่น๎องเกษตรกรต๎อง
หลุดมือในที่สุด แตํสถาบันการเงินแหํงนั้นก็ยังมีการดาเนินการในหลายพื้นที่ เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดหนี้เสีย ที่
ทาให๎ส ถาบั น การเงิน แหํ งนั้ นต๎องตั้งเงิน สารองเผื่อหนี้ที่ส งสัยจะสู ญเพิ่มขึ้น ตามเงื่อนไขของธนาคารแหํ ง
ประเทศไทย
กับดักที่สี่ เมื่อเข๎าสูํการดาเนินคดี พี่น๎องสํวนใหญํไมํรู๎กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย พี่น๎อง
เขียนคาให๎การไมํเป็น และไมํมีเงินจ๎างทนาย พี่น๎องสํวนใหญํไมํได๎สู๎คดี และแนํนอนวํามักจะแพ๎คดี และเข๎าสูํ
การบังคับคดี ในที่สุด
กับดักที่ห๎า เมื่อเข๎าสูํขั้นบังคับคดี และการขายทอดตลาด ตรงนี้ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น 3 แบบ คือ (ก)
ที่ดินของพี่น๎องได๎รับการประเมินในราคาที่ต่า และได๎รับราคาประมูลที่ต่ากวําราคาตลาด และพี่น๎องอาจไมํ
สามารถชาระหนี้ได๎หมด (ข) เกษตรกรที่ยังต๎องการรักษาที่ดินของตนเองและยังพอมีแรงสู๎ตํอ ก็จะเข๎ารํวมการ
ประมูลขายทอดตลาดด๎วย ซึ่งบางครั้งก็จะชนะการประมู ลด๎วย (ค) แตํระยะหลังเจ๎าหนี้จะรู๎ทัน จึงเข๎ารํวม
ประมูลด๎วย และเสนอราคาที่สูง ซึ่งทาให๎แม๎พี่น๎องที่เป็นเจ๎าของที่ดินจะชนะการประมูล แตํก็ไมํมีเงินจํายใน
ที่สุด
จริงๆ แล๎วในขั้น ตอนนี้ พี่น๎องยังหวังพึ่งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรเข๎ามาชํวยซื้อหนี้ หรือซื้อทรัพย์ใน
ขัน้ ตอนการขายทอดตลาดเอาไว๎ ซึ่งกองทุนฟื้นฟูฯ ก็จะนาเอาที่ดินนั้นมาให๎เกษตรกรเชําซื้อ โดยลดเงินต๎นและ
ดอกเบี้ยลง เพื่อเปิดโอกาสให๎ที่ดินนั้นกลับเป็นของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง
ทั้งนี้ขั้นตอนการซื้อหนี้ของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯนี้ ก็ขึ้นอยูํกับความยินยอมของเจ๎าหนี้ ด๎วย ซึ่งที่
ผํ านมาต๎ องใช๎ค วามพยายามและระยะเวลาในการเจรจาคํอนข๎า งนาน และขั้น ตอนที่ก องทุนฟื้ นฟูจะซื้ อ
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ทรัพย์สินในการขายทอดตลาด เพื่อรักษาและให๎พี่น๎องเกษตรกรเชําชื้อ เผื่อผํอนชาระคือ ก็ถูกระงับไว๎ในชํวง
รัฐบาล คสช.
กับ ดั กสุ ดท๎า ย ก็คือ พี่ น๎ องหลายคน ยัง ไมํท ราบวํ า ชีวิ ตตนเองตํ อไปจากนี่จ ะเป็นอยํา งไร พี่ น๎อ ง
เกษตรกรจานวนไมํน๎อยกาลังอยูํในระหวํางกระบวนการปรับตัว เพื่อที่จะหาทางเพิ่มรายได๎ของตน แตํก็ติด
ปัญหาทางการตลาดเชํน ตระไคร๎ยังไมํมีที่ขาย กล๎วยมีราคาถูกจะแปรรูปอยํางไรดี ข๎าวที่สีเองยังมีปลายข๎าว
มาก ราคาก็ต่า (8 บาท/กก.) จะทาอยํางไร รวมถึง ลําสุด เพลี้ ยกระโดดสีน้าตาลระบาดอีกครั้งจะรับมือ
อยํางไรดี เป็นต๎น

ภาพรวมของกับดักหนี้สินในประเทศไทย
หากมองในภาพรวมของประเทศไทย เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนไว๎ที่กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ เพื่อเข๎าสูํ
กระบวนการจัดการหนี้สิน มีจานวนประมาณ 515,000 ราย คิดเป็นยอดหนี้ประมาณ 86,230 ล๎านบาท ใน
จานวนนี้ ประมาณ 156,000 ราย (ประมาณ 30% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน) เริ่มเป็นหนี้ที่ผิดนัดชาระ
(กลําวงํายๆ คือ กาลังก๎าวเข๎าสูํกับดักที่ 2) และเริ่มถูกดาเนินคดีแล๎ว (กับดักขั้นที่สาม) ประมาณ 13,000 ราย
และไปสูํกระบวนการขายทอดตลาดที่ดิน (กับดักขั้นที่สี่) ประมาณ 7,000 ราย และถูกขายทอดตลาดไปแล๎ว
ประมาณ 2,400 ราย
ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่มีการจัดตั้งกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ มา กองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ ชํวย
ซื้อหนี้และปรับโครงสร๎างหนี้ให๎เกษตรกรได๎ประมาณ 30,000 ราย (ชํวยจากกับดักขั้นที่หนึ่งและสอง) และ
รักษาที่ดินให๎เกษตรกรไว๎ได๎ประมาณ 21,000 แปลง คิดเป็นพื้นที่ประมาณ 153,000 ไรํ (จากกับดักขั้นที่สาม
และสี่) และในที่สุด เกษตรกรได๎ซื้อผํอนชาระและซื้อคืนที่ดิน (แบบเชําซื้อ) ไปแล๎ว 3,452 แปลง คิดเป็นพื้นที่
27,343 ไรํ
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บทที่ 2
2. การปรับตัวสู่เกษตรอินทรีย์
หนทางหนึ่งที่พี่น๎องเกษตรกรที่อยูํในกับดักหนี้สินพยายามจะหาทางออกให๎กับตนเอง นอกเหนือจาก
กระบวนการจัดการหนี้ที่ได๎กลําวมาแล๎วคือ การปรับเปลี่ยนตนเองเข๎าสูํวิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยพี่
น๎องเกษตรกรสํวนใหญํที่เข๎าสูํ วิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีความมุํงหวังสาคัญ 3 ประการคือ (ก) ลดภาระ
ในการลงทุนในวงจรการผลิตแบบเดิม (ซึ่งทาให๎ตนเป็นหนี้) (ข) แสวงหาวิถีการผลิตแบบใหมํที่จะทาให๎ตนเองมี
รายได๎สุทธิเพิ่มมากขึ้นกวําเดิม โดยเฉพาะในกรณีที่ (ค) ตนเองมีข๎ออากัดเพิ่มขึ้น เชํน ขายที่ดินสํวนหนึ่งไปเพื่อ
ชาระหนี้ หรือมีแรงงานในครัวเรือนลดลง หรือมีผลกระทบทางสุขภาพจากการใช๎สารเคมี
ดังนั้น เพื่อให๎เห็นภาพของการปรับตัวของพี่น๎องเกษตรกร ทั้งที่สาเร็จและยังไมํสาเร็จ จึงขอนาเสนอ
ประสบการณ์การปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและชัยนาท ดังนี้

2.1 กรณีศึกษาที่ 1 การปรับตัวของสวนส้มอินทรีย์
คุณวรพนธ์ สาสดี มีพื้นเพเป็นคนบางมด เริ่มทาสวนส๎มที่ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อปี 2519 รํวมกับ
คนในครอบครั ว โดยเริ่มแรกคุณวรพนธ์ใช๎สารเคมี เพื่อเพิ่มผลผลิ ตและทาให๎ ผิว ส๎มสวย เนื่องจากการใช๎
สารเคมีทาให๎สภาพดินเสียและทาให๎เกิดโรคกรีนนิ่ง ทาให๎ต๎องย๎ายสวนส๎มไปเรื่อยๆจากคลอง4 ถึงคลอง10
กระทั่งปี 2534-2535 เกิดโรคกรีนนิ่ง ซึ่งเป็นโรคที่เชื้อราทาลายเซลล์ทํอลาเลียงของต๎นส๎ม
คุณวรพนธ์ เปลี่ยนไปทานากุ๎งกุลาโดยจ๎างสํงออกไปยังตํางประเทศ ในปี 2535 แตํหลังจากเหตุการณ์
ตึกเวิร์ดเทรดถลํม ในปี 2544 ทาให๎ราคากุ๎งตก คุณวรพนธ์จึงย๎ายไปทาไรํส๎มที่ อ.บึงสามัคคี จ.กาแพงเพชร
ขณะที่เกษตรกรคนอื่นๆในรังสิตย๎ายไปทาไรํส๎มที่ลพบุรี
การเริ่มต๎นทาไรํส๎มที่กาแพงเพชรได๎ผลผลิตมาก แตํการที่ชาวสวนส๎มจานวนมากย๎ายหนีโรคกรีนนิ่ง
ขึ้นมาปลูกส๎มที่กาแพงเพชร ราคาส๎มจึงตก แตํ 4 ปีตํอมา การใช๎สารเคมีเป็นเวลานาน ทาให๎ดินเสื่อมโทรม
บวกกับโรคกรีนนิ่งที่แพรํขยายมาถึงกาแพงเพชร ทาให๎คุณวรพนธ์ย๎ายกลับมารังสิต ในปี 2548
คุณวรพนธ์ กลับมาทาสวนมะนาวที่รังสิต แตํเนื่องจากในหน๎ามะนาวผลผลิตมากจนราคาตก และ
ในชํวงที่ผลผลิตน๎อยก็ไมํมีจะขายแม๎ราคาจะแพง ทาให๎ปลูกไป 5 ปีแล๎วต๎องเลิกปลูก แล๎วปลูกส๎มเขียวหวาน
พันธุ์เขียวดาเนินแทน เพราะเป็นชํวงที่ราคาดี แตํในที่สุดราคาส๎มพันธุ์เขียวดาเนินก็ตกลงอีก
คุณวรพนธ์ เข๎าสูํชํวงชีวิตที่ยากลาบาก เนื่องจากเงินจํายหนี้ของธกส.ไมํพอ การทาเกษตรเคมีที่มี
ต๎นทุนสูง ทั้งต๎นทุนในการซื้อสารเคมี ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดพํน รวมไปถึงต๎นทุนในการย๎ายที่ปลูกและการ
เริ่มต๎นปลูกพืชชนิดใหมํ ซึ่งสารเคมีก็เป็นปัจจัยอยํางหนึ่งที่ทาให๎เกษตรกรได๎ผลผลิตและรายได๎มาก อยํางไร
ผลผลิตทางการเกษตรก็ออกมาแนํนอนและราคาก็ผกผันตามตลาด ซึ่งทาให๎เป็นหนี้ถึงประมาณ 5 ล๎านบาท
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คุณวรพนธ์ ต๎องรวมกลุํมกับเกษตรกรในพื้นที่ใกล๎เคียงแล๎วเข๎ารํวมกับกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร เพื่อขาย
หนี้จากธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู๎ รํวมกับการลดต๎นทุนในการทาการเกษตร
ในปี 2558 คุณวรพนธ์ เปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากต๎ องการลดต๎นทุน และ
ต๎องการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยนาความรู๎ทีได๎จากงานเกษตรแฟร์มาใช๎ เกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตร
ที่มาพร๎อมหลักการเกษตรทฤษฎีใหมํ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ทาใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการดารง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไมํทาลายสภาพแวดล๎อม และคานึงถึงสุขภาพเกษตรกรและผู๎บริโภค นอกจากนี้
ยังลดคําใช๎จํายสาหรับสารเคมีอีกด๎วย แทนที่จะนึกถึงปริมาณของผลผลิต คุณวรพนธ์เริ่มจากศึกษาการปลูกผัก
สลั ดอิน ทรี ย์กํอน จากนั้ น จึ งน ามาใช๎กับ สวนส๎ มเขียวดาเนินที่ใกล๎ ตาย โดยเลิ กการใช๎ส ารเคมีแบบหั กดิบ
หมายถึง เปลี่ยนเป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในทันที
ตํอมาเกษตรกรที่รวมตัวกันกับ คุณวรพนธ์ จากการเข๎ารํวมกองทุนฟื้นฟูเกษตรกร จึงรํวมกันทากลุํม
เกษตรอินทรีย์ชื่อวํา “กลุํมปิ่นโต” ที่ปลูกผักและผลไม๎แตกตํางกันไป และมีเกษตรกรที่รํวมปลูกส๎มด๎วยกัน
จานวนทั้งหมด 8 ราย
ปีแรกของการทาสวนส๎มอินทรีย์เป็นชํวงที่ต๎นส๎มกาลังปรับตัวกับการใช๎ไมํใช๎สารเคมี ต๎นส๎มได๎รับการ
ฟื้นฟูทาให๎สดชื่นและแข็งแรงมากขึ้น แม๎ผลผลิตจะออกมาไมํมากก็ตาม ในปีที่สอง คุณวรพนธ์มีผลผลิตจานวน
มาก แตํก็เสียหายไปจานวนหนึ่งเนื่องจากส๎มที่ออกมาเปลือกบาง ทาให๎เปลือกแตกงําย เมื่อหาข๎อมูล จึงพบวํา
ส๎มในสวนเปลือกบางเพราะขาดแคลเซียม คุณวรพนธ์จึงไปซื้อกระดูดสัตว์สับมาหมักเป็นปุ๋ยแล๎วใสํให๎ต๎นไม๎
จากนั้นส๎มของคุณวรพนธ์จึงมีเปลือกที่หนาขึ้น
ในปีที่สาม คุณวรพนธ์ ได๎ผลผลิต 30 ตัน แตํก็ยังมีปัญหาทางการตลาด ทั้งการรับรองมาตรฐานแปลง
เกษตรอินทรีย์ และการเข๎าถึงแหลํงรับซื้อโดยตรง แทนที่จะผํานคนกลาง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําแม๎เกษตรอินทรีย์
จะลดการผูกขาดการใช๎สารเคมี แตํตลาดของเกษตรอินทรีย์ก็ยังผูกขาดกับผู๎รับรองมาตรฐานและพํอค๎าคน
กลาง
ผู๎บริโภคสินค๎าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดที่คนซื้อยินดีจํายราคาสูงกวําเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี ปัจจุบันคุณ
วรพนธ์ได๎ทาสัญญาขายส๎มให๎กับโมเดิร์นเทรดแหํงหนึ่ง โดยแพคขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 90 บาท และ
ขายให๎กับห๎างขายสินค๎าอินทรีย์ กิโลกรัมละ 75 บาทโดยไมํต๎องแพค
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ภาพที่ 1 คุณวรพนธ์ สาสดี และภรรยากาลังบรรจุส๎มอินทรีย์เพื่อสํงจาหนํายที่โมเดิร์นเทรด
แม๎วําการปลูกส๎มอินทรีย์จะมีผลผลิตที่ต่ากวําส๎มที่ปลูกแบบเคมีแบบครึ่งตํอครึ่ง แตํก็มีคําใช๎จํายต่ากวําการ
ปลูกส๎มเคมี และได๎ราคาที่สูงกวําส๎มเคมีด๎วย ทาให๎คุณวรพนธ์สามารถมีผลตอบแทนสุทธิ และสามารถนาเงิน
มาใช๎หนี้ที่กู๎มาจากญาติพี่น๎องได๎สํวนหนึ่ง แตํก็ยังเหลือหนี้อยูํอีกประมาณ 3-4 ล๎านบาท
ในปีที่ 4 (ปีหน๎า) คุณวรพนธ์มีเปูาหมายที่จะสร๎างโรงเรือนสาหรับบรรจุและแปรรูปส๎ม (เชํน น้าส๎ม
สาเร็จรูป) และจะขอมาตรฐาน GMP พร๎อมทั้งวางแผนการตลาดในการขายส๎มให๎ดีกวําเดิม

2.2 กรณีศึกษาที่ 2 การปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท
คุณพยอม พลอึ่ง เกษตรกร อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท เกษตรกรผู๎รับมรดกหนี้จากแมํที่เสียชีวิตจานวนสี่
แสนบาท (เริ่มจากเงินต๎นหนึ่งแสนบาท) เมื่อปี 2559
เมื่อรับภาระหนี้มาแล๎ว คุณพยอม ก็ประเมินวํา หากทานาตํอไป คงจะไมํสามารถชาระคืนหนี้ก๎อนนี้ได๎
แนํ เพราะที่ผํานมาคือ รายได๎จากการทานาก็เป็นหมุนเวียนหนี้ไปมาในแตํละรอบการผลิต มากกวําจะทาให๎
หนี้หมดไป
ตํอมาในต๎นปี 2560 คุณพยอมเรียนรู๎เรื่องเกษตรอินทรีย์ แล๎วเลยตัดสินใจมาเลี้ยงแพะ และปลูกหมํอนเลี้ยง
ไหม โดยเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์
คุณพยอม จึงขอระดมทุนจากญาติพี่น๎องได๎ ประมาณ 200,000 บาท แล๎วมาเริ่มต๎นเลี้ยงแพะ 17 ตัว
จนตอนนี้ มีแพะประมาณ 30 ตัว และแพะรุํนแรกพร๎อมออกสูํตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นําจะได๎เงิน
หลายหมื่นและจะขยับขึ้นเรื่อยๆ ตามจานวนแพะ
สํวนการปลูกหมํอน คุณพยอม ออกแบบทาแนวกันชน เพราะนารอบข๎างยังใช๎สารเคมีอยูํ (ถ๎าสารเคมี
ปลิวมาถึงต๎นหมํอน จะเป็นผลเสียตํอตัวไหม) โดยทาแนวกันชนด๎วยหญ๎าเนเปียร์ หญ๎าหวานอิสราเอล เพื่อ
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นามาเลี้ยงแพะ และมีการขุดรํองน้าไว๎ด๎วย สํวนขี้แพะก็นากลับมาใช๎บารุงต๎นหมํอนได๎ด๎วย ต๎นหมํอนเติบโตดี
และคุณพยอมก็ได๎เลี้ยงไหมไปแล๎วหลายรอบ (รอบหนึ่งใช๎ เวลา 20 วัน) ได๎ผลตอบแทนที่ดี ประมาณ 8,0009,000 บาท รายได๎ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งแพะและไหม ทาให๎คุณพยอมคาดการณ์วํา ถ๎าไมํเจอโชคร๎าย หนี้ขอแมํ
นําจะชาระหนี้ได๎หมดภายใน 5 ปี

ภาพที่ 2 แปลงหมํอนอินทรีย์ของคุณพยอม พลอึ่ง ที่มีแนวคูน้าและหญ๎าเนเปียร์กันสารเคมีรอบด๎าน
คุณพยอม สรุปวํา การพักชาระหนี้ไมํเพียงพอที่จะชํวยให๎ชาวนาปลดหนี้ (แตํชํวยให๎ภาระหนี้น๎อยลง)
การจะปลดหนี้ได๎ ต๎อง (ก) ลงทุนในกิจการที่มีรายได๎เพิ่มกวําปกติ (ข) การลงทุนนั้นควรเป็นการลงทุนเพียง
ครั้งเดียว แล๎วทยอยได๎ผลตอบแทน (ค) ให๎ผลตอบแทนที่รวดเร็ว (ง) และผลตอบแทนต๎องสม่าเสมอ เชํน ไหม
ให๎ผลตอบแทนเป็นรายเดือน แพะให๎ผลตอบแทนเป็นรายปี (จ) โดยต๎องวางแผนการตลาดไว๎ลํวงหน๎า และ (ง)
ต๎องเตรียมวิธีรับมือกับความเสี่ยงไว๎ด๎วย
ในปีที่ 2 (หรือ ปี 2562) คุณพยอมกาลังคิดเรื่อง การทาปุ๋ยจากมูลไหม และการทาอาหารสัตว์
สาเร็จรูปจากใบหมํอนและหญ๎าหวานและหญ๎าเนเปียร์ตํอไป ถัดมาในชํวงบําย เราได๎พบกับคุณอ๎อม เกษตรกร
รุํนใหมํ ซึ่งรับมรดกหนี้มาเชํนกัน และรํวมเรียนรู๎เกษตรอินทรีย์มากับคุณพยอม รวมถึงเตรียมการที่จะเลี้ยง
แพะ และเลี้ยงไหม เชํนเดียวกับคุณพยอม แตํยังไมํสามารถระดมทุนได๎ คุณอ๎ อมพยายามขอกู๎เงินจากกองทุน
ฟื้นฟูเกษตรกรแตํก็ยังไมํได๎รับการอนุมัติ สํวนการขอกู๎เงินจาก ธกส. ก็ติดขัดวํา คุณอ๎อมกาลังอยูํในระหวําง
การปรับโครงสร๎างหนี้อยูํ จึงขอสินเชื่อใหมํไมํได๎ คุณอ๎อมและเพื่อนๆ อีก 6 คน ที่ยังไมํสามารถระดมทุนได๎ จึง
ยังต๎องรอตํอไป และรอนานไมํได๎ เพราะมิฉะนั้น วงจรของดอกเบี้ย (เดิม) จะมาค้าคอ และอาจต๎องเข๎าสูํวงจร
ของหนี้ก๎อนใหมํ
เมื่ อ ได๎ ล องสอบถามถึ ง รู ป แบบการระดมทุ น แบบใหมํ ๆ เชํ น การระดมทุ นมวลชน (หรื อ crowd
funding) เพื่อให๎สามารถระดมทุนได๎ประมาณ 200,000 บาท แล๎วคุณอ๎อมจะทยอยคืนในปีที่ 2-7 ปีละ
ประมาณ 20,000-50,000 บาท (คํอยๆ เพิ่มขึ้น) คุณอ๎อมก็ให๎ความสนใจเป็นอยํางยิ่ง นอกจากแพะ และไหม
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แล๎ว พี่น๎องในกลุํมนี้ ยังปลูกข๎าวแบบไมํใชํสารเคมี ปลูกตะไคร๎ ปลูกกล๎วย แล๎วนามาแปรรูป โดยมุํงหวังจะให๎
ตนปลดหนี้ได๎โดยเร็ววัน

2.3 กรณีศึกษาที่ 3 กลุ่มผักอินทรีย์แก้วกล้า จ. เพชรบุรี
คุณวิมล ฝั่งทะเล กลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า และเพื่อนๆ อีกประมาณ 15 คน เดิมทานาแบบเกษตร
เคมีอยูํที่บ๎านลาตาเสา อ. วังน๎อย จ. พระนครศรีอยุธยา และมีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท ที่กู๎จากร๎านขาย
สารเคมีการเกษตร ตํอมา ประมาณ 3 ปีกํอน บ๎านและที่นาที่เชําทากินอยูํก็ถูกเวนคืนสร๎างถนนมอเตอร์เวย์
บางปะอินขโคราช คุณวิมลและเพื่อนๆ ประมาณ 15 คน จึงได๎รับการชักชวนให๎ย๎ายมาอยูํที่เพชรบุรี แตํ
กลายเป็นการถูกหลอกให๎เป็นแรงงานรับจ๎างโดยไมํได๎คําแรง คุณวิมลและเพื่อนๆ จึงแยกออกมาเชําที่ดินอยูํที่
ต.กลัดหลวง อ.ทํายาง จ.เพชรบุรี
คุณวิมลและเพื่อนเชําที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จากเอกชน จานวน 5 ไรํ โดยเสียคําเชําในอัตราไรํละ
1,000 บาท/ปี เพื่อรํ ว มกัน ปลู กผั กอิน ทรี ย์ เพราะประเมินแล๎ ว วําการปลู กข๎าวแบบเดิมไมํนําจะมีรายได๎
เพียงพอกับที่ดินที่มีอยูํ และเริ่มการเรียนรู๎การปลูกผักอินทรีย์รํวมกัน
เมื่อเริ่มลงทุนปลูกผักอินทรีย์มาได๎ระยะหนึ่ง คุณวิมลจาเป็นต๎องมีการลงทุนเพิ่มเติมขึ้น จึงได๎รับคาแนะนาจาก
กลุํมกิจการเพื่อสังคม The Basket ให๎ทาการระดมทุนมวลชน (crowd funding) โดยโครงการแรกเป็น
โครงการ “แพะรับบุญ” เพื่อระดมทุนซื้อแพะประมาณ 3,000 บาท/ตัว มาเลี้ยงเพื่อทาปุ๋ยคอก โดยกลุํม
วิสาหกิจชุมชนจะคืนผลตอบแทนให๎กับผู๎ลงทุนเป็นผักที่เกษตรกรปลูก
หลังจากนั้น คุณวิมล และวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า ยังมีการระดมทุนมวลชนในโครงการไกํอารมณ์ดี
ลงทุนในไกํตัวละ 200 บาท และผู๎ลงทุนได๎รับผลตอบแทนเป็นไขํไกํที่ เลี้ยง รวมถึงระดมทุนมวลชนเพื่อซื้อ
เครื่องมือการเกษตร (ตอบแทนเป็นผัก)
ในปีที่ผํานมา คุณวิมลและเพื่อนๆ ตัดสินใจจะซื้อที่ดินที่เชําอยูํที่ อ.ทํายาง จ. เพชรบุรี จากเจ๎าของ
ที่ดิน โดยตกลงราคาซื้อที่ดินไรํละ 120,000 บาท รวม 5 ไรํ 600,000 บาท คุณวิมลและวิสาหกิจชุ มชนก็ได๎จัด
ระดมทุนมวลชนอีกครั้ง เพื่อวางมัดจา 100,000 บาท จนสาเร็จ และสํวนที่เหลือกาลังอยูํระหวํางการขอ
สินเชื่อ และการออมทรัพย์ เพื่อไปซื้อที่ดินให๎ได๎ในสํวนของการปลูกผัก คุณวิมลรํวมกับ The Basket ทา
การตลาดในระบบบอกรับสมาชิก (Consumer-supported Agriculture) โดยจะสํงผักเป็นชุด (หรือตะกร๎า
ผัก) สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แบํงเป็น ผักชุดเล็ก ที่มีผัก 8 ชนิด (ราคา 340 บาท/สัปดาห์) และผักชุดใหญํ มีผัก 12
ชนิด (480 บาท/สัปดาห์) โดยแตํละสัปดาห์จะมีรายการผักตามที่ในแตํละฤดูกาลให๎สมาชิกเลือกได๎ตามที่
ต๎องการ ทั้งนี้ มีคําขนสํงในกรุงเทพมหานครตามระยะทางประมาณ (30-90 บาท/รอบ) และหากสัปดาห์ใดที่
สมาชิกไมํประสงค์จะรับผัก (เชํนเดินทางไปตํางประเทศ) ก็สามารถเลื่อนไปรับผักในสัปดาห์ตํอไปได๎
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ปัจจุบัน The Basket มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 150 ราย แตํวําแตํละสัปดาห์จะมีการรับผักไมํพร๎อม
กัน เพราะฉะนั้นในภาพรวมแล๎ว แตํละสัปดาห์ The Basket จะสํงผักอยูํประมาณ 60 ราย เพื่อกระตุ๎นให๎
ผู๎บริโภคสนับสนุนเกษตรกรผู๎ปลูกผักอินทรีย์ในระยะยาว The Basket ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษสาหรับผู๎บริโภคที่
บอกรับสมาชิกเป็นรายปีด๎วย นอกจากนั้น The Basket ยังนาผู๎บริโภคที่เป็นสมาชิกไปแปลงผักอินทรีย์ที่
เพชรบุรีปีละ 2-3 ครั้งด๎วย

ภาพที่ 3 คุณวิมล ฝั่งทะเล (คนที่ 1 จากขวา) และสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า พร๎อมทั้งตะกร๎าผักที่สํง
มอบยังผู๎บริโภค
หลังจากการปลูกผักอินทรีย์มา 3 ปีกวํา คุณวิมลได๎ทยอยผํอนชาระหนี้เดิม (ประมาณ 100,000 บาท)
ที่เคยมีเมื่อครั้งทานาหมดเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีการตํอรองกับเจ๎าหนี้ขอให๎หยุดคิดดอกเบี้ย และทยอยสํงคืน
เดือนละ 3,000-4,000 บาท เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จนหมดหนี้ในที่สุด สํวนสมาชิกก็มีหนี้ลดลงมาก และจะ
ทยอยชาระหนี้ให๎หมดในอนาคตอันใกล๎ และนับจากนี้ คุณวิมลและสมาชิกก็เตรียมการออมเพื่อซื้อที่ดินให๎เป็น
ของตนเองให๎ได๎ตํอไป
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บทที่ 3
บทสรุปและข้อเสนอแนะ

3.1 บทสรุป
3.1.1 กาแพงหนี้สาหรับเกษตรอินทรีย์
จากที่กลําวมาทั้งสองกรณี จะเห็นได๎วํา “หนี้” ทาหน๎าที่เสมือนเป็นกาแพงหรืออุปสรรคสาคัญสาหรับ
เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนสูํเกษตรอินทรีย์ใน 4 ลักษณะด๎วยกันคือ
หนึ่ง เกษตรกรที่เป็นหนี้มีความจาเป็นที่จะต๎อง “กลัวความเสี่ยง” (Risk Averse) เพิ่มขึ้น เพราะ
วงจรหนี้มีกลไกการลงโทษ (หรือการเพิ่มขึ้นของต๎นทุนในการเป็นหนี้) ในตัวของมันเอง ตั้งแตํ (ก) ดอกเบี้ยที่
ทบต๎นเพิ่มขึ้นตามปกติ (ข) ดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ หากเกษตรกรไมํสามารถจํายหนี้คืนได๎ (สํวนใหญํที่พบ
ประมาณร๎อยละ 15-28 ตํอปี) (ค) การเข๎าสูํกระบวนการดาเนินคดีตามกฎหมาย และ (ง) การสูญเสียที่ดินหรือ
หลักทรัพย์ค้าประกันอื่นๆ
เพราะฉะนั้น เกษตรกรที่เป็นหนี้จึงมักให๎ความสาคัญกับความมั่นใจในการชาระหนี้คืนในแตํละปี (หรือแตํละ
ชํวงเวลา) กํอนเป็นลาดับแรก ซึ่งนั่นหมายความวํา เกษตรกรจะไมํคํอยมั่นใจในการลงทุนในทางเลือกใหมํๆ
หรือกิจกรรมใหมํๆ เพราะกิจกรรมเหลํานั้นอาจมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในชํวงปีแรกๆ เมื่อเป็นเชํนนี้
เกษตรกรที่เป็นหนี้จึงมักจะดาเนินตามแนวทางหรือกิจกรรมเดิมๆ แม๎วํากิจกรรมเหลํานั้นอาจให๎ผลตอบแทน
น๎อยมาก (หรือแม๎กระทั่งผลตอบแทนติดลบ) ตราบเทําที่จะยังมีเงินก๎อนมาชาระหนี้ตามชํวงเวลาที่กาหนด
สอง สื บ เนื่องจากกาแพงประการแรก เกษตรกรที่เ ป็น หนี้มักมีแ นวโน้มที่จะให้ค วามสาคัญกับ
“รายรับก้อนใหญ่” ในคราวเดียว มากกว่าการพิจารณาถึง “ผลตอบแทนสุทธิ” หรือ “รายได๎สุทธิที่เหลือ
จากต๎นทุนคําใช๎จํายในดาเนิน การ” เพราะในหลายกรณี นายทุนหรือผู๎ให๎กู๎มักจะออกแบบการจํายเงินให๎
สอดคล๎องกับการชาระหนี้ รวมถึงสอดคล๎องการกํอหนี้สาหรับการผลิตรอบใหมํแบบตํอเนื่อง จนกลายเป็น
วงจรหนี้แบบไร๎รอยตํอ แตํสิ่งที่พี่น๎องเกษตรกรมักจะไมํคํอยได๎คิด (หรือคิดแตํมีความสาคัญลาดับน๎อยกวํา) คือ
ผลตอบแทนสุทธิที่ได๎จากการผลิตแบบเดิมๆ มักจะต่ามากหรือติดลบเลยทีเดียว
ในทางตรงกันข๎าม การเกษตรแบบอินทรีย์หรือการเกษตรผสมผสานมักจะให๎ผลตอบแทนสุทธิ ที่สูง
กวํา แตํรายได๎หรือผลตอบแทนดังกลําวมักเกิดขึ้นอยํางกระจายตัวตามชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งสาหรับเกษตรกรที่ไมํ
มีหนี้สินอาจถือเป็นเรื่องดีที่มีรายได๎เงินสดกระจายตัวกันตามชํวงเวลา ทาให๎สภาพคลํองภายในครัวเรือนมี
ความสะดวกและมั่นคงยิ่งขึ้น แตํสาหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ (โดยเฉพาะหนี้ก๎อนใหญํ) ก็หมายถึงความจาเป็นที่
จะต๎องจัดการเงินรายได๎สุทธิที่ได๎รับเหลํานั้น ให๎เป็นเงินก๎อนเพื่อชาระหนี้ในชํวงเวลาที่กาหนด การจัดการเงิน
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รายได๎สุทธิเหลํานี้ แม๎ไมํใชํเรื่ องยากเกิน ไป แตํเกษตรกรก็จาเป็นต๎องมีวินัย มีทักษะพื้นฐาน และมีความ
ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงิน (อยํางน๎อยในชํวงเวลาหนึ่ง) รวมถึงมีความสะดวกในการฝาก/จัดการเงินผําน
สถาบันการเงินด๎วย
นอกจากนี้ การที่เกษตรกรที่เป็นหนี้มักคานึงถึง “รายรับ” มากกวํา “ผลตอบแทนสุทธิ” ยังมีผลให๎
ผลประโยชน์ของการทาเกษตรอินทรีย์ที่มีในลักษณะ (ก) ลดต๎นทุนคํ าใช๎จํายลง แตํไมํได๎เพิ่มรายได๎ในรอบการ
ผลิตนั้น (เชํน การใช๎สารอินทรีย์ทดแทน) (ข) ให๎ผลตอบแทนเพิ่มขึ้นในระยะยาว ไมํใชํในระยะสั้น (เชํน การ
ปรับปรุงบารุงดิน) จะมีความสาคัญน๎อยกวําที่ควรจะเป็นในมุมมองของเกษตรกรที่เป็นหนี้
สาม การเป็นหนี้มักจะมีลักษณะของ “การเพิ่มต้นทุนโดยทางอ้อม” สาหรับการทาเกษตรอินทรีย์
สืบเนื่องจากข๎อ 1 และข๎อ 2 การที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตของตนจากการผลิตแบบเดิมๆที่ทาให๎ตน
เป็นหนี้ มาเป็นการเกษตรอินทรีย์ก็ตํอเมื่อ เกษตรอินทรีย์สามารถให๎ผลตอบแทนมากกวํา “ผลตอบแทนจาก
การเกษตรแบบเดิมบวกด๎วยดอกเบี้ยจากหนี้เดิม ” ได๎ตั้งแตํปีแรกๆ เพราะเป็นหนทางเดียวที่เกษตรกรจะ
สามารถตัดลดหนี้เดิม (และลดต๎นทุนของการเป็นหนี้เดิม) ลงมาได๎เทํานั้น
นั่นหมายความวํา เกษตรอินทรีย์จะต๎องแขํงขันกับการเกษตรแบบเดิมแบบที่ต๎องแบกภาระของหนี้
จากการเกษตรแบบเดิมมาด๎วย แถมด๎วยความมั่ นใจในการชาระหนี้ (ตามข๎อ 2) จึงจะชนะใจหรือดึงดูดใจให๎
เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได๎
เมื่ อ เป็ น เชํ น นี้ การท าเกษตรอิ น ทรี ย์ จึ ง เสมื อ นมี ห นี้ เ ดิ ม เป็ น ต๎ น ทุ น ทางอ๎ อ มที่ ต๎ อ งชํ ว ยให๎ พี่ น๎ อ ง
เกษตรกรฝุาข๎ามไปให๎ได๎ ยกตัวอยํางเชํน ในกรณีของเกษตรกรชาวสวนส๎มที่ เป็นหนี้จากการทาสวนส๎มเคมี 1
ล๎านบาท จะมีต๎นทุนดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม (คิดที่ร๎อยละ 7 ตํอปี) เทํากับ 70,000 บาท/ปี และเมื่อเกษตรกรหันมา
ปลูกส๎มอินทรีย์ผลผลิตจะลดลงเหลือประมาณ 30 ตัน เพราะฉะนั้น เกษตรกรก็ต๎องแบกภาระหนี้สินเดิม
ประมาณเทํากับ 2.33 บาท/กก. ของส๎มอิ นทรีย์ แตํเกษตรกรในกรณีศึกษามีหนี้สินเดิมทั้งหมดประมาณ 4
ล๎านบาท เพราะฉะนั้นจะต๎องแบกภาระหนี้เดิมเทํากับ 9.32 บาท/กก. ของส๎มอินทรีย์เลยทีเดียว และยิ่งหาก
เป็นดอกเบี้ยผิดนัดชาระหนี้ ด๎วยแล๎ว ภาระการชาระหนี้เดิมของเกษตรอินทรีย์ยิ่งสูงขึ้นเป็นเทําตัว
ดังนั้น ต๎นทุนทางอ๎อมและราคาของเกษตรอินทรีย์จึงจาเป็นต๎องเพิ่มขึ้นตามไปด๎วย มิฉะนั้น จะไมํ
ดึงดูดใจให๎เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทรีย์ แตํนั่นก็ทาให๎โอกาสในการตอบรับของผู๎บริโภคในวงกว๎างยากขึ้น
ตามไปด๎วย
สี่ การเป็นหนี้ เป็น “การจากัดโอกาสในการลงทุนใหม่ ” ของเกษตรกร เพราะการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตร
อินทรีย์ในหลายกรณีจาเป็นต๎องมีการลงทุนใหมํ เชํน ในการปรับปรุงพื้นที่ดิน (เชํนการทาบํอพักน้า การยกรํอง
และแนวคันดิน) การซื้อพันธุ์ไม๎ใหมํๆ รวมถึงการทาโรงเรือน แตํการเป็นหนี้อยูํเดิมจะเป็นตัวจากัดโอกาสใน
การเข๎ า ถึ ง เงิ น ทุ น ใหมํ ๆ เพราะแหลํ ง เงิ น ทุ น ทั้ ง เดิ ม และใหมํ ก็ อ าจจะลั ง เลในการให๎ กู๎ ยื ม เพิ่ ม รวมถึ ง
หลักประกันที่มีก็อาจติดอยูํกับ การกู๎ยืมในหนี้ก๎อนเดิม หรือแม๎กระทั่ง การเข๎ารํว มโครงการพักชาระหนี้ที่
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รัฐบาลออกมาใหมํ ก็มีข๎อกาหนดในการไมํให๎กู๎ยืมเงินก๎อนใหมํ ทาให๎โอกาสในการลงทุนเพื่อปรับเปลี่ย นฟาร์ม
เป็นเกษตรอินทรีย์จึงจากัดลงไปด๎วย เชํน ในกรณีของคุณอ๎อม ที่อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นต๎น
ดังนั้น การแก๎ไขปัญหาประการสุดท๎ายนี้ จึงจาเป็นจะต๎องมีการลงทุนรูปแบบใหมํๆ ไมํวําจะเป็นการ
ให๎กู๎ยืม (ในกรณีของกองทุนฟื้นฟูเกษตรกรฯ) หรือการเชิญชวนระดมทุนในกรณีของฟาร์มแพะและฟาร์ม
หมํอนไหมของคุณต๎น ที่อาเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เกษตรกรจึงจะสามารถลงทุนในเกษตรอินทรีย์ได๎ตาม
แผนที่วางไว๎
เพราะฉะนั้น หากเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไมํเป็นหนี้ เกษตรกรที่เป็นหนี้จะมีความยากลาบากใน
การปรับตัวกวํากันมาก เพราะจะถูกบีบคั้นให๎ต๎องกลัวความเสี่ยงในการลงทุนทาเกษตรอินทรีย์ และมุํงที่จะได๎
รายรับที่เป็นเงินก๎อนมากกวําจะคานึงถึงผลตอบแทนสุทธิจากการทาการเกษตร รวมถึงการมีต๎นทุนดอกเบี้ย
เงินกู๎เดิมเป็นต๎นทุนแฝงในการทาเกษตรอินทรีย์ และโอกาสที่จากัดกวําในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพื่อการ
ลงทุนทาเกษตรอินทรีย์ รวมถึงดังที่สรุปไว๎ในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ความแตกตํางในการปรับตัวในการทาเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ไมํเป็นหนี้และเกษตรกรที่เป็น
หนี้
ประเด็น
ทัศนคติตํอความเสี่ยงใน
การทาเกษตรอินทรีย์
จุดเน๎นในการทาการเกษตร

เกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้
มีแนวโน๎มที่จะมีความเป็นกลางตํอ
ความเสี่ยง (risk-neutral)
ผลตอบแทนสุทธิที่มากกวํา

ต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ย
เงินกู๎เดิม
โอกาสในการเข๎าถึงแหลํง
ทุนในการทาเกษตรอินทรีย์

ไมํมี

มีโอกาสในการเข๎าถึงแหํงทุนมากกวํา

เกษตรกรที่เป็นหนี้
ถูกบีบคั้นให๎มีแนวโน๎มที่จะกลัวความ
เสี่ยง (risk averse)
รายรับรวมที่เป็นเงินก๎อนเพื่อความ
สะดวกในการชาระหนี้
มีต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม ทา
ให๎ต๎นทุน (ทางอ๎อม) ในการทา
การเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
มีความจากัดในการเข๎าถึงแหลํงทุน
เพราะขาดหลักประกัน และติด
เงื่อนไขของสถาบันการเงิน

3.1.2 การประเมินผลทางการเงิน
การประเมินผลทางการเงินของกรณีศึกษาที่ปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์ทั้ง 3 กรณีพบวํา การทา
การเกษตรเคมีแบบเดิม ไมํสามารถตอบโจทย์เรื่องการชาระหนี้สินเดิมได๎เลย เพราะภาระดอกเบี้ยในแตํละปีมี
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มากกวํารายได๎สุทธิทางการเกษตรในแตํละปีอยูํแล๎ว ยกเว๎นในกรณีที่ 3 (คุณวิมล ฝั่งทะเล) ที่มีการเจรจากับ
เจ๎าหนี้จนสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเดิมจนเหลือ 0% และสามารถชาระหนี้ได๎หมดภายใน 10 ปี (หากยังคงทา
การเกษตรเชิงพาณิชย์
แตํเมื่อมีการปรับ เปลี่ ยนมาทาการเกษตรอินทรีย์ จุดส าคัญก็คือ การลงทุนเริ่มต๎นส าหรับการทา
การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในกรณีที่ 2 และที่ 3 สามารถหาเงินลงทุน 200,000 บาท ได๎จากชํองทางอื่นๆ เชํน
ญาติหรือ crowd funding ทาให๎ต๎นทุนสํวนเพิ่มนั้นไมํมีภาระดอกเบี้ยเพิ่มเติมขึ้น แตํในกรณีเพื่อนบ๎านของคุณ
พะยอม พลอึ่ง ซึ่งไมํสามารถหาเงินลงทุนเพิ่มเติมก็ได๎ การลงทุนเพื่อเริ่มต๎นทาการเกษตรอินทรีย์ก็ต๎องลําช๎าไป
จากเดิมเชํนกัน
เมื่อทั้งสามกรณีทาการเกษตรอินทรีย์แล๎ว จะพบวํา รายได๎สุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นจากเดิมเป็น
อยํางมาก ทาให๎คาดวําจะสามารถชาระหนี้เดิมทั้งหมด ภายใน 4.09, 4.11, และ 2.63 ปีตามลาดับ อยํางไรก็ดี
เงื่อนไขสาคัญในการทาการเกษตรอิ นทรีย์สาหรับกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 คือต๎องมีรายได๎อยํางที่วางแผนไว๎
ตํอเนื่องอยํางน๎อย 4-5 ปี โดยกรณีที่ 1 คุณวรพนธ์ สาสดี จะต๎องทาการตลาดส๎มอินทรีย์ปีละ 30 ตัน ในราคา
ไมํต่ากวํา 75 บาท/กก. และในกรณีที่ 2 คุณพะยอม พลอึ่ง การตลาดไหมอินทรีย์อยํางตํอเนื่อง 10 รอบ/ปี
และแพะอินทรีย์ 60,000 บาท/ปี สํวนกรณีที่ 3 คุณวิมล ฝั่งทะเล ชาระหนี้หมดแล๎ว ตามระยะเวลา 2.63 ปี
ข๎างต๎น
ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู๎เดิมมีผลอยํางมากตํอระยะเวลาในการชาระหนี้เดิมจนหมด ดังจะเห็นได๎
จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงให๎เห็นชัดเจนวํา หากเกษตรกรทั้ง 3 ราย ต๎องเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดชาระ
หนี้ 18% ระยะเวลาในการชาระหนี้หมดจะเพิ่มขึ้นเป็น 6.00, 7.20, และ 4.75 ปีตามลาดับ
ในทางตรงกันข๎าม หากเราสามารถลดภาระดอกเบี้ยจากหนี้เดิม เหลืออัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 จะพบวํา
ระยะเวลาในการชาระหนี้เดิมหมด ของเกษตรกรทั้ง 3 รายจะลดลงเหลือเพียง 3.6, 4.02 และ 2.72 ปี
ตามลาดับ
เมื่อพิจารณาผลการประเมินทางการเงินทั้งหมดแล๎วสามารถสรุปได๎วํา
 ปัจจัยที่สาคัญที่สุดในการลดภาระหนี้สินคือ การสร๎างรายได๎สุทธิทางการเกษตรที่เพิ่มขึ้นจาก
การเกษตรแบบอินทรีย์ โดยจะต๎องเป็นการเพิ่มรายได๎สุทธิที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วด๎วย
 หากต๎องการชาระหนี้เดิมให๎หมดภายใน 5 ปี รายได๎สุทธิจากการเกษตรอินทรีย์ควรมีสัดสํวนคิด
เป็นร๎อยละ 25 ของยอดหนี้เดิม (คานวณที่อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 7 ตํอปี) และหากต๎องการชาระ
หนี้เดิมให๎หมดภายในเวลา 3 ปี รายได๎สุทธิจากการเกษตรอินทรีย์ในแตํละปี ควรจะมีสัดสํวนคิด
เป็นร๎อยละ 40 ของยอดหนี้เดิม
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการชาระหนี้หมด ระหวํางเกษตรแบบเคมีที่ทาอยูํเดิม กับการเกษตร
แบบอินทรีย์
รายการ

เงินกู๎เดิม
อัตราดอกเบีย้ ของเงินกู๎เดิม
ภาระดอกเบี้ย ปีปัจจุบัน (บาท)
รายได๎สุทธิการเกษตรเดิม (บาท/ปี)
ระยะเวลาการชาระหนี้หมด (ปี)

กรณีที่ 1
วรพนธ์ สาสดี
ส้มอินทรีย์
5,000,000
7%

กรณีที่ 2
พะยอม พลอึ่ง
ไหมและแพะอินทรีย์
400,000
7%

350,000
28,000
200,000
20,000
เป็นไปไมํได๎
เป็นไปไมํได๎
เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์
เงินลงทุนเริ่มต๎น (บาท)
200,000
อัตราดอกเบีย้ สาหรับเงินลงทุนเริม่ ต๎น
0%
ใหมํ
(จากญาติ)
รายได๎สุทธิการเกษตร
1,450,000
100,000
ระยะเวลาในการชาระหนีห้ มด (ปี)
4.09
4.11
เงื่อนไขสาคัญในการดาเนินการ
การตลาดส๎มอินทรีย์ปลี ะ
การตลาดไหมอินทรีย์
30 ตัน ในราคาไมํต่ากวํา อยํางตํอเนื่อง 10 รอบ/ปี
75 บาท/กก.
และแพะอินทรีย์ 60,000
บาท/ปี

กรณีที่ 3
วิมล ฝั่งทะเล
ผักอินทรีย์
100,000
0%
(เจรจาลดหนี้กับเจ๎าหนี้)
10,000
10.00
200,000
0%
(Crowd funding)
48,000
2.63
ชาระหนี้หมดแล๎ว

 แตํการจะเพิ่มรายได๎สุทธิทางการเกษตรนั่น จาเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการลงทุนในสํวนของ
การเกษตรแบบอินทรีย์เพิ่มเติมขึ้น โดยควรเป็นแหลํงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินลงทุนต่ามาก
(เชํน ต่ากวํา 2% ปี)
 การจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในเกษตรอินทรีย์ก็เป็นเรื่องที่มีความสาคัญ
มากเชํนกัน เพราะการชาระหนี้เดิมให๎หมดจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อมีการดูแลรายได๎ให๎เป็นไปตาม
แผนที่วางไว๎
 การลดภาระหนี้เดิม โดยการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม มีความสาคัญในการลดระยะเวลาใน
การชาระหนี้เดิมได๎หมดลงได๎มาก โดยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมสาหรับเกษตรกรที่ต๎องปรับ
โครงสร๎างหนี้ควรอยูํในระยะเวลา 2 ปี
ดังนั้น นโยบายการปรับโครงสร๎างหนี้ที่จะดาเนินการจะต๎องให๎ความสาคัญกับ (ก) การเพิ่มรายได๎ (ข)
การสร๎างความมั่นคงในรายได๎ (ค) การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนใหมํ และ (ง) การลดภาระหนี้เดิม
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ตารางที่ 3 ระยะเวลาการชาระหนี้หมดที่เปลี่ยนแปลงตามไปอัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม
รายการ

กรณีที่ 1
วรพนธ์ สาสดี
ส้มอินทรีย์

ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท)
ระยะเวลาการชาระหนี้หมด (ปี)

350,000
4.09

ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท)
ระยะเวลาการชาระหนี้หมด (ปี)

900,000
6.00

ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท)
ระยะเวลาการชาระหนี้หมด (ปี)

100,000
3.60

กรณีที่ 2
พะยอม พลอึ่ง
ไหมและแพะอินทรีย์
อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 7%
28,000
4.11
อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 18%
72,000
7.20
อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 2%
8,000
4.02

กรณีที่ 3
วิมล ฝั่งทะเล
ผักอินทรีย์
7,000
4.01
18,000
4.75
2,000
2.72

3.2 ข้อเสนอแนะ
3.2.1 ทางออกสาหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้
เมื่อการเป็นหนี้กลายเป็นอุปสรรคสาคัญในการออกจากความสัมพันธ์เดิม (หรือการทาการเกษตร
เชิงเดี่ยวหรือการเกษตรเคมี) การสนับสนุน/ชํวยเหลือให๎เกษตรกรที่เป็นหนี้สามารถหันมาทาการเกษตร
อินทรีย์ได๎จึงจาเป็นต๎องมีการปรับตัว ทั้งในสํวนของการทาการเกษตรอินทรีย์และการตลาดเกษตรอินทรีย์ การ
แก๎ไขปัญหาหนี้เดิม และการลงทุนใหมํสาหรับการทาการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 2 กลยุทธ์ที่สาคัญ
คือ
กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่จะทาให๎การทาการเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีความมั่นใจ
และดึงดูดใจมากขึ้นสาหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ ซึ่งหัวใจที่สาคัญสาหรับกลยุทธ์ดึงคือ
 การสร้างความมั่นใจในการผลิตและการตลาด เพราะความมั่นใจเป็นปราการดํานแรกในการ
ตัดสินใจสาหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ แตํการสร๎างความมั่นใจอาจเป็นเรื่องยากสาหรับการดาเนิน
ธุรกิจจริง เพราะฉะนั้น สิ่งที่อาจดาเนินการได๎คือ (ก) การเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ไมํ
ใหญํเกินไปจนเกิดความเสี่ยงในการจัดการ และไมํเล็กเกินไปจนไมํสามารถลดปัญหาหนี้สินให๎
เกษตรกรได๎ (ข) มีการลดความเสี่ยงด๎วยการทาสัญญารับซื้อ/ประกันราคาลํวงหน๎าสาหรับ
เกษตรกร และ (ค) การประกันภัยพืชผล เพื่อปูองกันความเสี่ยงที่ควบคุมได๎ยาก
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 การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไวและชัดเจนพอสมควร เพราะเกษตรกรที่เป็นหนี้ต๎องการ (ก) เงิน
ก๎อนมาชาระหนี้ในทุกๆ รอบการผลิต โดยควรมีรายได๎สุทธิจากการทาการเกษตรอินทรีย์ไมํต่า
กวําร๎อยละ 25 ของยอดหนี้เดิม และ (ข) ต๎องการลดต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม การลงทุน
ที่ต๎องรอเวลาในการได๎รับผลตอบแทนอาจจะไมํเหมาะสม (เชํน การปลูกไม๎ยืนต๎น) ยกเว๎นจะมี
กลไกที่ให๎การสนับสนุนทางการเงิน
 การวางแผนราคาสาหรับเกษตรอินทรีย์จะต้องคานึงถึงต้นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเดิมไว้ด้วย
เพราะมิฉะนั้น เกษตรกรจะไมํมีแรงจูงใจในการทาการเกษตรอินทรีย์ นั่นแปลวํา ตลาดสาหรับ
สินค๎าเกษตรอินทรีย์จาเป็นจะต๎องมีความเป็นพิเศษ (หรือความเป็นพรีเมี่ยม) มากพอที่จะยินดี
จํายเพิ่มเติม เพื่อคุณภาพในตัวสินค๎า และโดยทางอ๎อม สนับสนุนให๎เกษตรกรสามารถทา
การเกษตรอินทรีย์โดย (คํอยๆ) รอดพ๎นจากความเป็นหนี้ไปได๎
กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่จะชํวยให๎เกษตรกรสามารถทาการเกษตรอินทรีย์ได๎งํายขึ้น
ซึ่งอาจแบํงกลยุทธ์ผลักออกเป็น 3 สํวนหลักๆ คือ
 การลดภาระหรือต้นทุนแฝงของหนี้เดิม การลดภาระหรือการลดต๎นทุนแฝงของหนี้เดิม ไมํวําจะ
การเจรจาประนอมหนี้ การปรับโครงสร๎างหนี้ จะมีสํวนชํวยเกษตรกรที่เป็นหนี้ได๎มาก เพราะจะ
ทาให๎ทั้งระยะเวลาการชาระหนี้เดิมยืดออกไป และต๎นทุนดอกเบี้ยของหนี้เดิมลดลงด๎วย แตํการ
ดาเนินการในการลดภาระหนี้มักมีเงื่อนไขและกระบวนการดาเนินการที่ยาวนานมาก โดยเฉพาะ
อยํางยิ่ง หากไมํมีแนวนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนพอจากรัฐบาล นอกจากนี้ การปรับโครงสร๎างหนี้
ในบางครั้ง ยังกลายเป็นการจากัดการเข๎าถึงทุนตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว
 การสนับสนุนการลงทุนในการเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือจากการลดภาระหนี้เดิมแล๎ว การ
สนับสนุนการลงทุนใหมํเป็นสิ่งที่มีความสาคัญมาก เพราะเกษตรกรที่เป็นหนี้มักมีปัญหา/ข๎อจากัด
ในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนใหมํไปโดยปริยาย ทั้งนี้ การสนับสนุนการลงทุนในการทาเกษตรอินทรีย์
ยังมักเป็นไปในลักษณะของการกํอ “หนี้” ใหมํ มากกวําจะเป็นการสร๎างความ “เชื่อมั่น” หรือ
เครดิตให๎กับผู๎รํวมลงทุน ดังนั้น ในอนาคตจาเป็นจะต๎องให๎ความสาคัญกับการพัฒนาชํองทางการ
ระดมทุนใหมํที่จะชํวยให๎เกษตรกรและผู๎รํวมลงทุนได๎สร๎างความเชื่อมั่นในการลงทุนรํวมกันเชํน
การเกษตรแบบบอกรับสมาชิก (ระบบ CSA หรือ Consumer-supported Agriculture) หรือ
การระดมทุนมวลชนแบบ Crowd funding ที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า จ.เพชรบุรี ดาเนินการ
อยูํ เป็นต๎น
 การวางแผนการจัดการเงินสาหรับเกษตรกร สืบเนื่องจากโครงสร๎างการลงทุนและรายรับของ
เกษตรอินทรีย์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชํนมีรายรับที่กระจายตัวมากขึ้นในเชิงเวลา เทียบกับ
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การมีเงินกู๎ รายรับ และการชาระคืนหนี้เป็นเงินก๎อนในคราวเดียว เพราะฉะนั้น จึงมีความจาเป็น
ที่จะต๎องวางแผนในการจัดการเงินทุน ทั้งสาหรับ(ก) การลดภาระหนี้เดิม ซึ่งจะต๎องสอดคล๎องกับ
เงื่อนไขการกู๎หรือการชาระเงิน และ (ข) การลงทุนเพิ่มเติม/เงินทุนหมุนเวียนสาหรับการทา
เกษตรอินทรีย์ รวมถึง (ค) การเจรจาเพื่อปรับโครงสร๎างหนี้ หรือการระดมทุนเพิ่มเติมเพื่อการทา
เกษตรอินทรีย์ด๎วย
หนี้สินและอินทรีย์
เป็นที่ประจักษ์ชัดแล๎วกลไกหนี้สินการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของการ
“รัดตรึง” อินทรีย์ (หรือรํางกาย) ของเกษตรกรผู๎ผลิตไว๎ให๎ติดอยูํในกับดักการผลิตแบบเดิม ที่ไมํอาจจะพ๎นจาก
วงจรหนี้สิน และ “รัดตรึง” อินทรีย์ของผู๎บริโภคให๎ต๎องเสี่ยงกับการบริโภคสารเคมีที่เป็นพิษเข๎าไปในรํางกาย
การเกษตรแบบอิน ทรีย์ จะเกิดขึ้นได๎จึ งต๎องสร๎างความมั่นใจให๎กับเกษตรกรวํา วิถีการผลิ ตแบบใหมํจะให๎
ผลตอบแทนที่คุ๎มคํา และต๎องคุ๎มคําเพียงพอที่จะมีสํวนเกินไปปลดล็อคพันธนาการเดิมๆ ที่กับดักหนี้สินยังรัด
ตรึ งพี่ น๎ องเกษตรกรเอาไว๎ และผู๎ ที่ จ ะชํว ยทาหน๎ า ที่ส ร๎ างความมั่ นใจให๎ กับ เกษตรกรได๎ดี ที่ สุ ด ผู๎ ห นึ่ งก็ คื อ
ผู๎บริโภคนั่นเอง
ในหลายกรณี การสร๎ างความมั่น ใจให๎ กับผู๎ บริโ ภคด๎ว ยเกษตรอินทรีย์ จ าเป็นจะต๎องมีการลงทุ น
เพิ่ มเติม และการลงทุนเพิ่มเติมนั่ นจะต๎องเป็นไปในลั กษณะของ “เครดิต ” ที่จะรํวมกันพาเกษตรกรผํ าน
อุปสรรคในการออกจากความสัมพันธ์เดิม และลดอุปสรรคในการก๎าวเข๎าสูํความสัมพันธ์ใหมํ ความสัมพันธ์ที่
อินทรีย์ของผู๎ผลิตและอินทรีย์ของผู๎บริโภคจะเชื่อมกันด๎วย “เกษตรอินทรีย์ ” ไมํใชํวงจรกับดักหนี้สินเชํนที่
ผํานๆ มา
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

โครงการศึกษาเรื่อง
“พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนที่ปัญหาหนี้สิน”

โดย
ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
และ
คุณสฤณี อาชวานันทกุล
บริษัท ป่าสาละ จากัด
เดือนมีนาคม 2562

รายงานวิจัยฉบับนี้ได้รับการสนับสนุนจาก
สานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)
และมูลนิธิชีวิตไท (Local Act)
ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สิน
สู่การผลิตอาหารที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ
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โครงการศึกษาเรื่อง

“พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือน
ทีป่ ัญหาหนี้สิน”

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สิน สู่การผลิต
อาหารที่ยั่งยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ

นักวิจัย:

ผศ.ดร.ชญานี ชวะโนทย์
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คุณสฤณี อาชวานันทกุล บริษัท ป่าสาละ จากัด
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บทที่ 1
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สิน
1. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอยูํคูํกับสังคมไทยมายาวนาน โดยที่ในยุคแรกผู๎ให๎บริการเงินกู๎สํวนใหญํเป็นกลุํมที่
อยูํนอกระบบ จนเมื่อธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีนโยบายให๎บริการแกํเกษตรกรรายยํอย
และยากจนมากขึ้น ทาให๎เกษตรกรมีโอกาสเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบมากขึ้น อยํางไรก็ดีปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
มิได๎หมดไป และยังมีแนวโน๎มที่มีหนี้สินในสัดสํวนที่ เพิ่มสูงขึ้น สํวนใหญํเป็นหนี้ในระบบกับทางธกส. สหกรณ์
การเกษตร และหนี้กองทุนหมูํบ๎านที่เกิดขึ้นหลังปี 254093 ข๎อมูลจากสานักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางปี 2552
ถึงปี 2559 พบวํา หนี้สินปลายปีเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นสองเทําตัว จาก 54,061 บาทตํอครัวเรือน เป็น
123,454 บาทตํอครัวเรือน โดยในชํวงปี 2553-54 และปี 2555-56 มีอัตราการเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกินกวําร๎อยละ 20
ตํอปี จนมาในชํวงปี 2557-59 ที่การเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกษตรกรชะลอตัวลง
ตารางที่ 1 ขนาดหนี้สินปลายปีเฉลี่ยตํอครัวเรือนเกษตร และอัตราการเติบโตของหนี้สินตํอปี
ขนาดหนี้สนิ ปลายปี
(หน่วย: บาทต่อ
ครัวเรือน)
อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละของปีก่อนหน้า)

2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
54,061 59,808 76,697 82,572 100,977 117,346 122,695 123,454

10.63

28.24

7.66

22.29

16.21

4.56

0.62

ที่มา: รวบรวมจากแบบสารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ในการศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยได๎ใช๎พื้นที่ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นพื้นที่ในการศึกษา เปูาหมายเพื่อ
ทาความเข๎าใจพฤติกรรมทางการเงิน กระแสเงินรายรับรายจําย และปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยในพื้นที่ ต.บาง
ขุด เกษตรกรสํวนใหญํมีการศึกษาน๎อย และพึ่งพาพืชเกษตรเชิงเดี่ยวคือ ข๎าว เป็นหลักในการดารงชีวิต พืชอื่น ๆ
สํวนใหญํปลูกไว๎เพื่อบริโภคหรือแจกจําย และมีการแปรรูปบ๎าง หลายครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากนอกภาคเกษตร เชํน
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TDRI (2559) “ภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการดาเนินงานของกองทุนในกากับดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ”
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 122 พฤศจิกายน 2559
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รับจ๎างตํอเติมบ๎าน ชํางกํอสร๎ าง เป็นต๎น เกษตรกรมากกวําร๎อยละ 90 มีหนี้สิน โดยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นเจ๎าหนี้รายใหญํ รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมูํบ๎าน ตามลาดับ ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์เกษตรกร คณะวิจัยพบวํา ไมํมีเกษตรกรรายใดสามารถคานวณอัตราดอกเบี้ยและจดจาภาระ
หนี้สินปัจจุบันทั้งหมดของตนเองและครอบครัว โดยจาแนกแยกแยะระหวํางเงินต๎นกับดอกเบี้ยคงค๎างได๎
นอกจากนี้ ยังศึกษาลักษณะที่ไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. โดยพิจารณาประเด็นความเป็นธรรมตาม
หลักการคุ๎มครองผู๎บริโภคทางการเงิน จัดทาโดยกลุํมประเทศ G20 ในประเด็นดังตํอไปนี้ (i) ความเป็นธรรมจากการ
ได๎รับสารสนเทศที่สมบูรณ์ (ii) ความเป็นธรรมจากปัญหาความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ทับซ๎อนของสถาบันการเงิน
(iii) ความเป็นธรรมด๎านการเข๎าถึงบริการทางการเงิน และ (iv) เป็นธรรมในการได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียมและ
เหมาะสม เพื่อให๎เข๎าใจประเด็นปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยูํในสํวนของสัญญาซึ่งมีผลผูกพันตํอตัวเกษตรกร และทุก
ฝุายจาเป็นต๎องทาความเข๎าใจในเรื่องดังกลําวให๎มากขึ้นด๎วยเพื่อให๎การบริการด๎านการเงินมีความเป็นธรรมอยําง
แท๎จริง
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา
1.
เพื่อทาความเข๎าใจพฤติกรรมทางด๎านการเงิ น การใช๎จําย รายได๎ของครัวเรือน การกู๎ยืม
และสถานะทางการเงินของครัวเรือน
2.
เพื่อเก็บข๎อมูลกระแสเงิน (cash flow) ของครัวเรือนจากกิจกรรมตําง ๆ และคุณลักษณะ
อื่น ๆของครัวเรือน เพื่อทาความเข๎าใจและหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาหนี้สินหรือข๎อเสนอด๎านสินเชื่อที่
สอดคล๎องตํอไป
3.
เพื่อศึกษาความไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร ซึ่งเป็นเจ๎าหนี้หลักของเกษตรกร
1.3 วิธีการศึกษา
1.
ลงพื้นที่และทาความเข๎าใจพื้นฐานประเด็นในพื้นที่ที่ศึกษา ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
2.
ท าแบบสอบถามและเก็ บ ข๎ อ มู ล กระแสเงิ น ของครั ว เรื อ นจากกิ จ กรรมตํ า งๆ และ
คุณลักษณะอื่นๆของครัวเรือน
3.
นาข๎อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์เพื่อให๎เห็นสถานการณ์ทางการเงินและพฤติกรรม
ด๎านการเงิน และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข๎อง
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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1. มีความเข๎าใจในทางด๎านการเงิน การใช๎จําย รายได๎ของครัวเรื อน การกู๎ยืม และสถานทางการเงินของ
ครัวเรือนเกษตรกรมากขึ้น
2. มีฐานข๎อมูลกระแสการเงินของครัวเรือนที่ระบุได๎ถึงชํวงเวลาเงินเข๎า/เงินออกของครัวเรือน เพื่อนาไป
วิเคราะห์หาแนวทางการแก๎ปัญหาด๎านการเงินและหนี้สินของครัวเรือนตํอไป
3. ผลของการศึกษาสัญญาไมํเป็นธรรมของธกส. จะชํวยให๎เกษตรกรเข๎าใจลักษณะสัญญาที่ไมํเป็นธรรม
และมีประเด็นใดบ๎างที่ต๎องคานึงถึงในเรื่องของการใช๎บริการทางการเงิน
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บทที่ 2
2. สภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมการทางการเงินของเกษตรกร
หากดูข๎อมูลในภาพรวมของประเทศจากรายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยลําสุด ปี 2560
ของสานักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นข๎อมูลระหวํางปี 2555-2559 (ตารางที่ 2) จะเห็นภาพของ
โครงสร๎างรายได๎และคําใช๎จํายตําง ๆ ของเกษตรกร ในสํวนแรก รายได๎จากการเกษตรเมื่อหักรายจํายทางการเกษตร
ซึ่งเฉลี่ยคิดเป็นกวําร๎อยละ 60 ของรายรับ เทํากับเกษตรกรมีรายได๎สุทธิจากการเกษตรเหลือเพียงไมํถึงร๎อยละ 40
(เฉลี่ยประมาณ 58,975 บาทตํอครัวเรือนในปี 2559) ซึ่งจะเห็นวํารายได๎จากภาคเกษตรไมํเพียงตํอการใช๎จํายทั่วไป
ของครัวเรือน ดังนั้น ครัวเรือนเกษตรสํวนใหญํจึงต๎องหารายได๎จากนอกภาคเกษตรมาเพิ่มเติมด๎วย บางสํวนไปทางาน
รับจ๎าง ซึ่งก็มีทั้งในและนอกภาคเกษตร บางสํวนมีเงินเดือนประจาหรือมีลูกหลานที่ไปทางานตํางถิ่นหรือในเมืองสํง
เงินกลับมาชํวยเหลือ โดยเฉลี่ยแล๎วครัวเรือนเกษตรกลับมีรายได๎จากนอกภาคเกษตรสูงกวํารายได๎สุทธิจากการเกษตร
เมื่อหักคําใช๎จํายทั่ วไปสาหรับการบริโภคอุปโภคของครัวเรือนจะเหลือเงินสดกํอนการชาระหนี้เป็นสัดสํวนไมํถึง
ครึ่งหนึ่งของขนาดหนี้สินปลายปี โดยในปี 2559 สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น ครัวเรือนเกษตรมีเงินสดคงเหลือกํอน
การชาระหนี้โดยเฉลี่ยร๎อยละ 54 เมื่อเทียบกับขนาดหนี้สินปลายปี ซึ่งก็จะไมํเพียงพอตํอการชาระหนี้ที่คงค๎างอยูํหาก
ต๎องชาระคืนหนี้ทั้งหมดทันที ซึ่งหนี้บางสํวนยังไมํถึงกาหนดชาระ และมีบางสํวนที่ถึงกาหนดชาระ แตํครัวเรือนหลาย
แหํงสามารถชาระคืนธนาคารได๎เพียงเฉพาะสํวนของดอกเบี้ย และมีแนวโน๎มวําเกษตรกรจะไมํมีเงินออมเพื่อนามา
ลงทุนทากิจการด๎วยเชํนกัน
ตารางที่ 2 รายได๎ รายจํายเงินสด และรายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร ปี 2555-2559
รายการ
รายได๎เงินสดทางการเกษตร
รายจํายเงินสดทางการเกษตร
รายได๎เงินสดสุทธิทางการเกษตร

2556
148,240
99,770
48,470

2557
148,390
91,326
57,064

2558
157,373
100,281
57,092

รายได๎เงินสดนอกการเกษตร
รับจ๎างตํางๆ ทั้งในและนอกการเกษตร
รับเงินเดือน
ลูกหลานสํงให๎
อื่นๆ

120,063
30,721
39,498
13,840
36,004

134,869
26,902
44,938
14,733
48,296

143,192
31,702
48,384
18,219
44,886

(หนํวย: บาทตํอครัวเรือน)
2559
160,932
101,957
58,975
148,346
35,724
50,126
18,874
43,622
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รายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร

168,533

191,933

200,284

207,321

รายจํายเงินสดนอกการเกษตร
บริโภค
อุปโภค และอื่นๆ

130,185
40,798
89,387

138,502
43,383
95,119

147,889
44,719
103,170

141,221
40,079
101,142

เงินสดคงเหลือกํอนการชาระหนี้
38,348
53,431
52,395
ขนาดหนี้สินปลายปี
100,977
117,346
122,695
ที่มา: รายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

66,100
123,454

อยํางไรก็ดี การศึกษารายรับรายจํายที่เกิดขึ้นเป็นรายปี แม๎จะทาให๎เห็นภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตร แตํจะไมํเห็นพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนในแตํละเดือนที่ครัวเรือนต๎องจัดการ เชํน เมื่อมี
รายได๎ไมํพอคําใช๎จํายในเดือนนั้น ๆ จะต๎องไปกู๎ยืมมา หรือจะมาจากการเก็บออมจากรายได๎จากการขายผลผลิตใน
ฤดูการผลิตกํอนหน๎า โดยเฉพาะในกรณีครัวเรือนเกษตรที่มิได๎มีรายได๎จากการเกษตรเป็นประจาทุกเดือน แตํมี
รายจํายสํวนที่ต๎องใช๎จํายประจาทุกเดือน ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะมองวํา ครัวเรือนมีการอุปโภคบริโภคคํอนข๎าง
คงที่ข๎ามเวลา (consumption smoothing) เพื่อที่จะทาให๎มีความพอใจสูงสุดจากการบริโภคข๎ามเวลา โดยการ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําวได๎ ครัวเรือนจะต๎องสามารถเข๎าถึงแหลํงสินเชื่อซึ่งอาจเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการก็ได๎
ดังนั้นการทาความเข๎าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนจึงเป็นสิ่งสาคัญ ใน
การจัดการปัญหาหนี้สิน เพราะนอกจากความรู๎ทางการเงิน (Financial literacy) แล๎ว อารมณ์ความรู๎สึก แรงกระตุ๎น
จากสิ่งเร๎า ความเอนเอียงในการตัดสินใจ ความเชื่อ และปัจจัยทางจิตวิทยาก็มีผลตํอการตัดสินใจทางการเงินของแตํ
ละบุ คคลเชํน กั น การพัฒ นาผลิ ตภัณฑ์ ทางการเงินและนโยบายจากภาครั ฐ ที่เหมาะสมและมีประสิ ทธิภ าพ จึ ง
จาเป็นต๎องเข๎าใจปัจจัยตํางๆ เหลํานี้ที่มีผลตํอการตัดสินใจของบุคคล
Behavioral & household
characteristics

Financial decisions

Economic advancement
& wealth building

Understanding
financial behaviors
+ financial
education

Improving financial products
that suit with farmers & make
it more effectiveness
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2.1 ข้อมูลครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา
คณะวิจัยได๎ทาการสารวจกลุํมตัวอยํางใน ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ทั้งสิ้น 35 ครัวเรือนตัวอยําง ผู๎ให๎
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือนสํวนใหญํเป็นผู๎หญิงถึงร๎อยละ 70 อายุเฉลี่ยประมาณ 59 ปี การศึกษาสํวนใหญํ
เป็นระดับประถมศึกษา และครัวเรือนทาเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว คือ ข๎าว มีบางครัวเรือนที่อาชีพหลักเป็นรับจ๎างนอก
ภาคเกษตร กวําครึ่งของกลุํมตัวอยํางมีที่ดิ นกินเป็นของตัวเองโดยเฉลี่ย 10 ไรํ และอีกร๎อยละ 40 มีการเชําที่ดินเพื่อ
ทานา ซึ่งในกลุํมนี้กวําครึ่งมีที่ดินของตัวเองแตํไมํพอจึงมีการเชําที่ดินเพื่อทานาเพิ่มเติม เกษตรกรสํวนใหญํยังคงใช๎
สารเคมีในการทาเกษตรเป็นหลัก แตํก็เริ่มมีหลายรายที่ลดการใช๎สารเคมีและหันมาใช๎สารอินทรีย์ผสมผสาน อยํางไร
ก็ดีจากกลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์มานั้น มี 5 ครัวเรือนที่ยังไมํขอนามาใช๎ในการศึกษา เนื่องจากมีข๎อมูลบางสํวนขาด
ความสมบูรณ์ ผู๎ให๎สัมภาษณ์บางรายมิได๎เป็นผู๎จัดการเรื่องคําใช๎จํายภายในบ๎านทาให๎ไมํสามารถตอบคาถามในบาง
ประเด็นได๎
เมื่อพิจารณารายได๎ในภาพรวมของครัวเรือนในชํวงปี 2561 (ตารางที่ 3) จะพบวํา โครงสร๎างรายรับและ
รายได๎ของครัวเรือนใน ต.บางขุด มีความคล๎ายคลึงกับข๎อมูลเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรของ สศก. ในตารางที่ 2 รายรับ
จากภาคเกษตรคิดเป็นเฉลี่ย 243,226.94 บาทตํอปี ขณะที่รายจํายทางการเกษตรคิดเป็นประมาณ 128,998.55
บาทตํอปี หรือประมาณร๎อยละ 53 ของรายรับทั้งหมด อยํางไรก็ดี รายได๎สุทธิจากการทาเกษตรจะแตกตํางกันไปใน
แตํละลักษณะการทาเกษตร ซึ่งจะกลําวถึงในสํวนที่ 2.3 นอกจากนี้ เกษตรกรในพื้นที่บางขุดสํวนใหญํยังพึ่งพิงรายได๎
หลักจากการทาเกษตรมากกวํารายได๎จากนอกภาคเกษตร โดยมีรายได๎นอกภาคเกษตรมาจากเงินโอนทั้งจากบุตรที่ไป
ทางานในเมือง เงินโอนจากภาครัฐ (ได๎แกํ บัตรสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ) รายได๎จากการ
รับจ๎างตํางๆ เงินเดือนประจาของคนในครัวเรือน ธุรกิจอื่นๆ การให๎เชําที่นา เป็นต๎น เบ็ดเสร็จแล๎วโดยเฉลี่ยกลุํม
ครัวเรือนตัวอยํางใน ต.บางขุด ทั้งที่มีฐานะ/มีที่ดินทากินเป็นของตัวเอง และที่จาเป็นต๎องเชําที่ดินคนอื่น มีรายได๎
สุทธิในปี 2561 เฉลี่ย 218,359.46 บาทตํอปี หรือคิดเป็นประมาณเดือนละ 18,196.62 บาทตํอครัวเรือน ใกล๎เคียง
กับแนวโน๎มรายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรของประเทศ (อัตราการเติบโตประมาณร๎อยละ 4 ตํอปี) แตํหาก
พิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มิได๎อยูํในระดับชั้นรายได๎สุทธิรวมสูงสุด (Top 10%) จะพบวํามีรายได๎สุทธิเฉลี่ยเพียง
164,039.38 บาทตํอปี หรือคิดเป็น 13,669.95 บาทเฉลี่ยตํอเดือนตํอครัวเรือน
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ตารางที่ 3 ที่มาของรายได๎สุทธิเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร
รายการ
รายรับจากภาคเกษตร
คําใช๎จํายวัตถุดิบการเกษตร
คําใช๎จํายจ๎างแรงงานเกษตร
คําเชําที่ดิน
อื่นๆ
คําใช๎จํายการเกษตร

จานวนเงิน
243,226.94
45,335.75
40,158.71
31,236.77
12,267.32
128,998.55

รายได๎สุทธิจากการเกษตร

114,228.39

รายได๎นอกภาคเกษตร
เงินโอนจากลูก และจากรัฐ
รับจ๎าง
เงินเดือน
ธุรกิจสํวนตัว
จากการให๎เชํา
อื่นๆ
รายได๎สุทธิของครัวเรือน

104,131.07
37,116.13
36,890.74
21,896.77
366.13
3,180.65
4,680.65
218,359.46

ที่มา: จากการคานวณของคณะผู๎วจิ ัย

สาหรับในสํวนของคําใช๎จํายในครัวเรือน และรายการอื่นๆ นั้น พบวํา ครัวเรือนมีรายจํายสํวนใหญํเพื่อการ
อุปโภคบริโ ภค และเป็ นคําใช๎จํายที่เกี่ย วข๎องกับพิธีกรรมตํางๆ (เงินใสํซองชํว ยงาน) ซึ่งโดยเฉลี่ยสู งถึงประมาณ
10,111.13 บาทตํอปี เมื่อรวมคําใช๎จํายในครัวเรือนทั้งสิ้นเฉลี่ยคิดเป็น 82,891.45 บาทตํอปี และเมื่อหักรายจําย
หนี้สินที่เกิดขึ้นในปี 2561 (สาหรับบางครัวเรือน รายจํายหนี้สินสํวนนี้อาจชาระได๎เพียงคําดอกเบี้ยเทํานั้น) จะมีเงิน
คงเหลือเฉลี่ยประมาณ 71,344.34 บาท ซึ่งหากเทียบกับหนี้สินคงเหลื อเฉลี่ยที่สูงถึง 360,641.30 บาทนั้น พอจะ
เห็นภาพได๎วําครัวเรือนเกษตรมีภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยคํอนข๎างสูงมากทีเดียว
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ตารางที่ 4 คําใช๎จํายในครัวเรือน และหนี้สินโดยเฉลี่ย
รายการ
คําใช๎จํายกิจกรรมครัวเรือน
คําใช๎จํายการศึกษา
คําพิธีกรรมตํางๆ(เงินใสํซอง)
คําใช๎จํายอื่นๆ ในบ๎าน
คําประกันเงินกู๎
คําประกันรถยนต์และอื่นๆ
รวมคําใช๎จํายทั่วไปในครัวเรือน

จานวนเงิน
52,963.65
6,841.68
10,111.13
5,417.90
3,212.90
4,344.19
82,891.45

เงินคงเหลือกํอนชาระหนี้
รายจํายหนี้สินในปี 2561
เงินต๎น
ดอกเบี้ย

135,468.01
64,123.67
43,650.97
20,472.70

เงินคงเหลือ
หนี้สินคงเหลือ

71,344.34
360,641.30

ที่มา: จากการคานวณของคณะผู๎วจิ ัย

2.2 พฤติกรรมทางการเงินและกระแสเงินสดของครัวเรือนเกษตร
ในการทาธุรกิจทั่วไป กระแสเงินเข๎าออกของธุรกิจก็มักจะไมํสอดคล๎องกัน นั่นคือ บริษั ทต๎องจํายคําวัตถุดิบ
ในการผลิตไปกํอน (กระแสเงินไหลออก) ขณะที่รายรับ (กระแสเงินไหลเข๎า) จะได๎เข๎ามาจริงเมื่อผลิตเสร็จและขาย
สินค๎าได๎ การลงทุนและกิจกรรมการหาทุนก็เกี่ยวข๎องกับกระแสเงินเชํนกัน ในงานศึกษาเรื่อง Households as
Corporate Firms ของ Krislert Samphantharak and Robert Townsend (2010) กาหนด Budget
constraint อยํางงํายของครัวเรือนในแตํละชํวงเวลา ดังนี้
Ct + I t = Y t + F t
โดยที่ Ct เป็นคําใช๎จํายในการบริโภคอุปโภคของครัวเรือน
It เป็นรายจํายการลงทุนในการผลิต เชํน ซื้อสินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ
Yt เป็นรายรับจากการผลิต
Ft เป็นเครื่องมือทางการเงินตํางๆ ได๎แกํ เงินสดที่มีในมือ เงินออม เงินที่กู๎ยืมมา หรือสํวนที่มีผู๎อื่นให๎
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นอกจากนี้ ยังกาหนดให๎ Dt – Budget deficit เป็นสํวนที่มีการใช๎จํายและการลงทุนมากกวํากระแสเงินจากการผลิต
ซึ่งจาเป็นจะต๎องหาเงินมาทดแทน (financing: Ft) ไมํทางใดก็ทางหนึ่ง
จากการประชุมกลุํมยํอยและสัมภาษณ์ชาวบ๎านตาบลบางขุด พบวําสํวนใหญํไมํได๎ทาบัญชีรายรับรายจําย
แม๎วําหลายคนจะมีสมุดบันทึกรายรับรายจํายที่ ธกส. แจกให๎ สํวนหนึ่งตอบวํา เคยทาอยูํบ๎าง แตํพอเห็นแตํรายจําย
ไมํคํอยมีรายได๎เข๎ามา ก็เลยเลิกทาเพราะหมดกาลังใจ สํวนใหญํจะมีใช๎จํายพอดี แตํไมํคํอยมีเงินเก็บหรือมีการออม
อยํางเป็นระบบ คณะวิจัยได๎ทาสารวจรายรับรายจํายประเมินในแตํละเดือนของครัวเรือน โดยอ๎างอิงจากแนวคิด
กระแสเงินสดไหลเข๎าออกข๎างต๎น จึงขอยกตัวอยํางกรณีที่พบเห็นได๎ทั่วไป และกรณีที่นําสนใจมาวิเคราะห์ ดังตํอไปนี้
ครัวเรือน 1 เป็นตัวอยํางของครัวเรือนเกษตรกรสูงอายุที่อยูํกับหลาน (Skipped generation family) ที่
พบเห็นได๎ทั่วไปในครัวเรือนเกษตรกรไทยปัจจุบัน มีรายได๎จากการเกษตรเป็นหลัก โดยมีรายได๎จากการขายข๎าว
(พื้นที่ 14 ไรํบนที่ดินทากินของตนเอง) ซึ่งรายรับจากการขายข๎าวจะเข๎ามาในเดือนมกราคมและกรกฎาคม
นอกจากนี้ยังมีเงินชํวยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐเดือนละ 500 และ 300 บาท รวมถึงเงินสวัสดิการผู๎สูงอายุคน
ละ 600 บาท มีลูกไปทางานตํางถิ่นสํงเงินมาชํวยอีกเดือนละ 2,000 บาท ทาให๎พอมีกระแสเงินสดไหลเข๎าประจาทุก
เดือนจากเงินโอนของรัฐ (Government transfers) และเงินโอนจากลูก (Remittance) รวมเดือนละ 4,000 บาท
เป็นรายจํายประจาสาหรับการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนในแตํละเดือน และคําใช๎จํายให๎หลานไปโรงเรียน แม๎จะไมํ
พอกับรายจํายประจาทั้งหมดก็ตามแตํก็ชํวยให๎กระแสเงินไหลเข๎าออกมี ความสอดคล๎องกันมากขึ้น ขณะที่การทานา
ข๎าวเป็นการจ๎างทาโดยสํวนใหญํและซื้อเชื่อเมล็ดพันธุ์ สารเคมีบางอยํางและยาปูองกันกาจัดศัตรูพืช (จํายร๎านค๎าคืน
เมื่อขายข๎าวได๎94 ซึ่งก็จะจํายแพงกวําปกติ 20-50 บาท) จะเห็นวํารายจํายทั้งหมดของครัวเรือนมีมากกวํารายรับใน
เกือบทุกเดือน ยกเว๎นเดือนที่มีรายรับจากการขายข๎าวเข๎ามา ซึ่งมีเพียงสองเดือนเทํานั้น เกษตรกรจาเป็นจะต๎องเก็บ
เงินสํวนที่เป็นรายรับจากการขายข๎าวไว๎ใช๎จํายในเดือนอื่นๆ ด๎วย ซึ่งหลายครั้ง หากมีรายจํายพิเศษอื่นๆ เชํน ต๎อง
ซํอมอุปกรณ์การเกษตร หรือมีการซํอมแซมบ๎าน หรือซื้ อเครื่องใช๎ไฟฟูาใหมํ หรือคําชุดนักเรียนใหมํของหลาน ก็จะ
ทาให๎ไมํมีเงินเก็บออมไว๎สาหรับลงทุนทางการเกษตรเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ในกรณีของครัวเรือน 1 ยังมีหนี้สินคงค๎างกับทางสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมูํบ๎าน โดยใน
สํวนของหนี้สหกรณ์การเกษตร จะมีกาหนดจํายในเดือนเมษายน ซึ่งเกษตรกรจะต๎องเก็บเงินจากการขายข๎าวในเดือน
มกราคมไปอีก 3 เดือนให๎เพียงพอตํอรอบกาหนดจํายในเดือนเมษายน หากมีรายจํายพิเศษหรือรายจํายฉุกเฉินที่ต๎อง
ใช๎กํอนเดือนเมษายน ก็อาจทาให๎เกษตรกรไมํสามารถมีเงินไปใช๎หนี้คืนตามกาหนดได๎ หรือในหลายกรณี สามารถจําย
คืนได๎เพียงสํวนของดอกเบี้ย แตํไมํพอที่จะชาระคืนเงินต๎นได๎

กระแสเงินที่แสดงในภาพ เงินส่วนที่ซื ้อเชื่อจะให้ เข้ ามา ณ เดือนที่มีการใช้ วตั ถุดิบนันๆ
้ นัน่ คือ เสมือนว่าเกษตรกรมีรายได้ เพียงพอกับรายจ่าย
ค่าวัตถุดิบที่ต้องจ่ายออกไปพอดี
94
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ครัวเรือน 1
100000
90000
80000
70000
60000
50000
40000
30000
20000
10000
0

รายรับรวม

รายจ่ายรวม

ครัวเรือน 1
100000
80000
60000
40000
20000
0
-20000
-40000
-60000
-80000
Agri income

Non-agri income

Agri expense

HH expense

Debt payment

รายจํายของครัวเรือนที่นําสังเกตอีกสํวนหนึ่ง คือ คําฌาปนกิจ และคํากิจกรรมทางศาสนาและงานพิธีกรรม
ซึ่งอาจจะมาหลายซองในบางชํวงของปี เชํน กํอนเข๎าพรรษาสาหรับงานบวช และชํวงปลายปีถึงต๎นปีสาหรับงาน
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แตํงงาน จากการสัมภาษณ์ หลายครัวเรือนตอบเป็นเสียงเดียวกันวําการใสํซองเป็นเรื่องสาคัญ เพราะเป็นหน๎าเป็นตา
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่สํวนใหญํรู๎จักกันหมด และยังสาคัญในเชิงของการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเกษตรกร
กลําววํา “ถ๎าบ๎านนี้เคยใสํซองชํวยเรามากํอน เวลาถึงคราวของบ๎านนั้น เราก็ต๎องใสํซองไปชํวยด๎วยไมํให๎ต่ากวําที่เคย
ได๎มา”
บางครัวเรือนสามารถเก็บเงินเพื่อใสํซองสาหรับงานตํางๆ แตํไมํสามารถเก็บเงินเพื่อไปใช๎คืนหนี้ได๎ ครัวเรือน
ในตาบลบางขุดมีรายจํายคํากิจกรรมเหลํานี้โดยเฉลี่ยเกือบเดือนละพันบาท ซึ่งเป็นเงินจานวนไมํน๎อย แตํในอีกทาง
หนึ่งสาหรับครัวเรือนที่มีงาน ก็เทํากับมีเงินชํวยเหลือในการจัดงานโดยที่ไมํต๎องเป็นหนี้ก๎อนใหญํอีก (เป็นในลักษณะ
informal insurance เมื่อมีเหตุให๎ต๎องใช๎เงินในสถานการณ์เหลํานี้ ก็จะมีคนมาชํวยจํายชดเชยให๎ เป็นการตํางตอบ
แทนกันและกัน) ในบางกรณีมีครัวเรือนเลําวําหักคําใช๎จํายในการจัดงานแล๎วยังมีเงินเหลือจากเงินที่ใสํซองมาชํวยงาน
ด๎วย
กรณีตัวอยํางครัวเรือน 2 เป็นครัวเรือนของเกษตรกรอายุไมํมากนัก เลี้ยงดูบุตรและมารดา มีที่ดินเป็นของ
ตัวเองแตํก็ใช๎เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันเงินกู๎ไว๎กับธนาคาร มีรายได๎จากการทานาเป็นหลัก (มีทั้งแปลงนาที่ไมํใช๎
สารเคมีและแปลงที่ยังใช๎สารเคมี) และมีรายได๎เสริมจากการปลูกพริกขาย รับจ๎างตัดหญ๎าซํอมข๎าว และเดินหวย มี
เงินโอนจากรัฐเฉพาะในสํวนของสวัสดิการผู๎สูงอายุ (มารดา)
ครัวเรือน 2
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ครัวเรือน 2
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ครัวเรือนเกษตรกรจาเป็นต๎องมีรายได๎อื่นนอกจากรายได๎จากการทานาหรือพืช หลัก จากที่เห็นกระแสเงิน
ก๎อนใหญํที่เข๎ามาหลังจากการเก็บเกี่ยว หลังหักคําใช๎จํายในการทาเกษตรฤดูกาลนั้นๆ ไปแล๎ว จะต๎องใช๎เงินสํวนนี้ใน
อีกหลายกิจกรรม หากมิได๎มีเงินโอนจากลูกหลานหรือเงินโอนจากรัฐ การมีอาชีพเสริมที่สามารถสร๎างกระแสรายได๎
คงที่ จ ะมีบ ทบาทอยํ า งมากในการชํ ว ยเรื่ อ งคํ าใช๎จํ ายประจาที่เ กิด ขึ้น ในแตํล ะเดือ น ในขณะที่ก าไรจากการท า
การเกษตรสามารถนาไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนตํอไปได๎ และสามารถนาไปใช๎หนี้ที่คงค๎างได๎ด๎วย โดยในกรณีของ
ครัวเรือน 2 นี้มีรายจํายผํอนซื้อรถกระบะทุกเดือน และมีหนี้สินที่เข๎าสูํกระบวนการชาระคืนแกํ กองทุนฟื้นฟูฯ โดย
เป็นหนี้ที่รับตํอมาจากมารดา ขณะเดียวกันก็เริ่มลงทุนในกิจการใหมํ มีการปรับพื้นที่เพื่อเตรียมเลี้ยงแพะและปลูกใบ
หมํอนในชํวงปลายปีซึ่งจะเห็นวํามีรายจําย(ลงทุน)ด๎านการเกษตรเพิ่มขึ้น
หลายครัวเรือนพยายามปรับเปลี่ยนการทาเกษตรมาเป็นเกษตรผสมผสานแทนที่จะเป็นพืชเชิงเดี่ยวทาให๎มี
กระแสเงินไหลเข๎าในชํวงที่แตกตํางกัน หรือทาการเกษตรในกิจการที่มีกระแสเงินไหลเข๎าสม่าเสมอ หรือมีรอบการ
ผลิตที่สั้นลง และเป็นการลดความเสี่ยงกรณีที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ในฤดูกาลนั้นๆ อาจได๎ราคาไมํดีหรือมีภัยธรรมชาติ
แตํการแบํงพื้นที่มาปลูกพืชหลายชนิดก็อาจทาให๎สูญเสียความได๎เปรียบในการทาเกษตรแปลงใหญํจากการลดต๎นทุน
การใช๎วัตถุดิบ (Economy of scale) ไปได๎เชํนกัน กรณีนี้เกษตรกรอาจต๎องดูปัจจัยหลายอยํางประกอบ ทั้งในเรื่อง
สภาพอากาศ สภาพพื้นที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกพืชตํางๆ กาลังความสามารถของตนเอง ตลาดของพืช
นั้นๆ และการรวมกลุํมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู๎หรือทาการตลาดรํวมกัน นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการเชําที่ดินทา
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การเกษตร อาจจะลาบากในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพื่อปลูกพืชอื่นหรือเปลี่ยนไปทาอินทรีย์ เนื่องจากเจ๎าของที่ดินอาจ
มิได๎ต๎องการให๎มีการปรับเปลี่ยนที่ดินจากการทานาไปเป็นอยํางอื่น ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในชํวงของการเปลี่ยนผํานด๎วย
เชํนกัน
อีกทางออกหนึ่งของการบริหารกระแสเงิน ก็คือ การลดรายจําย โดยเฉพาะในกรณีที่ทานาในลักษณะจ๎างทา
เป็นสํวนใหญํ และใช๎สารเคมีกับทุกชํวงของการปลูกข๎าว จะทาให๎มีรายจํายทางการเกษตรคํอนข๎างสูง หากสามารถ
ทาเองบางสํวนได๎ และหันมาใช๎สารอินทรีย์ที่ทาขึ้นเองผสมไปด๎วย ก็จะชํวยลดรายจํายไปได๎บางสํวน อยํางไรก็ดี
หลายครั้งที่การไมํใช๎สารเคมี หรือหันมาทาอินทรีย์มากขึ้นก็ทาให๎ผลผลิตตํอไรํลดลง เทํากับวํารายรับตํอไรํก็จะลดลง
ด๎วย เกษตรกรที่เชํ าที่ดินทานาโดยสํวนใหญํจะจํายคําเชําเป็นรายรับจากข๎าว 20 ถังตํอไรํคงที่ ซึ่งหากลดการใช๎
สารเคมีแล๎วผลผลิตตํอไรลดลง เชํน ใช๎เคมีทาได๎อยูํที่ 90-100 ถังตํอไรํ แตํพอลดการใช๎เคมีเหลือผลผลิตเพียง 60-70
ถังตํอไรํ ก็เทํากับรายรับสุดท๎ายของครัวเรือนลดลงด๎วย แม๎วํารายจํายบางสํวนจะลดลงด๎วยก็ตาม นอกจากนี้ หาก
เกษตรกรมีหนี้สินที่ต๎องนาไปชาระ การที่รายรับลดลง เทํากับเงินที่นาไปหมุนในการใช๎หนี้ก็น๎อยลงไปด๎วย ผู๎วิจัยตั้ง
ข๎อสังเกตวํา เกษตรกรสํวนใหญํตั้งเปูาหมายรายรับสูงสุด มากกวําที่จะพิจารณากาไรสูงสุด เพราะเงินที่เข๎ามาก็ต๎ อง
นาไปหมุนตํอทันที ไมํได๎มีการคานวณกาไรที่เห็นภาพตลอดชํวงเวลาของการทาการผลิต
กรณีตัวอยํางครัวเรือน 3 เป็นครัวเรือนที่ทานาเป็นหลัก มีบัตรสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุรวมเป็นเงิน
1,000 บาทตํอเดือน ทานาเป็นที่ดินของตัวเอง 2 ไรํ เชําที่นาอีก 18 ไรํ ใช๎วิธีการกู๎เงินมาลงทุนทานาในแตํละรอบ95
ซื้อวัตถุดิบด๎วยการจํายเงินสด เมื่อทานาได๎ก็รีบนาเงินที่ได๎จากการทานาไปใช๎คืนธกส./สหกรณ์การเกษตรทันที โดย
ไมํต๎องรอจนถึงรอบครบกาหนด เหลือเงินจากที่คืนเงินกู๎ไปเทําไร คํอยมาจัดสรรใช๎จํายในครัวเรือน ทาให๎สามารถ
บริหารกระแสเงินไหลเข๎าออกได๎คํอนข๎างดี ไมํมีปัญหาหนี้สินคงค๎างในระยะยาว

95

ในภาพกระแสเงินจะอยูํในสํวนของ non-agri income เพื่อให๎งํายในการแยกกลุมํ โดยจัดเป็นสํวนของเงินกู๎ที่หามาใช๎ในการลงทุน

(financing)
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ครัวเรือน 3
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หากพิจารณาคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง (Coefficient of Variation: CV) ซึ่งคานวณจากสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานหารด๎วยคําเฉลี่ย (SD/mean) เพื่อดูความผันผวนของตัวแปรเมื่อเทียบกับคําเฉลี่ย ทาให๎สามารถ
เปรียบเทียบระหวํางตัวแปรได๎ โดยเมื่อคําสัมประสิทธิ์ดังกลําวมีคําน๎อยจะสะท๎อนความเสี่ยงที่น๎อยลงเมื่อเทียบกับ
ผลได๎ ตารางที่ 5 แสดงคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินเข๎าออกของครัวเรือน เปรียบเทียบระหวําง
ครัวเรือนที่นามาเป็นกรณีศึกษาทั้งสามครัวเรือน โดยจะเห็นวํา ครัวเรือนที่ 2 ซึ่งมีรายรับภาคเกษตรนอกจากข๎าว จะ
มีคําสั มประสิ ทธิ์นี้ ต่าสุ ด ส าหรั บ รายได๎น อกภาคเกษตร เนื่องจากได๎รวมเงินกู๎มาลงทุนทานาไว๎ในสํ ว นนี้ ทาให๎
ครัวเรือนที่ 3 มีคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงสูงสุด เพราะมีเงินก๎อนใหญํเข๎ามาทุกรอบของการทานา ขณะที่
ครัวเรือนอื่นเป็นในลักษณะการซื้อเชื่อไว๎กํอน ขณะที่รายจํายทางการเกษตรและรายจํายครัวเรือนทั้งสามครัวเรือน
มิได๎มีความแตกตํางของความผันผวนตํางกันมากนัก ตัวแปรที่นําสนใจคือ รายรับหักด๎วยรายจําย สาหรับครัวเรือนที่
3 ที่สามารถจัดการกระแสเงินเข๎าออกได๎คํอนข๎างสอดคล๎องกัน ทาให๎ในภาพรวมเมื่อพิจารณาสํวนตํางของรายรับ
และรายจํายมีคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบน๎อยกวําอีกสองครัวเรือน
ตารางที่ 5 คําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง (CV) ของกระแสเงินเข๎าออกของครัวเรือนระหวําง 12 เดือน
CV
ครัวเรือน 1 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 3
รายรับภาคเกษตร
2.34
2.27
2.34
รายได๎นอกภาคเกษตร
0.55
0.19
2.11
รายจํายทางการเกษตร
1.11
1.35
1.30
รายจํายครัวเรือน
0.22
0.18
0.38
รายจํายหนี้สิน
2.36
0.71
2.34
รายรับ-รายจําย
28.58
47.00
9.35

2.3 โครงสร้างต้นทุนในการทาเกษตร (ทานา)
จากที่สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ พบวําชาวนาสํวนใหญํนิยมจ๎างแรงงานมาชํวยในการทานา โดยเฉพาะเมื่อ
ชาวนาเองมีอายุคํอนข๎างสูง ทาให๎งานบางประเภทไมํสะดวกที่จะทาด๎วยตนเอง นอกจากนี้การจ๎างทาในบางกิจกรรม
ก็ชํวยลดเงินลงทุนในเครื่องจักรไปได๎ แตํเทํากับต๎องเสี ยคําจ๎างแรงงานเพิ่มขึ้นแทน คําจ๎างที่เกิดขึ้น ได๎แกํ คําจ๎าง
สาหรับการเตรียมพื้นที่กํอนเพาะปลูก (200 บาทตํอไรํตํอกิจกรรมที่เตรียม) คําหวําน (50 บาทตํอไรํ) คําแรงฉีดยา
ปราบศัตรูพืช/ฉีดปุ๋ย (50 บาทตํอไรํตํอรอบ) คําแรงเก็บเกี่ยว (450-500 บาทตํอไรํ) และคําขนสํง (100 บาทตํอ
เกวียน หรือเหมา 600 บาทตํอรอบ) ขณะที่คําวัตถุดิบก็มีหลายสํวน โดยเฉพาะหากเกษตรกรใช๎สารเคมีเป็นหลักใน

212

การทานา เชํน ยาคุมเลน ยาคุมหญ๎า ยากาจัดแมลง ยากาจัดเชื้อรา ยากันเพลี้ย (ราคายาเหลํานี้จะอยูํที่ประมาณ
250-350 บาทตํอขวดขึ้นอยูํกับยี่ห๎อ ซื้อสดหรื อซื้อเชื่อ) ปุ๋ย (580-600 บาทตํอลูก) ยาข๎าวอามอเรํ (890 บาทตํอ
ขวด)
เมื่อวิเคราะห์โครงสร๎างต๎นทุนการทานาและกาไร โดยแบํงกลุํมเกษตรกรเพื่อเปรียบเทียบเป็นกลุํมตํางๆ ดัง
ในตารางที่ 6 จะพบวําโครงสร๎างต๎นทุนของแตํละกลุํมมีความแตกตํางกันออกไป กรณีแรก แบํงตามเกษตรที่เชําที่ดิน
และไมํเชําที่ดิน(ไมํมีต๎นทุนในสํวนของคําเชําที่ดิน) จะพบวํา เกษตรที่เชําที่ดินมีสัดสํวนของคําเชําที่ดินถึงประมาณ
ร๎อยละ 27 ของต๎นทุนทั้งหมด และก็มีผลทาให๎เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนกาไรกรณีที่ใช๎ที่ดินทากินของตัวเองทั้งหมด
กลุํมที่เชําที่นามีสัดสํวนกาไรน๎อยกวํา กรณีที่สอง แบํงตามขนาดที่ดินที่ใช๎ทาการเกษตรเป็น 3 ขนาด (เล็ก กลาง
ใหญํ) จะพบวําที่ดินขนาดเล็กจะมีสัดสํวนของคําวัตถุดิบมากที่สุด (ไมํได๎ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด)
ขณะที่หากใช๎ที่ดินจานวนมากและจ๎างแรงงานก็จะมีคําใช๎จํายเป็นสัดสํวนที่เพิ่มมากขึ้นไปด๎วย เพราะคําจ๎างสํวนใหญํ
คิดในอัตราตํอไรํ โดยกลุํมชาวนาที่ใช๎ที่ดินขนาดกลางมีกาไรในสัดสํวนที่สูงที่สุด กรณีที่สาม แบํงตามการใช๎สารเคมี
ในการทาเกษตร โดยมีกลุํมที่ใช๎สารเคมีเป็นหลัก และกลุํมที่ใช๎สารเคมีผสมกับสารชีวภาพ ในกรณีอาจเปรียบเทียบ
สัดสํวนต๎นทุนไมํได๎โดยตรงเพราะถูกแบํงกระจายไปตามสัดสํวนอื่นๆด๎วย ที่นําสนใจคือ กาไรของเกษตรกรกลุํมที่มี
การใช๎สารชีวภาพผสม จะเห็นได๎ชัดวํามีสัดสํวนกาไรถึงร๎อยละ 69 ซึ่งสํวนหนึ่งเสมือนเป็นคําตอบแทนแรงงานของ
ตัวเองที่ต๎องมาทาสารชีวภาพเอง อยํางไรก็ดี หากสามารถเก็บข๎อมูลได๎กลุํมตัวอยํางที่มากกวํานี้ จะสามารถวิเคราะห์
ให๎เห็นภาพที่ยืนยันได๎มากขึ้นวําการใช๎สารชีวภาพผสม ทาให๎มีสัดสํวนกาไรเพิ่มมากขึ้น
ตารางที่ 6 สัดสํวนต๎นทุนและกาไรในการทานา แบํงตามกลุํมตําง ๆ
แบ่งตามเกษตรกรที่เช่าทีด่ ิน/ไม่
เช่าทีด่ ิน

รายการ

แบ่งตามขนาดที่ดินที่ใช้ทาการเกษตร

แบ่งตามการใช้สารเคมี
ในการทาเกษตร

เกษตรกรที่
เกษตรที่มี เกษตรที่มีที่ดิน เกษตรที่มี
ปลูกข๎าวและ เกษตรกรที่ปลูก ที่ดินน๎อย ระหวําง 15 ถึง ที่ดินไมํน๎อย
ใช๎ ใช๎สารเคมีผสม
ไมํเชําที่
ข๎าวและเชําที่ กวํา 15 ไรํ
40 ไรํ
กวํา 40 ไรํ สารเคมี กับสารชีวภาพ

วัตถุดิบ

55%

36%

47%

37%

40%

41%

48%

คําจ๎างที่เกี่ยวข๎องกับการทาเกษตร

39%

31%

36%

34%

39%

35%

38%

คําเชําที่ดิน

0

27%

17%

21%

21%

19%

0

คําใช๎จํายอื่น ๆ

6%

5%

0

7%

0

4%

14%

กาไรจากการทาเกษตร

39%

29%

42%

54%

5.08%

35%

69%

จานวนตัวอยําง

n=11

n=15

n=15

n=6

n=5

n=21

n=3

- วัตถุดิบประกอบไปด๎วย คําเมล็ดพันธุ์/ต๎นกล๎า ยากาจัดศัตรูพืช ยาปูองกันและกาจัดสัตว์รบกวน (ยาคุมหอย ยาเบื่อหนู ยาฆําแมลง ยาฆําเพลี้ย) สารเคมี
เพื่อบารุงสินค๎าเกษตร คําน้ามัน คําขนสํง
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- คําจ๎างที่เกี่ยวข๎องกับการทาเกษตร ประกอบไปด๎วย คําแรงสาหรับการเตรียมพื้นที่กํอนเพาะปลูก คําหวําน/ปลูก คําแรงฉีดยาปราบศัตรูพืช/ปุ๋ย คําแรงเก็บ
เกี่ยว คําขนสํง อื่น ๆ
- คําใช๎จํายอื่น ๆ ประกอบไปด๎วย คําเชําอุปกรณ์การเกษตร เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทางการเกษตร คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข๎อง
หมายเหตุ: ข๎อมูลบางสํวนไมํถูกนามาคิดเพราะ 1. ข๎อมูลไมํครบ 2.ไมํปลูกข๎าวเป็นหลัก 3. ไมํแยกรายละเอียดคําใช๎จาํ ยทางการเกษตร

2.4 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
ดังที่กลําวมาแล๎วในสํวนของบทนา ปัญหาหนี้สินกับเกษตรกรเป็นของคูํกัน ซึ่งมิได๎มีเพียงประเด็นทางมิติ
การเงินเพียงอยํางเดียว แตํมีความเกี่ยวข๎องทั้งกับมิติทางสังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการดาเนินชีวิตและวิถีการผลิตใน
สังคมเกษตร โครงสร๎างอายุของเกษตรกร ความจากัดของที่ดิน ตลาดสินค๎าเกษตรที่เชื่อมกับตลาดโลกด๎วย และยัง
เกี่ยวโยงไปถึงโครงการสนับสนุนตํางๆ ของภาครัฐที่มีสํวนทาให๎การตอบสนองของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป
หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการกู๎ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร (ตารางที่ 7) จะพบวํา กวําครึ่งเพื่อใช๎ใน
การเกษตร รองลงมาเพื่อใช๎ในการสร๎างหรือซํอมแซมที่อยูํอาศัย และกิจกรรมนอกการเกษตร อยํางไรก็ดี ในชํวงปี
2557 เป็นต๎นมา การกู๎ยืมเพื่อการใช๎จํายในครัวเรือนมีมากขึ้น แสดงวําครัวเรือนเกษตรมีปัญหาเรื่องสภาพคลํอง
หรือมีความจาเป็นต๎องกู๎ยืมเพื่อรักษาระดับการบริโภคให๎คงที่ (consumption smoothing) นอกจากนี้ ข๎อมูล
แหลํงที่มาของการกู๎ยืมในภาพรวมของประเทศก็สอดคล๎องกับในพื้นที่ นั่นคือ ธกส. เป็นแหลํงกู๎ยืมหลักของครั วเรือน
เกษตร รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตรและกลุํมที่เกี่ยวข๎อง ขณะที่ในภาพใหญํ บทบาทของกองทุนจากภาครัฐเพิ่ม
ความสาคัญมากขึ้น ทานองเดียวกัน ในพื้นที่ ต. บางขุด ก็มีสัดสํวนเฉลี่ยของเงินกู๎ยืมจาก ธกส. ประมาณร๎อยละ
41.5 เงินกู๎จากสหกรณ์การเกษตรประมาณร๎อยละ 16.55 แตํก็มีเงินกู๎จากธนาคารพาณิชย์ถึงร๎อยละ 27.35 ซึ่งมา
จากเพียงไมํกี่ครัวเรือน แตํเป็นยอดหนี้ที่คํอนข๎างสูง ขณะที่ครัวเรือนสํวนใหญํมีหนี้จากกองทุนหมูํบ๎าน แตํเป็นยอด
หนี้ ที่ไมํสู งมากนั ก คิดเป็ น ประมาณร๎ อยละ 8.9 สํ ว นที่เหลื อเป็นการกู๎ยืมจากญาติพี่น๎อง จากร๎านค๎าวั ตถุดิบ
การเกษตร และแหลํงอื่นๆ อีกประมาณร๎อยละ 5.7
ตารางที่ 7 วัตถุประสงค์ในการกู๎ยืม และที่มาของเงินกู๎ของเกษตรกรไทย
วัตถุประสงค์
เพื่อการเกษตร
คําซื้อ/ซํอม/สร๎าง/ที่อยูํอาศัย
นอกการเกษตร
ใช๎หนี้สินเดิม
คําใช๎จํายในครัวเรือน
กู๎เพื่อการศึกษา

2556
100.00
52.95
14.82
14.62
4.57
11.46
1.57

2557
100.00
55.01
11.04
11.03
5.23
16.06
1.63

2558
100.00
52.53
11.72
11.73
6.22
16.22
1.58
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แหล่งกู้ยืม
100.00
100.00
100.00
ญาติพี่น๎อง และเพื่อนบ๎าน
1.94
2.01
2.11
เจ๎าของที่/นายทุน/พํอค๎าท๎องที่/นอกระบบอื่นๆ
1.77
1.71
1.76
กลุํมออมทรัพย์ กลุํมเกษตรกร และสหกรณ์
13.54
11.22
10.15
ธกส.
59.49
62.08
59.24
ธ.ออมสินและธ.อาคารสงเคราะห์
4.88
3.2
4.44
ธ.พาณิชย์ บ.เงินทุน และในระบบอื่นๆ
7.03
5.4
5.16
กองทุนหมูํบ๎าน ธ.ประชาชน กองทุน SML
11.35
14.38
17.14
ที่มา: รวบรวมจากแบบสารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร สานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ปัญหาหนี้ สิน ในพื้น ที่ตาบลบางขุดสํ ว นใหญํเกินจากการกู๎มาเพื่อทาการเกษตร แล๎ ว ผลผลิตไมํได๎ตามที่
คาดหวังไว๎ ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาภัยธรรมชาติ หรือราคาผลผลิตตกต่า ทาให๎ไมํมีรายได๎เพียงพอที่จะไปใช๎คืนหนี้สิน
ได๎ทันตามกาหนด หลายคนเป็นหนี้เริ่มต๎นจากเงินต๎นไมํมากนัก แตํจากการผิดนัดชาระหนี้ ไมํมีเงินพอไปใช๎หนี้คืนก็
ทาให๎อัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น และมีดอกเบี้ยคงค๎างทบต๎นมาเรื่อยๆ หลายกรณีต๎องเข๎าสูํกระบวนการของกองทุนฟื้นฟูฯ
บางกรณีถูกหลอกให๎กู๎จากการรวมกลุํมมาทาการเกษตร และใช๎เงินคืนหัวหน๎ากลุํมแล๎ว แตํหัวหน๎ากลุํมกลับมิได๎นา
เงินไปคืนให๎กับธนาคาร เกษตรกรไมํทราบเรื่องใดๆ จนกระทั่งมีจดหมายมาสืบทรัพย์และเตรียมจะยึดที่ดิน บางกรณี
เป็นหนี้นอกระบบจากการทยอยกู๎มาลงทุนในการเกษตร แตํไมํได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ จนหนี้สินบานปลาย และ
จาต๎องยอมขายที่ดินให๎กับนายทุนเพื่อใช๎หนี้บางสํวน
กรณีเกษตรกรที่มีหนี้สินในสภาวะที่ยอมรับได๎ คือ มีเงินหมุนเข๎าออก สามารถคืนหนี้เกําได๎ หรือเป็นการซื้อ
เชื่อวัตถุดิบจากร๎านค๎า แตํสามารถจํายคืนได๎เมื่อขายผลผลิต นอกจากนี้ บัตรสินเชื่อของ ธกส. ก็จะชํวยได๎ในกรณีนี้
สามารถใช๎บัตรสินเชื่อซื้อวัตถุดิบจากร๎านค๎าได๎เหมือนซื้อเงินสด (ไมํต๎องเสียดอกเบี้ยแฝงของร๎านค๎า) แตํต๎องเสี่ยงเสีย
ดอกเบี้ยสูงเชํนกัน หากไมํมีเงินมาจํายคืนธกส.ตามกาหนด (หลักการเดียวกันกับบัตรเครดิต)
โครงการพักชาระหนี้ของรัฐบาลแม๎วําเหมือนจะชํวยยืดเวลาการชาระหนี้เงินต๎นออกไป แตํระหวํางที่หยุดพัก
ก็ยังจาเป็นต๎องจํายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ สาหรับเกษตรกรบางรายในชํวงเวลาปกติก็สามารถชาระได๎เพียงดอกเบี้ยอยูํ
แล๎ว ซึ่งเทํากับไมํใชํทางออกของปั ญหาหนี้สินของเกษตรกร หากไมํมีแนวทางอื่นๆรํว มด๎ว ย จากงานศึกษาของ
Suchanun Tambunlertchai (2004)96 โดยใช๎ข๎อมูล Townsend-Thai data และวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐมิติพบวํา
ครัวเรือนที่เข๎ารํวมโครงการพักชาระหนี้ในชํวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ มิได๎มีผลตํอการขยายตัวของการบริโ ภค และการ
ออม อยํางมีนัยสาคัญทางสถิติแตํอยํางไร อีกทั้งครัวเรือนที่เข๎ารํวมโครงการพักชาระหนี้มีแนวโน๎มที่จะลงทุนทางด๎าน
การเกษตรลดลง เนื่ องจากในโครงการมีข๎อกาหนดมิให๎ กู๎เพิ่มจนกวําจะชาระหนี้เงินกู๎เดิมที่พักช าระได๎ทั้งหมด
96

Suchanan Tambunlertchai (2004). “The Government’s Helping Hand: A Study of Thailand’s Agricultural Debt Moratorium”, Senior
Honors thesis, Department of Economics, Harvard College, Massachusetts.
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งานวิจัยของ Suchanun เสนอวําการเข๎าถึงสินเชื่อมีความสาคัญกวําการพักชาระหนี้ นั่นคือ หากพักชาระหนี้ แตํไมํ
มีโอกาสเข๎าถึงแหลํงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อเพิ่มหนทางในการสร๎างรายได๎เพิ่มเติม ก็จะไมํชํวยแก๎ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ในกรณีโครงการพักชาระหนี้ในปี 2561 นั้น เมื่อพักชาระหนี้แล๎ว เกษตรกรยังสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎
เพิ่มเติมได๎อยูํบ๎าง แตํมีเงื่อนไขวําต๎องเป็นสินเชื่อเพื่อปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูํทางเลือกอื่น หรือการทาเกษตรแปลง
ใหญํ หรือเป็นการดาเนินการผํานโครงการสินเชื่อชุมชนเพื่อการปรับโครงสร๎างการผลิตสูํความยั่งยืน หรือโครงการ
สินเชื่อชุมชนเพื่อการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาอาชีพผู๎มีรายได๎น๎อย ซึ่งต๎องมาประเมินกันตํอไปวําการพักชาระ
หนี้ปี 2561 นั้นจะมีผลอยํางไรตํอเกษตรกร
นอกจากโครงการพักชาระหนี้จะไมํสามารถชํวยแก๎ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได๎อยํางยั่งยืนแล๎ว คณะวิจัย
พบวําสินเชื่อจาก ธกส. ในฐานะเจ๎าหนี้ร ายใหญํของเกษตรกรในพื้นที่ ยังมีลักษณะหลายประการที่ ‘ไมํเป็นธรรม’
กับเกษตรกรในฐานะลูกหนี้ ดังจะกลําวถึงในสํวนถัดไป
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บทที่ 3
3. กรณีศึกษา ความไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส.
เนื่องจากดังที่ได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎นวํา ไมํมีเกษตรกรรายใดที่คณะวิจัยสัมภาษณ์ ที่สามารถคานวณอัตรา
ดอกเบี้ยและจดจาภาระหนี้ สินปัจจุบันทั้งหมดของตนเองและครอบครัว โดยจาแนกแยกแยะระหวํางเงินต๎นกับ
ดอกเบี้ยคงค๎างได๎ ด๎วยเหตุนี้ สินเชื่อที่ ‘เหมาะสม’ และ ‘เป็นธรรม’ สาหรับเกษตรกรจึงต๎องตั้งอยูํบนการตระหนัก
ในข๎อเท็จจริงเหลํานี้เ ป็นสาคัญ เจ๎าหนี้ต๎องให๎น้าหนักกับการสื่อสารเงื่อนไข ความเสี่ยง และประโยชน์ของสินเชื่อ
อยํางชัดเจน โปรํงใส เข๎าใจงําย ออกแบบสินเชื่อที่สอดคล๎องกับรูปแบบรายได๎และรายจํายของเกษตรกร โดยเฉพาะ
การมีรายได๎หลักเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยว ไมํเพิ่มภาระให๎กับเกษตรกร หรือกาหนดเงื่อนไขที่ผูกมัดหรือจากัดเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพ
คณะวิจัยเห็นวํา ปัจจุบันเงื่อนไขสินเชื่อเกษตรกรของ ธกส. มีความไมํเป็นธรรมหลายประการ ดังจะอธิบาย
ในสํวนถัดไป
3.1 นิยาม “ความเป็นธรรม” ในการรับบริการทางการเงิน
“ความเป็นธรรม” (fairness) สาหรับผู๎ใช๎บริการทางการเงิน ในทัศนะของ หลักการคุ๎มครองผู๎บริโภค
ทางการเงิน จัดทาโดยกลุํมประเทศ G20 (G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection,
2011)97 สาหรับองค์การเพื่อความรํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Cooperation and Development) หรือ OECD มีองค์ประกอบสาคัญสี่ด๎านดังตํอไปนี้
1. ความเป็นธรรมในการได้รับสารสนเทศที่สมบูรณ์ โดยผู๎รับบริการทางการเงินต๎องได๎รับข๎อมูลที่ “สมบูรณ์”
(complete) “เที่ยงตรง” (accurate) และ “เข๎าถึงได๎” (accessible) เพื่อใช๎ประกอบการตัดสินใจในการ
รับบริการจากสถาบันการเงิน ผู๎ให๎บริการทางการเงินและตัวแทนควรให๎ข๎อมูลสาคัญแกํผู๎บริโภค ซึ่งรวมถึง
ประโยชน์ ห ลั ก ความเสี่ ย ง และเงื่ อ นไขของผลิ ต ภั ณ ฑ์ นอกจากนี้ ผู๎ ใ ห๎ บ ริ ก ารควรให๎ ข๎ อ มู ล เกี่ ย วกั บ
ผลประโยชน์ทับซ๎อนที่เกี่ยวพันกับตัวแทนของสถาบันการเงิน (ดูหัวข๎อถัดไป)
โดยทั่วไป ผู๎ให๎บริการควรให๎ข๎อมูลอยํางเหมาะสมในทุกชํวงเวลาของความสัมพันธ์กับลูกค๎า เอกสารการขาย
และการตลาดทั้งหมดควรถูกต๎องเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ เข๎าใจงําย และไมํทาให๎เข๎าใจผิด ควรใช๎แบบฟอร์มการ
เปิดเผยข๎อมูลกํอนทาสัญญาที่ได๎มาตรฐาน ทาให๎ผู๎บริโภคสามารถเปรียบเทียบระหวํางผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
97

ดาวน์โหลดจาก http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf
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ที่มีลักษณะเดียวกันได๎ กลไกการเปิดเผยข๎อมูลเฉพาะด๎าน รวมถึงคาเตือน ควรถูกพัฒนาขึ้นมาให๎ข๎อมูลที่
สอดคล๎องกับระดับความซับซ๎อนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ตํางๆ นอกจากนี้ ผู๎ให๎บริการควรทาการศึกษา
วิจัยลูกค๎า เพื่อชํวยในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการเปิดเผยข๎อมูลเหลํานั้น การให๎คาแนะนา
ควรเป็นไปอยํางมีภววิสัยที่สุดที่ทาได๎ ตั้งอยูํบนลักษณะ (profile) ของลูกค๎า โดยคานึงถึงความซับซ๎อนและ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับเปูาหมายทางการเงิน ความรู๎ ศักยภาพ และประสบการณ์ของ
ลูกค๎า
2. ความเป็นธรรมจากปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากสถาบันการเงินเองโดยสํวน
ใหญํยั งมุํงหากาไรสู งสุ ด เพื่อตอบสนองผลประโยชน์ของกลุํ มผู๎ เกี่ยวข๎อง (stakeholder) ทั้งผู๎ ถือหุ๎ น
ผู๎บริหารและพนักงาน ทาให๎โครงสร๎างของแรงจูงใจไมํได๎ถูกออกแบบมาเพื่อคานึงถึงประโยชน์สู งสุดของ
ผู๎ใช๎บริการ ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกปัญหาประเภทดังกลําวนี้วําปัญหาด๎านตัวแทน (agency problem)
ซึ่งอาจเกิดขึ้นตั้งแตํการวางนโยบายระดับบริหารของสถาบันการเงินที่ไมํคานึงถึงความเสี่ยงที่มากจนเกินไป
ลงมาถึงปัญหา ณ จุดบริการที่พนักงานอาจบิดเบือนข๎อมูลสารสนเทศแกํผู๎รับบริการเพื่อจุดประสงค์ด๎านการ
เพิ่มยอดขาย หรือการปลํอยสินเชื่อโดยไมํสนใจในสถานะและความสามารถในการชาระหนี้ของผู๎ใช๎บริการ
จนเกิดภาวะการเป็นหนี้สินล๎นพ๎นตัว (over-indebtedness)
3. ความเป็นธรรมด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน (access) ความหมายในด๎านนี้หมายถึงความสามารถใน
การเข๎าถึงบริการทางการเงินของผู๎รับบริการอยํางทั่วถึง โดยไมํมีข๎อจากัดเชิงสถาบัน
4. ความเป็นธรรมในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม (unbiased and fair treatment)
การดาเนินการของสถาบันการเงินต๎องปราศจากการปฏิบัติที่ไมํเทําเทียมกัน ไมํแบํงแยกการปฏิบัติตาม
ประเภทของผู๎รับบริการ นอกจากนี้ผู๎รับบริการควรได๎รับการปฏิบัติอยํางเหมาะสมในสถานการณ์ตํางๆ อาทิ
การทวงถามหนี้ค๎างชาระเมื่อมีการผิดนัดชาระเกิดขึ้น การดาเนินการยึดทรัพย์ในกรณีการฟูองล๎มละลาย
ต๎องเป็นไปตามขอบเขตและมีการปฏิบัติอยํางเหมาะสม

3.2 ลักษณะที่ไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส.
จากการตรวจสอบสาเนาเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสินเชื่อที่ ธกส. ปลํอยให๎กับเกษตรกรกลุํมตัวอยําง
อาทิ หนั งสือกู๎เงิน (สั ญญาเงินกู๎) รายงานเบิกเงินกู๎ หนังสื อรับรองหนี้เงินกู๎ และสมุดคูํบัญชีเงินกู๎ คณะวิจัยพ บ
ลักษณะที่ไมํเป็นธรรมหลายประการ ดังนี้
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1. ลูกหนี้ไม่ได้รับสาเนาสัญญาเงินกู้
เกษตรกรทุกรายกลําวเป็นเสียงเดียวกันวํา ตนไมํเคยได๎รับสาเนาสัญญาเงินกู๎จาก ธกส. เวลาไปลงนามใน
สัญญา ได๎รับแตํเพียงสมุดคูํบัญชีเงินกู๎ ซึ่งระบุแตํเพียงตัวเลขเงินต๎นและดอกเบี้ยคงค๎างเทํานั้น เกษตรกรบางราย
กลําววํา ถ๎าอยากได๎สาเนาสัญญา ตนต๎องเดินทางไปขอสาเนาสัญญาเงินกู๎ที่สาขาธนาคาร และธนาคารคิดคําใช๎จําย
ในการถํายเอกสารสูงถึงหน๎าละ 10 บาท
การไมํได๎รับสาเนาสัญญา ทาให๎เกษตรกรในฐานะลูกหนี้ไมํสามารถรับรู๎เงื่อนไขตํางๆ ของสัญญาเงินกู๎ ตั้งแตํ
อัตราดอกเบี้ย คําธรรมเนีย ม งวดการผํ อน หลั กประกัน อัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฯลฯ ซึ่งก็ห มายความวํา ถ๎าหาก
ธนาคารประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหลํานี้อยํางไร เกษตรกรก็ไมํอาจรู๎เห็นได๎เลย อยําวําแตํจะมีสํวนรํวมในการ
เจรจา
2. การผูกมัดลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรม
ลูกหนี้เกษตรกรไมํเพียงแตํต๎องใช๎เงินกู๎อยํางถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุตอนขอสินเชื่อ (ซึ่งก็เป็นหน๎าที่
หลักของลู กหนี้ ) เทํานั้ น แตํการขอสินเชื่อจาก ธกส. ยังเทํากับการมาผู กมัดตนเองวําจะต๎องทาการเกษตรตาม
คาแนะนาของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎อง โดยเงื่อนไขในสัญญาเงินกู๎ข๎อหนึ่งระบุวํา

การกาหนดให๎ลูกหนี้ “ปฏิบัติตามคาแนะนาของธนาคารและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพื่อใช๎วิธีปฏิบัติอันดี
กวําเดิม” นั้น นับเป็นการก๎าวลํวงในวิถีการประกอบอาชีพของลูกหนี้เกินเหตุของธนาคาร เนื่องจากลูกหนี้ควรมี
อิสระในการเลือกใช๎วิถีปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ในการทาการเกษตร ที่ตนเห็นวําเหมาะสม อีกทั้งยังไมํมีหลักประกันใดๆ วํา
คาแนะนาของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องจะสํงผลให๎ลูกหนี้ได๎ผลผลิตทางการเกษตรมากกวําเดิม
ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าหากคาแนะนาของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องกลับกลายเป็น วําทาให๎
ลูกหนี้ได๎ผลผลิตน๎อยลงกวําเดิมจนสํงผลตํอความสามารถในการชาระหนี้ ลูกหนี้ก็ไมํมีสิทธิ (recourse) ใดๆ ที่จะให๎
ธนาคารหรือหนํวยงานราชการรับผิดชอบกับผลเสียที่เกิดจากคาแนะนาดังกลําว

3. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาคัญในสัญญาเงินกู้ได้ตามอาเภอใจ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า
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หนังสือกู๎เงิน (สัญญาเงินกู๎) ของ ธกส. บํงชี้อยํางชัดเจนวํา ธนาคารมีอานาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
สาคัญตํางๆ ในสั ญญาได๎ตามอาเภอใจ โดยไมํต๎องแจ๎งลู กหนี้ลํว งหน๎า นับเป็นข๎อกาหนดที่ไมํเป็นธรรมอยํางยิ่ง
ตัวอยํางเงื่อนไขที่ธนาคารมีอานาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามอาเภอใจมีดังตํอไปนี้
3.1 วงเงินกู๎ และกาหนดชาระหนี้

“ถ๎าผู๎อนุมัติเงินกู๎กาหนดวงเงินกู๎ให๎น๎อยกวําจานวนตามข๎อ 1. หรือกาหนดให๎ข๎าพเจ๎าชาระหนี้ให๎เสร็จภายใน
เวลาสั้นกวําที่เสนอไว๎ตามรายการข๎างต๎นนี้ ข๎าพเจ๎ายอมผูกพันและปฏิบัติตาม” โดยไมํขยายความวําธนาคารจะแจ๎ง
การเปลี่ยนแปลงของวงเงินกู๎หรือกาหนดชาระหนี้ให๎ลูกหนี้ทราบลํวงหน๎า
3.2 อัตราดอกเบี้ย

“ตํอไปภายหน๎าหากธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากที่กาหนดไว๎เดิมแตํไมํเกินอัตราที่
กฎหมายกาหนด ข๎าพเจ๎ายอมชาระดอกเบี้ยในอัตราที่กาหนดขึ้นใหมํ ” โดยไมํขยายความวําธนาคารจะแจ๎งการ
เปลี่ยนแปลงของวงเงินกู๎หรือกาหนดชาระหนี้ให๎ลูกหนี้ทราบลํวงหน๎า
เอกสารอีกฉบับของ ธกส. คือ ‘รายงานเบิกเงินกู๎’ ซึ่งใช๎แทนสัญญาเงินกู๎ มีการเรียบเรียงเนื้อหาประหนึ่งวํา
ลูกหนี้เป็นผู๎ ‘เสนอ’ วงเงินกู๎ อัตราดอกเบี้ย กาหนดการชาระหนี้ และเงื่อนไขอื่นๆ แกํธนาคารด๎วยตนเอง ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงธนาคารเป็นผู๎กาหนด เนื้อหาในรายงานเบิกเงินกู๎มอบอานาจให๎ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาม
อาเภอใจ โดยไมํจาเป็นต๎องแจ๎งลูกหนี้ลํวงหน๎าเชํนกัน ดังตัวอยํางข๎อ 5 และ 6 ในรายงานเบิกเงินกู๎
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ข๎อ 5 “ถ๎าผู๎อนุมัติกาหนดจานวนเงินและหรือกาหนดชาระคืนแตกตํางจากที่ข๎าพเจ๎าเสนอไว๎แล๎วนี้ ข๎าพเจ๎า
เป็นอันยินยอมและปฏิบัติตาม”
ประโยคสุดท๎ายของข๎อ 6. “...ตํอไปภายหน๎าหากธนาคารกาหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกวําอัตราที่กาหนดไว๎นี้
แตํไมํเกินอัตราที่กฎหมายกาหนด ผู๎กู๎ยินยอมชาระดอกเบี้ยในอัตราที่กาหนดขึ้นใหมํนับแตํวันที่กาหนดเป็นต๎นไป
จนกวําจะชาระคืนเสร็จ โดยธนาคารไมํจาเป็นต๎องบอกกลําวลํวงหน๎า”
4. การเปิดเผยเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ไม่เพียงพอ
ข๎อดีของสัญญาเงินกู๎ ธกส. คือการไมํมีเนื้อหาที่สร๎างความเข๎าใจผิด แตํปัญหาใหญํคือการเปิดเผยข๎ อมูลไมํ
เพียงพอตํอลูกหนี้ ซึ่งสํงผลให๎ลูกหนี้ตกอยูํในสถานะเสียเปรียบอยํางมาก ไมํอาจทาความเข๎าใจกับภาระทั้งหมดที่เกิด
จากการเป็นหนี้ได๎อยํางถํองแท๎ ไมํมีอานาจตํอรอง และไมํอาจวางแผนการบริหารหนี้ของตนเองได๎
พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ฉบับแก๎ไขปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะมีผลบังคับใช๎ในวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต๎นไป การแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ลําสุดเป็นไปเพื่อให๎ธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.)
มีอานาจกากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งรวมถึง ธกส. ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 98 โดยกฎหมายลําสุด
กาหนดให๎ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง มีอานาจประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ในการ
กากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงการคุ๎มครองผู๎ใช๎บริการทางการเงินด๎วย99
ด๎วยเหตุนี้ คณะวิจัยเห็นวํา การเปรียบเทียบสัญญาเงินกู๎ ธกส. และธรรมเนียมปฏิบัติในการปลํอยสินเชื่อ
ของ ธกส. กับกฎเกณฑ์ด๎านการคุ๎มครองผู๎ใช๎บริการทางการเงิน ที่ ธปท. ปัจจุบันใช๎กากับธนาคารพาณิชย์ จึงนําจะ
98

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Pages/SFIs.aspx

99

หนังสือเวียน ธปท. ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561, https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Documents/หนังสือเวียน

นาสํง%20พ.ร.บ.120.pdf
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เป็นประโยชน์ เผยความบกพรํองและไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. และสามารถเป็นแนวทางให๎ ธปท. ใช๎
พิจารณากาหนดให๎สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึง ธกส. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุดเดียวกันในอนาคต
ความไมํเพียงพอของการเปิดเผยข๎อมูลในสัญญาเงินกู๎ ธกส. และกระบวนการปลํอยสินเชื่อ เทียบเคียงกับ
เนื้อหาตามประกาศ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1294/2556 เรื่อง แนวนโยบายเรื่อง การนาเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products) พ.ศ. 2556100 ได๎ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 8 ข๎อมูลที่สถาบันการเงินต๎องเปิดเผยตามประกาศ ธปท. เปรียบเทียบกับสัญญาเงินกู๎ ธกส.
หัวข้อ
รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
สินเชื่อ ธกส.
ผลิตภัณฑ์
าชํวงเวลากํอนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข๎าทาสัญญ 2.1
กอัตราดอกเบี้ย . - อัตราดอกเบี้ยที่คาดวําจะเรียกเก็บและประเภทของอัตรา เปิดเผยเพียงอัตรา
ดอกเบี้ย วําเป็นอัตราคงที่ อัตราลอยตัว หรือมีทั้งสอง
ดอกเบี้ย และอัตรา
ประเภทตามชํวงเวลา และอัตราดอกเบี้ยรายปี )annual ดอกเบี้ยอ๎างอิง ไมํอธิบาย
percentage rate) หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท๎จริง
วิธีการคานวณและ
)effective interest rate) แล๎วแตํกรณี จานวนเงินที่ต๎อง จานวนวันตํอปีที่ใช๎ในการ
ชาระคืนทั้งหมด วิธีการคานวณและจานวนวันตํอปีที่ใช๎ใน คิดดอกเบี้ย
การคิดดอกเบี้ย เชํน หรือ 360 วัน และความถี่ในการ 365
จํายดอกเบี้ย เชํน รายวันหรือรายเดือน
สาหรับสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู๎ขาย ผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงสถานการณ์ที่อัตรา
อกเบี้ยอาจเพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบที่เกิดจากอัตราด
ดอกเบี้ยเพิ่มสูงขึ้น เชํน จานวนเงินคํางวดหรือจานวนงวด
ที่ต๎องชาระคืนเพิ่มขึ้น
อัตราดอกเบี้ยอ๎างอิงที่ใช๎ในการคานวณและวันที่อัตรา ดอกเบี้ย ดังกลําวมีผลใช๎บังคับ โดยประกาศไว๎ในที่เปิดเผย
ที่ให๎บริการและเว็บไซต์ของผู๎ณ สถานที่ทาการแตํละแหํง
ออกผลิตภัณฑ์
ขวงเงินสูงสุดที่ . วงเงินสูงสุดที่สามารถให๎กู๎ยืมได๎ และในกรณีที่เป็นไปได๎ ให๎ ระบุวงเงิน แตํไมํระบุ
100

https://www.bot.or.th/Thai/fipcs/Documents/FPG/2556/ThaiPDF/25560255.pdf
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หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์
สามารถให๎กู๎ยืมได๎ แสดงเป็นสัดสํวนร๎อยละของมูลคําของสินทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน
คอายุของสัญญา .
ระยะเวลาสิ้นสุด)
(ของสัญญา
ง .หลักประกัน
จคําบริการและ .
เบี้ยปรับ

ฉการประกันภัย .

ชผู๎ค้าประกัน .

ซการเปิดเผย .
ข๎อมูลโดยตัวแทน

สินเชื่อ ธกส.

สัดสํวนร๎อยละของมูลคํา
ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน
อายุของสัญญาสินเชื่อ (ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาสินเชื่อ) ระบุ แตํมีการกาหนดให๎
ตํอสัญญาอัตโนมัติออกไป
อีก 1 ปี ดูข๎อ)8 ในบทนี(้
ข๎อกาหนดในเรื่องหลักประกันที่ต๎องมีสาหรับกรณีที่สินเชื่อ ระบุกว๎างๆ อยํางไมํเป็น
มีการกาหนดให๎มีหลักประกัน
ธรรม ดูข๎อ)6 ในบทนี้ (
มถึงคําบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รว ไมํระบุ
คําบริการ ที่เรียกชื่อเป็นอยํางอื่นด๎วย โดยประกาศไว๎ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่ทาการแตํละแหํงที่ให๎บริการและ
เว็บไซต์ของผู๎ออกผลิตภัณฑ์
- การเปิดเผยควรแสดงให๎ชัดเจนเกี่ยวกับคําบริการแตํละ
รายการ ที่เรียกเก็บ วิธีการในการคานวณ เวลาที่เริ่มต๎น
คานวณ และปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอจานวนคําบริการที่
เรียกเก็บ(ถ๎ามี)
ข๎อกาหนดในเรื่องการประกันวินาศภัยและความคุ๎มครอง ไมํระบุความคุ๎มครองขั้น
ขั้นต่า ที่จาเป็นสาหรับสินเชื่อนั้น ๆ เชํน การประกัน
ต่า และบังคับให๎ลูกหนี้ทา
อัคคีภัย อุทกภัย ผู๎ขายผลิตภัณฑ์สามารถนาเสนอ
ประกัน ดูข๎อ)6(
ผลิตภัณฑ์ด๎านประกันภัยตําง ๆ ได๎ แตํควรแจ๎งให๎ลูกค๎า
ทราบอยํางชัดเจนวํา ลูกค๎ามีสิทธิเลือกที่จะทาประกันกับ
บริษัทประกันรายใดก็ได๎ และผํานนายหน๎าประกัน หรือ
ตัวแทนรายใดก็ได๎ตามความต๎องการของลูกค๎า
ข๎อกาหนดสาหรับการมีผู๎ค้าประกัน และแจ๎งให๎ผู๎ค้าประกัน ไมํระบุ
และหรือ ผู๎กู๎ยืมทราบถึงสิทธิและหน๎าที่ของการเป็นผู๎ค้า/
ประกัน
ตัวแทนขายและการตลาดของผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎ N/A (ธกสไมํใช๎ตัวแทน .
ลูกค๎า ทราบวําตนเองเป็นตัวแทนของผู๎ขายผลิตภัณฑ์ทุก ในการเสนอสินเชื่อแกํ
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หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์
ครั้งที่ติดตํอ กับลูกค๎า และควรอธิบายให๎ลูกค๎าทราบและ
เข๎าใจถึงรายละเอียด และเงื่อนไขที่สาคัญ ผลประโยชน์
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่นาเสนอ

2.2 ชํวงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข๎าทาสัญญา
กจานวนเงิน .
จานวนเงินกู๎ยืม รายละเอียดและเงื่อนไขที่สาคัญ จานวน
และเงื่อนไข ใน เงิน ที่ต๎องชาระคืนทั้งหมดและจานวนดอกเบี้ยทั้งหมด
การกู๎ยืม
สาหรับ เงินกู๎ยืมที่ได๎รับอนุมัติ รวมถึงความถี่ในการคานวณ
ดอกเบี้ย เชํน คานวณเป็นรายเดือนหรือตามชํวงเวลาที่ตก
ลงกัน
ขตารางเวลา .
- ผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรให๎ตารางเวลาการชาระคืนเงินกู๎ยืม
การชาระคืนเงิน แกํลูกค๎า ซึ่งอยํางน๎อยควรครอบคลุมรายละเอียดตําง ๆ
กู๎ยืม
ได๎แกํ เวลาที่ต๎องชาระคืนงวดแรก จานวนงวดที่ต๎องชาระ
คืน ความถี่ในการชาระคืน และจานวนเงินที่ต๎องชาระใน
แตํละงวด
ผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎ลูกค๎าตระหนักวําข๎ -อมูลตําง ๆ
ตามที่แสดงในตารางเวลาการชาระคืนเงินกู๎ยืมคานวณมา
จาก อัตราดอกเบี้ยที่กาหนด ณ วันทาสัญญา และควรเน๎น
ให๎ลูกค๎า ทราบวํา จานวนเงินที่ต๎องชาระคืนจริงอาจจะสูง
กวําจานวนเงิน ที่แสดงในตารางเวลาการชาระคืนเงินกู๎ยืม
หากอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นในระหวํางอายุของสัญญา
คยอัตราดอกเบี้ . สถานการณ์ที่ลูกค๎าจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยกรณีผิด กรณีผิดนัดชาระ นัด ชาระหนี้ รวมถึงยอดคงค๎างที่ใช๎ในการคานวณ เชํน
หนี้
ยอดเงิน งวดค๎างชาระ หรือยอดคงค๎างทั้งหมด
อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้และวันที่อัตราดอกเบี้ย ว๎ในที่เปิดเผย ณ ดังกลําวมีผลใช๎บังคับ โดยประกาศไ

สินเชื่อ ธกส.
เกษตรกร อยํางไรก็ตาม
ธนาคารก็มิได๎แจ๎ง
รายละเอียดและความ
เสี่ยงของสินเชื่อให๎
(เกษตรกรรับรู๎

สัญญาระบุแตํเพียง
จานวนเงินกู๎ยืมและอัตรา
ดอกเบี้ย ไมํระบุจานวน
ดอกเบี้ยและความถี่ใน
การคานวณ
ระบุตารางเวลาการชาระ
คืน แตํไมํมีการแจ๎งวํา
ภาระดอกเบี้ยอาจสูงขึ้น
ได๎ในอนาคต

ระบุ
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หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
สินเชื่อ ธกส.
ผลิตภัณฑ์
สถานที่ทาการแตํละแหํงที่ให๎บริการและเว็บไซต์ของผู๎ออก
ผลิตภัณฑ์
งระยะเวลาขั้น . ระยะเวลาขั้นต่าของสัญญา ถ๎ามี) เบี้ยปรับในกรณีชาระ) ไมํระบุ ดูข๎อ)7(
ต่าของสัญญาและ รับเงินกู๎ยืมทั้งจานวนกํอนครบกาหนด วิธีการคานวณเบี้ยป
การชาระเงินกู๎ยืม ดังกลําวและกาหนดเวลาที่จะเรียกเก็บ รวมทั้งสํวนลดของ
ทั้งจานวนกํอน
(เบี้ยปรับ (ถ๎ามี
ครบกาหนด
จการชาระเงิน . ข๎อกาหนดในกรณีการชาระเงินคํางวดลํวงหน๎าและการ
ไมํระบุ
คํางวดลํวงหน๎า ชาระ เกินจานวนเงินคํางวดที่กาหนดและผลกระทบที่มีตํอ
และการชาระเงิน การคานวณดอกเบี้ย
เกินกวําคํางวดที่
กาหนด
ฉสิทธิในการหัก . สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค๎า ไมํระบุ
กลบลบหนี้
กับ ยอดหนี้คงค๎างที่ลูกค๎ามีอยูํ
ช .สิทธิในการใช๎ ผลกระทบและการดาเนินการเกี่ยวกับเงินกู๎ยืมในกรณีที่ผู๎กู๎ ไมํระบุ
บริการจาก
หรือ ผู๎กู๎รํวมถึงแกํกรรม
บุคคลภายนอก
ในการเก็บหนี้
และการขายหนี้ที่
ไมํกํอให๎เกิด
รายได๎
ฌการผิดนัด .
การดาเนินการในกรณีที่ลูกค๎าผิดนัดชาระหนี้ เชํน การปรับ ระบุเพียงการปรับอัตรา
ชาระหนี้
อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดชาระหนี้ การดาเนินคดีทาง ดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัด
ศาล
ญการ .
ความสาคัญและชํองทางของการแจ๎งเปลี่ยนแปลง
ไมํระบุ
เปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ในการติดตํอของลูกค๎า
รายละเอียดใน
การ ติดตํอของ
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หัวข้อ

รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์

สินเชื่อ ธกส.

ลูกค๎า

5. กาหนดให้ลูกหนี้ขออนุญาตธนาคารในการขอกู้เงินจากผู้อื่น
สัญญาเงินกู๎ ธกส. กาหนดวําลูกหนี้จะต๎องขออนุญาตธนาคาร ถ๎าจะขอกู๎เงินจากผู๎อื่นในระหวํางที่มีหนี้กับ
ธนาคาร ข๎อนี้นับเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกหนี้อยํางร๎ายแรง

6. เรียกหลักประกันอย่างไม่โปร่งใส และบังคับให้ทาประกัน
สัญญาเงินกู๎ ธกส. ระบุให๎ลูกหนี้ผูกมัดตนเองวํา จะ “จัดให๎มีหลักประกันเงินกู๎ และ/หรือจะจัดการแก๎ไขหรือ
เพิ่มเติมหลักประกันเงินกู๎” โดยไมํระบุรายละเอียดใดๆ วําหลักประกันนั้นคืออะไร เกณฑ์ในการคานวณคืออะไร
ตลอดจนบังคับให๎ลูกหนี้ “เอาประกันภัยทรัพย์สินและเอาประกันอยํางอื่นตามที่ธนาคารกาหนดทุกประการ” ซึ่งเป็น
การลิดรอนสิทธิของลูกหนี้ในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

จากการสอบถามเกษตรกร ปัจจุบั น ธกส. บังคับให๎ลูกหนี้ทาประกันชีวิต และสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ฌาปนกิจ ทั้งสองกิจกรรมนี้เทํากับเป็นการเพิ่มภาระให๎แกํเกษตรกร แทนที่ภาระหนี้สินจะลดกลับต๎องเจียดเงินมา
จํายสํวนนี้เพิ่มเติม โดยเฉลี่ยประกันที่เกษตรกรจํายให๎กับธกส.ประมาณ 4,000 บาทตํอปีตํอสัญญาประกัน
ทั้งนี้ ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด๎านการให๎บริการลูกค๎าอยํางเป็นธรรม
(market conduct)101 ระบุอยํางชัดเจนวํา “ผู๎ให๎บริการต๎องไมํบังคับขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะพํวงผลิตภัณฑ์หนึ่งกับ
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อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง เว๎นแตํกรณีที่ขายผลิตภัณฑ์นั้นโดยมีจุดประสงค์เพื่อปูองกันความเสี่ยงสาหรับผลิตภัณฑ์หลักอยําง
มี นั ยสาคัญ เชํน ขายประกัน อัคคีภัย รํว มกับสินเชื่อเพื่อที่อยูํอาศัย ขายประกันภัยรถยนต์รํว มกับสินเชื่อเชําซื้อ
รถยนต์ รวมถึงไมํสํงมอบผลิตภัณฑ์โดยไมํได๎รับการร๎องขอจากลูกค๎ากํอน เชํน ออกบั ตรเครดิตหรือให๎สินเชื่อสํวน
บุคคลโดยที่ลูกค๎าไมํได๎ร๎องขอ...”
7. ไม่ระบุค่าธรรมเนียมและค่าปรับ
สัญญาเงินกู๎ ธกส. ระบุตัวเลขแตํเพียงต๎นเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชาระหนี้ ไมํมีการ
แจกแจงคําปรับและคําธรรมเนียมอื่นๆ (เชํน ‘คําบริการสินเชื่อ’) แตํอยํางใด แตํในข๎อที่ระบุเรื่องการชาระหนี้ กลับ
เขียนอยํางชัดเจนวําลูกหนี้จะต๎องชาระคําธรรมเนียมและคําบริการสินเชื่อ

8. ความไม่เป็นธรรมในแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของ ธกส.
นอกจากสัญญาสินเชื่อ ธกส. จะมีลักษณะที่ ‘ไมํเป็นธรรม’ หลายประการดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว เมื่อเกษตรกร
ประสบปัญหาการชาระหนี้ ไมํสามารถจํายคืนได๎ตามกาหนดเวลา แนวทางในการปรับโครงสร๎างหนี้ของ ธกส. บาง
ประการก็นับวํา ‘ไมํเป็นธรรม’ เชํนกัน เนื่องจากสุดท๎ายแล๎วสุํมเสี่ยงที่จะนาไปสูํการเพิ่มภาระหนี้สินในระยะยาว ไมํ
เอื้อตํอการลดภาระหนี้ของเกษตรกรลงได๎สาเร็จ ลักษณะที่ไมํเป็นธรรมเหลํานี้มีอาทิ
8.1 การตํออายุสัญญาเงินกู๎โดย ‘อัตโนมัติ’
รายงานเบิกเงิน กู๎ ธกส. (ซึ่งมีผ ลใช๎บังคับเทียบเทําสั ญญาเงินกู๎) มีข๎อความที่ระบุวํา ธนาคารจะตํออายุ
รายงานฉบับนี้ออกไปอีกหนึ่งปี “กรณีที่มีการชาระดอกเบี้ยครบถ๎วนตามงวดชาระที่ธนาคารเคยอนุมัติ”
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เงื่อนไขดังกลําวหากมองอยํางผิวเผินดูจะเป็นประโยชน์แกํลูกหนี้ เนื่องจากได๎รับอนุมัติให๎ตํออายุสัญญา
โดยอัตมัติ แตํในความเป็นจริงไมํใชํข๎อสัญญาที่เป็นธรรม เนื่องจากปิดโอกาสในการตํอรองของลูกหนี้ ลูกหนี้อาจไมํ
ประสงค์ที่จะตํออายุสัญญาออกไปอีกเลย เนื่องจากสามารถชาระเงินต๎นได๎เต็มจานวน หรือรู๎ตัววําไมํอาจชาระหนี้ได๎
จึงอยากเจรจากับธนาคารเพื่อลดภาระหนี้รวมทั้งหมด (haircut) หรือเจรจาลดอัตราดอกเบี้ยลงกํอนที่จะตํออายุ
สัญญา การตํออายุแบบ ‘อัตโนมัติ’ เชํนนี้จึงไมํเปิดโอกาสให๎ลูกหนี้มาตํอรองใดๆ อยํางสิ้นเชิง
8.2 โครงการพักชาระหนี้ของ ธกส. ไมํชํวยแบํงเบาภาระหนี้ให๎กับเกษตรกรได๎ในระยะยาว
โครงการพักชาระหนี้เกษตรกรของ ธกส. ที่ผํานมาใช๎วิธีลดอัตราดอกเบี้ยสาหรับเงินต๎นบางสํวน และขยาย
ระยะเวลาชาระต๎นเงินกู๎ออกไป 3 ปี โดยเกษตรกรยังต๎องชาระดอกเบี้ยตามกาหนดเดิม และธนาคารยังคงเดินหน๎า
คานวณดอกเบี้ยตามยอดเงินต๎นคงค๎างตํอไป102
ในเมื่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาการชาระหนี้แทบทั้งหมดมาจากการที่ไมํมีรายได๎เพียงพอตํอการชาระคืนเงิน
ต๎นเมื่อครบกาหนดชาระ โครงการพักชาระหนี้ดังกลําวจึงไมํอาจชํวยลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาวไ ด๎
เพราะเพียงแตํให๎เกษตรกรหยุดชาระหนี้ชั่วคราว แตํยังคิดดอกเบี้ยสะสมอยูํ สุดท๎ายเกษตรกรต๎องกู๎เงินมากขึ้นเพื่อ
มา ‘โปะ’ หนี้เกํา กลายเป็นวํามีภาระหนี้เพิ่มขึ้น โครงการพักชาระหนี้จึงไมํอาจเรียกได๎วําเป็นการ ‘ปรับโครงสร๎าง
หนี้’ ที่ลูกหนี้ได๎ประโยชน์ในระยะยาว สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ Suchanun (2004) ซึ่งได๎อ๎างถึงในสํวนกํอนหน๎า
นี้
8.3 ธกส. ไมํมีนโยบาย haircut หนี้ เงินต๎นไมํมีวันลดลง ทาให๎ภาระหนี้สินเรื้อรังตํอไป
จากการสอบถามเจ๎ าหน๎ าที่ ธกส. พบวํา การตัดยอดเงินต๎นค๎างช าระและดอกเบี้ยบางสํ วนเป็นหนี้สู ญ
(haircut) ไมํเคยอยูํในนโยบายปรับโครงสร๎างหนี้ของธนาคาร ทั้งที่การ haircut เป็นกลไกการปรับโครงสร๎างหนี้ปกติ
ของสินเชื่อนอกภาคเกษตร อาทิ สิ นเชื่อสํว นบุคคล ไปจนถึงสิ นเชื่อธุรกิจขนาดใหญํ เนื่องจากธนาคารพาณิช ย์
โดยทั่วไปยํอมอยากได๎เงินสดคืนมาจานวนหนึ่งอยํางเป็นกอบเป็นกา แลกกับการตัดหนี้สูญบางสํวน
การที่ ธกส. ไมํเคยมีนโยบาย haircut หนี้ สํงผลให๎เกษตรกรจานวนมากต๎องตกอยูํในวังวนหนี้สิน ภาระหนี้
เพิ่มพูนขึ้นเรื่อยๆ ไมํสิ้นสุด เนื่องจากดังที่กลําวไปแล๎วข๎างต๎นวําเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้แทบทั้งหมดไมํสามารถ
ชาระ เงินต้น ได๎ การทีธ่ นาคารไมํยอม haircut หรือแตะต๎องเงินต๎นเลย ซึ่งเงินต๎นนี้ยํอมต๎องคิดดอกเบี้ยสะสมทับไป
เรื่อยๆ จึงเทํากับเป็นการสะสมแทนที่จะชํวยสะสางปัญหาให๎กับเกษตรกร อีกทั้งยังสะท๎อนวํา ธกส. อาจดาเนิน
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ไทยพับลิกา้ , “ธ.ก.ส. แจงพักหนี้ 3 ปี เฉพาะเงินต๎น – ลูกหนี้ดีรับสํวนลด ดบ. 3% ย้าทุกรายมีสิทธิใช๎ “สินเชื่อชะลอขายข๎าว,” 2 สิงหาคม 2018,
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กิจการโดยมี ‘ยอดสินเชื่อคงค๎าง’ เป็นตัวชี้วัดในการดาเนินธุรกิจ (KPI) ซึ่งเป็นตัวชี้วัดที่ขัดแย๎งกับประโยชน์ของ
เกษตรกร
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บทที่ 4
4. บทสรุป
การศึกษาในครั้งนี้ ชํวยให๎เห็นภาพของโครงสร๎างรายรับรายจํายของครัวเรือนเกษตร ทั้งสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โครงสร๎างต๎นทุนการทาเกษตร โดยเฉพาะการทานา และกรณีศึกษากระแสเงินสด
(Cash flow) ของครัวเรือนใน 3 รูปแบบ ได๎แกํ ครัวเรือนที่มีลักษณะครัวเรือนแหวํงกลาง (Skipped generation) มี
รายได๎จากการทานาและเงินโอนจากลูกหลานและรัฐบาลมาจุนเจือ ครัวเรือนเกษตรกรรุํนกลางที่มีการทาเกษตร
ผสมผสานและมีรายได๎จากทางอื่น และครัวเรือนที่มีรายได๎จากการทานาเป็นหลัก แตํมีการจัดการด๎านการกู๎ยืมเงิน
มาลงทุน และกระแสเงิน ของครั ว เรือนได๎คํอนข๎างสอดคล๎ องกัน เราสามารถถอดบทเรียนได๎ ดังนี้ ประการแรก
ครัวเรือนที่มีหนี้สินในสภาวะที่ยอมรับได๎ คือ มีกระแสเงินหมุนเข๎าออกที่สอดคล๎องกัน ขายข๎า วได๎ใช๎คืนหนี้ทันที แม๎
จะยังไมํครบกาหนด จะสามารถจัดการหนี้สินที่มีอยูํได๎ หากปลํอยหนี้ทิ้งไว๎ จะไมํสามารถใช๎คืนได๎ เพราะเงินจะถูก
เอาไปใช๎ในสิ่งอื่น(ที่อาจจะเรํงดํวนกวํา) อยํางไรก็ดี ความเสี่ยงจากการขายข๎าวไมํได๎ตามที่คาดไว๎อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที่ไมํได๎เตรียมการรับมือไว๎ก็มีสํวนทาให๎ผิดนัดชาระหนี้ และมียอดหนี้สะสมพอกพูนได๎
ประการที่สอง การมีรายได๎จากหลายทาง หรือการ diversify income เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงอยําง
หนึ่ ง ซึ่งอาจจะมาจากพืช ที่มีร อบการผลิ ตสั้ น หรืองานนอกภาคเกษตรที่มีกระแสเงินไหลเข๎าสม่าเสมอ เพื่อให๎
สามารถบริหารกระแสเงินไหลเข๎าออกได๎สอดคล๎องกันมากยิ่งขึ้น
การแก๎ปั ญหาหนี้ สิ น ในแนวทางปรับโครงสร๎างหนี้นั้น ในกรณีของ ธกส. ยังมีความไมํเป็นธรรมในบาง
ประเด็น เชํน การตํออายุสัญญาเงินกู๎โดยอัตโนมัติ เป็นการปิดโอกาสการเจรจาของลูกหนี้ โครงการพักชาระหนี้มิได๎
ชํวยแบํงเบาภาระหนี้ให๎เกษตรกรได๎ในระยะยาว เกษตรกรยังต๎องช าระดอกเบี้ยตามเดิม และเป็นดอกเบี้ยตาม
ยอดเงินต๎นที่คงค๎างตํอไป นอกจากนี้ การที่ ธกส. ไมํมีนโยบาย haircut สํงผลให๎ลูกหนี้ต๎องกู๎หนี้ใหมํไปใช๎ก๎อนเกําจน
เป็นภาระหนี้สินเรื้อรัง ทั้งที่การทา haircut เป็นนโยบายปรับโครงสร๎างหนี้ปกติของสินเชื่อธนาคาร โดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจ
นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัญญาสินเชื่อของ ธกส. ยังพบความไมํเป็นธรรมในหลายประเด็น ได๎แกํ ลูกหนี้ไมํได๎
รับสาเนาสัญญาเงินกู๎ ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขสาคัญในสัญญาเงินกู๎ ได๎โดยไมํต๎องแจ๎งลูกหนี้ลํวงหน๎า
กาหนดให๎ลูกหนี้ขออนุญาตธนาคารในการขอกู๎เงินจากผู๎อื่น มีการเรียกหลักประกันอยํางไมํโปรํงใส และบังคับให๎ทา
ประกัน และยังมีลักษณะไมํเป็นธรรมด๎านการเปิดเผยข๎อมูล เชํน เปิดเผยเพียงอัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย
อ๎างอิง แตํไมํอธิบายวิธีการคานวณและจานวนวันตํอปีที่ใช๎ในการคิดดอกเบี้ย ไมํระบุคําบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่
ธนาคารอาจเรี ย กเก็บ ไมํระบุ รายละเอียดหลักประกัน และไมํระบุข๎อกาหนดส าหรับการมีผู๎ค้าประกัน เป็นต๎น
อยํางไรก็ดี ในสํ วนของการเปิดเผยข๎อมูล นี้ ธนาคารแหํงประเทศไทยกาลังเตรี ยมออกหลักเกณฑ์การกากับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งจะมีสํวนชํวยแก๎ไขความไมํเป็นธรรมได๎ดีขึ้น
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2. บทนา
1.1 ที่มาและความสาคัญของปัญหา
ตลาดอินทรีย์ประเทศไทยมีการเติบโดและขยายตัวตัวเนื่องมาจากการที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปทา
การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการแสวงหาทางเลือกใหมํในการทาการเกษตรที่ยั่งยืนไมํทาลายสิ่งแวดล๎อมมาเป็น
เวลากวํา 30 ปีแล๎ว ตั้งแตํปี 2532 ที่ได๎มีการรวมตัวขององค์กรชาวบ๎าน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ
ที่สนใจในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก จัดตั้งเป็นเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก จนกระทั่งปลายปี
2535 ที่ประชุมใหญํสมัชชาเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก ได๎ประกาศจุดเริ่มต๎นอยํางเป็นทางการของขบวน
การเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยวํา เกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล๎องกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน และสร๎างการ
พึ่งตนเองของเกษตรกรรายยํอย เป็นแนวทางการทาการเกษตรทางเลือกที่สาคัญ รวมทั้งกระแสการตื่นตัวของ
ผู๎บริโภคที่ตระหนักถึงพิษภัยและโรคภัยความเจ็บปุวยที่เกิดจากการบริโภคสินค๎าเกษตรที่มีสารพิษตกค๎าง และ
การตื่นตัวของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากเกษตรกรรมแบบเคมี ทั้งดิน น้า ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ และ
อื่นๆ จึงเกิดกลุํมผู๎บริโภคที่มีความต๎องการและสนใจที่จะเลือกซื้อสินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มากขึ้น
ทาให๎ มีห ลายสํ ว นหลายหนํว ยงานรวมถึ งผู๎ ประกอบการเริ่มเข๎ามาสนใจและให๎ ความส าคัญในการพัฒ นา
ชํองทางการตลาด จัดระบบและพัฒนาตลาดสินค๎าอินทรีย์มากขึ้น
ถึงแม๎วําตั้งแตํระยะแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลาดอินทรีย์สํงออกตํางประเทศจะเป็นตลาดหลักของ
สินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยที่มีจานวนกลุํมผู๎ประกอบการสินค๎าอินทรีย์สํงออกไมํมาก ในขณะที่
การขยายตัวและเติบโตของผู๎ประกอบการในธุรกิจและสินค๎าอินทรีย์ในประเทศยังมีแนวโน๎มเพิ่มสูงขึ้น ทั้งใน
ด๎านการผลิต การแปรรูป และ การตลาด เพื่อตอบสนองตํอความตื่นตัวของผู๎บริโภคตํอสินค๎าอินทรีย์ ประกอบ
กับการแสวงหาทางรอดจากภาวะหนี้สินและผลกระทบสุขภาพของเกษตรกรเอง ทาให๎เกิดการปรับเปลี่ยนจาก
การทาเกษตรแบบเคมีมาสูํเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สํงผลให๎มีการขยายตัวของพื้นที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของ
กลุํมเกษตรกรรายยํอยในประเทศเพิ่มมากขึ้นเชํนเดียวกัน แตํเกษตรกรกรอินทรีย์รายยํอยก็ยังไมํแตกตํางกั บ
เกษตรกรรายยํอยทั่วไปที่ยังต๎องขายสินค๎าผํานคนกลาง ทั้งนี้หากเกษตรกรรายยํอยที่ทาการผลิตแบบอินทรีย์
สามารถรวมกลุํ มรํ ว มกัน พั ฒ นาตลาดเพื่ อขายผลผลิ ต อินทรีย์ของตนเองได๎ ก็จ ะทาให๎ ว งจรการผลิ ตและ
การตลาดครบวงจร อันจะนาไปสูํการสร๎างหลักประกันของการผลิตและสร๎างความยั่ง ยืนให๎กับระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบอินทรีย์
103
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1.2 วัตถุประสงค์ งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
4. ศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการ กลยุทธ์ชํองทางการตลาด และปัญหาอุปสรรคของการทาตลาด
อินทรีย์ของเกษตรกร
5. ศึกษานโยบายของรัฐและวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของ
ตลาดอินทรีย์ ของเกษตรกร
6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและกลไกหนุนเสริม “ตลาดอินทรีย์”” ของเกษตรกร

1.3 พื้นที่ศึกษา : การศึกษาใช๎กรณีศึกษาการทาตลาดอินทรีย์ 3 กรณี โดยคัดเลือกจากกลุํมเกษตรกรที่ทา
การตลาดอิน ทรีย์ ในพื้น ที่ภ าคกลาง จ านวน 2 พื้นที่ และ กรณีศึ กษาจากการทาตลาดอินทรีย์ผํ านระบบ
ออนไลน์อีก 1 กรณี ได๎แกํ
1) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อูํทอง อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
2) กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
3) บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จากัด

1.4 วิธีการศึกษา
4.
การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับตลาดอินทรีย์ และนโยบายของรัฐที่
เกี่ยวข๎องกับตลาดอินทรีย์
5.
การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ผู๎จัดการหรือผู๎ประสานงานตลาดของ
แตํละกรณีศึกษา

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
.

1. ข๎อมูลสถานการณ์ตลาดอินทรีย์ของชาวนาทั้งภาพรวมและระดับพื้นที่ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่
เกี่ยงข๎องกับตลาดอินทรีย์
2. ข๎อมูล ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขโอกาส และปัจจัยตํางๆ ในการสํงเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์
ของชาวนา
3. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาตลาดอินทรีย์ของชาวนา
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บทที่ 2
2. สถานการณ์ของเกษตรอินทรีย์และตลาดอินทรีย์
2.1 การเพิ่มขยายตัวของพื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ โอกาสทางการตลาดอินทรีย์
จากรายงาน The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018 ที่
จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research Institute of Organic Agriculture - FiBL) และสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM) 105
ในปี 2560 ตลาดอินทรีย์โลกมีมูลคําเกือบ 90,000 ล๎านยูโร และทั้งโลกมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานใน 178 ประเทศ รวมกันกวํา 436.25 ล๎านไรํ มีการขยายตัวเพิ่มขึ้น 20% โดยเพิ่มขึ้นกวํา 73 ล๎านไรํ
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่โลกมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 361.25 ล๎านไรํ จานวนเกษตรกรอินทรีย์โลกก็เพิ่มขึ้น
5% จาก 2.7 ล๎านครอบครัว ในปี 2559 เป็น 2.9 ล๎านครอบครัว ในปี 2560
สาหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551-2560 พื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ที่ได๎การรับรองมาตรฐาน มี
อัตราการขยายเพิ่มขึ้นอยํางตํอเนื่อง ยกเว๎นในปี 2555 (หลังจากที่มีมหาอุทกภัยใหญํน้าทํวมในพื้นที่ภาคกลาง
ในปลายปี 2554) ที่มีพื้นที่การทาเกษตรอินทรีย์ลดลง โดยในปี 2560 ไทยมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 570,410 ไรํ :เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2559 ที่มีเพียง
357,429 ไรํ พบวํามีอัตราการขยายของพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มสูงขึ้นถึง 59.59% แสดงรายละเอียดไว๎ใน
ตารางที่ 1 และรูปที่ 1 106107 ตาม แตํอยํางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ทาการเกษตรทั้งหมดในประเทศ
ของไทย พบวําพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดังกลําวก็ยังมีสัดสํวนน๎อยมากๆ
คิดเป็นเพียง 0.41 % ของพื้นที่เกษตรทั้งหมด
ในความเป็นจริงแล๎วประเทศไทยนําจะมีพื้นที่ทาการเกษตรอินทรีย์มากกวําในรายงานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เพราะประเทศไทยมีการทาเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งพาตนเองของเกษตรกรอินทรีย์ราย
ยํอยจานวนมากที่ไมํได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหนํวยงานรับรอง แตํเป็นการผลิตเพื่อบริโภคกํอนใน
ครัวเรือนเป็นหลัก สํวนที่เหลือจึงนามาขายในตลาดท๎องถิ่น อีกทั้ งยังมีเกษตรกรอินทรีย์จานวนมากที่ใช๎ระบบ
การรับรองแบบชุมชนมีสํวนรํวมที่ขายผลผลิตในตลาดท๎องถิ่นและตลาดในประเทศ ยังไมํได๎นับรวมอยูํในพื้นที่
เกษตรอินทรีย์ในรายงานดังกลําวข๎างต๎น แตํอยํางไรก็ตามสาหรับประเทศไทยโอกาสที่เกษตรกรรายยํอยจะ
ปรั บ เปลี่ ย นมาทาการผลิ ต แบบเกษตรอิน ทรี ย์ก็ นํา จะยัง มีก ารขยายตัว เพิ่ มมากขึ้น ซึ่ง ก็เ ป็น โอกาสทาง
การตลาดอินทรีย์ที่จะขยายและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด๎วย
105

FiBL & IFOAM International (2019)The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018 : http:organicworld.net/yearbook/yearbook-2018.html
106
107

https://www.ifoam.bio/en/current-statistics
https://statistics.fibl.org/about.html
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ตารางที่ 1

ปี
พ.ศ.
2551
2552
2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560

พื้นที่เกษตรอินทร์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย ปี 2551-2560108
พื้นที่เกษตรอินทรีย์
อัตรา
การเพิ่มขึ้น (%)

ได๎การรับรองมาตรฐาน
(ไรํ)
105,967
192,220
212,995
217,681
203,606
211,498
235,523
284,918
357,429
570,410

81.40
10.81
2.20
-6.47
3.88
11.36
20.97
25.45
59.59

เปรียบเทียบกับ
พื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศ (%)
0.09
0.16
0.17
0.18
0.16
0.17
0.17
0.21
0.26
0.41

600,000
500,000
400,000
300,000
200,000
100,000
0
2551

2552

2553

2554

2555

2556

2557

2558

2559

2560

รูปที่ 1 : จานวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่รับรองมาตรฐานประเทศไทย (ไรํ) ปี พ.ศ. 2551-2560
จากข๎อมูลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประเทศไทยเริ่มจากผู๎สํงออกสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพียง 1 ราย ผู๎ดาเนินการอินทรีย์ 1 ราย และผู๎ผลิตอินทรีย์
108

https://statistics.fibl.org/world/areaworld.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=f367262839ab9ca2e7ac1f333fbb1c
a2
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3,545 ราย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 มีจานวนผู๎สํงออกสินค๎าอินทรีย์ จานวน 51 ราย ผู๎ดาเนินการสินค๎า
อินทรีย์ 291 ราย และจานวนเกษตรกรอินทรีย์ เป็น 38,120 ราย เป็นที่นําสังเกตวําในระหวํ างปี 2557-2560
มีการขยายเพิ่มจ านวนเกษตรกรอินทรีย์ถึง 28,159 ราย (จาก 9,961 ราย ในปี 2557) และผู๎ดาเนินการ
อินทรีย์เพิ่มขึ้น 74 ราย ในขณะที่จานวนผู๎สํงออกอินทรีย์ยังมีจานวนเทําเดิม 51 ราย มีโอกาสเป็นไปได๎ที่ผู๎
สํงออกอินทรีย์เหลํานั้น สํวนใหญํนําจะเป็นผู๎ประกอบการรายใหญํที่มีศักยภาพและสามารถเข๎าถึงตลาดสํงออก
ได๎ ตามที่แสดงไว๎ในตารางที่ 2 109
ตารางที่ 2 จานวนผู๎สํงออก ผู๎ดาเนินการ และผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได๎การรับรองมาตรฐาน

2551

ผู๎สํงออกอินทรีย์
1

จานวน (ราย)
ผู๎ดาเนินการอินทรีย์
1

ผู๎ผลิตอินทรีย์
3,545

2552

-

-

5,358

2553

-

-

7,405

2554

-

-

7,405

2555

-

-

7,189

2556

-

166

9,279

2557

51

217

9,961

2558

51

218

13,154

2559

51

291

15,670

51

291

38,120

ปี
พ.ศ.

2560
หมายเหตุ: – =ไมํมีข๎อมูล

โดยภาพรวมจะเห็ น วํ ายั งมี แนวโน๎ มการขยายตั ว เพิ่ม ขึ้นทั้ งจานวนพื้ นที่ จ านวนเกษตรกรผู๎ ผ ลิ ต
ตลอดจนผู๎ดาเนินการ ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย จึงเป็น

109

https://statistics.fibl.org/world/operatorworld.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=935c97b37cdd0875056cdac4686d00
79
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โอกาสที่เกษตรกรอินทรีย์รายยํอยจะพัฒนาและยกระดับตนเองจากผู๎ผลิตไปสูํผู๎ประกอบการที่มีตลาดอินทรีย์
ของตนเองได๎ในอนาคต
2.2 ตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก
จากการศึกษาของศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 110 พบวํา ตลาดสินค๎า
อินทรีย์ไทยในปี 2557 มีมูลคํารวม 2,331.55 ล๎านบาท เป็นตลาดสํงออกถึง 77.9% (1,817.10 ล๎านบาท) :
สินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกมากที่สุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์อ าหารแปรรูป และ ข๎าวอินทรีย์ โดยมีมูลคําการสํงออก
12,001.00 ล๎านบาท และ 552.25 ล๎านบาท คิดเป็น 66.1% และ 30.4% ตามลาดับ ตลาดสํงออกสินค๎า
อิน ทรี ย์ ที่ส าคั ญที่สุ ดของไทย คื อ ภูมิ ภ าคยุโ รป รองลงมาคื อ อเมริก าเหนื อ สํ ว นตลาดในภูมิภ าคเอเชี ย
ตะวันออกและอาเซียน ก็เริ่มมีความสาคัญมากขึ้นตามลาดับ สาหรับตลาดสินค๎าอินทรีย์ภายในประเทศมีพียง
22.1 % (514.45 ล๎านบาท)
ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 111ประเมินวําในปี 2561 มูลคําของตลาดสินค๎าอินทรีย์ไทยมีอยูํประมาณ 2,7002,900 ล๎านบาท โดยแบํงเป็นตลาดอินทรีย์ตํางประเทศร๎อยละ 70 ของมูลคําตลาดรวม และตลาดอินทรีย์ใน
ประเทศร๎อยละ 30 ของมูลคําตลาดรวม ประเภทของสินค๎าอินทรีย์กวําร๎อยละ 80 จะเป็นกลุํมอาหารและ
เครื่องดื่ม สํวนอีกร๎อยละ 20 เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไมํใชํอาหาร เชํน แชมพู สบูํ สิ่งทอ เป็นต๎น นอกจากนั้น
ยังคาดวําจากพฤติกรรมผู๎บริโภคที่หันมาตระหนั กและใสํใจกับสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐที่
สนับสนุนและสํงเสริมการลงทุนด๎านเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จะสํงผลให๎ตลาดสินค๎าอินทรีย์ไทยมีแนวโน๎มเติบโต
ได๎ดี ประมาณการณ์วําในปี 2564 มูลคํานําจะสูงถึง 5,400 ล๎านบาท
จากการประเมินยังพบวําการตลาดอินทรีย์สํวนใหญํในประเทศไทย ยังเป็นสินค๎าอินทรีย์ต๎นน้าที่ยังไมํ
ผํานการแปรรูป เชํน พืช ผัก และผลผลิตอื่นๆ จากระบบเกษตรอินทรีย์ และสินค๎าอินทรีย์กลางน้าที่มีการแปร
รูปขั้นกลาง เชํน อาหารแปรรูป อาหารพร๎อมทานพร๎อมดื่ม ซึ่งผู๎ประกอบการตลาดอินทรีย์ทั้ง 2 ประเภทนี้
สํวนใหญํจะเป็น เกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจชุมชน กลุํมเกษตรกร ผู๎ประกอบการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง
สํวนสินค๎าอินทรีย์ปลายน้าที่มีการแปรรูปขั้นสูง เชํน กลุํมอาหาร Super food อาหารทางการแพทย์ อาหาร
เสริม วิตามิน และสารสกัดตํางๆ ยังมีผู๎ประกอบการน๎อยมาก ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3

ความหลากหลาย

การวิเคราะห์ตลาดสินค๎าสินค๎าอินทรีย์
ต้นนา
ปานกลาง

ตลาดสินค้าอินทรีย์
กลางน้า
น๎อย

ปลายน้า
น๎อยมาก

110

ศูนย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูล
สถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
111

ศูนย์วจิ ยั กสิกรไทย, สิงหาคม 2561, ตลาดออร์แกนิค ธุรกิจสร้างเงิน SME ไทย
https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/ThaiSME_Organic-Product.pdf
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ของสินค๎า
นวัตกรรมของสินค๎า
มูลคําสินค๎า/หนํวย
ลักษณะของ
กลุํมผู๎ประกอบการ

จานวนผู๎ผลิตสินค๎า
การแขํงขันในตลาด

น๎อย
ปานกลาง
น๎อย
ปานกลาง
 เกษตรกร/กลุํมวิสาหกิจชุมชน
 กลุํมวิสาหกิจชุมชน/แมํบ๎าน เกษตรกร
 กลุํม SME
 ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร
 ผู๎ ป ระกอบการค๎ า ปลี ก รายเล็ ก ราย  ผูป๎ ระกอบการค๎าปลีกรายเล็ก-รายใหญํ
กลาง
มาก
ปานกลาง
สูง
ปานกลาง

สูง
สูง
 ผู๎ประกอบการรายใหญํ
 บริษัทข๎ามชาติ
 ธุรกิจค๎าปลีกรายใหญํ
 กลุํมโรงพยาบาล
น๎อย
น๎อย

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย112
หมายเหตุ : ต๎นน้า = สินค๎าอินทรีย์ที่ยังไมํแปรรูป เชํน อาหารสดตํางๆ
กลางน้า = สินค๎าอินทรีย์แปรรูปขั้นกลาง เชํน กลุํมอาหารแปรรูป อาหารพร๎อมทาน เครื่องดื่ม
ปลายน้า = สินค๎าอินทรีย์แปรรูปขั้นสูง เชํน กลุํมอาหาร Super food อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริม วิตามิน และสารสกัดตําง

สาหรับตลาดสํงออกสินค๎าอินทรีย์ถึงแม๎จะเป็นตลาดใหญํและมีศักยภาพ แตํก็มีความจาเป็นต๎องได๎รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลที่ได๎รับการยอมรับตามแตํเงื่อนไขของประเทศผู๎ซื้อ อีกทั้งการ
สํงสินค๎าออกไปขายตํางประเทศมักจะต๎องการสินค๎าในปริมาณมากเพื่อให๎เหมาะสมกับการขนสํง ตลาดสินค๎า
อินทรีย์ในชํองทางนี้จึงสอดคล๎องเฉพาะกับเกษตรกรอินทรีย์รายใหญํที่มีทุนและปัจจัยการผลิตจานวนมาก
ตลอดจนมีเปูาหมายผลิตในเชิงการค๎า ทั้งเงื่อนไข ทุนทรัพย์ ที่ ดิน และการรับรองมาตรฐานสากล ทาให๎
เกษตรกรรายยํอยยากที่จะเข๎าถึงการตลาดอินทรีย์ประเภทนี้ได๎ด๎วยตนเอง

112

อ้ างแล้ ว
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บทที่ 3
3. นโยบายส่งเสริมตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย
3.1 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
3.1.1 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554
นโยบายการสํงเสริมตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย ยังเป็นเพียงแคํสํวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แหํงชาติ ที่ได๎มีการประกาศ "วาระแหํงชาติเกษตรอินทรีย์" ครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นเมื่อ
เดือนตุล าคม 2548 ซึ่งได๎มีการกาหนดให๎ เรื่องตลาดอินทรีย์เป็นหนึ่งในห๎ าของวาระดังกลํ าว โดยมีการ
ตั้งเปูาหมายให๎เพิ่มปริมาณการสํงออกสินค๎าเกษตรอินทรีย์ให๎ได๎ 100% ในชํวงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแตํ ปี 2549
ถึง ปี 2552 ถึงแม๎วําวาระนี้ได๎หยุดไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549 แตํก็ยังมีการตํอเนื่องใน
การจัดทาแผนปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ ร ะดับประเทศเสนอตํอคณะรัฐมนตรี และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติครั้งแรกขึ้น เมื่อ ปี 2550 เพื่อจัดทาแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งได๎รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ปี 2551 แตํเมื่อ
สิ้นสุดแผนในปี 2555 ก็ไมํได๎มีการจัดทาแผนมารองรับตํอ จนกระทั่งปี 2560 คณะรัฐมนตรีจึงได๎เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564 113
สาหรับในแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แหํงชาติฉบับที่ 1 ระหวํางปี 2552 - 2554 ด๎านการตลาด
อินทรีย์นั้น มีการกาหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ด๎วยมาตรการ 3
ด๎าน ตั้งแตํการสร๎างเครือขําย การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และการพัฒนาตลาดสูํสากล ดังนี้
การพัฒนาการผลิตและเครือขํายทั้งระบบเพื่อเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง
โดยสนับสนุนการสร๎างและเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกร สถาบันเกษตรกรและเครือขํายวิสาหกิจชุมชน
ให๎มีความเข๎มแข็ง

การพัฒ นาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย โดยศึกษาทบทวนและ
พัฒนาระบบมาตรฐานและการตรวจรับรองของประเทศให๎เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภคทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศ

การพัฒ นาการตลาดสูํ ส ากล โดยจัดท าแผนประชาสั มพั นธ์ให๎ ความรู๎
เกี่ยวกับสินค๎าเกษตรอินทรีย์อยํางตํอเนื่อง


นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์การยกระดับของกลุํมเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ๎าน ได๎มีการกาหนดมาตรการ
การพัฒนาชํองทางการตลาดรองรับผลผลิตสํวนเกิน ด๎วยการพัฒนาและสร๎างเครือขํายเชื่อมโยงทางการค๎าและ
113

คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ (2560) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ (พ.ศ. 2560-2564) สานักงาน
เศรษฐกิจการเกษตร
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การตลาดของสินค๎าเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการที่จะนาผลิตภัณฑ์สินค๎าอินทรีย์ใน
ท๎องถิ่นออกสูํตลาด รวมทั้งสนับสนุนการดาเนินงานของตลาดชุมชนและตลาดเชิงสถาบันอยํางตํอเนื่อง เชํน
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต๎น
ทั้งนี้ในการดาเนินการตามแผนได๎มีการผลักดันโครงการนารํองเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์ เพื่อขับเคลื่อนในระดับพื้นที่อยํางเป็นระบบ จานวน 2 โครงการ ได๎แกํ (1) โครงการบูรณาการ
ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพื่อการสํงออก และ (2) โครงการบูรณาการเพื่อพัฒนามูลคําเพิ่ม
ให๎กับสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน (ข๎าว ผัก และสมุนไพรอินทรีย์) เพื่อใช๎พื้นที่ให๎เกิดศักยภาพ
สูงสุด กระจายโอกาส และยกระดับ รายได๎เกษตรกร รวมทั้งฟื้นฟูระบบนิเวศ
ตํอมาในปี 2553 - 2555 ได๎มีการจัดทาโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตร
อินทรีย์ เพื่อผลักดันให๎เกิดการบูรณาการ การทางานรํวมกัน มีเปูาหมายเพื่อเพิ่มพื้นที่เกษตรอินทรีย์ 20,000
ไรํ ใน 17 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต๎ โดยมีสินค๎าหลัก ได๎แกํ ข๎าว
หอมมะลิ ผัก ผลไม๎และสมุนไพร ด๎วยงบประมาณ 3 ปี (2553 - 2555) รวมทั้งสิ้น 193.268 ล๎านบาท
สาหรับการสนับสนุนแผนพัฒนาและสํงเสริมตลาดสินค๎าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ได๎ดาเนินการ
ในปี 2554 - 2558 มีเปูาหมายมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN
Organic Hub) โดยเน๎นการแปรรูปสินค๎าอินทรีย์เพื่อเพิ่มมูลคํา 3 ประเภท ได๎แกํ (1) กลุํมอาหาร (2) กลุํม
ไมํใชํอาหาร เชํน ฝูาย เป็นต๎น และ (3) กลุํมบริการ เชํน ธุรกิจสปา ธุรกิจความงาม และ ร๎านค๎าสีเขียว
(Green Shop) เป็นต๎น ซึ่งแนวทางการดาเนินงานให๎ ความสาคัญ ทั้งตลาดในประเทศและตํางประเทศ เชํน
การจัดงาน รวมพลคนอินทรีย์ การจัด Organic & Natural Expo และ การจัดประชุม Organic Symposium
เป็นต๎น เมื่อสิ้นสุดแผนได๎มีข๎อเสนอแนะให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมีการพัฒนาสํงเสริมการตลาดและการ
แปรรูป สาหรับเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นอินทรีย์ได๎แล๎ว มีการเสนอให๎ใช๎การสํงเสริมด๎วย
ระบบพันธสัญญา (Contract Farming) และระบบสหกรณ์ เนื่องจากจะทาให๎เกษตรกรที่อยูํในโครงการมั่นใจ
วํามีตลาดรองรับผลผลิต นอกจากผลิตเพื่อสํงออกแล๎ว ยังสามารถขยาย การผลิตเพื่อใช๎บริโภคภายในประเทศ
เพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และเสนอแนะให๎รัฐบาลให๎ความคุ๎มครองและสนั บสนุน
เกษตรกรรายยํอย ที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ (ข๎าว) ให๎ได๎ผลตอบแทนที่สูงกวําข๎าวทั่วไป
ปรารถนาและคณะ114 ได๎ประเมินผลการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ
ฉบับที่ 1 (ปีพ.ศ.2551-2554) ซึ่งมีการจัดทาโครงการ 104 โครงการ กรอบวงเงินทั้งสิ้น 4,826 ล๎านบาท และ
ได๎มีการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการออกไปถึงปี 2555 แตํงบประมาณเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับจัดสรรในปี
2551 - 2554 เป็นวงเงินทั้งสิ้นเพียง 1,688 ล๎านบาท แบํงเป็น ปี 2551 จานวน 639 ล๎านบาท ปี 2552
จานวน 444 ล๎านบาท ปี 2553 จานวน 147 ล๎านบาท ปี 2554 จานวน 169 ล๎านบาท และ ปี 2555 จานวน
114

ปรารถนา ยศสุข พงศกร กาวิชยั และเจษฎา มิง่ ฉาย , เกษตรอินทรียไ์ ทย: การประเมินผลการนานโยบายไปสู่การปฏิบตั ใิ นพืน้ ทีข่ อง
เกษตรกร การประชุมวิชาการ การพัฒนาชนบททีย่ งยื
ั ่ น ครัง้ ที่ 4 ประจาปี 2557 “Rethink : Social Development for Sustainability in
ASEAN Community” 11-13 มิถุนายน 2557 https://cscd.kku.ac.th/uploads/proceeding/080714_094556.pdf
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288 ล๎ านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้ จะเห็น ได๎วํางบประมาณดังกลําวมีสัดสํ วนน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รับจัดสรรจากรัฐ ประมาณปีละ 68,822.96 ล๎านบาท สํงผลให๎
โครงการตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ ขยายผลได๎ในพื้นที่จากัด ตํอมา ปรารถนา และพงศกร 115 ได๎นาเสนอ
ปัญหาและแนวทางแก๎ไขที่เหมาะสมในการนานโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสูํแนวปฏิบัติ ดังนี้
1) การกาหนดนโยบายยังขาดมุมมองเชิงระบบที่จะนาไปสูํการสร๎างกลไกขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์
การนานโยบายไปปฏิบัติไมํครบวงจรแตํแยกสํวนเป็นด๎านๆ ตามภาระหน๎าที่ของหนํวยงานภาครัฐ เชํน การ
ผลิตก็สํงเสริมการผลิตแตํไมํมีตลาด การตลาดก็สนับสนุนการตลาดแตํไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎เอง ทาให๎ไมํ
สามารถเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ให๎เป็นระบบเดียวกันตั้งแตํผู๎ผลิตจนถึงผู๎บริโภค
2) นโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ มุํงให๎ความสาคัญกับมิติเศรษฐกิจมากกวําการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ทั้งระบบในทุกมิติทั้งสุขภาพ สิ่งแวดล๎อม การเรียนรู๎ และวิถีชีวิต ควบคูํกันไปอยํางจริงจัง
3) นโยบายอื่นของรั ฐ ยังมีความขัดแย๎งและไมํเอื้อให๎ ส อดคล๎ องกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ เชํน ภาครัฐยังมีความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกผลักดันนโยบายการสํงเสริมสารเคมีทางการเกษตร
แทนที่จะมีนโยบายการลดใช๎สารเคมีอยํางตํอเนื่อง
4) นโยบายเกษตรอินทรีย์ ของรั ฐ เป็นเพียงนโยบายประชานิยม รัฐ ยังมิได๎มองเกษตรกรเป็นผู๎ ที่มี
ความสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
5) รัฐไมํได๎มีการออกแบบนโยบายเพื่อตอบสนองความหลากหลายและซับซ๎อนของเกษตรอินทรีย์ ที่มี
หลายมิติ ทั้งด๎าน การผลิต การบริโภค และมาตรฐาน เป็นต๎น เชํน โครงการที่หนํวยงานภาครัฐนาลงไปใน
พื้ น ที่ สํ ว นใหญํ เ ป็ น เรื่ อ งของการอบรมให๎ ค วามรู๎ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ซึ่ ง เกษตรกรอิ น ทรี ย์ สํ ว นใหญํ มี ค วามรู๎
ประสบการณ์ อ ยูํ แ ล๎ ว สิ่ ง ที่ เ กษตรกรอิ น ทรี ย์ ต๎ อ งการกลั บ เป็ น เรื่ อ งการตลาดเกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคได๎รับและเข๎าถึงเกษตรอินทรีย์
6) การรวมศูนย์อานาจการบริหารนโยบายและการจัดทาแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไว๎ที่หนํวยงานของ
รัฐสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ยังไมํสามารถสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในทุกขั้นตอน การกระจายการมีสํวนรํวมของตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ก็ยังไมํครอบคลุมถึงทุกพื้นที่
7) รัฐควรสร๎างแรงจูงใจให๎กับเกษตรกรที่ต๎องการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีไปสูํเกษตรอินทรีย์ เชํน
การประกันความเสี่ยงด๎านราคา การสนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิต
8) การนานโยบายไปปฏิบัติของภาครัฐควรเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถเข๎าถึงพื้นที่ได๎อยํางเต็มที่
ควรเป็นแมํแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง
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ปรารถนา ยศสุข และ พงศกร กาวิชยั (2560) ปั ญหาและแนวทางแก้ไขทีเ่ หมาะสมในการนานโยบายเกษตรอินทรียไ์ ปสู่การปฏิบตั ใิ น
ประเทศไทย วารสารการพัฒนาชุมชนและคุณภาพชีวติ 5(1) : 129-141.
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9) ภาครัฐควรมีการจัดตั้งกองทุนเพื่อเกษตรกรอิน ทรีย์ โดยจัดให๎มีการลงทะเบียนและมีการจัด
กระบวนการไปสํงเสริม และมีทุนในการสนับสนุน เชํน เงิน และปัจจัยการผลิตอื่นๆ
3.1.2 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564
สาหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564 นั้น มีวิสัยทัศน์ที่จะให๎ประเทศไทยเป็นผู๎นา
ในระดับภูมิภาคด๎านการผลิต การค๎า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยมีเปูาหมายที่จะเพิ่มพื้นที่และจานวนเกษตรกรที่ทาเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ยกระดับ
กลุํมเกษตรอินทรีย์วิถีพื้นบ๎าน สาหรับประเด็นที่เกี่ยวข๎องกับตลาดอินทรีย์ก็มีการตั้งเปูาหมายเพิ่มสัดสํวน
ตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในประเทศตํอตลาดสํงออกให๎เพิ่มขึ้น ให๎มีสัดสํวนตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศเป็นร๎อยละ 40 ตํอตลาดสํงออกร๎อยละ 60 ซึ่งเป็นการปรับให๎ความสาคัญตลาดอินทรีย์
ภายในประเทศขึ้นเล็กน๎อย และยังมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาค (Provincial Hub) สูํตํางประเทศ
(Regional Hub) ให๎ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค๎าและบริการด๎านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล มีการกาหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดสินค๎าและบริการและการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ โดยใช๎กลยุทธ์ผลักดันมาตรฐาน
ละระบบการตรวจสอบรับรองสินค๎าเกษตรอินทรีย์ สํงเสริมและพัฒนาตลาดสินค๎าและบริการที่เกี่ยวข๎องกับ
ตลาดอินทรีย์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สูํผู๎บริโภค (รูปที่ 2) รูปที่ 2 แผนผัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564116
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คณะกรรมการพัฒนาเกษตรอินทรียแ์ ห่งชาติ (2560) อ้างแล้ว
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3.1.3 กลไกในการขับเคลื่อนเรื่องตลาดอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
สาหรับกลไกหลักในการขับเคลื่อนเรื่องตลาดของแผนยุทธศาสตร์อินทรีย์ระดับชาติ ฉบับที่ 1 และ
ฉบับที่ 2 นั้น มีกระทรวงพาณิชย์เป็นหนํวยงานปฏิบัติของรัฐที่ทาหน๎าที่ในการสํงเสริมตลาดอินทรีย์ อยําง
ตํอเนื่ อง โดยในแผนยุ ทธศาสตร์ การพัฒ นาและผลิ ตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ช าติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2554)
กระทรวงพาณิชย์ได๎รับผิดชอบยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างศักยภาพเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สูํระดับสากล ซึ่ง
ได๎มีการดาเนินการพัฒนาผู๎ประกอบการสินค๎าอินทรีย์ การขยายตลาดสินค๎าอินทรีย์ทั้งในและตํางประเทศ การ
สร๎างมูลคําสินค๎าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการสร๎างสิ่งอานวยความสะดวกทางการค๎า
ตํอมารัฐบาลได๎มีนโยบายการสํงเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก เพื่อให๎มีความตํอเนื่องของ
นโยบายด๎านเกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู๎ดาเนินการตามแผนและสํงเสริมตลาดอินทรีย์ชํวงที่ 2
(2554-2558) โดยมี เ ปู า หมาย คื อ การเป็ น ศู น ย์ ก ลางสิ น ค๎ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ใ นภู มิ ภ าคอาเซี ย น โดยการ
ดาเนินการผํานโครงการที่ประกอบด๎วย โครงการสร๎างพื้นฐานการเกษตรอินทรีย์ในประเทศ โครงการสร๎าง
เครือขํายสินค๎าเกสรอินทรีย์ในอาเซียน โครงการความรํวมมือสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน และโครงการ
สนั บ สนุ น การเป็ น ศูน ย์ ก ลางสิ น ค๎า เกษตรอิ นทรี ย์ เชํ น การศึก ษา การแสดงสิ นค๎ าวั ตถุ ดิบการผลิ ต และ
การตลาด เพื่อการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นตลาดระดับ Hi-end และ Niche market
สาหรับผู๎ดูแลสุขภาพด๎วย
กระทรวงพาณิ ช ย์ ไ ด๎ มี ก ารจั ด ตั้ ง ศู น ย์ ป ฏิ บั ติ ก ารข๎ อ มู ล การตลาดสิ น ค๎ า เกษตรอิ น ทรี ย์
(www.organic.moc.go.th) เพื่อทาหน๎ าที่ในการให๎ คาปรึกษา แนะนาในการกาหนดกรอบแนวทาง และ
แผนการพัฒนาศักยภาพด๎านการผลิต การตลาด และการสํงออกสินค๎าอินทรีย์ของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัด
จัดเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข๎อมูลการผลิต และการตลาดของสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของกลุํม
จังหวัดที่เป็นแหลํงผลิตและเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศ จัดทา
แผนการตลาด/โครงการ และติดตามประเมินผล บูรณาการแผนงาน/โครงการ กับหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องเพื่อสํงเสริมสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และดาเนินการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถผู๎ประกอบการใน
เขต ภูมิภาค เพื่อให๎สามารถขยายธุรกิจด๎านเกษตรอินทรีย์ได๎อยํางยั่งยืน รวมถึงการสํงเสริมภาพลักษณ์สินค๎า
เกษตรอินทรีย์และเผยแพรํข๎อมูลสินค๎าเกษตรอินทรีย์
3.2 โครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์และตลาดอินทรีย์ข้าว
3.2.1 โครงการการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560-2564
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ได๎เห็นชอบให๎มีแผนการผลิตและการตลาดข๎าว
ครบวงจร ซึ่งมีการกาหนดมาตรการหลายด๎าน มาตรการหนึ่งที่ได๎มอบหมายให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ดาเนินโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ระยะเวลาดาเนินการ ปี 2560 – 2564 เปูาหมาย 1 ล๎านไรํ ใน
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77 จังหวัด เพื่อสํงเสริมกลุํมเกษตรกรผลิตข๎าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กาหนด
เปูาหมายรับสมัครปี 2560 จานวน 300,000 ไรํ ปี 2561 จานวน 300,000 ไรํ และปี 2562 จานวน 400,000
ไรํ โดยเกษตรกร ที่เข๎ารํวมโครงการจะได๎รับเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยรายได๎จากการผลิตข๎าวระบบอินทรีย์ที่ทา
ให๎ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต๎นของการผลิ ตระบบอินทรีย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนตํอเนื่อง 3 ปี ในปีที่ 1 จะ
ได๎รับเงินอุดหนุนจานวน 2,000 บาทตํอ 1 ไรํ ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ จากนั้นในปีที่ 2 เมื่อผํานการตรวจ
รับรองสูํระยะปรับเปลี่ยน จะได๎รับเงินอุดหนุน จานวน 3,000 บาทตํอไรํ ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ และปีที่ 3
เมื่อผํานการตรวจรับรองระบบอินทรีย์ จะได๎รับเงินอุดหนุน ไรํละ 4,000 บาท ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ

รูปที่ 3 เปูาหมายและการดาเนินงานโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ปี 2560 - 2564117
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กรมการข้ าว โครงการส่งเสริมการผลิตข้ าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf
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รูปที่ 4 วิธีการดาเนินงานและเงินอุดหนุนโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ปี 2560-2564118
ทั้ง นี้ เ กษตรกรที่ เข๎ ารํ ว มโครงการต๎อ งมีคุ ณ สมบั ติ 2 ข๎ อ และเงื่อ นไข 9 ข๎อ คุณ สมบั ติ 2 ข๎ อ ของ
เกษตรกรทําเข๎ารํวมโครงการ คือ เกษตรกรต๎องมีความมุํงมั่นและตั้งใจผลิตข๎าวอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานข๎าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และต๎องมีรายชื่อในทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) สํวนเงื่อนไข 9 ข๎อ ในการเข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ (1) จะต๎องรวมกันเป็นกลุํมเกษตรกรที่มี
สมาชิกจานวนไมํน๎อยกวํา 5 คน (2) มีพื้นที่ของกลุํมรวมกันไมํต่ากวํา 100 ไรํ และอยูํในชุมชนเดียวกันหรือใน
บริเวณใกล๎เคียงกัน และอยูํในตาบลเดียวกัน (3) พื้นที่เข๎ารํวมโครงการต๎องไมํได๎รับการผลิตข๎าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ใดๆ (4) มีแหลํงน้าธรรมชาติหรือแหลํงน้าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข๎าวอินทรีย์ (5) พื้นที่
ต๎องมีเอกสารสิทธิ์หรือพื้นที่ได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่มีสิทธิรับรอง โดยชื่อที่ระบุใน
เอกสารสิทธิต๎องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ๎าของเอกสารสิทธิ์ (6) ต๎อง
จัดทารายละเอียดข๎อมูลการปลูกข๎าวอินทรีย์ของกลุํมแยกรายแปลง (7) ต๎องผํานการรับรองจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (8) เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการสมาชิกนาแปลง
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กรมการข้ าว โครงการส่งเสริมการผลิตข้ าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf
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ใหญํไว๎ ให๎คงสภาพความเป็นสมาชิก และให๎เกษตรกรเลือกสนับสนุนที่ไมํซ้าซ๎อน (9) หากเกษตรกรยกเลิกการ
เข๎ารํวมโครงการหลังจากที่ได๎รับเงินสนับสนุนไปแล๎ว เกษตรกรจะไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการนี้ได๎อีก
3.2.2 โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร
คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว(นบข.) ได๎จัดทาโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และ
ข๎าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร 119 (รูปที่ 5-6) เพื่อที่จะตอบสนองตํอความ
ต๎องการบริโภคที่มีแนวโน๎มขยายตัวเพิ่มมากขึ้นในด๎านอาหารเพื่อสุขภาพและอาหารที่มีความปลอดภัยผําน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะข๎าวอินทรีย์ที่มีความต๎องการบริโภคในตํางประเทศที่มี
เศรษฐกิจดีและประชาชนมีความต๎องการซื้อสู ง เชํน สหภาพยุโ รป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ น จีน ฮํองกง และ
สิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสและชํองทางอันดีของชาวนาไทยในการที่จะเพิ่มปริมาณการผลิตข๎าวอินทรีย์ และข๎าวที่
มีการปฏิบั ติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพื่อการแขํงขัน โดยกรมการข๎าว
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะทาหน๎าที่เป็นผู๎เชื่อมโยงการตลาดจับคูํกลุํมชาวนาผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย์ และข๎าว
GAP กับผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการ และจัดให๎มีการทาบันทึกข๎อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิต
ข๎าวจากโครงการฯ การกากับดูแลและการให๎สินเชื่อ สนับสนุนผู๎ประกอบการค๎าข๎าวในการสํงออกข๎าวไป
สหภาพยุ โ รป สนั บ สนุ น คํ าตรวจรั บ รองมาตรฐานเกษตรอิ นทรีย์ รวมทั้ งการสนับ สนุน การท าตลาดและ
ประชาสัมพันธ์
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ระบุไว๎ชัดเจนวําเป็นการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข๎าวอินทรีย์ของ
โครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ของโครงการสํงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญํ ซึ่ ง
ได๎เริ่มดาเนินการผํานกรมสํงเสริมการเกษตรและหนํวยงานอื่นๆ มาตั้งแตํปี 2559 ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปี
2562) จากผลการเชื่อมโยงของโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแปลงใหญํ ชํวงปี 2559-2561120 พบวํา
กระทรวงพาณิ ช ย์ ได๎ทา MOU ข๎า วแปลงใหญํเ ชื่อมโยงกับโรงสี ทั่ว ประเทศ และบางสํ ว นเชื่อมโยงกั บ
โรงพยาบาล สํวนแปลงไม๎ผล ผัก เชํน แปลงผักภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญํอาเภอเมืองจังหวัด
ขอนแกํน ฯลฯ ธุรกิจค๎าปลีก (Modern trade) ได๎เข๎ามาทาการรับซื้อผลผลิต สาหรับแปลงเกษตรสมัยใหมํ
จานวน 85 แปลง ก็มีธุรกิจการเกษตรขนาดใหญํเข๎ามาสนั บสนุนเชื่อมโยงการตลาด เชํน อ๎อย-มิตรผล กุ๎ง-ซีพี
โคนม-สหกรณ์โคนม กุ๎ง ปลา-ไทยยูเนี่ยน มันสาปะหลัง-ไทยวา ฯลฯ
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กรมการข้าว โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอิ นทรียแ์ ละข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561/62 http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/
กรมเสริ มการเกษตร ระบบส่งเสริ มการเกษตรแบบแปลงใหญ่ https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/

uploads/2018/02/1.ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่.pdf
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รูปที่ 5 กลไกของโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP
ที่มา: กรมการข๎าว https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794

รูปที่ 6 ประมาณการณ์ข๎าวอินทรีย์ และข๎าว GAP ปี 2560-2564
ที่มา: กรมการข๎าว https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794
ผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการนี้ จะต๎องรับซื้อข๎าว GAP ข๎าวซึ่งอยูํระหวํางการปรับเปลี่ยน
เป็นอินทรีย์ และข๎าวที่ได๎มาตรฐานอินทรีย์ในราคาสูงกวําราคาข๎าวทั่วไป โดยข๎าวอินทรีย์จะต๎องซื้อในราคาที่
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สูงกวําตลาด 1,200-2,000 บาท/ตัน ขึ้นอยูํกับชนิดพันธุ์ที่ปลูก ในขณะที่ถ๎าเป็นข๎าวที่อยูํในระยะปรับเปลี่ยน
หรือ ข๎าว GAP จะต๎องซื้อในราคาที่สูงกวําตลาด 300-500 บาท/ตัน ดังตารางที่ 4 ซึ่งผู๎ประกอบการค๎าข๎าวจะ
ได๎รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่า (soft loan) จากธนาคาร โดยสามารถขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐได๎ในภายหลัง
จากผลการดาเนินการโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 60/61
สรุปรายชื่อผู๎ประกอบการค๎าข๎าวได๎ตามตารางที่ 5 พบวําผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการทั้งประเทศมี
ทั้งหมด 133 ราย มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66 ราย รองลงมาได๎แกํ ภาคกลาง และภาคเหนือ 36
และ 25 ตามลาดับ สํวนภาคตะวันตกและภาคใต๎มีผู๎ประกอบการค๎าข๎าวเข๎ารํวมโครงการน๎อยที่สุด 4 ราย และ
2 ราย ตามลาดับ ประเภทของผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการมากที่สุดเป็นเอกชน รวม 102 ราย
ได๎แกํ บริษัทกับห๎างหุ๎นสํวนจากัด 96 ราย และ โรงสี 6 ราย ในขณะที่มีผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เป็นสหกรณ์
การเกษตรและกลุํมเกษตรกร 23 ราย และวิสาหกิจชุมชนเพียง 8 ราย
ตารางที่ 4 ราคารับซื้อข๎าวของผู๎ประกอบการโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์ และ ข๎าว GAP ครบวงจร 121

ชนิดข๎าว
ข๎าวหอมมะลิ ข๎าวเหนียว ข๎าวสี
ข๎าวหอมปทุม
ข๎าวเจ๎า
หมายเหตุ:

ข๎าวอินทรีย์
สูงกวําราคาตลาดตามคุณภาพไมํน๎อยกวํา
(บาท/ตัน)
T1 และT2
T3
500
2,000
400
1,500
300
1,200

ข๎าว GAP
สูงกวําราคาตลาดตาม
คุณภาพไมํน๎อยกวํา
(บาท/ตัน)
500
400
300

T1 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองผํานการประเมินเตรียมความพร๎อม
T2 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองผํานการประเมินการปรับเปลี่ยน
T3 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองการผํานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand)

กรมการข้าว คู่มอื การดาเนินการโครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอิ นทรียแ์ ละข้าว GAP ครบวงจร ปี การผลิ ต
2561/62 http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/guildGAP.pdf
121
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ตารางที่ 5 บัญชีรายชื่อผู๎ประกอบการค๎าข๎าวโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ครบวงจร ปี
การผลิต 60/61122
ภาค

จานวนผู๎ประกอบการค๎าข๎าว (ราย)
บริษัท/ห๎างหุ๎นสํวน โรงสี
สหกรณ์/กลุํมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวม
ตะวันออกเฉียงเหนือ
45
1
14
6
66
กลาง
33
3
36
เหนือ
16
1
6
2
25
ตะวันตก
2
2
4
ใต๎
2
2
รวม
96
6
23
8
133

122

ข้ อมูลจากกรมการข้ าว บัญชีรายชือ่ ผูป้ ระกอบการค้าข้าวในโครงการเชือ่ มโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ ละข้าว GAP ครบวงจร ปี 60/61

http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/name133.pdf
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บทที่ 4
4. ตลาดและช่องทางตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย
ในปัจจุบันการตลาดอินทรีย์ในประเทศไทย ได๎มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นมาก นอกจากตลาดแบบออฟไลน์
แล๎ว ยังมีการเกิดขึ้นของตลาดอินทรีย์ในเครือขํายออนไลน์อยํางกว๎างขวาง สามารถจัดกลุํมและแบํงประเภท
ของตลาดอินทรีย์ได๎ดังนี้
1) ตลาดสํงออก (Export market) เป็นชํองทางการตลาดอินทรีย์ที่มีมากํอนและ
ชํองทางใหญํของประเทศ โดยสินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกเป็นหลัก ได๎แกํ อาหารแปรรูปอินทรีย์ เชํน
กะทิ น้าตาลทราย สารให๎ความหวาน น้ามะพร๎าว ขนมขบเคี้ยว อาหารเช๎า ฯลฯ) รองลงมาได๎แกํ
ข๎าวอินทรีย์ สํวนผักและผลไม๎ยังมีสัดสํวนการสํงออกน๎อยมาก สินค๎าอินทรีย์ที่จะสํงออกเหลํานี้
ต๎องได๎รับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากลกํอน ขึ้นอยูํกับประเทศที่สํงออกสินค๎าไปขาย เชํน ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่ง
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต่าของสินค๎า
อิน ทรี ย์ เพื่อการน าเข๎า เชํน ออสเตรเลี ย นิวซีแลนด์ ฮํองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต๎น ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) ตรามาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(National Organic Program - NOP) ตรามาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ญี่ปุน (Japanese Agricultural Standard -JAS) ตรามาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ของ
หนํวยงานตรวจรับรองเอกชนตํางประเทศที่ได๎รั บความนิยมและดาเนินการตรวจรับรองอยูํใ น
ประเทศไทย เชํน ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) บริษัท ไบ
โออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จากัด เป็นสาขายํอยของ Bioagricert S.r.I. จากประเทศอิตาลี ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) ที่เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค๎าอินทรีย์จาก
ประเทศฝรั่งเศส เป็นต๎น
2) ตลาดท๎องถิ่น (Local Market) เป็นตลาดที่มีผู๎ซื้อในท๎องถิ่น มีกลุํมเปูาหมายขนาด
เล็ก และสินค๎าเป็นสินค๎าที่มีความเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับผู๎บริโภคในท๎องถิ่นนั้น ๆ เป็นตลาดที่
เกษตรกรที่มีผลผลิตอินทรีย์สามารถนาสินค๎ามาขายได๎โดยตรง ตลาดท๎องถิ่นของผลผลิตอินทรีย์
สํวนใหญํไมํมีทุกวัน แตํจะจัดเป็นสัปดาห์ครั้ง หรือสองสัปดาห์ครั้ง หรือเดือนละครั้ง ตัวอยํางเชํน
ตลาดนัด/ตลาดเขียว (Green Market) ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษาและตลาดนัดท๎องถิ่น
ตลาดสุ ขใจ (สามพรานโมเดล) หรือการจัดตลาดอินทรีย์ตํางๆ ในกรุงเทพ ที่ มีการนาผลผลิ ต
อินทรีย์มาขายเป็นประจา เชํน ตลาดปันอยูํปันกิน ตลาดนัดกสิกรรมธรรมชาติ (ฐานธรรมธุรกิจ)
ตลาดกรีนเนอรี่ ฯลฯ ตลาดท๎องถิ่นนี้ เป็นแหลํงค๎าขายสาคัญของผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรราย
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ยํอย ซึ่งตลาดเหลํานี้ผู๎บริโภคมักจะเลือกซื้อเพราะความเชื่อใจในผู๎ผลิต ไมํจาเป็นต๎องมีตรารับรอง
มาตรฐานสิน ค๎าอิน ทรี ย์ ตลาดเขียวในหลายพื้นที่ เชํน สุรินทร์ เชียงใหมํ ยโสธรฯลฯ มีการ
ดาเนินการตํอเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกวําสิบปี สํงผลให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของ
ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคมี ปัจจุบันก็มีการกระจายตัวและเกิดขึ้นของตลาดเขียวออกไปอยํางกว๎างขวาง
ในพื้นที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ
3) ร๎านขายสินค๎ากรีน (Green Market Place) เป็นร๎านขายสินค๎าที่เจาะจงขายสินค๎า
สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสินค๎าที่ขายอาจเป็นได๎ทั้งสินค๎าอินทรีย์ที่ผํานและไมํผํานการรับรอง
มาตรฐาน และหรือสินค๎าปลอดภัยที่มีการลดหรือควบคุมการใช๎สารเคมีกาจัดศัตรูพืช ร๎านกรีนมี
ทั้งที่เป็นร๎านค๎าเดี่ยวและร๎านสาขา สํวนใหญํจะตั้งอยูํในเมืองหรือชุมชนที่มีกลุํมผู๎บริโภคที่สนใจ
เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เชํน เลมอนฟาร์ม พลังบุญ โกเดิลเพลส โครงการหลวง ดอยคา
ฯลฯ
4) ตลาดระบบสมาชิก (Communities Supported Agriculture) เป็นการขายสินค๎า
อิน ทรี ย์ ต รงที่ผู๎ บ ริ โ ภคต๎ องช าระเงิ นลํ ว งหน๎ า เป็ นรายเดื อนหรื อรายปีเ ป็น หลั กประกัน ให๎ กั บ
เกษตรกรผู๎ผลิตกํอน ผู๎บริโภคจะทาการตกลงกับเกษตรกร เพื่อจํายเงินซื้อผลผลิตที่เกษตรกรปลูก
ได๎ตามฤดูกาล หลังจากนั้นเกษตรกรจะมีการจัดสํงสินค๎าอินทรีย์โดยตรงไปให๎ถึงมือผู๎บริโภค ทั้งที่
บ๎าน ที่ทางาน หรือจุดนัดหมายอื่นๆ ชํองทางการตลาดอินทรีย์แบบนี้มีข๎อดีคือทาให๎เกิดการ
เชื่อมตํอสื่อสารโดยตรงระหวํางเกษตรผู๎ผลิตกับผู๎บริโภค ผู๎บริโภคอาจไปเยี่ยมและรํวมทาฟาร์ม
ของเกษตรกรก็ได๎ เกษตรกรที่จะทาการตลาดแบบนี้จะต๎องมีความสามารถในการขนสํงด๎ว ย
ตัวเองและมักเป็นเกษตรกรที่ทาการปลูกพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรอินทรีย์ที่ทาการตลาดแบบนี้
ปัจ จุ บั นมีจ านวนน๎ อยมาก ได๎แกํ ชมรมผู๎ ผ ลิ ตเกษตรอินทรีย์ สุ พรรณบุรี กลุํ มเกษตรอินทรีย์
อาเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิส าหกิจชุมชนแมํ ทาออร์กานิค อาเภอมาออน
จังหวัดเชียงใหมํ
5) ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํหรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นระบบตลาดทั่วไปใน
รูปแบบการค๎าปลีกหลายสาขา ได๎แกํ ห๎างสรรพสินค๎า ซูเปอร์มาร์เก็ต ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํได๎มี
การน าสิ นค๎าอิน ทรีย์ มาขายนานกวํา 10 ปีแล๎ ว เพราะความต๎ องการสิ นค๎าอินทรีย์เริ่มมีการ
ขยายตัวชัดเจน การนาสินค๎าอินทรีย์มาจัดจาหนํายนอกจากสนองความต๎องการของผู๎บริโภคใสํใจ
สุขภาพที่เพิ่มสู งขึ้น แล๎ ว ยังเป็นสํวนในการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับองค์กร ธุรกิจค๎าปลี กใน
ประเทศไทยที่มีสินค๎าอินทรีย์จาหนําย ได๎แกํ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี เทสโก๎โลตัส ท็อปส์ ฯลฯ
ธุรกิจค๎าปลีกมักจะต๎องการสินค๎าปริมาณมาก และจัดสํงอยํางมีประสิทธิภาพสม่าเสมอ และต๎อง
เสียคําใช๎จํายสูงในการเปิดหน๎าบัญชีและวางสินค๎า เงื่อนไขดังกลําวจึงสอดคล๎องกับผู๎ผลิตที่เป็น
ธุรกิจขนาดใหญํมากกวําเกษตรกรรายยํอย
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6) ตลาดผู๎ประกอบการ (Entrepreneur Market) ได๎แกํ ร๎านอาหาร (Restaurants Market)
และผู๎ประกอบการที่แปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เป็นต๎น จากการตื่นตัวของผู๎บริโภค ทาให๎ปัจจุบัน
มีร๎านอาหารหรือกลุํมเครือร๎านอาหารมีความสนใจที่จะซื้อสินค๎าสินค๎าอินทรีย์และหรือสินค๎า
ปลอดภัย โดยอาจมีเพียงบางเมนูที่ใช๎วัตถุดิบของสินค๎าอินทรีย์เป็นหลัก ร๎านอาหารที่จาหนําย
อาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์เป็นหลัก เชํน ร๎านอโณทัย ครัวคุณเชิญ ร๎าน Be Ogranic ร๎านฌามา
เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีความสนใจเพิ่มขึ้นของร๎านอาหารที่อยูํในเครือธุรกิจค๎าปลีกในการซื้อ
สิ น ค๎ า ที่ มี ค วามปลอดภั ย มาใช๎ เ ป็ น วั ตถุ ดิ บ ของร๎ า น เชํ น กลุํ มร๎ า นอาหารเซ็ น ทรั ล (Central
Restaurant Group) ได๎แกํ ร๎าน Zen, Fuji, MK ร๎านตานัว ร๎าน BBQ Plazaฯลฯนอกจากนี้ยังมี
ความสนใจของกลุํมร๎านอาหารอื่น ๆ เชํน ครัวการบินไทย เป็นต๎น อีกทั้งยังผู๎ประกอบการที่แปร
รูปอาหารอินทรีย์ในรูปแบบตําง ๆ เชํน เครื่องดื่ม อาหารสาเร็จรูป น้าพริก สมุนไพร ฯลฯ ก็มี
ความต๎องการวัตถุดิบอินทรีย์มากขึ้น
7) ชํองทางตลาดอินทรีย์แบบออนไลน์ (Online Market) มีทั้งกรณีที่เกษตรกรผู๎ผลิต
สินค๎าอินทรีย์ ใช๎เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เชํน เฟสบุค ไลน์ อิน ทราแกรม หรือจัดทาเว็ปไซด์
เพื่อขายผลผลิตของตนเองโดยตรงแกํผู๎บริโภค เมื่อผู๎บริโภคสั่งซื้อและโอนเงินให๎แล๎ว เกษตรกรก็
จัดสํงผลผลิตของตนเองไปให๎ถึงบ๎านผู๎บริโภค หรือการนาสินค๎าอินทรีย์ของตนเองไปขายผําน
ร๎านค๎าออนไลน์ที่เป็น E-commerce เชํน ลาซาด๎า (Lazada) ช๏อปปี้ (Shoppy) ฯลฯ ซึ่ง
เกษตรกรต๎องจํายคําคอมมิชชั่น คําขนสํงสินค๎า คําธุรกรรมการเงิน และคําภาษี Vat ให๎แกํร๎านค๎า
ออนไลน์นั้นตามข๎อตกลง (ประมาณ 20% ขึ้นอยูํกับประเภทของสินค๎า) สินค๎าสํวนใหญํที่ขาย
ผํานร๎านค๎าประเภทนี้ ได๎แกํ ข๎าวสารอินทรีย์ และมีสินค๎าแปรรูป อินทรีย์อื่นๆ บ๎าง น้าส๎มสายชู
อินทรีย์ น้ามันมะพร๎าวอินทรีย์ เต๎าเจี้ยวอินทรีย์ ซอสถั่วเหลืองอินทรีย์ น้าผึ้งอินทรีย์ ฯลฯ
ปัจจุบันคนรุํนใหมํได๎สนใจใช๎เครื่องมือสื่อสารบนสังคมออนไลน์ เพื่อเข๎ามาทาหน๎าที่เป็นสื่อกลาง
ที่เชื่อมโยงผู๎ บ ริ โ ภคไปสูํ ผู๎ ผ ลิ ตอิ น ทรี ย์ ม ากขึ้น และมั กไมํได๎มุํงเน๎นที่การขายสิ นค๎าอยํางเดียว แตํมักจะมี
กิ จ กรรมอื่ น ๆ ที่ เ ชื่ อ มโยงระหวํ า งผู๎ ผ ลิ ต และผู๎ บ ริ โ ภค เชํ น การจองผลผลิ ต ลํ ว งหน๎ า การสื่ อ สารเรื่ อ ง
ความก๎าวหน๎าของสินค๎า การเยี่ยมชมและรํวมทางานในแปลงผลิต ฯลฯ นอกจากนี้ในบางกรณียังให๎ผู๎ผลิตเป็น
ผู๎กาหนดราคาผลผลิตของตัวเองด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับหลัก การตลาดระบบสมาชิก (Community Support
Agriculture : CSA) ที่ให๎หลักประกันทางเศรษฐกิจแกํผู๎ผลิตโดยผู๎บริโภคจะต๎องทาการจํายคําสินค๎าเพื่อจอง
สินค๎ากับผู๎ผลิตกํอน ผู๎ผลิตก็มีการรายงานความก๎าวหน๎าของสินค๎า เชํน ถํายรูป ถํายคลิป สํงให๎ผู๎บริโภค หรือ
ผู๎บริโภคอาจนัดหมายเข๎าเยี่ยมชนและรํวมทางานในแปลงผลิตของเกษตรกร เชํน
Folk Rice ได๎พัฒนาเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นเพื่อเป็นตลาดกลางให๎กับเกษตรกรและผู๎บริโภค
สามารถเข๎าถึงได๎งํายขึ้น มีแนวคิดวําปัจจุบันผู๎บริโภคจะต๎องเป็นผู๎ไปค๎ นหาผู๎ผลิตตามที่ตนเองต๎องการ สาหรับ
เกษตรกรสามารถเข๎ามาลงทะเบียนและประกาศขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองได๎ หรือจะมาเป็นกลุํมก็สามารถทา
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ได๎ สํวนทีมงานได๎มีการลงไปสารวจเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว๎กับเว็บไซต์ เพื่อกาหนดและจัดระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย มาตรฐานอินทรีย์ของสินค๎า เป็นต๎น
FARM•TO เป็นชํองทางทั้งทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น การขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหมํที่เชื่อม
เกษตรกรและผู๎บริโภคเข๎าหากัน ผํานวิธีการ “รํวมเป็นเจ๎าของผลผลิตการเกษตรและให๎ทั้งคูํได๎ชํวยเหลือและ
ดูแลผลผลิตไปด๎วยกัน” “โดยที่ผู๎บริโภคจํายเงินซื้อผลผลิตคุณภาพแบบลํวงหน๎า แล๎วรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิต
ไปพร๎อมเกษตรกรตั้งแตํเริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว กระทั่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะจัดสํงผลผลิตให๎
ผู๎บริโภคตามที่อยูํที่ได๎ลงทะเบียน
ผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่กลุํมคนเมืองต๎องการสนับสนุนชาวนาให๎มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยื น โดยไมํ
แสวงหากาไร แตํแสวงหาสังคมที่ดีขึ้น โดยพาชาวนาที่ต๎องการเปลี่ยนจากการทานาเคมีเป็นอินทรีย์หรือปลอด
สาร มาให๎ชาวเมืองได๎รู๎จักผํานทางหน๎าเพจ “ผูกปิ่นโตข๎าว” บอกคุณสมบัติและความตั้งใจของเขา ให๎ชาวเมือง
ที่สนใจได๎มาจับคูํผูกกันเป็นเวลา 1 ปี โดยให๎ตกลงรายละเอียดของแตํละคูํกันเองให๎เหมาะสม (เชํน จานวน
ข๎าว วิธีรับข๎าว คําขนสํง การจํายเงิน เป็นต๎น) ผู๎บริโภคจะแวะเวียนไปมาหาสูํกับชาวนา เพื่อติดตามผลผลิต
กันเอง โดยทีมงานไมํมีสํวนได๎สํวนเสียในการซื้อขายของทั้ง 2 ฝุายแตํอยํางใด
จากการศึกษาของกรีนเนทเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งไมํได๎ศึกษาครอบคลุมถึงตลาดสินค๎าอินทรีย์ออนไลน์
ที่ปัจจุบันกาลังเติบโตขึ้นอยํางมีนัยสาคัญ พบวํา ชํองทางตลาดออฟไลน์ของสินค๎าอินทรีย์ในประเทศไทยที่
ใหญํที่สุด คือ ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํ (59.48%) รองลงมาคือ ร๎านกรีน (29.47%) และ ร๎านอาหาร (5.85%)
การทีเ่ กษตรกรรายยํอยจะนาผลผลิตของตนเองเข๎าสูํตลาดอินทรีย์ดังกลําวข๎างต๎นไมํใชํเรื่องที่จะสามารถทาได๎
โดยงํายนัก เพราะตลาดเหลํานี้นอกจากมีจะการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานอินทรีย์ของตนเองที่สามารถรับได๎แล๎ว
ยังมีเงื่อนไขของการเปิดหน๎าบัญชี คําธรรมเนียม รวมทั้งเป็นระบบสํงสินค๎ าไปกํอนจํายเงินทีหลังในบางกรณี
รอบการเคลียร์บัญชีอาจเป็นระยะเวลากวํา 3 เดือน อันเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอเกษตรกรกรรายยํอยที่มี
ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือเกษตรกรที่ไมํมีเงินทุน
จากการที่สินค๎าอินทรีย์ไทยสํงออกขายสินค๎าไปตลาดตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ และในประเทศก็ขาย
ผํานธุรกิจค๎าปลีกมากที่สุด การขายสินค๎าอินทรีย์ผํานชํองทางเหลํานี้ผู๎บริโภคมักจะอยูํหํางไกลมากจากพื้นที่ทา
การผลิต การตัดสินใจเลือกซื้อก็มักมาจากความนําเชื่อถือของสินค๎าอินทรีย์ ซึ่งผู๎บริโภคมักจะพิจารณาจากการ
ได๎รับตรารับรองมาตรฐานสินค๎าอินทรีย์เป็นหลัก และหากเกษตรกรที่ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์แล๎วต๎องการ
ขายสินค๎าไปยังตํางประเทศ ก็ยิ่งมีความจาเป็นที่จะต๎องได๎รับการรับรองจากมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล จึงมี
ความจาเป็นที่เกษตรกรผู๎ผลิตอินทรีย์จะต๎องสร๎างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การสร๎างภาพลักษณ์ และความ
แตกตํางของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพิ่มชํองทางการเข๎าถึงผู๎บริโภคชุดใหมํ
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จากการศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเชิงสร๎างสรรค์ข๎าวอินทรีย์123 และการพัฒนาการตลาดข๎าวอินทรีย์
ของไทย124 สรุปผลวําจะต๎องมีการบูรณาการสํงเสริมการตลาดอินทรีย์เชิงรุกอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการมี
ตลาดนั ดสี เ ขีย ว การจ าหนํ า ยกั บ องค์ก ารหนํว ยงานรั ฐ หรือ พัฒ นาการตลาดรํ ว มกับ ทุกภาคสํ ว นตามวิ ถี
สังคมไทย รวมถึงต๎องสร๎างความโดดเดํนหรือความแปลกใหมํในด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นตํอสิ่งแวดล๎อม
ตลอดจนพัฒนาตลาดเชิงสร๎างสรรค์ด๎วยภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ข๎าวบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ สอดคล๎องกับแหลํง
ผลิตเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของพื้นที่ มีชื่อเสียง และมีการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พิเศษตํางจากแหลํงอื่น
สํวนการศึกษาเรื่องตลาดผลไม๎อินทรีย์ในภาคตะวันออก 125 ก็มีข๎อเสนอแนะเรื่องการสร๎างตลาด
ระบบสมาชิก และการรวมกลุํมของผู๎ผลิตเพื่อพัฒนาตลาดผลไม๎เกษตรอินทรีย์ เพื่ อให๎เกษตรกรผู๎ผลิตอินทรีย์
พบผู๎บริโภคโดยตรง อีกทั้งเพิ่มชํองทางตลาดเฉพาะกลุํมให๎มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเพียงร๎านสะดวกซื้อ เลมอน
ฟาร์ม และการเพิ่มตลาดทั่วไป โดยเน๎น ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํให๎ครอบคลุมทุกร๎านค๎าเพื่อให๎เกษตรอินทรีย์
กระจายสูํผู๎บริโภค ได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้น
จากกรณีศึกษาสวนสลัดจันทร์ดาว 126 พบวํามีการวางแผนระบบการผลิตให๎สามารถมีผลผลิตเพื่อ
การค๎าได๎ตลอดทั้งปี โดยเลือกวางแผนการผลิตเหลื่อมพื้นที่ผสมชนิดพืชผัก เพื่อให๎ผลผลิตออกสูํตลาดทุกวัน
เกษตรกรต๎องวางแผนการผลิตพืชผักที่ปลูกหลัก 3 ชนิด ได๎แกํ แตงกวาญี่ปุน มะเขือเทศเชอรี่ สลัดใบสีเขียว
แดง ทุกสัปดาห์ โดยมีการปลูกดอกดาวเรือง พริกขี้หนู และมะเขือเทศสีดา แซมระหวํางแปลงพืชผักชนิดหลัก
ทั้ง 3 ชนิด มีการขายผลผลิตผําน 3 ชํองทาง คือ ขายปลีกที่ตลาดสด ขายสํงให๎ร๎านอาหาร และขายผําน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ผู๎ประกอบการมีผลกาไรสูงสุดจากชํองทางการตลาดโดยขายสํงให๎ร๎านอาหาร แตํการขาย
ผักผํานชํองทางการขายปลีกด๎วยตนเองมีปริมาณสูงสุด
ปัญหาที่สาคัญของการตลาดอินทรีย์ คือ เกษตรกรผู๎ผลิตไมํสามารถกาหนดราคาผลผลิตของตนเองได๎
ต๎องขายผลผลิตออกไปตามราคากลไกตลาด จากการศึกษาผักปลอดสารพิษ 127 ซึ่งเป็นผักตามฤดูกาล และผัก
พื้นบ๎าน การกาหนดราคาเป็นไปตามกลไกของท๎องตลาด โดยกาหนดราคาเทํากับผักที่ขายทั่วไปในท๎องตลาด
สํ ว นภาพรวมปั ญ หาของผู๎ ป ระกอบการตลาดอิ น ทรี ย์ 128129 คื อ ปั ญ หาความหลากหลาย ความ
สม่าเสมอ และความตํอเนื่องของสินค๎าอินทรีย์ รวมถึงคุณภาพของสินค๎า ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์และ
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ภารดี สวนโสกเชือก, ภรณี หลาวทอง, อัญชนา มาลาคา, ทิพเนตร คงมี, แนวทางการพัฒนาตลาดเชิงสร้างสรรค์ ข้าวอินทรีย์จงั หวัด
สุรนิ ทร์ PULINET Journal 5 (3) 2018 : pp. 107-117.
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ปราโมทย์ ยอดแก้ว, การพัฒนาการตลาดข้าวอินทรียใ์ นสังคมไทย วารสารสันติศกึ ษาปริทรรศน์ มจร. 5 (ฉบับพิเศษ): 406-420.
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ปรีชา ปิ ยจันทร์,นุ ชนาท จันทเตมีย์, เจริญ สุธรรมชัย, ณัฐถะปราน คล้ายประสิทธิ ์ และ กนกนาถ รัตนานุ พงศ์ การปลูกผลไม้เกษตร
อินทรีย์ ปั ญหาและ อุปสรรคกรณีศกึ ษา ในเขตพืน้ ที่ จังหวัดระยอง จันทบุร ี และ ตราด, วารสารร่มพฤกษ์ 27 (2) : 2552, หน้า 136-185
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สิรวิ ชั ร์ สวนสวัสดิ ์ และ นงลักษณ์ สุพรรณไชยมาตย์, ระบบการผลิตและการตลาดของธุรกิจผักปลอดภัย: กรณีศกึ ษา สวนสลัดจันทร์
ดาว อาเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น, แก่นเกษตร 41 ฉบับพิเศษ 1 : (2556). 706-711.
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Journal) 6 (1) : 2560, หน้า 291-308.
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ขนสํง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจของผู๎บริโภคตํอสินค๎าอินทรีย์ จึงมีความจาเป็นต๎องมีการวาง
แผนการผลิ ตสิ นค๎าอิน ทรีย์ ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ประสานกับการวางแผนด๎านโลจิส ติกส์ ไว๎
ลํวงหน๎า ทั้งเรื่องการบริการขนสํงและการจัดการคุณภาพระหวํางการขนสํง
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ศูนย์พฒ
ั นาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2558) รายงานฉบับสมบูรณ์ โครงการศึกษาและจัดทาข้อมูลสถานการณ์
การผลิตและการตลาดสินค้าอินทรีย์ เสนอต่อสานักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์
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พีร ะชัย กุล ชัย และ อิส ระ อิน ทรสูต ร (2550) ปั ญ หาและแนวทางการพัฒนาตลาดเกษตรอิน ทรีย์ใ นประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
มหาวิ ท ยาลัย เกษตรศาสตร์ . ส านั ก งานคณะกรรมการอุ ด มศึ ก ษา. กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อ ม.กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.
สานักงานคณะกรรมการวิจยั แห่งชาติ. สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั .
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บทที่ 5
5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตลาด
การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกลไกและเครื่องมือในการสร๎างความมั่นใจและ
หลักประกันให๎กับผู๎บริโภควําผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์จริง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริโภคที่อยูํ
หํางไกลกับเกษตรกรผู๎ผลิต และไมํมีโอกาสเจอกับเกษตรกรผู๎ผลิตโดยตรง และชํวยทาให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลื อกซื้อสิ นค๎าเกษตรอิน ทรี ย์ได๎ถูกต๎อง รวมถึงในกรณีที่ต๎องการสํ งสิ นค๎าและผลิ ตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไป
จาหนํายในตลาดตํางประเทศ ก็มีความจาเป็นต๎องได๎รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไป
ตามระเบียบหรือกฎหมายของประเทศนั้น แตํในกรณีที่เกษตรกรทาผลผลิตอินทรีย์มาขายตรงในตลาดท๎องถิ่น
ก็อาจไมํมีความจาเป็นต๎องทาการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
นอกจากประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในด๎านสํงเสริมการตลาดของสินค๎าอินทรีย์
ในประเทศแล๎ ว ยั งสามารถสํ ง เสริ ม การจ าหนํา ยสิ นค๎า อิน ทรี ย์ใ นตลาดตํ างประเทศด๎ ว ย รวมถึง ข๎อ มูล ที่
เกษตรกรต๎องจดบันทึกตํางๆ เพื่อใช๎ในการตรวจรับรอง จะชํวยให๎เกษตรกรนาไปใช๎ในการวางแผนการผลิตได๎
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวางแผนการตลาด การรับรองมาตรฐานยังอาจใช๎
เป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์โดยหนํวยงานราชการหรือเอกชน ยกตัวอยํางเชํน นโยบายการให๎เงิน
อุด หนุ น ฟาร์ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ภายใต๎ น โยบายสํ ง เสริม การเกษตรที่ อ นุรั ก ษ์สิ่ ง แวดล๎ อมของสหภาพยุ โ รป
เกษตรกรจะต๎องได๎รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กํอน จึงจะมีสิทธิสมัครขอรับเงินอุดหนุน
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การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศนั้น มีหนํวยงานตรวจรับรองทั้งที่เป็นหนํวยงาน
อิสระที่เป็นเอกชนและหนํวยงานราชการ ซึ่งแตํละหนํวยงานจะมีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์สาหรับการตลาด
เพื่อขายสินค๎าอินทรีย์ของตนเอง มีทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ใช๎ในประเทศและมาตรฐานที่ใช๎สาหรับการ
สํงออกสินค๎าอินทรีย์ไปขายตํางประเทศ สํวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด๎วยกลุํมแบบมีสํวนรํวมโดย
ชุมชนรับรอง Participatory Guarantee System (PGS) มีต๎นทุนคําใช๎จํายที่ถูกกวํา ซึ่ งเหมาะกับการขาย
สินค๎าอินทรีย์ในตลาดท๎องถิ่น ในประเทศไทยได๎มีการจัดตั้งเครือขํายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+ เป็นหนํวยงาน
ระดับประเทศ ขึ้นเมื่อกลางปี 2556 เพื่อประสานงานและสนับสนุนหนํวยงานที่ทาระบบชุมชนรับรองใน
ประเทศไทย ทั้งนี้การเลือกที่จะรับรองมาตรฐานอินทรีย์แ บบไหนจากหนํวยงานประเภทใด ก็ขึ้นอยูํกับการ
วางแผนระดับการตลาดที่เกษตรกรต๎องการนาสินค๎าไปจาหนําย
สาหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนํวยงานรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ได๎กาหนดรายละเอียดไว๎ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) พ.ศ. 2551 ประกอบด๎วย การผลิต
130

กรีนเนท, ทาไมต้องตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ http://www.greennet.or.th/article/1331
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แปรรูป แสดงฉลาก และจาหนําย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ อาหารสัตว์น้าอินทรีย์
ข๎าวอินทรีย์ ปลาสลิดอินทรีย์ ผึ้งอินทรีย์ การเลี้ยงกุ๎งทะเลระบบอินทรีย์ และ แนวปฏิบัติในการใช๎มาตรฐาน
สินค๎าเกษตร การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจาหนําย ผลิ ตผลและ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย อนึ่งการการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของไทย ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) เป็นการตรวจสอบและ
รับรอง กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากฟาร์มจนถึงมือผู๎บริโภค ตั้งแตํ ระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ
การแสดงฉลาก และการจาหนําย หนํวยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ ที่มีอานาจหน๎าที่
(Competent Authority) ได๎แกํ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์และกรมการข๎าว โดยสานักงาน
มาตรฐานสินค๎า เกษตรและอาหารแหํงชาติ(มกอช.) ทาหน๎าที่เป็นหนํวยรับรองระบบงาน (Accreditation
Body) อยํางไรก็ตาม หนํว ยรับรอง (Certification Body) ของภาคเอกชนสามารถเป็นผู๎ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 ได๎แตํต๎องได๎รับการรับรอง ระบบงานจาก
มกอช. การแสดงเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551
กาหนดให๎ แสดงเครื่องหมาย Q บนฉลากสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรอง ตามมาตรฐาน อยํางไรก็ตาม
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให๎ใช๎เครื่องหมาย Organic Thailand สาหรับสินค๎า
เกษตรอินทรีย์ควบคูํไปกับเครื่องหมายรับรองตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน สินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551
ภาคเอกชนที่ดาเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งในระดับที่สามารถสํงผลผลิต
ออกไปจาหนํายตํางประเทศและระดับท๎องถิ่นที่จาหนํายภายในประเทศ ได๎แกํ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จัดทา
ขึ้นโดยสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพื้นฐานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) โดย
การรับรอง ของสมัชชาสมาชิก มกท. มาตั้งแตํ พ.ศ. 2542 และตํอมามีการแก๎ไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง
มาตรฐานของ มกท. ครอบคลุมในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์การปฏิบัติหลั งการเก็บเกี่ยวและ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติการผลิตปัจจัยการผลิตเพื่อการค๎า การเพาะเลี้ยงสัตว์น้า
อินทรีย์และรายการอาหารอินทรีย์ มกท. เป็นหนํวยงานที่รับรองเกษตรอินทรีย์ ที่ได๎รับการยอมรับและอยูํใน
รายชื่อหนํวยรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EU ตั้งแตํปีพ.ศ. 2544 และสามารถสํงผล
ผลิตออกไปจาหนํายตํางประเทศได๎
ระบบการรับรองแบบมีสํวนรํวม (Participatory Guarantee System : PGS) เกิดขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรที่ผลิตสินค๎าและจาหนํายในท๎องถิ่นมีความเห็นรํวมกับ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ( IFOAM)
และองค์กรท๎องถิ่นอีกหลายแหํงวํา การตรวจสอบ รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ดาเนินการโดย
หนํวยงานอิสระจากภายนอกนั้น ไมํเหมาะกับ เกษตรอินทรีย์ที่ต๎องการขายผลผลิตในท๎องถิ่นและเห็นวํา
สมาชิกกลุํมผู๎ผลิต/ชุมชนสามารถ มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและรับรองสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในท๎องถิ่น
ด๎วยกันเองได๎ซึ่งเป็น การสร๎างความเข๎มแข็งและลดคําใช๎จํายในการตรวจสอบรับรองได๎ด๎วย นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานระดับท๎องถิ่นตําง ๆ อาทิเชํน
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- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) โดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นองค์กรเอกชน
รํวมกับองค์กรเกษตรกร ผู๎บริโภค และนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหมํ ทาการรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ตั้งแตํปี2544 ซึ่งกระบวนการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เกษตรกรผู๎ผลิต
ต๎องยื่นใบสมัครขอรับการตรวจสอบ แปลงเกษตรตํอสานักงานประสานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ และเมื่อผู๎ขอได๎รับการรับรอง แล๎วจะได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ตราสัญลักษณ์ “มอน.” ณ จุด
จาหนํายได๎
- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์(มก.สร.) พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์ตามแนวทางของการพัฒนา งานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยยึดแนว
ทางการปฏิบัติเกษตรอินทรี ย์ตามมาตรฐานของสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และ
สานักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหาร แหํงชาติ(มกอช.) โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะ
ในเรื่องการผลิตพืช สัตว์อินทรีย์การจัดการ เก็บเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์และปัจจัยการ
ผลิต
- มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยหรือ Earth Safe Standard คือ แนวทางและ กระบวนการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานสาหรับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ จนถึงการรักษาคุณภาพที่ดี
ที่สุดจากเกษตรกรสูํผู๎ บริโภค กลไกดังกลําวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะทางานและภาคี
เครือขํายภายใต๎มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้า (Earth Safe Foundation)
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บทที่ 6
6. กรณีศึกษาตลาดอินทรีย์
6.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
กลุํมสํงเสริมเกษตรกรอูํทอง เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เนื่องจากเกษตรกรในพื้นที่มีปัญหาภาวะหนี้สิน
จากสถาบันการเงินเพิ่มมากขึ้น ภายหลังผลผลิตข๎าวเสียหายเกือบทั้งหมดจากภัยน้าทํวม ชาวบ๎านจึงเกิด
ความคิดที่จะรวมตัวเป็นกลุํมเพื่อที่จะได๎ชํวยเหลือกัน และมีเปูาหมายที่จะให๎สมาชิกทุกคนสามารถพึ่งตนเอง
ทางเศรษฐกิจ ได๎ สมาชิกที่มีภาระหนี้ สิ นก็ส ามารถช าระหนี้สิ นให๎ ห มดได๎ สํ ว นสมาชิ กที่ไมํมีภ าระหนี้สิ นก็
สามารถมีรายได๎เพิ่ม กลุํมเริ่มจากการทาเกษตรแบบลดต๎นทุน ลด ละเลิก การใช๎สารเคมีในการทาเกษตร และ
ยังมีการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับผลผลิต
กลุํมเริ่มสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาทาเกษตรอินทรีย์เมื่อปี 2549 และในปี 2550 สมาชิกของกลุํมก็ไ ด๎
เข๎ารํวมการอบรมการทานาอินทรีย์กับมูลนิธิข๎าวขวัญ มีสมาชิกของกลุํมประมาณ 30 ราย ที่ได๎ปรับเปลี่ยนมา
ทานาแบบอินทรีย์ร๎อยเปอร์เซ็นต์ กลุํมได๎มีการเก็บรวบรวม คัดเลือกและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข๎าวเก็บไว๎ใช๎เอง
ทาให๎มีผลผลิตข๎าวหลากหลายชนิดพันธุ์ออกจาหนําย เชํน ข๎าวหอมปทุมเทพ ข๎าวหอมสุพรรณ ข๎าวหอมมะลิ
แดง ข๎าวหอมมะลิเตี้ย ข๎าวหอมนางมล ข๎าวหอมนิลต๎นเขียว ข๎าวหอมสนั่นทุํงหรือข๎าวขาวตาเคลือบ ข๎าวหอม
มะลิ 105 ข๎าวก่ากาดา ข๎าวก่าใบเขียว ข๎าวเหลืองอํอน เป็นต๎น
ผลผลิตข๎าวที่หลากหลายสายพันธุ์นี้เป็นเอกลักษณ์และจุดขายที่สาคั ญของกลุํม ซึ่งตํอมากลุํมได๎มีการ
พัฒนาการผลิตข๎าวน้านมหอมปทุมเทพ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวข๎าวชํวงระยะน้านมตอนปลายกํอนที่ข๎าวจะสุก
เต็มที่ ทาให๎ได๎ข๎าวหุงที่นุํมและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ข๎าวน้านมนี้ขายได๎ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท
เป็นการเพิ่มมูลคําของสินค๎า กลุํมยังได๎ทาการขยายจากการข๎าวอินทรีย์ไปสูํการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว
อินทรีย์ด๎วย ได๎แกํ ขนมจีนเส๎นแห๎งโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ แปูงจากข๎าวเหนียวก่ากาดาสาหรับใช๎ทาขนมปัง
และมัฟฟิน และปลายข๎าวสาหรับการทาโจ๏ก
นอกจากนี้กลุํมยังมีการสํงเสริมให๎สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ทั้งในแปลงและข๎างรั้ว ทาให๎กลุํมมีผลผลิตผัก
อินทรีย์ออกขายด๎วย เชํน ผักสลัด ผักกาดหอม คะน๎า กวางตุ๎ง ผักปลัง ผักโขม ผักเสี้ยน ตาลึง ไพล ขมิ้นขาว
ผักโขม ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ พริก มะนาว มะเขือ มะละกอ กล๎วย เป็นต๎น

การบริหารจัดการกลุ่ม
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วิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อูํทอง131 มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์
แรกของเดือน หรือ ตามความเหมาะสมขึ้นอยูํกับสถานการณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 30 ครอบครัว สมาชิกทั้ง หมด
อาศัยอยูํใน ในอาเภอเมือง อาเภออูํทอง อาเภอบางปลาม๎า และอาเภอสองพี่น๎อง โดยมีคณะกรรมการจานวน
9 คน ในการบริหารจัดการกลุํม (รูปที่ 3) ประกอบด๎วย
1.นางกนกพร ดิษฐกระจันทร์ ประธาน

2.นายมหาเรียน สระทองอํอน รองประธาน

3.นางสมใจ แตรวงษ์ เลขานุการ

4.นายวันชัย ปานอาพันธ์ เหรัญญิก

5.นายอานวย ใจหนักดี ประชาสัมพันธ์

6.นางกลอย ศรีงามฉ่า ฝุายบัญชี

7.นางสมจิตร ศรีลาดี กรรมการ

8.นางจาลอง ลีสุขสาม กรรมการ

9.นายวินัย อํวมสะอาด กรรมการ
ซึ่งการบริหารจัดการของกลุํมนั้นเหมือนกับการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนโดยทั่วไป แตํด๎วย
ความที่ประธานของกลุํมคุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์ มีพื้นฐานจากการรํวมกับเครือขํายประเด็นทางสังคมมา
ตลอดระยะเวลา 10 กวําปี ทาให๎กลุํมเป็นที่รู๎จักในวงกว๎างทั้งในระดับพื้นที่ และ ในหมูํผู๎บริโภค อยํางไรก็ตาม
ด๎วยการที่กลุํมมีสมาชิกจานวนไมํมากนัก ทาให๎ผลผลิตอาจไมํเพียงพอกับความต๎องการของตลาด กลุํมจึงได๎ใช๎
วิธีการสร๎างความรํวมมือกับเครือขํายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล๎เคียง โดย มีการรับผัก ผลไม๎ จากกลุํมวิสาหกิจ
วนเกษตรดงเย็น บ๎านดงเย็น อาเภออูํทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข๎ามาชํวยเสริมความหลากหลายให๎เพิ่มมากขึ้น
อยํางไรก็ตามกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อูํทอง มีพื้นที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 ไรํ ซึ่ง
แบํงเป็น ครัวเรือนที่ปลูกข๎าวอยํางเดียวจานวน 14 ครัวเรือน และ ปลูกข๎าวและผัก จานวน 21 ครัวเรือน
รวมพื้นที่ในการผลิตโดยประมาณ 300 ไรํ ถึงแม๎พื้นที่ของกลุํมฯจะไมํได๎ถูกบรรจุลงในยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ.2560-2564 แตํกลุํมก็ยังเดินหน๎าทาการผลิตแบบอินทรีย์ตํอไป
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ผูว้ จิ ยั ขอแทนการเรียกชื่อ “วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ ่ทู อง จังหวัดสุพรรณบุร”ี ด้วยชื่อ “กลุ่ม
ส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ ่ทู อง”
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รูปที่ 7 โครงสร๎างวิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อูํทอง
การปรับเปลี่ยนการผลิต
หลังจากการรวมกลุํมถอดบทเรียนของเกษตรกรพื้นที่จากวิกฤติที่เกิดขึ้นทาให๎เกิดการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดจากเดิมที่ต๎องปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว พึ่งพิง “ข๎าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเพียงอยํางเดียว จึงทาให๎กลุํมต๎อง
เพิ่มความหลากหลายในแปลงผลิตมากขึ้น
“ในชํวงแรกกลุํมพยายามลดต๎นทุน ในการทาการเกษตร โดยให๎สมาชิก ลด ละเลิก การใช๎สารเคมี
ทั้งหมด หลักการของกลุํมเริ่มต๎นจากเรื่องนี้ การเป็นชาวนายุคใหมํต๎องคิดใหมํทาใหมํ หลังจากนั้นกลุํมจึงหาวิธี
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข๎าวให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยให๎ความสาคัญกับ ข๎าวพันธุ์พื้นบ๎าน ซึ่งมีอัตลักษณ์ประจา
ถิ่นฐานและสามารถสร๎างมูลคําได๎มากกวําพันธุ์ข๎าวในท๎องตลาดทั่วไป”132
สิ่งแวดล๎อมก็เป็นประเด็นสาคัญของการปรับเปลี่ยน “พวกเราเห็นระบบนิเวศคํอยๆเสื่อมโทรมมากขึ้น
ทุกวัน ยิ่งนานวันยิ่งต๎องเพิ่มปริมาณสารเคมี ทั้งปุ๋ย ทั้งยา ใช๎กันมากขึ้นทุกบ๎าน เห็นได๎ชัดมากแถวนี้เรานิยมทา
“กะปิจากกุ๎งฝอย” กัน ละแวกไหนฉีดยากันเยอะไมํได๎กินหรอก กุ๎งหอยปูปลา หายหมด”133 กลําวคือ กลุํมฯ
ได๎ให๎ความสาคัญกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประจาท๎องถิ่นเชํนเดียวกับการกลับมารักษาพันธุ์ข๎าวพื้นบ๎าน
จะเห็นได๎วํา ในชํวงแรก 1-3 ปีแรก เป็นการเริ่มปรับตัวของกลุํมโดยการลดต๎นทุนตํางๆที่เกิดขึ้นใน
แปลงผลิต โดยสมาชิกทุกคนใช๎ความรู๎จากการอบรมจากมูลนิธิข๎าวขวัญเข๎ามาชํวยในการปรุงดิน และ การ
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กนกพร ดิษฐกระจันทร์.ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ าเภออู่ทอง.สัมภาษณ์.12 มกราคม
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สนทนากลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ าเภออู่ทอง.ตาบลเจดีย์ อาเภออู่ทอง จ.สุพรรณบุร.ี 23 มกราคม 2562
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กาจัดศัตรูพืชโดยการใช๎สมุนไพรที่ปลูก รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพิ่มให๎กับ “ข๎าวพันธุ์พื้นบ๎าน-อาหารท๎องถิ่น” ที่
มีตลาดเฉพาะของกลุํมผู๎บริโภค รวมทั้งการหันมาฟื้นฟูระบบนิเวศภายในชุมชน
เมื่อสอบถามถึงเรื่องผลผลิตที่ลดลงในชํวงแรก “แนํนอนผลผลิตในนาเคมีจากเดิม 900 กิโลกรัมตํอไรํ
ตกลงมาเหลือ 550 กิโลกรัมตํอไรํ แตํถ๎าทาบัญชีครัวเรือนสมาชิกจะรู๎วํา การเปลี่ยนครั้งนี้ เราเก็บเมล็ดพันธุ์
เอง แปรรูปเอง และ ทาตลาดเองทั้งหมด ไมํต๎องไปขายผํานคนกลาง(โรงสี)เหมือนที่ผํานมา”134
อยํางไรก็ดี เนื่องจากกลุํมเน๎นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ข๎าวมากกวํา 8 สายพันธุ์ แตํพันธุ์ที่
กลุํมนาเข๎าสูํท๎องตลาดจะมีสายพันธุ์ดังนี้ ได๎แกํ ข๎าวปทุมเทพ ข๎าวหอมสุพรรณแท๎ ข๎าวหอมมะลิเตี้ย ข๎าวหอม
นางมล ข๎าวหอมนิลต๎นเขียว ข๎าวหอมสนั่นทุํงหรือข๎าวขาวตาเคลือบ ข๎าวเหลืองอํอน และข๎าวหอมมะลิ 105
ด๎วย ปัจจุบันผลผลิตข๎าวอินทรีย์คงที่อยูํ 700-800 กิโลกรัมตํอไรํ อีกทั้งการแปรรูปข๎าวเหนียวดาพันธุ์ก่ากาดา
ไปทาสํงร๎านเบเกอรี่ ยังชํวยให๎กลุํมมีรายได๎เสริมเพิ่มขึ้นมากกวําเดิมอีกชํองทาง
ความหลากหลายในแปลงผลิต
จากการสารวจแปลงของสมาชิกปูายา135 พบวํา ปูายาสํงผลผลิตในแปลงทั้งหมดให๎กับกลุํม โดย กลุํม
จะมารับผักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปูายาปลูกผักเพียงอยํางเดียวในพื้นที่จานวน 1.5 ไรํ ซึ่งแปลงการผลิตของปูายาก็
คือพื้นที่บริเวณรอบบ๎านของตนเอง โดย มีผลผลิตที่สามารถทานได๎มากกวํา 63 สายพันธุ์ แตํผักที่สามารถทา
รายได๎ให๎กับสมาชิกได๎อยํางตํอเนื่อง จะมีประมาณ 40 รายการ ซึ่งปรากฏอยูํในตารางที่ 5 ด๎านลําง

ตารางที่ 5 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ผักพื้นบ๎านในแปลงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอูํทอง
ผักพื้นบ๎าน (มาตรฐาน PGS)
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นายจาลอง ลีสขุ สาม.กรรมการวิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรียอ์ าเภออู่ทอง.สัมภาษณ์.23 มกราคม 2562
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1. มะนาว
21. ผักไชยา
2. กวางตุ๎ง
22. ผักสลัด
3. กะหล่าปลี
23. ปุวยเล๎ง
4.. กระถินบ๎าน
24. ผักบุ๎งจีน
5. ขํา
25. ผักบุ๎งนา
6. ขมิ้นชัน
26. ผักบุ๎งไทย
7. คะน๎า
27. มะเขือพวง
8. จิงจูฉําย
28. มะเขือเปราะ
9. ชะอม
29. มะเขือเทศ
10. ตะไคร๎
30. มะกรูด
11. ตาลึง
31. มะละกอ
12. แตงกวา
32. กะเพรา
13. แตงไทย
33. สะระแหนํ
14. เตยหอม
34.โหระพา
15. ถั่วฝักยาว
35.พริก
16. ถั่วพู
36.ดอกดาหลา
17. ผักหวานบ๎าน
37.ดอกชมจันทร์
18. ผักหวานปุา
38.วอเตอร์เครส
19. ผักชีไทย
39.บวบ
20. ผักชีฝรั่ง
40.หอมแบํง
“รายได๎มีมาเรื่อยๆ เพราะ คนในชุมชนเขาก็มาขอซื้อทีละ กา 2 กา ก็เขาเห็นเราปลูกแบบไมํใช๎เคมี
มานาน กินแล๎วมันดีตํอสุขภาพ สุขภาพดี อารมณ์ก็ดี แถวนี้อันไหนที่เขาไมํได๎ปลูกเอง ก็มาขอซื้อของปูาทั้งนั้น
แหละ”136
จากการพูดคุยกับสมาชิกพบวํา รายได๎หลักของสมาชิกมาจากการสํงผักให๎กลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์
อูํทอง ซึ่งสมาชิกจะขายได๎ในราคาที่กลุํมประกันไว๎ให๎ อาทิ มะเขือเปาะ 20 บาท / คะน๎า 30 บาท / กวางตุ๎ง
25 บาท เป็นต๎น สํวนรายได๎เสริมมาจากการที่คนภายในชุมชนมาขอแบํงซื้อในปริมาณไมํมากสาหรับประกอบ
อาหารภายในครัวเรือน และ ปริมาณมากสาหรับการทางานบุญภายในชุมชน (รูปที่ 8)
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สุรยิ า แก้วสระแสน.สัมภาษณ์.23 มกราคม 2562
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รูปที่ 8 รายได๎จากการสํงผักของสมาชิกกลุํมฯ
กลําวได๎วํา สมาชิกมีรายได๎โดยเฉลี่ยจากการสํ งผักเข๎ากลุํมฯ ประมาณ 5,800 บาทตํอเดือน (ไมํนับ
รวมรายได๎เสริมที่มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในชุมชน) อยํางไรก็ตาม ปูายาได๎เลําให๎ฟังในภายหลังวํา
ปูาไมํได๎มีรายได๎มาจาก 2 แหลํงนี้เทํานั้น แตํปูาได๎ปลูกข๎าวอินทรีย์ด๎วย
“เงินจากการปลูกข๎าวมันมาทีละก๎อน เป็น ชํวงๆ ไป ปลูกไรซ์เบอร์รี่อยูํ 3 ไรํ ปีนึงทาได๎ 2 ครั้ง เลย
ไมํได๎เอามารวมกับรายได๎หลัก หรือ รายได๎เสริม จะนับวําเป็นรายได๎รองก็ได๎ ปีที่แล๎วสํวนนี้ก็ได๎เงินมาแสนกวํา
บาท” กลําวโดยสรุปหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตมาสูํเกษตรอินทรีย์สมาชิกกลุํมฯมีรายได๎โดยเฉลี่ย 172,800
บาทตํอปี
การทาตลาดของกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อู่ทอง
จากการส ารวจการทาตลาดของกลุํ มสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อูํทองพบวํา มีการทาการตลาดอยูํ 4
ชํองทาง โดยกลุํมมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการรับรองสินค๎าอยูํ 2 มาตรฐาน 1.ระบบ “ชุมชนรับรอง”
(Participatory Guarantee Systems-PGS) ในการรับรองผักและผลไม๎ และ 2.สานักงานมาตรฐานสินค๎า
เกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) ในการรับรองข๎าว โดยชํองทางการทาตลาด (รูปที่ 9) และประมาณการณ์
รายได๎ (รูปที่ 10) ดังนี้
1.ตลาดเขียวและตลาดในงานอีเว๎นท์ตํางๆ ในแตํละสัปดาห์ กลุํมฯจะนาผลผลิตไปขายที่ตลาดเขียวใน
กรุงเทพฯเป็นประจา ได๎แกํ
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- วันจันทร์ไปออกร๎านที่โรงอาหารฝุายชําง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 6.00 – 10.00 น.
ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 2,000 – 3,000 บาท
- วันอังคารและพฤหัสบดี ที่โรงเรียนรุํงอรุณ เวลา 6.00 – 15.00 น. ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย
3,500 – 4,000 บาท
สํวนตลาดเขียวประจารายเดือนที่ไปออกร๎าน ได๎แกํ ตลาดกรีนเนอรี่ ที่ park@siam (ทุกสัปดาห์แรก
ของเดือน) ตลาดไว๎ใจ Trust Food Good Truck (ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต๎นเดือน) ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย
3,000 บาท
นอกจากนี้ยังไปออกร๎านตามอีเว๎นท์ตํางๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล๎ อม แล๎วแตํจะได๎รับการ
ติดตํอมา ซึ่งตลาดตามงานอีเว๎นท์ของกลุํมฯจะออกร๎านโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ผู๎เขียนพบวํา กาลัง
ซื้อของตลาดนี้จะสูงมากกวําตลาดอื่น เนื่องจากกลุํมฯจะมีรายได๎เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทตํอครั้ง
2.ตลาดซื้อขายตรงผํานสื่อสารออนไลน์ จากผู๎บริโภคที่ติดตํอผํานทางเฟสบุคกลุํมสํงเสริมเกษตรกรอูํ
ทอง สํวนใหญํมักจะเป็นการสั่งซื้อข๎าวอินทรีย์ ผู๎บริโภคกลุํมนี้มักจะเป็นคนเมือง มีมาจากทั่วประเทศ ทั้ง
กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร พัทลุง เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีตลาดผํานชํองทางออนไลน์
รํวมกับกลุํมผูกปิ่นโตข๎าวที่เป็นลูกค๎าสั่งซื้อข๎าวประจาเป็นรายเดือน โดย ผู๎บริโภคจะใช๎จํายเฉลี่ยเฉลี่ยตํอครั้ง
อยูํที่ประมาณ 500 – 1,000 บาทตํอครอบครัว
3.ตลาดท๎องถิ่น ได๎แกํ ตลาดโรงพยาบาลอูํทอง จะจัดให๎มีสมาชิกของกลุํมไปขายในทุกวันอังคาร พุธ
พฤหัส ศุกร์ เวลา 7.00 – 13.00 น. และ กลุํมได๎สํงสินค๎าให๎กับร๎านปันสุข (ร๎านกรีน)ในจังหวัดสุพรรณบุรี
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 2,000 บาท
4.ตลาดผู๎ประกอบการ กลุํมฯสํงข๎าวน้านมหอมปทุมเทพให๎กับครัวโรงแรม เดือนละ 600 กก. และ
แปูงทาขนมปังให๎กับร๎านเบเกอรี่ โดยขายให๎ผู๎ประกอบการในราคากิโลกรัมละ 100 บาท
จะเห็นได๎วําในแตํละสัปดาห์กลุํมฯ ใช๎เวลาสํวนใหญํกับ ตลาดเขียว และ ตลาดตามงานอีเว๎นท์ใน
กรุงเทพฯเป็นหลักซึ่ง “ตลาดคนเมือง” นี้บริหารจัดการโดยประธานกลุํมฯ และ ลาดับถัดมา “ตลาดท๎องถิ่น”
ที่โรงพยาบาลอูํทอง บริหารจัดการโดยสมาชิกของกลุํมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน ดังแสดงแผนการตลาดของกลุํม
ฯไว๎ในตารางที่ 7
จากข๎อมูลชี้ให๎เห็นวํา กลุํมฯ มีการบริหารจัดการชํองทางการจัดจาหนํายเป็น 4 รูปแบบ 1) ตลาด
ท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย ร๎านปันสุข และ ตลาดสุขภาพที่โรงพยาบาลอูํทอง 2) ตลาดเขียว ซึ่งเป็น “ตลาดคน
เมือง” 3)ตลาดออนไลน์ และ 4)ตลาดผู๎ประกอบการ แม๎ที่ผํานมากลุํมเคยมีการขายสํงสินค๎าให๎กับร๎านเลมอน
ฟาร์ม (ร๎านกรีน) แตํเนื่องจากเป็นการใช๎ระบบวางบิลทาให๎ต๎องใช๎ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสองสัปดาห์ถึงจะได๎รับ
เงิน คําสิ น ค๎ า อีกทั้งต๎ องมีการคั ดเกรดสิ น ค๎ าเพื่อแยกบรรจุ จึง ทาให๎ การขายในชํองทางนี้ได๎ห ยุดชะงักไป
เนื่องจากกลุํมต๎องการสภาพคลํองในการชาระเงินให๎กับสมาชิก
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อยํางไรก็ตาม กลุํมฯ มองวํา ชํองทางในการจัดจาหนํายของกลุํมเพียงพอแล๎ว “ทุกวันนี้ก็ทาไมํทันขาย
อยูํแล๎ว แม๎บางครั้งอาจมีเหลือบ๎างแตํก็ไมํถึงขนาดเหลือทิ้ง ออกตลาดแตํละครั้ง เราก็ใช๎ผักแตํละชนิดนั่นแหละ
ในการทาเมนูอาหารให๎ผู๎บริโภคได๎ทานกันตรงนั้น กํอนจะปิดตลาดผู๎ประกอบการที่มาขายของด๎วยกันก็ชํวยกัน
อุดหนุนสํงเสริมกันเอง”137
เครือขํายฯเคยเลําถึงเรื่องการนาสินค๎าไปขายบนตลาดโมเดิร์นเทรดพบวํา มีข๎อกัดสาหรับกลุํมฯที่จะ
นาผลผลิตเข๎ารํวม เนื่องจากกลุํมฯไมํได๎ทาในปริมาณมาก สมาชิกแตํละครอบครัวมีความถนัดที่แตกตํางกัน
บางชํวงอากาศร๎อนผลผลิตไมํได๎ตามปริมาณที่ตกลงกันไว๎ กลําวโดยรวมวํา การนาผลผลิตเข๎าโมเดิร์นต๎องมีการ
ตกลงการทาสัญญาในเรื่องคุณภาพและปริมาณ คําบริหารจั ดการ (คําแรกเข๎า/คําสํวนแบํงทางการตลาด/คํา
เชลฟ์ ฯลฯ) รวมถึงการวางบิลที่มีระยะเวลามากกวํา 45 วัน (ขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละบริษัท) ทาให๎กลุํมฯ
ให๎ความสาคัญกับ “ตลาดเขียวสาหรับคนเมือง” ในการนาผลผลิตมาขายมากกวําชํองทางอื่น ด๎วยสาเหตุที่
“ตลาดเขียว” ไมํมีต๎นทุนที่สูงมากนักในการเปิดตลาด และ สํวนใหญํมักได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานรัฐ
และเอกชน

รูปที่ 9 ชํองทางการจัดจาหนํายของกลุํมฯ

137

กนกพร ดิษฐกระจันทร์.สัมภาษณ์.12 มกราคม 2562
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รูปภาพที่ 10 ยอดขายเฉลี่ยของตลาดแตํละประเภท
ตารางที่ 6 แผนการจัดจาหนํายผลผลิตในแตํละสัปดาห์ของกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อาเภออูํทอง
ตลาดท๎องถิ่น
(ร๎านปันสุข)
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์
อาทิตย์




โรงพยาบาล ตลาดเขียว และ
ตลาด
ตลาด
อูํทอง
ตลาด Event
ออนไลน์ ผู๎ประกอบการ



จัดสํงตาม
จัดสํงตาม

ความ
ฤดูกาลหลังจาก


ต๎องการของ การวางแผนการ


ลูกค๎า
ผลิตรํวมกัน



กลําวโดยสรุป จะเห็นได๎วํา เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในแตํละตลาดสามารถสร๎างรายได๎ที่มากขึ้นให๎กับ
กลุํมฯ มากกวําเดิมจากการที่ขายผํ านพํอค๎าคนกลาง โดยประมาณการเงินหมุนเวียน 138 ในแตํละเดือน
ดังตํอไปนี้
 ตลาดท๎องถิ่น (ร๎านปันสุข) เฉลี่ย 6,000 บาทตํอเดือน (72,000 บาทตํอปี)
 ตลาดโรงพยาบาลอูํทอง เฉลี่ย 32,000 บาทตํอเดือน (384,000 บาทตํอปี)
 ตลาดเขียว และ ตลาดตามงานอีเว๎นท์ เฉลี่ย 96,000 บาทตํอเดือน (1,152,000 บาทตํอปี)
 ตลาดผู๎ประกอบการ เฉลี่ย 60,000 บาทตํอเดือน ( 720,000 บาทตํอปี)
 ตลาดออนไลน์ เฉลี่ย19,000 บาทตํอเดือน ( 228,000 บาทตํอปี)
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ อาเภออูํทอง ใช๎เอกลักษณ์และ
จุดเดํนของผลผลิตที่เป็นข๎าวพื้นบ๎านหลากหลายสายพันธุ์ และผลดีตํอสุขภาพ เชํน น้าตาลน๎อย มีวิตามิน
เยอะ เป็นสิน ค๎าหลักและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎บริโภคสนใจซื้อสินค๎า รวมถึงการผลิตข๎าวน้านมที่มีคุณคําทาง
อาหารสูงกวําข๎าวที่เก็บเกี่ยวในระยะปกติ ทาให๎สามารถเพิ่มมูลคําจากข๎าวอินทรีย์ปกติได๎ถึงหนึ่งเทําตัว

138

ยังไม่ได้คานวณรวมกับต้นทุนการผลิต ค่าบริหารจัดการ ฯลฯ

271

กลุํมพึ่งเข๎ามาทาการตลาดในระยะเวลายังไมํถึงสิบปี การพัฒนาและขยายตลาดเป็นการคํอยๆพัฒนา
และสะสมความเชื่อถือของกลุํมจากการพบกับผู๎บริโภคโดยตรงในการออกงานตําง ๆ ตลาดการขายเป็นไปตาม
การสั่งซื้อที่ปลํอยให๎เป็นไปตามกลไกตลาดแบบธรรมชาติ ตามแตํผู๎บริโภคได๎มารู๎จักผํานการออกร๎านขายใน
ตลาด และกิจกรรมตามวาระตํางๆ รวมทั้งในสื่อสารออนไลน์
กลุํมมีระบบการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาประกัน โดยซื้อสินค๎ามาจากสมาชิกแล๎วนาไปขายตํอ
และมีการซื้อสินค๎าจากกลุํมเกษตรกรดงเย็นด๎วย ยังไมํได๎พัฒนารูปแบบการวางแผนการผลิตที่ควบคูํไปกับการ
วางแผนการตลาดอยํางชัดเจน
ความสาเร็จในตลาดอินทรีย์ของกลุ่มฯและการพัฒนา
กลุํ มเป็ น วิส าหกิจ ชุมชนต๎น แบบที่ป ระสบความส าเร็ จในการเกษตรอินทรี ย์แบบครบวงจร (ข๎า ว
อินทรีย์) โดยการดาเนินงานของเกษตรกรเอง ตั้งแตํการผลิตจนถึงการตลาด โดยเริ่มตั้งแตํการคัดเลือกจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์ การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนกระทั่งการขาย กลุํมมีการทางานเชื่อมโยงกับภาคีเครือขําย
ตํางๆ ทั้งในระดับท๎องถิ่น และ ระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคและเป็นแหลํงเรียนรู๎
และเป็นที่ศึกษาดูงานแกํผู๎ที่สนใจ โดยการเยี่ยมชมแปลงผลิตของเกษตรกรอยํางสม่าเสมอ
ความสาเร็จของกลุํมมีผลมาจากปัจจัยเสริมด๎านการตลาดที่สาคัญ คือ กลุํมมีผู๎นาทีมตลาดที่มีลักษณะ
เดํนด๎านการสํงเสริมด๎านการตลาด เจรจาเกํง มิตรสัมพันธ์ดี ประสานงานดี คลํองตัวสูง แตํในกลุํมยังมีทีมด๎าน
ตลาดน๎อย เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอย เวลาสํวนใหญํจึงอยูํแปลงผลิตของตนเอง ทาให๎
ความรับผิดชอบในการจัดการตลาด การขนสํงสินค๎า การเชื่อมโยงกับผู๎บริโภค เป็นภารกิจหลักของผู๎นากลุํมฯ
โดยลาพัง ซึ่งต๎องมาขายสินค๎าในตลาดเขียวที่กรุงเทพเป็นประจาสัปดาห์ละไมํน๎อยกวํา 3 วัน (ยังไมํรวมชํวงมี
การออกร๎านในงานเทศกาลตํางๆ) เวลาสํวนใหญํจึงเสียไปกับการเดินทาง การจัดเตรียมสินค๎า และการขาย
การขยายทางการตลาดอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนในอนาคต ควรควบคูํกับการขยายฐานจานวนกลุํม
และสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ ควรมีการพัฒนาผลิตผลอินทรีย์ให๎หลากหลายเพิ่มมากขึ้น วางแผนการผลิตและ
การตลาดให๎ชัดเจนรํวมกัน พัฒนาทีมตลาดให๎มีจานวนมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค๎า
อินทรีย์
6.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
การรวมตัวของเกษตรกรผู๎ทาเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ อาเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มมา
ตั้งแตํปี 2532 จากการรวมตัวกันเป็นกลุํมเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือกในพื้นที่ เพื่อลดการใช๎สารเคมีทาง
การเกษตรและทาการผลิตที่หลากหลาย และได๎พัฒนาเป็นกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตเมื่อปลายปี 2544
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โดยมีเปูาหมายในการสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีความ
ยั่งยืน
การทาตลาดแรกเริ่มของกลุํมเป็นการทาตลาดข๎าวอินทรีย์เพื่อสํงออกตํางประเทศ ซึ่งได๎รํวมกับมูลนิธิ
สายใยแผํนดินและสหกรณ์กรีนเนทสํงออกข๎าวข๎าวพันธุ์พื้นบ๎านเหลืองประทิวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป เมื่อปี
2544 ได๎รับตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์แบบกลุํมจากสานักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.) ตํอมา
ได๎มีการเพิ่มขยายสินค๎า อินทรีย์สํงออก เชํน ข๎าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์
แปรรูปอินทรีย์ เชํน ขิง ขํา ตะไคร๎ หอมแดง ถั่ว และธัญพืช เป็นต๎น
ตํอมาในปี พ.ศ. 2550-2551 กลุํมได๎เริ่มสนใจขยายพืชผักท๎องถิ่นสูํตลาดอินทรีย์ เพราะมองวําการทา
เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนไมํสามารถขึ้นกับข๎าวหรือพืชชนิดใดตัวใดตัวหนึ่ง จึงควรมีการขยายการผลิตให๎ครบวงจร
โดยสํงเสริมสนับสนุนให๎เกษตรกรเพิ่มความหลากหลายในการทาผลิตด๎วยการปลูกพืชผักพื้นบ๎านที่มีความ
หลากหลายในระบบนิ เวศท๎องถิ่น กลุํมได๎นาสินค๎าอินทรีย์มาขายในตลาดสี เขียว ที่ร๎านนาวิลิต ตึกรีเจนท์
กรุงเทพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ได๎เริ่มรณรงค์ให๎ผู๎บริโภครู๎จักผักพื้นบ๎านมากขึ้น เชํน ผักกูด ผักแต๎ว ชะมวง
เสม็ด หนํอขํา ผักบุ๎งไทย ฯลฯ
ในขณะเดียวกันขณะก็ได๎มีการขยายการขายสินค๎าอินทรีย์เข๎าสูํตลาดท๎องถิ่นมากขึ้น โดยได๎นาพืชผัก
ผลไม๎อินทรีย์ไปขายในตลาดเขียวตํางๆ เชํน ที่โรงพยาบาลประจาท๎องถิ่น เป็นต๎น ตลาดเขียวและตลาดท๎องถิ่น
ดังกลําวข๎างต๎นยังมีการขายและขยายตํอเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งกาลังเริ่มโครงการที่จะจัดทาแผงผักชุมชน
ของสมาชิกขึ้นในวันที่สมาชิกต๎องรวมผักมาสํง เพื่อเพิ่มชํองทางการตลาดในท๎องถิ่นให๎กว๎างขวางมากยิ่งขึ้นอีก
ในปี พ.ศ. 2553 กลุํมได๎มีการทาตลาดแบบระบบสมาชิกกับบุคลากรใน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช โดยให๎
สมาชิกจํายเงินลํวงหน๎าเป็นรายเดือน จะจัดสํงสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งผลผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล ในชํวงหลังยังมี
การพัฒนาชุดเมนูอาหารอินทรีย์ ที่สอดคล๎องกับการดาเนินชีวิตของคนเมือง เชํน ชุดแกงส๎ม ชุดแกงเลียง ชุด
แกงอํอม ชุดส๎มตา ชุดยา ฯลฯ เป็นเซตจัดเตรียมให๎กับผู๎บริโภคไปด๎วย ซึ่งการทาตลาดแบบระบบสมาชิกที่
จํายเงินลํวงหน๎ารายเดือน และการไปขายสินค๎าในตลาดเขียวที่ มสธ.ได๎หยุดชะงักไป แตํก็ยังคงมีการทาตลาด
แบบขายตรงที่ผู๎บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค๎าแล๎วมีระบบจัดสํงไปให๎ถึงมือผู๎บริโภค โดยเฉพาะระบบสมาชิกของ
ผู๎บริโภคอินทรีย์ในพื้นที่ที่มีสมาชิกอยูํ 20 กวําราย
ถัดมาจากนั้น 2 ปี (พ.ศ. 2555) กลุํมได๎เริ่มสํงสินค๎าอินทรีย์ให๎กับร๎านกรีน คือ เลมอนฟาร์ม ทั้ง
หอมแดง กระเทียม พริก และพืชผัก ผลไม๎ ที่หมุนเวียนตามฤดูกาล จนปัจจุบันกลุํมมีสินค๎าอินทรีย์ที่ขายอยูํใน
ร๎านเลมอนฟาร์มประมาณ 50 รายการ และสํงผลให๎ผู๎ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เชํน น้าพริก น้า
สลัด น้าจิ้ม พริกแกง และสมุนไพรผง ที่เห็นสินค๎าอินทรีย์ของกลุํมผํานหน๎าร๎านเลมอนฟาร์มติดตํอโดยตรงมา
ที่กลุํม เพื่อสั่งซื้อสินค๎าของกลุํมไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต เชํน พริก ขิง ขํา ตะไคร๎ มะนาว มะกรูด ใบเตย ฯลฯ
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ผู๎ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นตลาดที่ใหญํมาก เชํน น้าพริกเจ๏เล็ก ปทุมธานี มีความต๎องการพริก
ปีละ 100 ตัน แตํกลุํมยังสามารถผลิตพริกอินทรีย์ ทั้งพริกจินดา พริกมัน พริกชี้ฟูา ให๎ได๎เพียงปีละ 5 ตัน
นอกจากนี้ยังมีผู๎ประกอบการที่มาติดตํอซื้อสินค๎าอินทรีย์ของกลุํมไปขายตํอให๎กับสมาชิกของตนผํานระบบ
ออนไลน์ ตลาดผู๎ประกอบการเป็นตลาดที่มีความเฉพาะเหมือนกับตลาดสํงออก และ แตกตํางกวํา “ตลาด
ทั่วไป” เนื่องจาก ทั้งตลาดผู๎ประกอบการและตลาดสํงออกเป็นตลาดที่เกษตรกรมีหลักประกันและชํองทางการ
จัดจาหนํายผลผลิตลํวงหน๎าที่แนํนอน ทาให๎ผู๎ผลิต(เกษตรกร) ไมํมีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะสามารถรํวมวาง
แผนการผลิตรํวมกันตั้งแตํเริ่มแรกกํอนการเพาะปลูกกับผู๎ประกอบการ
การบริหารจัดการกลุ่มฯ
กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต มีลักษณะเป็นองค์กรเกษตรกร โดยผู๎นากลุํมเป็นนักพัฒนาเอกชนที่
ทางานด๎านการพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติ อาทิ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร มีการประชุมรํวมกันในทุกสัปดาห์แรกของเดือน กลุํมฯมีการจัดองค์กรอยํางเป็นระบบ โดยมี
คณะกรรมการบริหารจานวน 13 คน (รูปที่ 11) โดยมีการแบํงฝุายในการรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้






ฝุายควบคุมภายใน มีหน๎าที่ในการตรวจและรับรองฟาร์ม วางแผนการผลิตรํวมกับสมาชิก
ฝุายจัดการผลผลิต มีหน๎าที่ในการควบคุมคุณภาพกํอนสํงผลผลิตสูํตลาด
ฝุายตลาด มีหน๎าที่ในการจัดหาตลาดให๎กับกลุํม และ สมาชิก
ฝุายรณรงค์และสื่อสาร ทาหน๎าที่ในการเชื่อมโยงกับหนํวยงานและภาคเครือขํายตํางๆ
ที่ปรึกษา คอยให๎คาแนะนาตามคาร๎องขอของกลุํมฯซึ่งที่ปรึกษาของกลุํมฯประกอบด๎วย
ผู๎แทนจาก มูลนิธิสายใยแผํนดิน /ผู๎อานวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต/ประธานเครือขําย
เกษตรกรทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา และ ผู๎แทนจากกลุํมแพทย์ในพื้นที่
จากการให๎ข๎อมูลของผู๎ประสานงานกลุํมฯ ในแตํละฝุายมีสัดสํวนคณะกรรมการไมํเทํากัน เพื่อความ
เหมาะสมในการจัดการ อาทิ ฝุายควบคุมภายในมีคณะกรรมการถึง 30 คน เพราะ ต๎องตรวจแปลง ควบคุม
การผลิต รวมถึงการวางแผนสมาชิก ในขณะเดียวกันฝุายตลาดมีคณะกรรมการจานวน 4 คน เพื่อความ
คลํองตัวในการจัดการ อยํางไรก็ดี สมาชิกทุกคนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนตาแหนํงในแตํละฝุายเป็นประจา
ทุกปี เพื่อการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก
ปัจจุบันกลุํมมีสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ครอบคลุมพื้นที่ใน 4 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีน บุรี จังหวัดสระแก๎ว และ จังหวัดนครนายก โดยมีจานวนสมาชิกกวํา 500 ราย และมีพื้นที่เกษตร
อินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 10,000 ไรํ รวมทั้งยังมีแผนที่จะขยายสมาชิ กไปยัง
พื้นที่จังหวัดชลบุรี
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รูปที่ 11 โครงสร๎างกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต139

139

คู่มอื โครงการเกษตรอินทรียส์ นามชัยเขตปี 2561
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ความหลากหลายในแปลงผลิต
กลุํมฯให๎ความสาคัญกับการวางแผนการผลิตแบบยั่งยืนเพื่อสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารพร๎อมกับ
การยกระดับ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคูํกับไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อ ม จากการลงสารวจแปลงของ
สมาชิกพบวํา ในแปลงผลิตของสมาชิกอยํางน๎อยที่สุดต๎องมีพืชอาหารจานวนไมํน๎อยกวํา 15 ชนิด ซึ่งเป็น
ข๎อตกลงรํวมกันของกลุํมฯ ทาให๎ปัจจุบันกลุํมมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและผลผลิตทั้งไม๎ล๎มลุกและไม๎ยืน
ต๎นกวํา 125 ชนิด (ตารางที่ 7 และ 8)
ตารางที่ 7 รายชื่อพืชล๎มลุกที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
(ระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน ตามมาตรฐาน มกท.
และ 24 เดือนตามมาตรฐาน EU และ 36 เดือน ตามมาตรฐานแคนนาดา)
1. ข๎าวขวัญชัย
47. ปลัง
2. ข๎าวเหลืองอํอน
48. ผักโขม
3. ข๎าวตะเภาแก๎ว
49. ขจร
4. ข๎าวมะลิแดง
50. ผักชีไทย
5. ข๎าวมะลิใหญํ
51. ผักชีฝรั่ง
6. ข๎าวหอมนิล
52. ผักไชยา
7. ข๎าวหอมมะลิ 105
53. ผักสลัดกรีนโอ๏ค เรดโอ๏ค คอส สลัดแก๎ว ฯ
8. ข๎าวเหลืองประทิว
54. ปุวยเล๎ง
9. ข๎าวไรซ์เบอรี่
55. ผักบุ๎งจีน
10. ข๎าวพิษณุโลก
56. ผักบุ๎งนา
11.กล๎วยไขํ
57. ผักบุ๎งไทย
12. กล๎วยน้าวา.
58. พริกขี้หนูสวน
13. กล๎วยเล็บมือนาง
59. พริกขี้หนูจินดา
14. กล๎วยหอม
60. พริกชี้ฟูา
15. กระเจียว
61. พริกกะเหรี่ยง
16. กระชาย
62. พริกมันดา
17. กระเทียม
63. มะเขือพวง
18. กะเพรา
64. มะเขือเปราะ
19. กวางตุ๎ง
65. มะเขีอยาว
20. กะหล่าปลี
66. มะระขี้นก
21. กระถินบ๎าน
67. มะระจีน
22. ขํา
68. มะอึก
23. ขมิ้นชัน
69. มะเขือเทศ
24. ข๎าวโพดข๎าวเหนียว
70. มะกรูด
25. ข๎าวโพดหวาน
71. มะละกอ
26. คะน๎า
72. มะนาว
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27. แคบ๎าน
28. จิงจูฉําย
29. ชะพลู
30. ชะอม
31. ชะมวง
32. แต๎ว / ติ้ว
33. ตะไคร๎
34. ตาลึง
35. แตงกวา
36. แตงไทย
37. แตงโม
38. เตยหอม
39. ถั่วฝักยาว
40. ถั่วพู
41. ผักกาดขาวเบา
42. ผักกาดขาวปลี
43. ผักกาดหอม
44. ผักกูด
45. ผักหวานบ๎าน
46. ผักหวานปุา

73. มะรุม
74. บัวแดง
75. วํานมํวง
76. แมงลัก
77. ฟักข๎าว
78. ฟักทอง
79. ฟักเขียว
80. บวบเหลี่ยม
81. บวบหอม
82. สะระแหนํ
83. หอมแดง
84. หอมแบํง
85. โหระพา
86. ฮํองเต๎
87. ถั่วเขียว
88. ถั่วลิสง
89. ถั่วเหลือง
90. มันเทศ
91. บัวบก

ตารางที่ 8 รายชื่อพืชยืนต๎นที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
(ระยะปรับเปลี่ยน 18 เดือน ตามมาตราฐาน มกท. และ 36 เดือน ตามมาตราฐาน EU และ แคนนาดา)
92. กระท๎อน
109. มะมํวงอกรํอง
93. ขนุน
110. มะมํวงหิมพานต์
94. เงาะ
111. มะยงชิด
95. ชมพูํ
112. มะดัน
96. ฝรั่ง
113. ละมุด
97. ทุเรียน
114. มังคุด
98. มะกอกน้า
115. ส๎มโอ
99. มะขามเปรีย้ ว
116. ลาไย
100. มะปราง
117. ไผํตง
101. มะพร๎าวแก’
118. ไผํปุา
102. มะพร๎าวน้าหอม
119. ไผํรวก
103. มะเฟือง
120. ไผํเลี้ยง
104. มะไฟ
121. ไผํกิมซุง
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105. มะมํวงแก๎ว
106. มะมํวงน้าดอกไม๎
107 มะมํวงเขียวเสวย
108. มะมํวงโชคอนันต์

122. เพกา
123. สะเดา
124. เสม็ด

“เริ่มจากปลูกสิ่งที่ตนเองกิน ทาในสิ่งที่ตนเองถนัด เหลือจากนั้นคํอยนาไปขาย”140 เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของสมาชิกทุกคนยึดถือ ฟังดูแล๎วอาจดูไมํเร๎าใจมากนักเมื่อนาไปเปรียบเทียบกับเรื่องผลตอบแทน แตํ
จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกพบวํา ไมํมีเกษตรกรครอบครัวใดที่สามารถบริโภคในสิ่งที่ตนเองทาการผลิตได๎
ทั้งหมด อีกทั้งความชานาญในการเพาะปลูกพืชบางชนิดของแตํละครอบครัวทาให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อ
ผลผลิ ตที่ออกมามีคุณภาพสูง จึงไมํใชํเรื่ องยากที่จะนาสินค๎าเข๎าตลาด สิ่งที่ควรกังวลของกลุํมฯคือ จะทา
อยํางไรให๎ผลผลิตมีมากพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค
ซึ่งสอดคล๎องกับความคิดของคุณสุภา ใยเมือง ผู๎อานวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน วํา “การมีอาหาร
กินอยํางเพียงพอตลอดปี โดยให๎ความสาคัญกับการพึ่งตนเองด๎านอาหาร สิทธิในการเข๎าถึงฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชน การเป็น เจ๎ าของปัจ จัย การผลิต และระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน อาหารที่บริโ ภคต๎อง
ปลอดภัย มีโภชนาการ มีตลาดที่เป็นธรรม มีรายได๎ที่เพียงพอ มั่นคง และมีสํวนรํวมในการควบคุมดูแล รวมถึง
การสร๎างความเป็นธรรมและยั่งยืนในระบบอาหาร จะสามารถนาพาให๎ชุมชนเข๎มแข็ง เมื่อชุมชนเข๎มแข็งชาติก็
เข๎มแข็ง”
สาหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กลุํมฯได๎รับการรับรอง มี 3 รูปแบบ กับ 1 ระบบประกันคุณภาพ
(รูปที่ 12) ได๎แกํ
1) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of
Organic Agriculture Movements – IFOAM)
2) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)
3) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) และ
4) ระบบประกันคุณภาพในระดับท๎องถิ่น ที่ให๎การรับรองผู๎ผลิตโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวน
เกี่ยวข๎อง และตั้งอยูํบนฐานของความเชื่อถือ เครือขํายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู๎ เรียกวํา ระบบ
ชุมชนรับรอง หรือ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ที่เกษตรกรสํวนใหญํมักใช๎ระบบนี้ในชํวงแรก
ของการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเคมีมาสูํอินทรีย์

140
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รูปที่ 12 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตที่ได๎รับการรับรอง

จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกถึงความหลากหลายในไรํสวนของตนเอง “ในแปลงพี่มีมากกวํา 30 ชนิด
ทั้งไม๎ล๎มลุก ไม๎ยืนต๎น ครอบครัวมีกัน 5 คน เก็บกินกันไมํเคยหมด ขายได๎ตลอดทั้งปี”141 พร๎อมกับการให๎ข๎อมูล
ถึงพืชหลักอยําง ผักบุ๎งจีน ที่ทารายได๎ให๎กับครอบครัวอยํางสม่าเสมอ “ผักบุ๎งหนะ 18 วัน ก็รอรับเงินแล๎ว
(ตารางที่ 9) แตํอยําโลภนะ ไปปลูกมากกวําพืชตัวอื่นก็ไมํดี เราทาแบบอินทรีย์ให๎ศัตรูพืชชํวยควบคุมกันเอง
ในแปลงผักของเรามีได๎ก็ต๎องมีเสีย เป็นเรื่องปกติ เราต๎องสละบางสิ่งคืนให๎กับธรรมชาติบ๎าง”142
ตารางที่ 9 การวางแผนการผลิตผักบุ๎งจีนของสมาชิก
วัน/รายการ
จันทร์
พฤหัสบดี
เสาร์

แช่เม็ด
1 กิโลกรัม / 2 แปลง
0.5 กิโลกรัม / 1 แปลง
0.5 กิโลกรัม / 1 แปลง

หว่าน/ปลูก
พุธ
เสาร์
จันทร์

เก็บผลผลิต
อังคาร/พุธ
ศุกร์
อาทิตย์

ในสวนของพี่กุ๎งทาการผลิตบนพื้นที่ 6 ไรํเศษ โดยแบํงเป็นแปลงยํอยจานวน 8 แปลง ไมํมีแปลงใดที่
ทาการเพาะปลูกแบบเชิงเดี่ยว ผลผลิตในแปลงประกอบด๎วย ผักบุ๎งจีน ผักสลัด ผักหวานปุา ผักกูด ผักแต๎ว
141
142
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ชะอม ชะมวง มะระขี้ น ก คะน๎ า ต๎ น หอม มะเขื อ เทศ มะเขื อ ยาว พริ ก ชี้ ฟู า พริ ก หยวก กระเจี๊ ย บเขี ย ว
กะหล่าปลี ขํา ตะไคร๎ มะกรูด มะนาว ดาหลา ฯลฯ สํวนไม๎ผลซึ่งปลูกคละอยูํในแปลง ประกอบด๎วย กล๎วย ส๎ม
โอ ทุเรียน เงาะ มะละกอ เสาวรส ฝรั่ง แก๎วมังกร มะขาม เป็นต๎น
จากการสารวจพบวําในแปลงของสมาชิกแตํละคน มีมาตรฐานในการผลิตแตกตํางกัน ในกรณีของพี่
กุ๎ง ไม๎ผล ทุเรียน เงาะ มะพร๎าว ได๎มาตรฐานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และ มาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)

ซึ่งมีการแบํงสัดสํวนอยํางชัดเจน สํวนพืชล๎มลุกมีทั้งมาตรฐานสมาพันธ์

เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และ ระบบชุมชนรับรอง (PGS)
เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปวําเกษตรกรเป็นอาชีพหนึ่งจากหลายอาชีพในสังคมไทยที่มีความเปราะบาง
เนื่องจาก มีความไมํแนํนอนในด๎านของรายได๎ ไมํมีความมั่นคงในที่ดิน และต๎องแบกรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตได๎นาเรื่องกิจกรรมฝึกอบรมเพิ่มองค์ความรู๎รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิต
ให๎กับสมาชิกของกลุํม และได๎นาราคาประกันผลผลิตมาใช๎เพื่อเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎กับสมาชิก กลําวคือ
กลุํมฯจะกาหนดราคามาตรฐานเพื่อใช๎เป็นราคาประกันผลผลิตให๎กับสมาชิกตลอดทั้งปี เป็นการสร๎างแรงจูงใจ
ให๎กับสมาชิก และ เป็นหลักประกันในเรื่องของรายได๎ ในขณะเดียวกันหากชํวงเวลานั้น ราคาของผักบางชนิด
สูงกวําราคาประกัน สมาชิกก็สามารถทาผลผลิตไปขายเองได๎
จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิก การประกันราคายังชํวยให๎เกษตรกรสามารถวางแผนในการผลิต เพราะ
สมาชิกจะสามารถคานวณต๎นทุนและกาไรจากพืชแตํละชนิดกํอนทาการเพาะปลูก “ผักบุ๎งไมํเกิน 3 อาทิตย์
สลับปลูกเวียนไปมาเหมือนกับ ผักสลัด มีเงินเข๎ามาตํอเนื่องเรื่อยๆ ถ๎าวางแผนการผลิตดีๆ รายได๎ก็มาไมํขาด
มือ ไมํต๎องคอยรอเงินก๎อนเหมือนแตํกํอน” จะเห็นได๎วํา กลุํมฯมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ ในขณะ
เดียวก็มีความยืดหยุํนและให๎อิสระกับสมาชิกในการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นสาระสาคัญในการทาให๎การรวมกลุํม
ของเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง
จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกพบวํา สมาชิกมีอิสระในการนาผลผลิตไปขาย ซึ่งสมาชิกแตํละคน จะมี
รายได๎หลักจากการนาผลผลิตสํงเข๎ากลุํม รายได๎เสริมจากการขายตรงที่หน๎าฟาร์ม และ จากการนาผลผลิตไป
ขายตามตลาดเขียวในพื้นที่ซึ่งกาลังเติบโตอยํางตํอเนื่อง “พี่กาลังลงเสาวรสเพิ่มอีก 40 ต๎น เพราะ น้าเสาวรส
ขายดีมาก ทาไปขายที่โรงพยาบาลทุกวันอังคารมีลูกค๎าประจาเพิ่มขึ้นมาพอสมควร ถ๎าสูตรลงตัวแล๎ว สมาชิกฯ
แตํละคนจะได๎มีรายได๎เสริมขึ้นมาอีกทาง นอกจาการขายผัก ”143 จะเห็นได๎วํา รายได๎ของสมาชิกมีเข๎ามาอยําง
ตํอเนื่อง โดยการที่สมาชิกแตํละคนจะนาผั กสํงกลุํมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และ สมาชิกสามารถนาผลผลิตไปขาย
ชํองทางอื่นได๎หากไมํได๎สํงเข๎ากลุํม ในกรณีของพี่กุ๎ง ไมํได๎ขายผลผลิตที่หน๎าฟาร์มของตนเอง เนื่องจากผลผลิต
143
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สํวนใหญํจะนาสํงเข๎ากลุํมทั้งหมด แตํจะมีรายได๎เสริมมาจากการนาผลผลิตไปขายที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต
ทุกวันอังคาร ซึ่งรายได๎เฉลี่ยตํอครั้งอยูํที่ประมาณ 1,000 บาท (ไมํนับรวมกับเงินหมุนเวียนจากรายได๎ของกลุํม
ฯ)
กลําวคือ สมาชิกกลุํมฯจะมีรายได๎เฉลี่ยตกอยูํเดือนละ 18,000 บาทโดยประมาณ (รูปที่ 13) อยํางไรก็
ตามรายได๎จะคํอยๆทยอยมาตามจานวนการสํงผลผลิตเข๎ากลุํมฯ ในแตํ ละสัปดาห์ สมาชิกได๎กลําวเสริมวํา
“ตั้งแตํหันกลับมาทาอินทรีย์ การพึ่งพาปัจจัยจากข๎างนอกก็ลดลง รายจํายลดลงมากอาจมีอยูํบางสํวนเชํน
เนื้ อสั ตว์ที่ยังจาเป็น นอกนั้ นในสวนเรามีหมดทุกอยําง”144 จะเห็ นได๎วํา การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช
เชิงเดี่ยวมาสูํความหลากหลายในแปลงผลิต ชํวยกันฟื้นฟูระบบนิเวศไปพร๎อมกับการรวมกลุํมฯเพื่อสร๎างอานาจ
ในการตํอรองกับตลาด ดูเหมือนจะเป็นทางออกของเกษตรกรที่กาลังประสบอยูํกับภาวะหนี้สิน

รูปที่ 13 รายได๎เฉลี่ยของสมาชิก145
การทาตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภค
ตลอดระยะเวลา 18 ปี กลุํมฯให๎ความสาคัญในการสํงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลาย
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น โดยที่กลุํมฯไมํได๎มุํงเน๎นเรื่องการผลิตหรือการขายเพียงอยํางเดียว แตํให๎
ความส าคั ญกั บ การสร๎ างความสั มพั น ธ์ที่ ดีรํ ว มกั บผู๎ บ ริโ ภค เนื่ องจากกลุํ ม ฯมองวํ า ผู๎ ผ ลิ ตและผู๎ บริ โ ภคมี
ความสาคัญเฉกเชํนเดียวกัน การเปิดพื้นที่ทางสังคมเพื่อสร๎างระบบที่ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงเป็นหนึ่ง
144
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ในภารกิจสาคัญของกลุํมฯ อยํางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวํา กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตมีชํองทางการ
จัดจาหนํายที่เชื่อมโยงกับผู๎บริโภคถึง 6 รูปแบบ (รูปที่ 14) และมีแผนการขายในตลาดตําง ๆ ตามตารางที่ 8
ดังนี้

รูปที่ 14 ชํองทางการจัดจาหนํายของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
1. ตลาดท๎องถิ่น (Local Market) ผู๎วิจัยได๎แบํงตลาดท๎องถิ่นออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด๎วย
 ประเภทที่หนึ่ง ตลาดภายในชุมชน ซึ่งตลาดนี้จะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่ หน๎าฟาร์ม
ของสมาชิกแตํละคน สมาชิกบางคนมีลูกค๎าประจาจานวนหลายรายภายในชุมชนแตํการซื้อ
ขายที่หน๎าฟาร์มนั้นไมํได๎ซื้อขายกันในปริมาณที่สูงมากนัก รายได๎เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,500 บาท
 ประเภทที่สอง ตลาดสุขภาพจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตทุกวันอังคารสัปดาห์ละ 1
ครั้ง เวลา 7.00 – 12.00 น. รายได๎เฉลี่ยครั้งละ 2,000 – 3,000 บาท
2. ตลาดเขียว (Green Market) ที่อาคารรีเจนท์ กรุงเทพฯ ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา
8.00 – 16.00 น. ตลาดเขียวเป็นตลาดที่กลุํมได๎เริ่มบุกเบิกมาตั้งแตํเริ่มต๎น เป็นตลาดที่ผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคจะได๎
เจอกันโดยตรง กลําวได๎วํา เป็นพื้นที่สาหรับพบปะกันของผู๎ที่มีหัวใจสีเขียว รายได๎เฉลี่ยครั้งละ 3,000 – 4,000
บาท
อยํางไรก็ตาม ตลาดเขียวยังหมายถึง “ตลาดอีเว๎นท์” (event) ที่กาลังเติบโตมากขึ้นเป็นลาดับ ชํวง
หลังกลุํมฯ ไมํได๎เน๎นที่ตลาดอีเว๎นท์มากนัก ด๎วยเหตุ ผลที่ สมาชิกสํวนใหญํเป็นผู๎ทาการผลิตด๎วยตนเอง เวลา
สํวนใหญํมีความจาเป็นต๎องอยูํในแปลง แตํกลุํมฯก็มองเห็นความจาเป็นของตลาดนี้ เพราะ เป็นชํองทางสาคัญ

282

ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู๎ข๎อมูลขําวสารระหวํางผู๎บริโภคกับผู๎ผลิต อาทิ ตลาดมหกรรมสินค๎าเกษตร
อินทรีย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเงินหมุนเวียนในแตํละครั้งของตลาดอีเว๎นท์เฉลี่ยอยูํที่ครั้ง
ละ 20,000 – 30,000 บาท
3. ตลาดระบบสมาชิก(Community Supported Agriculture – CSA) ปัจจุบันกลุํมฯมีสมาชิกอยูํ
ประมาณ 20 ราย โดยระบบสมาชิกจะจัดสํงสัปดาห์ละครั้ง ซึ่ งผลผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล ในชํวงหลังได๎มี
การพัฒนา “เมนูอาหาร” เป็นเซตจัดเตรียมให๎กับผู๎บริโภคไปด๎วย อาทิ แกงส๎ม แกงเลียง แกงอํอม ส๎มตา ยาฯ
แม๎กลุํมผู๎บริโภคที่เป็นระบบสมาชิกจะมีจานวนไมํมากนัก และ กระจายอยูํตามพื้นที่ตํางๆ แตํก็เป็นกลุํมลูกค๎า
ประจา มีความผูกพันกับกลุํมฯมาอยํางยาวนาน ซึ่งลูกค๎ากลุํมนี้มักมีกิจกรรมมาเยี่ยมแปลงผลิต อีกทั้งยินดี
ชาระเงินลํวงหน๎าให๎กับเกษตรกรกํอนรับสินค๎า การใช๎จํายของผู๎บริโภคกลุํมฯนี้เฉลี่ยครั้งละ 300 – 500 บาท
4. ร๎านกรีน (เลมอนฟาร์ม) ปัจจุบันกลุํมฯสํงผักสัปดาห์ละ 3 วัน (อังคาร/ศุกร์/อาทิตย์) ให๎กับร๎านเล
มอนฟาร์ม เฉลี่ยปริมาณสัปดาห์ละ 5 ตัน และ สํงผักเข๎าครัวโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร สัปดาห์ละ 4
วัน (ผัก/ผลไม๎ตามฤดูกาล)
5. ตลาดผู๎ประกอบการ เป็นตลาดที่ทาให๎เกษตรกรมีชํองทางการจัดจาหนํายที่แนํนอน โดย กลุํมฯกับ
ผู๎ประกอบการได๎รํว มวางแผนการผลิตรํวมกันตั้งแตํเริ่มแรก สมาชิกกลุํ มฯ ได๎ให๎ ข๎อมูลวํา “บริษัทแปรรูป
อาหารทาพริกแกง น้าจิ้ม และ สมุนไพร จะมีออเดอร์ พริก ขิง ขํา ตะไคร๎ มะกรูด ฯลฯ ในปริมาณที่สูง อาทิ
พริกปีละ 100 ตัน ผลิตยังไงก็ไมํทันสํง จะให๎สมาชิกมาหันมาปลูกพริกอยํางเดียวคงไมํใ ชํทางเลือกที่ดีที่สุด
ดังนั้นการทาให๎ผลผลิตจากแปลงมีความหลากหลายไว๎จะสามารถทาให๎สมาชิกมีรายได๎หมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง
ได๎ตลอดทั้งปี”146 รายได๎เฉลี่ยขึ้นอยูํกับผลผลิตในแตํละรอบ n/a
6.ตลาดสํงออก เป็นตลาดแรกของกลุํมฯ เน๎นตลาดข๎าวปัจจุบันสามารถผลิตข๎าวเพื่อสํงออกได๎ปีละ
100 ตัน (ข๎าวหอมมะลิแดง)
กลําวโดยรวมวํา ทิศทางของกลุํมจะไมํเน๎นไปที่ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ แตํจะให๎ความสาคัญกับ
ทุกตลาด เพราะ ทุกตลาดที่เกิดขึ้นหมายถึงการที่กลุํมฯได๎เชื่อมโยงกับผู๎บริโภค เป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎และ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกัน จะเห็นได๎วํา กลุํมฯมีชํองทางในการจัดการผลผลิตถึง 6 รูปแบบ แตํยังขาด
เรื่อง “การตลาดออนไลน์” ซึ่งอยูํระหวํางการหารือกับสมาชิกถึงการพัฒนาแอพลิเคชั่น

146

พลูเพ็ชร สีเหลืองอ่อน.สมาชิกกลุม่ เกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต.สัมภาษณ์.24 มกราคม 2562
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ตารางที่ 10 แผนการจัดจาหนํายผลผลิตในแตํละสัปดาห์ของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต
ตลาด ตลาดสุขภาพ ตลาดเขียว เลมอน
ครัว รพ.
ตลาดสํงออก /
ตลาด
ระบบ / โรงพยาบาล (รีเจนทร์) + ฟาร์ม
เจ๎าพระยา
ตลาด
สมาชิก สนามชัยเขต Event etc.
อภัยภูเบศร ผู๎ประกอบการ
จันทร์




อังคาร

พุธ


พฤหัสบดี
จัดสํงตามการ
วางแผนการ
ผลิตรํวมกัน




ศุกร์

เสาร์


อาทิตย์
เงินหมุนเวียนในตลาดแต่ละประเภท ประมาณการโดยผู้วิจัย147 (รูปที่ 12) ดังต่อไปนี้
 ตลาดสุขภาพโรงพยาบาลสนามชัยเขต เฉลี่ย 10,000 บาทตํอเดือน (120,000 บาท/ปี)
 ครัวโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เฉลี่ย 30,000 บาทตํอเดือน (360,000 / ปี)
 ตลาดระบบสมาชิก เฉลี่ย 20,000 บาทตํอเดือน (240,000 /ปี)
 ตลาดเขียว (รีเจนท์) เฉลี่ย 16,000 บาทตํอเดือน (192,000 / ปี)
 ตลาดอีเว๎นท์ เฉลี่ย 20,000 บาทตํอเดือน (240,000 /ปี)
 ตลาดสํงออก เฉลี่ย 80,000 บาทตํอเดือน (960,000/ปี)
 ร๎านกรีน (เลมอนฟาร์ม) เฉลี่ย 1 ล๎านบาทตํอเดือน (12 ล๎าน/ปี)
 ตลาดผู๎ประกอบการ (วางแผนการผลิตเป็นรอบ) เฉลี่ย 40,000 บาทตํอเดือน (480,000/ปี)

147

ตลาดท้ องถิ่น (หน้ าฟาร์ ม) เป็ นรายได้ เฉพาะของสมาชิก เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท
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รูปที่ 15 ยอดขายเฉลี่ยของตลาดอินทรีย์แตํละประเภทของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต

ระบบการขนส่งสินค้า
การจัดระบบการขนสํงสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของกลุํม ได๎ใช๎วิธี การรวบรวมผลผลิตตามจุดสาคัญของใน
แตํละพื้นที่เครือขําย โดยสมาชิกจะนาผลผลิตจากแปลงมาสํงที่ “แผงผักประจาชุมชน”148 ตามเวลานัดหมาย
และ รถรับผักของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจะนาผลผลิตที่รับมานั้นกลับมายังที่ทาการของกลุํมฯ (บ๎าน
ยางแดง) ในลาดับถัดไป โดย จากการเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยได๎เดินทางไปกับรถรับผักของกลุํมฯ ซึ่งกลุํมฯได๎มีวิธีการ
รวบรวมผลผลิตกํอนการจัดสํงดังนี้
รถกระบะรับผักจะเริ่มวิ่งรถเพื่อเก็บผลผลิตตั้งแตํเวลา 13.00 น. ที่บ๎านดงบัง และ วิ่งลํองกลับมา
เรื่อยๆทีละจุด ซึ่งเป็น “แผงผักประจาชุมชน” ของแตํละบ๎านในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด๎วย เขาไม๎แก๎ว วัง
ดาล นนทรี และ ลาดตะเคียน ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในการรวบรวมผัก และ จุดสุดท๎ายเป็นที่ทา
การกลุํมฯ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา
กลําวคือ ที่ทาการกลุํมฯเปรียบเป็นเหมือนจุดหลักในการกระจายผลผลิต สมาชิกกลุํมฯ จะเริ่ม ตั ด
แตํง และ บรรจุผลผลิตทั้งหมดใช๎เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง (ตั้งแตํเวลา 20.00 – 23.00 น.) ขึ้นอยูํกับปริมาณ
148

บริเวณนี ้จะมีการชัง่ ปริมาณสินค้ า และ วางบิลให้ กบั สมาชิก
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ในแตํละครั้ง และ รถสํงผักจะนาสํงผลผลิตสํงเข๎า “ร๎านกรีน” (เลมอนฟาร์ม) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยรถสํงผัก
จะออกเดินทางในชํวงเวลาตี 2 ของทุกครั้ง เพื่อยํนเวลาในการขนสํงลงและหลีกเลี่ยงอากาศร๎อน จากการเก็บ
ข๎อมูลผู๎วิจัยพบวํา ผลผลิตจากกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตใช๎เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมง ในการ
เดินทางกํอนถึงมือผู๎บริโภค
การจัดระบบขนสํงสินค๎าเป็นอีกปัจจัยชี้วัดที่สาคัญของกลุํมเกษตรกร เพราะจะเป็นสํวนสาคัญของการ
รักษาและควบคุมคุณภาพสินค๎าที่เป็นผลผลิตอินทรีย์ เนื่องจากผลผลิตของกลุํมฯสํวนใหญํมากกวํา 80% เป็น
ผักพื้นบ๎าน หากไมํมีการวางแผนตั้งแตํต๎นทางเป็นอยํางดี จะทาให๎ผลผลิตเสียหาย และไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน
ในการที่จะนาสินค๎าขึ้นวางขายของร๎านเลมอนฟาร์ม เชํน กรณี ผักช้า – เหี่ยว – เฉา ผักจะถูกสํงคืน
กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดอินทรีย์ที่สาคัญของกลุํม ก็คือ
1) การผลิตครบรอบ การตลาดครบรอบ และการจัดการระบบผลผลิตและการตลาดโดยระบบกลุํม
โดยมีความคิดวําระบบการผลิตแบบครบรอบการผลิตทั้งปีเป็นกระบวนการพัฒนาและเชื่อมชํองตลาดให๎มี
หลายชํองทาง สํวนการจัดการระบบผลิตและตลาดแบบกลุํม โดยมีการวางแผนการผลิตรํวมกับเกษตรกร มี
การรับซื้อสินค๎าในราคาประกัน และมีการจัดบรรจุและจัดสํงสินค๎าไปยังตลาดตํางๆ ทาให๎สามารถเพิ่มทั้ง
ปริมาณและความหลากหลายของสินค๎าให๎มากเพียงพอที่จะไปสูํตลาดและผู๎ประกอบการสินค๎ารายใหญํและ
ตลาดอินทรีย์ที่หลากหลายขึ้น โดยกลุํมมีนโยบายสํงเสริมให๎สมาชิกทาการผลิตปลูกพืชที่หลากหลายครบรอบ
วงจรตํอเนื่องกันตลอดปี เพื่อให๎มีผลผลิตอินทรีย์ครบรอบตลอดทั้งปี ทั้งนี้มีการกาหนดไว๎อยํางชัดเจนวํา
สมาชิกของกลุํมต๎องมีการเพาะปลูกพืชอาหารอยํ างน๎อย 15 ชนิด ในแปลงการผลิตของตน ผลผลิตจากแปลง
จะมีความหลากหลาย และจะทาให๎เกษตรกรมีรายได๎หมุนเวียนอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีเชํนกัน
2) การรั บ รองมาตรฐานอิ น ทรี ย์ ร ะดั บ สากล สิ น ค๎ า ที่ ไ ด๎ ต รารั บ รองมาตรฐานอิ น ทรี ย์ จะเป็ น
หลักประกันสํวนหนึ่งที่จะทาให๎กลุํมสามารถขายสิน ค๎าอินทรีย์ได๎ในตลาดที่กว๎างขวางขึ้นหลายระดับ ตั้งแตํ
ตลาดอินทรีย์ในประเทศจนถึงการสํงออก ปัจจุบันกลุํมมีพืชที่ได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จานวน 125
รายการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลที่กลุํมได๎รับการรับรอง มี 3 รูปแบบ ได๎แกํ มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์ สมาพั นธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture
Movements – IFOAM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) ซึ่งมาตรฐานตํางประเทศเหลํานี้มักมีคําใช๎จํายสูงในการ
ตรวจรับรอง กลุํมจึงเลือกใช๎วิธีการรับรองแบบกลุํมในการตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์
นอกจากนี้กลุํมยังใช๎ระบบประกันคุณภาพในระดับท๎องถิ่น ที่ให๎การรับรองผู๎ผลิตโดยเน๎นการมีสํวน
รํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และตั้งอยูํบนฐานของความเชื่อถือ เครือขํายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู๎
เรียกวํา ระบบชุมชนรับรอง หรือ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ที่เกษตรกรสํวนใหญํมักใช๎
ระบบนี้ในชํวงแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเคมีมาสูํอินทรีย์
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3) ระบบการวางแผนการผลิตรํวมกับการวางแผนการตลาด กลุํมมี โครงสร๎างของฝุายสํงเสริมเป็น
ผู๎รั บ ผิ ดชอบทาเรื่ องระบบตลาด ที่เริ่ มตั้งแตํการวางแผนการผลิ ตคนถึงการจัดการตลาด ในด๎านการวาง
แผนการผลิตกลุํมจะเป็นผู๎ดูแลให๎ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน อบรมสมาชิกผํานกระบวนการเรียนรู๎ประจาทุก
เดือน เพื่อสร๎างให๎สมาชิก สามารถก๎าวขึ้นเป็น ทีมบริหาร ทีมตลาด ทีมตรวจรับรอง ทีมประชาสัมพั นธ์ ดัง
แสดงในโครงสร๎างการทางานกลุํมสนามไชยเขตในรูปที่ 2 กระบวนการที่ทาจะเป็นการสร๎างงานทั้งระบบ กลุํม
จะไมํทาการผลิตเยอะๆ แล๎วคอยตลาดมา แตํจะเน๎นระบบการวางแผนการผลิตรํวมกับผู๎ประกอบการที่เป็น
การวางแผนลํวงหน๎า โดยเฉพาะในสินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกและที่ขายให๎ผู๎ประกอบการตํางๆ
ความสาเร็จของกลุ่มฯและการพัฒนา
กลุํมฯ เป็นผู๎บุกเบิกตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย มีประสบการณ์ด๎านตลาดอินทรีย์มาในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งตลาดอินทรีย์สํงออก ระดับประเทศ และ ตลาดท๎องถิ่น เป็นแหลํงเรียนรู๎แลกเปลี่ยนดูงานที่สาคัญ
ของการทาเกษตรและตลาดอินทรีย์และหนํวยงานตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ
“เวลาเห็นการเติบโตของพืชผักผลไม๎ของเรา ก็ยิ่งมั่นใจวํานี่คือความมั่นคง คือการสร๎างทางเลือก
ให๎กับผู๎คนในอนาคตวําเราคือสังคมผลิตอาหารปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงประเทศไทยจะเป็น
ประเทศที่ผลิตอาหารปลอดภัยให๎แกํคนในสังคมไทยและสังคมโลก”149
ความสาเร็จของกลุํมจากแนวทางในการสร๎างความมั่นคงทางอาหาร ด๎วยการวางแผนการผลิตแบบ
ยั่งยืนพร๎อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคูํกับไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม จึงเปรียบเหมือน
กระบวนการสาคัญที่กลุํมใช๎ในการทางาน “ความคิด” กับสมาชิกของกลุํมอยํางเข๎มข๎นตลอดระยะเวลาหลาย
10 ปี และกลุํมยังให๎ความสาคัญในการสํงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น วางแผนและจัดการตลาดผลผลิตโดยกลุํมให๎กับสมาชิก พืชทุกตัวจะมีมีการกาหนดราคา
ประกันรํ วมกันระหวํางกลุํ มกับ สมาชิก และรับซื้อผลผลิตทุกรายการ เพื่อให๎เป็นผลผลิ ตเกษตรอินทรีย์ที่มี
มาตรฐานสากลราคาไมํแพง
กลุํมมีระบบการพัฒนาทีมตลาดแบบมีสํวนรํวม โดยการสร๎างทีมงานตลาดในแตํละชุมชน ซึ่งจะต๎องมี
ทั้ ง ฝุ า ยควบคุ ม ภายใน ฝุ า ยจั ด การผลผลิ ต ฝุ า ยตลาด และ ฝุ า ยสื่ อ สารรณรงค์ (เหมื อ นกั บ โครงสร๎ า ง
กรรมการบริหารกลุํม) ทาให๎กลุํมมีระบบควบคุมคุณภาพภายในที่ดี ตั้งแตํการการผลิตในแปลงจนกระทั่งไปถึง
มือผู๎บริโภค และทาให๎กลุํมสามารถพัฒนาและสร๎างระบบการขนสํงพืชผักและสินค๎าอินทรีย์ที่ดี รวมทั้งในแตํ
ละฝุายก็จะมีทีมงานหลายคนรํวมกันทางานและชํวยกันคิดพัฒนางาน นอกจากนี้กลุํมใช๎ระบบการวางแผน
การตลาดนาการผลิต และจัดการระบบผลผลิตและการตลาดครบวงจรโดยระบบกลุํม ทาให๎มีหลักประกันด๎าน
ผลผลิตของกลุํมที่จะสามารถเข๎าสูํระบบตลาดได๎
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กลุํมฯ ยังขาดเรื่อง “การตลาดออนไลน์ ” ซึ่งควรศึกษาความเป็นไปได๎และความเหมาะสมกับการ
พัฒนาระบบการขายสินค๎าผํานตลาดระบบอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งมีอยูํหลายรูปแบบ รวมถึงการเพิ่มมูลคําสินค๎า
โดยพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให๎มีมาตรฐานและมีความหลากหลาย
6.3 บริษัท ฟาร์มโตะ (Farmto) ไทยแลนด์ จากัด
ฟาร์มโตะ เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของบริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จากั ด ซึ่งจดทะเบียนเป็นตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เมื่อปี 2560 เพื่อให๎บริการเป็นตลาดกลางในการรวบรวมติดตํอซื้อขายสินค๎า
หรือบริการบนชํองทางอิเลคทรอนิคส์ที่เป็นเสมือนตลาดนัดออนไลน์ ตลาดรูปแบบใหมํนี้เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการตลาดให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์มาก
ขึ้น ทาให๎การซื้อขายมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
ฟาร์มโตะ มีจุดเริ่มต๎นมาจากหนึ่งในผู๎กํอตั้ง คือ อาทิตย์ จันทร์นนทชัย ได๎ใช๎เวลาชํวงวันหยุดไปทานา
อินทรีย์แล๎วกลับต๎องนาผลผลิตข๎าวอินทรีย์มาขายในตลาดทั่วไป รวมถึง มารู๎ในภายหลังวําที่ดินที่ไปรํวมซื้อกับ
ครอบครัวและเพื่อนมานั้น เป็นที่นาของชาวนาที่ถูกธนาคารยึดเนื่องจากภาระหนี้สินจากการไปซื้อสารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีมาทาการผลิต จึงต๎องการมาสร๎างชํองทางการตลาดที่เกษตรกรสามารถขายสินค๎าได๎ในราคาที่เหมาะสม
และสํงเสริมให๎เกษตรกรหันมาทาเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยชํวยให๎เกษตรกรได๎มีเงินทุนในการผลิต จึงเริ่ม
พัฒนาทาการตลาดออนไลน์ด๎วยเพจ Facebook ในชื่อ ‘บ๎านฉันออร์แกนิกส์ ’ เพื่อบอกเลําถึงวิถีของการทา
เกษตรอินทรีย์ และมีกิจกรรมเปิดให๎คนภายนอกได๎มาทดลองดานาและผูกปิ่นโตเพื่อซื้อข๎าวในนา
จากความสนใจที่ได๎รั บ ทั้งจากผู๎ บริโ ภคและเกษตรกรอินทรีย์รุํนใหมํด๎ว ยกันเองที่รู๎สึ กวําชํองทาง
ออนไลน์อาจสร๎างความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรได๎ จึงเป็นจุดเริ่มต๎นของการรวมตัวคนรุํนใหมํที่สนใจ
อยากทาสตาร์ทอัพด๎านการเกษตร คือ อาทิตย์ จันทร์นนทชัย ภัททิยา อัครทวี และ ประณัศเดช ตันติพงศ์ ทา
ให๎เกิด “ฟาร์มโตะ” บนฐานความคิดที่เชื่อวําเทคโนโลยีอยํางแอพพลิเคชั่น สามารถเป็นเครื่องมือสาคัญที่จะ
ชํวยให๎เกิดตลาดสินค๎าเกษตรออนไลน์ และแก๎ไขปัญหาซ้าซากที่เกษตรกรต๎องเจออยูํตลอด ทั้งเรื่องตลาด
ราคา และลูกค๎า รวมทั้งยังหวังวําโลกเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นพื้นที่เชื่อมตํอเกษตรกรและผู๎บริโภค
เข๎าหากันได๎ อีกทั้งสามารถทาให๎เกษตรกรทุกคนสามารถอยูํรอดได๎อยํางยั่งยืนทํามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป
ฟาร์ ม โตะ 150 อธิ บ ายตั ว เองวํ า คื อ ชํ อ งทางการขายผลผลิ ต เกษตรรู ป แบบใหมํ ที่ เ ชื่ อ ม
เกษตรกรและผู๎ บ ริ โ ภคเข๎ า หากั น ผํ า นวิ ธี ก าร ”รํ ว มเป็ น เจ๎ า ของผลผลิ ต การเกษตร” และสร๎ า งสั ง คม
แบํ ง ปั น ให๎ ผู๎บริโภคได๎มารํวมเป็นสํวนหนึ่งของการเพาะปลูก โดยการ จองจํ า ย เฝู า ดู เยี่ ย มเยื อ น และรอ
รั บ เพื่อที่จะได๎ผลผลิตกลับไป ทาให๎ ทั้ ง คูํ ไ ด๎ ชํ ว ยเหลื อ และดู แ ลผลผลิ ต ไปด๎ ว ยกั น ผู๎ ผ ลิ ต หรื อ เกษตรกรจะ
เป็ น ผู๎ กาหนดราคาสิ น ค๎ า ของตนเอง สํ ว นผู๎ บ ริ โ ภคก็ จ ะต๎ อ งทาการจองสิ นค๎ า และจํ า ยเงิ นลํ ว งหน๎ า ให๎ กั บ
ฟาร์ ม โตะ แล๎ ว ฟาร์ ม โตะก็ จ ะดาเนิ น การสํ ง ตํ อ เงิ น ให๎ เ กษตรกร ซึ่ ง ฟาร์ ม โตะจะคิ ด สํ ว นแบํ ง การจั ด การ
150
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ตลาดกลางออนไลน์ 20% เกษตรกรเมื่ อ ได๎ รั บ เงิ น ลํ ว งหน๎ า แล๎ ว ก็ ส ามารถนาไปใช๎ เ ป็ น เงิ น ลงทุ น ใน
การผลิ ต ได๎ สาหรั บ เกษตรกรมี ห น๎ า ที่ ร ายงานความก๎ า วหน๎ า ในแตํ ล ะขั้ น การเพาะปลู ก หรื อ การผลิ ต
จนกระทั่ ง ได๎ ผ ลผลิ ต และจั ด สํ ง ให๎ แ กํ ผู๎ บ ริ โ ภคที่ จ องไว๎ โดยถํ า ยรู ป รายงานความก๎ า วหน๎ า ในแตํ ล ะขั้ น
การเพาะปลู ก และหากผู๎ บ ริ โ ภคต๎ อ งการเดิ น ทางมาเ ยี่ ย มชมผลผลิ ต ก็ ส ามารถเช็ ค พิ กั ด พื้ น ที่ ก าร
เพาะปลู ก ได๎ จ ากเว็ บ ไซด์ แ ละแอปพลิ เ คชั่ น ของฟาร์ ม โตะ แตํ ใ นบางชนิ ด สิ น ค๎ า เกษตรกรอาจจะมี ก าร
นั ด ให๎ ผู๎ บ ริ โ ภคที่ จ องสิ น ค๎ า ไว๎ ไ ปรั บ ผลผลิ ต ที่ บ ริ เ วณพื้ น ที่ ก ารเพาะปลู ก โดยตรงเลยก็ ไ ด๎ เชํ น สตรอเบอ
รี่ อิ น ทรี ย์ จั ง หวั ด เชี ย งใหมํ
การเปิ ด โอกาสให๎ เ กษตรกรได๎ ตั้ ง ราคาขายผลผลิ ต ด๎ ว ยตั ว เอง เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ของการชํ ว ยแก๎ ไ ข
ปั ญ หาราคาผลผลิ ต ตกต่า รวมทั้ ง การที่ เ กษตรกรได๎ รั บ เงิ น คํ า ผลผลิ ต ลํ ว งหน๎ า ไปกํ อ นเพื่ อ ที่ จ ะไปใช๎ ใ น
การลงทุ น เพาะปลู ก ก็ จ ะมี สํ ว นชํ ว ยลดปั ญ หาภาระหนี้ สิ น ของเกษตรกร ระบบการซื้ อ ขายแบบนี้ จ ะทา
ให๎ เ กษตรกรได๎ พั ฒ นาตั ว เองและเรี ย นรู๎ ที่ จ ะพั ฒ นาศั ก ยภาพเพื่ อ สร๎ า งแบรนด์ ส ิ น ค๎ า ของตั ว เองใน
อนาคต สํ ว นผู ๎ บ ริ โ ภคก็ จ ะได๎ ค วามมั่ น ใจในคุ ณ ภาพสิ น ค๎ า ที ่ ส ดใหมํ เ พราะรํ ว มดู แ ลและเห็ น การ
เจริ ญ เติ บ โตไปจนถึ ง ได๎ ร ั บ ผลผลิ ต ฟาร์ ม โตะเชื่ อ วํ า การรั บ รู๎ และแลกเปลี ่ ย นประสบการณ์ ก าร
เพาะปลู ก ให๎ แ กํ กั น จะทาให๎ คุ ณ คํ า ผลผลิ ต ที่ ไ ด๎ รั บ เพิ่ ม สู ง ขึ้ น เพราะไมํ ใ ชํ แ คํ ร สชาติ ที่ อ รํ อ ยสดใหมํ แตํ
มั น คื อ มิ ต รภาพที่ สํ ง ผํ า นจากหั ว ใจของเกษตรกรถึ ง มื อ ผู๎ บ ริ โ ภค
ระบบตลาดกลางผํานเทคโนโลยีอ อนไลน์แ บบฟาร์ ม โตะนี้ จึ ง ไมํ เ พี ย งแตํ ส ามารถชํวยในการสร๎าง
สังคมที่แบํงปันและเกื้อกูลกันระหวํา งผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคเทํานั้น แตํ ยั ง เป็ น สํ ว นหนึ่ ง ที่ จ ะรํ ว มผลั ก ดั น และ
สร๎างโอกาสให๎กับเกษตรกรรายยํอย ตลอดจนการสร๎างตลาดรองรับเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคต
ฟาร์ ม โตะเริ่ ม จากการพั ฒ นาและเปิ ด ตั ว ชํ อ งทางซื้ อ ขายสิ น ค๎ า เกษตรบนเว็ บ ไซด์ ใ นปี 2560
ซึ่ ง “การร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ใหม่” ฟาร์มโตะ เริ่มจากการทาสื่อประชาสัมพันธ์เพจฟาร์ม
โตะ ด๎วยการทาวิดีโองํายๆ เพื่อบอกเลําวําจะทานาอินทรีย์ แล๎วเชิญชวนให๎คนเข๎ามารํวมเป็นเจ๎าของข๎าวในนา
ด๎วยกัน โฆษณาเพียงไมํนานผลตอบรับดีมาก มีคนมารํวมจองพื้นที่ 100 กวําคน และขายข๎าวได๎ 80% ของ
ผลผลิตทั้งหมด เป็นการทดสอบโมเดลธุรกิจของการรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิ ตที่มีคนซื้อของตั้งแตํยังไมํเห็ น
ผลผลิตวําเป็นจริงได๎ หลั ก จากนั้ น ฟาร์ ม โตะ จึ ง เริ่ ม ขยายความคิ ด โมเดลธุ ร กิ จ นี้ โดยเริ่ ม จากสมาชิ ก
เกษตรกรผู๎ ผ ลิ ต กลุํ ม slow food 10 คน แล๎วทาคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกฟาร์ม ได๎ผลการ
ตอบรับดีมาก มีผู๎บริโภคเข๎ามาจองผลผลิตและไปเยี่ยมชมฟาร์มถึงที่ ทาให๎โมเดลนี้เริ่มมีรูปธรรมที่เกษตรกร
เห็นวําทาให๎สาเร็จได๎ และเกษตรกรสมัครเข๎ามาเป็นสมาชิกของกลุํมเป็นจานวนมากนับพันราย
ปั จ จุ บั น (กุ ม ภาพั น ธ์ 2562) มี ส มาชิ ก เป็ น เกษตรกรผู๎ ผ ลิ ต กวํ า 1,000 ราย แตํ เ คลื่ อ นไหวอยูํ
ประมาณ 50% และมี ส มาชิ ก เป็ น ผู๎ ซื้ อ ผู๎ บ ริ โ ภคกวํ า 500 ราย ฟาร์ ม โตะให๎ ค วามสาคั ญ กั บ เกษตรกร
อิ น ทรี ย ์ แตํ ก็ ยั ง เปิ ด โอกาสให๎ เ กษตรกรที่ ผ ลิ ต สิ น ค๎ า ในระดั บ ปลอดภั ย ที่ กาลั ง ปรั บ ตั ว เข๎ า สู ํ เ กษตร
อิ น ทรี ย ์ ด๎ ว ย สิ น ค๎ า ที่ เ กษตรกรนามาขายใน ฟาร์ ม โตะมี ทั้ ง ข๎ า ว ผั ก ผลไม๎ และสิ น ค๎ า แปรรู ป ดั ง
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ตั ว อยํ า งในตารางที่ 11 รวมทั้ ง การจั ด บริ ก ารเป็ น ชุ ด ผั ก ออแกนิ ค ในรู ป แบบ Surprise box ที่
ประกอบด๎ ว ยชุ ด ผั ก สลั ด และผลไม๎ อิ น ทรี ย์ คุ ณ ภาพ สํ ง ตรงถึ ง ผู๎ บ ริ โ ภค ทั้ ง นี้ ผู๎ บ ริ โ ภคจะต๎ อ งชาระเงิ น
ลํ ว งหน๎ า เป็ น รายเดื อ น และมี ก ารจั ด สํ ง สิ น ค๎ า ให๎ สั ป ดาห์ ล ะ 1 ครั้ ง คล๎ า ยกั บ ตลาดระบบสมาชิ ก
ฟาร์ ม โตะยั ง เป็ น สื่ อ กลางจัดกิจกรรมเพื่อให๎ผู๎บริโภคได๎เยี่ยมชมฟาร์มและทากิจกรรมรํวมกับผู๎ผลิต
เชํน การใช๎ ชี วิ ต แบบพอเพี ย งกั บ สวนเกษตรอิ น ทรี ย์ กิ จ กรรมเรี ย นรู๎ วิ ถี ชี วิ ต แลกเปลี่ ย นประสบการณ์
กั บ ชาวปกาเกอญอ กิ จ กรรมทานาโยน กิ จ กรรมเกี่ ย วข๎ า ว เป็ น ต๎ น หรื อ ผู๎ บ ริ โ ภคก็ ส ามารถติ ด ตํ อ และ
ไปเยี่ ย มเยื อ นเกษตรกรที่ ต นเองจองสิ น ค๎ า ได๎ โ ดยตรง
ตารางที่ 11 สิ น ค๎ าและผลผลิ ต ของเกษตรกรบนฟาร์ มโตะ
กลุ่ ม สิ น ค้ า

ตั ว อย่ า ง

ข๎ า ว

ข๎ า วหอมนิ ล อิ น ทรี ย์ ข๎ า วหอมมะลิ แ ดงอิ น ทรี ย์ ข๎ า วหอมนิ ล ปลอดภั ย ฯลฯ

ผลไม๎

อโวกาโดออร์แกนิค ลูกพลับออร์แกนิค แตงโมอินทรีย์ มังคุดอินทรีย์ ข๎าวโพดอินทรีย์ สตรอ
เบอรี่อินทรีย์ ทุเรียนปลอดภัย ฯลฯ

ผั ก

ต๎ น หอมญี่ ปุ น อิ น ทรี ย์ ชุ ด ผั ก ออร์ แ กนิ ค

สิ น ค๎ า แปรรู ป

น้าผึ้ ง โพรงปุ า ชากล๎ ว ยหอมทองออร์ แ กนิ ค กาแฟออร์ แ กนิ ค เห็ ด สวรรค์ ป ลอดภั ย
ฯลฯ

ช่ อ งทางการตลาดของฟาร์ ม โตะ
นอกจากชํ อ งทางการทาตลาดสื่ อ กลางผํ า นเว็ ป ไซด์ แ ละแอพพลิ เ คชั่ น ให๎ กั บ ผู๎ บ ริ โ ภครายยํ อ ย
โดยตรงแล๎ ว ฟาร์ ม โตะได๎ ข ยายการตลาดเข๎ า สูํ ผู๎ ป ระกอบการซึ่ ง มี ค วามต๎ อ งการซื้ อ ผลผลิ ต ในปริ ม าณ
ที ่ ม ากกวํ า ตลา ดผู ๎ ป ระกอบกา รนี ้ เชํ น ร๎ า นอ าหาร ร๎ า นอา หาร โ รงแรม ภั ต ตาคาร ฯล ฯ
ผู๎ ป ระกอบการเหลํ า นี้ สํ ว นใหญํ ต๎ อ งการผลผลิ ต ระดั บ ปลอดภั ย ในราคาที่ ไ มํ สู ง กวํ า ราคาตลาดทั่ ว ไป
ปั จ จุ บั น ผู๎ ป ระกอบการที่ ซื้ อ สิ น ค๎ า ของฟาร์ ม โตะ ได๎ แ กํ ร๎ า นอาหารปิ้ ง ยํ า ง ร๎ า นอาหารญี่ ปุ น ซึ่ ง ตลาด
ผู๎ ป ระกอบการนี้ เ ป็ น เปู า หมายสาคั ญ ของฟาร์ ม โตะ เพราะจะทาให๎ เ กิ ด การหมุ น เวี ย นของเงิ น และ
รายได๎ ม ากขึ้ น
ถึ ง แม๎ ว ํ า ฟาร์ ม โตะจะทาหน๎ า ที ่ เ ป็ น คนกลางในการจั บ คูํ ซื ้ อ ขายผลผลิ ต ระหวํ า งผู ๎ ผ ลิ ต กั บ
ผู๎ บ ริ โ ภค แตํ ก็ ต๎ อ งเข๎ า ไปวางแผนการผลิ ต รํ ว มกั บ เกษตรกร เมื่อเกษตรกรติดตํอเข๎ารํวมโครงการ ก็ต๎องมี
การลงพื้น ที่เพื่อตรวจสอบแปลงและประมาณการณ์ผ ลผลิ ตเพื่อวางแผนยอดขาย โดยประเมินจากข๎อมูล
ผลผลิตย๎อนหลัง 3 ปี รวมถึงรํวมกันประเมินความเสี่ยงในกรณีที่เกษตรกรขายผลผลิตผํานฟาร์มโตะได๎น๎อย

290

กวํา 30% สาหรับตลาดผู๎ประกอบการก็ต๎องมีการจับคูํรํวมกับเกษตรกรเพื่อการวางแผนการผลิตและจัดการ
รอบปลูกให๎ได๎ปริมาณตามความต๎องการ ร๎านค๎า 1 ร๎าน อาจต๎องจับคูํกับเกษตรกร 5 ราย สํวนตลาดสํงออกมี
ความต๎องการผลผลิตผลไม๎ เชํน ทุเรียน ส๎ม แตํยังมีข๎อจากัดเพราะปริมาณผลผลิตยังไมํเพียงพอ
กลยุทธ์ทางการตลาด
กลยุ ท ธ์ที่ส าคัญทางการตลาดของฟาร์มโตะ ก็ คือ การใช๎เทคโนโลยีส มัยใหมํสื่ อ สารบนชํอ งทาง
แอพพลิเคชั่น ทาให๎เกษตรกรและผู๎บริโภค สามารถติดตํอกันได๎โดยตรง ในรูปแบบของการรํวมเป็นเจ๎าของ
ผลผลิต ทาให๎ผู๎บริโภคสามารถรู๎ถึงที่มาของผลผลิต ทั้งเกษตรกรผู๎ปลูก ฟาร์มที่ทาการผลิต ขั้นตอนและการ
เติบโตของผลผลิต รวมถึงการรํวมทางานหรือเยี่ยมเยือนฟาร์ม กํอให๎เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิต
นอกจากนี้ยังใช๎กลยุทธ์สร๎างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค๎า ผํานสัมพันธภาพระหวํางเกษตรกรกับ
ผู๎บริโภคผํานการเป็นเจ๎าของผลผลิตรํวมกัน การซื้อขายในลักษณะนี้ไมํได๎ขายแคํผลผลิตทางการเกษตร หรือ
การขายประสบการณ์รํวมปลูกหรือการทํองเที่ยวเชิงเกษตรอยํางเดียว แตํเป็นสร๎างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความเชื่อใจระหวํางผู๎บริโภคกับเกษตรกรผํานการซื้อขายสินค๎าลํวงหน๎า ซึ่งแตกตํางกับการเลือกซื้อสินค๎าใน
ร๎านกรีน ธุรกิจค๎าปลีก ฯลฯ ที่ผู๎บริโภคมักจะพิจารณาเลือกซื้อจากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ความสาเร็จและการพัฒนา
ฟาร์มโตะมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสร๎างชุมชนตลาดเกษตรอินทรีย์ สร๎างเครือขําย สร๎างการ
เชื่อมโยงเพื่อเพิ่มมูลคําสินค๎าเกษตร ทาให๎เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม มากกวําสร๎างตลาดออนไลน์ให๎ผู๎บริโภค
เข๎ามาซื้อเยอะๆ ฟาร์มโตะจึงใช๎เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในการสํงตํอมิ ตรภาพ สร๎างสายสัมพันธ์ ที่กํอให๎เกิด
สังคมแบํงปันระหวํางเกษตรกรและผู๎บริโภค
นอกจากนี้ยังให๎โอกาสสาหรับเกษตรกรรายยํอยซึ่งทาการเพาะปลูกอินทรีย์แบบวิถีพื้นบ๎านและไมํได๎
รั บ รองตรามาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย์ ก็ ส ามารถนาเสนอสิ นค๎า ผํ านตลาดแบบนี้สูํ ผู๎ บริโ ภคได๎ก ว๎างขวางขึ้ น
นอกจากการขายในตลาดท๎องถิ่นของตนเอง รวมถึงให๎โอกาสเกษตรกรที่กาลังคิดริเริ่มที่จะทาเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรกรที่อยูํในชํวงระยะเวลาปรับเปลี่ยนสูํเกษตรอินทรีย์ ก็เข๎ามารํวมขายสินค๎าในระดับปลอดภัยได๎ แตํ
การประชาสัมพันธ์จะจัดลาดับความสาคัญให๎สินค๎าจากเกษตรอินทรีย์เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่ได๎รับตรารับรองมาตรฐาน
ฟาร์มโตะไมํได๎เป็นเพียงแคํตลาดหรือพื้นที่ในการค๎าขายสินค๎า แตํเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะให๎เกษตรกร
สามารถเข๎ามาใช๎ เพื่อให๎ ส ามารถขายผลผลิ ตได๎อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร๎างแบรนดดิ้งให๎ แกํ
เกษตรกรแตํละคนด๎วย เครื่องมือแบบออนไลน์นี้จะทาให๎มีคนรู๎จัก เกษตรกรที่เข๎ามารํวมขายผลผลิตขยายวง
กว๎างขวางมากขึ้น เมื่อแบรนด์ติดตลาดแล๎ว เวลาเกษตรกรไปออกงานแสดงสินค๎าตํางๆ ก็จะมีแฟนคลับมาตาม
ซื้อสินค๎า กระบวนการเหลํานี้แหละที่จะทาให๎เกษตรกรอยูํได๎อยํางความยั่งยืน”
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บทที่ 7
7. บทสรุ ป และข้ อ เสนอแนะ
7.1

บทสรุ ป
โอกาสทางตลาดของสิ น ค๎ า เกษตรอิ น ทรี ย์ ยั ง มี อ ยูํ ม าก เนื่ อ งจากยั ง มี ก ารขยายตั ว เพิ่ ม ขึ้ น ของ

พื้ น ที่ แ ละผู๎ ป ลู ก ตลอดจนความตื่ น ตั ว ของผู๎ บ ริ โ ภคที่ ยั ง เพิ่ ม สู ง ขึ้ น โดยการรั บ รองมาตรฐานเกษตร
อิ น ทรี ย ์ จ ะมี ผ ลตํ อ การทาตลาดที่ ห ลากหลายทั้ ง ในระดั บ ประเทศและตํ า งประเทศ สาหรั บ ตลาด
อิ น ทรี ย์ ท๎ อ งถิ่ น นั้ น สามารถใช๎ ม าตรฐานด๎ ว ยระบบชุ ม ชนรั บ รอง (PGS) ได๎
นโยบายและการสํ ง เสริ ม ตลาดอิ น ทรี ย์ ที่ ผํ า นมาของรั ฐ เป็ น เพี ย งสํ ว นหนึ่ ง ของยุ ท ธศาสตร์ ก าร
สํ ง เสริ ม เกษตรอิ น ทรี ย์ ร ะดั บ ชาติ โดยมี ก ระทรวงพาณิ ช ย์ เ ป็ น กลไกแล ะหนํ ว ยงานหลั ก ที่ รั บ ผิ ด ชอบ
ด๎ า นการตลาด ซึ่ ง ที่ ผํ า นมาการสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น ตลาดอิ น ทรี ย์ ข องรั ฐ เน๎ น ตลาดสํ ง ออกเป็ น หลั ก
การสนั บ สนุ น จึ ง ไปสู ํ ผู ๎ ป ระกอบการที ่ ม ี ข นาดใหญํ ม ากกวํ า ชาวนาหรื อ เกษตรกรรายยํ อ ย จาก
การศึ ก ษาของ เนตรดาว (2554) 151 โดยศึ ก ษาการรวมกลุํ ม ของชาวนาในพื้ น ที่ ตาบลนาสวรรค์ อาเภอ
เขมราฐ จั ง หวั ด อุ บ ลราชธานี ระหวํ า งปี 2550-2552 เพื่ อ ปลู ก ข๎ า วอิ น ทรี ย์ สํ งออกภายใต๎ โ ครงการของ
รั ฐ พบวํ า ชาวนารายยํ อ ย (ที่ ดิ น น๎ อ ยกวํ า 15 ไรํ ) ชาวนาขนาดกลาง (ที่ ดิ น 16 -30 ไรํ ) ชาวนาขนาด
ใหญํ (ที่ ดิ น มากกวํ า 30 ไรํ ขึ้ น ไป) พบวํ า ชาวนาขนาดใหญํ แ ละขนาดกลางจั ด เป็ น กลุํ ม คนที่ ไ ด๎ เ ปรี ย บ
ในการทานาอิ น ทรี ย์ ม ากกวํ า ชาวนารายยํ อ ย เพราะมี ศั ก ยภาพในการเข๎ า ถึ ง ที่ ดิ น ทุ น และแรงงาน
มากกวํ า และยั ง มี ค วามยื ด หยุํ น ในการสร๎ า งกลยุ ท ธ์ ใ นการดารงชี วิ ต อยํ า งหลากหลายมากกวํ า ด๎ ว ย
โดยที่ ช าวนารายยํ อ ยมี ค วามเสี่ ย งสู ง ที่ จ ะขาดทุ น ในการทานาอิ น ทรี ย์ แ ละถู ก เบี ย ดขั บ ออกจากระบบ
เกษตรอิ น ทรี ย์ เพราะต๎ อ งไปเชํ า นาเพื่ อ ทานาปุ า กึ่ ง เคมี สาหรั บ เงื่ อ นไขในการเข๎ า รํ ว มโครงการข๎ า ว
อิ น ทรี ย์ ที่ รั ฐ สนั บ สนุ น ในระยะปั จ จุ บั น (พ.ศ. 2560-2564) เกษตรกรต๎ อ งรวมตั ว กั น 5 ราย ให๎ มี พื้ น ที่
การผลิ ต ไมํ น๎ อ ยกวํ า 100 ไรํ จึ ง จะสามารถได๎ รั บ การอุ ด หนุ น จากรั ฐ ได๎ เงื่ อ นไขดั ง กลํ า วนี้ ย ากที่ จ ะให๎
ชาวนารายยํ อ ยที่ มี ที่ ดิ น น๎ อ ยกวํ า 15 ไรํ สามารถรวมกลุํ ม เข๎ า รํ ว มได๎
จากกรณี ศึ ก ษาตลาดอิ น ทรี ย์ ทั้ ง 3 กรณี สรุ ป ผลดังตารางที่ 12 ทั้งนี้ผู๎ประสานงานตลาด และ
ระยะเวลาที่เริ่มทาตลาด จะสํงผลตํอพัฒนาการชํองทางการตลาด การวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด
ตลอดจนชํองทางและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงระดับการรับรองของตรามาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ก็จะมีผล
ตํอตลาด หากวําได๎รับตรามาตรฐานสากล ก็จะสามารถขายสินค๎าสํงออกสูํตลาดได๎กว๎างขวางและหลากหลาย
กวํา นอกจากนี้การศึกษาพบวําการพัฒนาตลาดอินทรี ย์จากทั้ง 3 กรณีศึกษา ที่เป็นเกษตรกรรายยํอยแทบจะ
ไมํได๎รับ การสนับ สนุน จากนโยบายของรัฐ แตํเป็นการพยายามที่จะพัฒนากันเองด๎วยเปูาหมายที่จะสังคม
เนตรดาว เถาถวิล (2554) เฮ็ดอยู่ แต่ บ่พอกิน คาถามว่าด้ วยการพึง่ ตนเองของชาวนาเกษตรอินทรีย์ในยุคโลกาภิวฒ
ั น์และการพัฒนา
วารสารสังคมวิทยามานุษยวิทยา 30(2) กรกฎาคม-ธันวาคม
151
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อาหารที่ปลอดภัย และโลกที่ป ลอดภัย ในขณะที่นโยบายการสนับสนุนตลาดอินทรีย์ของรัฐยังพุํงเปูาไปที่
เกษตรกรอินทรีย์รายใหญํเพื่อสํงออก
7.2 ข้ อ เสนอแนะ
1) นโยบายของรั ฐ เรื่ อ งการสํ ง เสริ ม และสนั บ สนุ น เกษตรอิ น ทรี ย์ แ ละตลาดอิ น ทรี ย์ ควรมี
ความชั ด เจนมากกวํ า เป็ น เพี ย งแคํ ติ่ ง ของระบบเกษตรแบบเคมี และรั ฐ ควรในโยบายที่ เ ข๎ ม งวดกั บ การ
ใช๎ ส ารเคมี ท างการเกษตร โดยเฉพาะการเก็ บ ภาษี ส ารเคมี การขึ้ น ทะเบี ย น และการ จั ด การสารเคมี
แบบครบวงจร
2) รั ฐ ต๎ อ งมี น โยบายและกฎหมายที่ ช ั ด เจนในการคุ๎ ม ครองพื้ น ที่ ผ ลิ ต อาหารของประเทศ
โดยเฉพาะพื้ น ที่ เ กษตรอิ น ทรี ย์ ที่ เ ป็ น แหลํ ง ผลิ ต อาหารปลอดภั ย ให๎ กั บ สั ง คมโลก และหยุ ด ทบทวน
นโยบายการพั ฒ นาอุ ต สาหกรรมที่ จ ะทาลายพื้ น ที่ เ หลํ า นี้
3) รั ฐ ควรให๎ ค วามสาคั ญ กั บ การอุ ด หนุ น และสนั บ สนุ น เกษตรกรและชาวนารายยํ อ ยที่ ทา
เกษตรอิ น ทรี ย์ แ บบครบวงจรตั้ ง แตํ ก ารผลิ ต จนไปถึ ง การตลาด โดยให๎ ก ลุํ ม เกษตรกรรายยํ อ ยหรื อ
วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชนที่ ทาการตลาดสามารถเข๎ า ถึ ง แหลํ ง สิ น เชื่ อ ดอกเบี้ ย ต่าโดยรั ฐ ชดเชยอั ต ราดอกเบี้ ย
มากกวํ า การสนั บ สนุ น และอุ ด หนุ น บริ ษั ท เอกชน โรงสี แ ละผู๎ สํ ง ออกรายใหญํ
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ตารางที่ 12 เปรี ย บเทีย บกรณี ศึ ก ษาตลาดอิ น ทรี ย์
ตลาดอิ น ทรี ย์

ผู้ ป ระสาน
งานตลาด

ปี พ.ศ.
เริ่ ม ตลาด

การจั ด การ
ผลผลิ ต

การวางแผน
การตลาด

มาตรฐาน
สิ น ค้ า

ช่ อ งทาง
ตลาด

กลยุ ท ธ์
การตลาด

วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน
กลุํ ม เกษตร
อิ น ทรี ย์ อูํ ท อง
จั ง หวั ด
สุ พ รรณบุ รี

เกษตรกร
รายยํ อ ย

2553

รั บ ซื้ อ
ผลผลิ ต
จากเกษตรกร

เติ บ โตตาม
ธรรมชาติ

ชุ ม ชน
รั บ รอง (PGS)

ตลาดเขี ย ว
ตลาดผู๎ ป ระกอบการ
ตลาดท๎ อ งถิ่ น
ตลาดขายตรง

พั น ธุ์ ข๎ า วพื้ น บ๎ า นที่
หลากหลาย

เกษตรอิ น ทรี ย์
สนามไชยเขต
จั ง หวั ด
ฉะเชิ ง เทรา

นั ก พั ฒ นา
เอกชน

2544

ระบบกลุํม
สมาชิกต๎องมีพืช
ปลูกไมํน๎อยกวํา
15 ชนิด แล๎ว
นามารวมกัน
ขาย

ระบบกลุํม
สากล เชํ น
วางแผนการผลิต
IFOAM
รํวมกับการวางแผน สหภาพยุ โ รป
การตลาด
ญี่ ปุ น แคนาดา
ฯ

ตลาดสํ ง ออก
ตลาดผู๎ ป ระกอบการ
ร๎ า นกรี น ตลาดเขี ย ว
ตลาดท๎ อ งถิ่ น ตลาดหน๎ า
ฟาร์ ม ตลาดระบบสมาชิ ก

การผลิตพืชพันธุ์ที่
หลากหลายครบรอบตลอด
ปี การรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ระดับสากล

2560

ประเมิน
คาดการณ์
ผลผลิตรํวมกับ
เกษตรกร

เริ่มวางแผนการ
ผลิตรํวมกับตลาด
ผู๎ประกอบการ

ตลาดขายตรง
ตลาดระบบสมาชิ ก
ตลาดผู๎ ป ระกอบการ

เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์

ฟาร์ ม โตะ
(ตลาด
อิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ )

คนรุํ น ใหมํ
Young
smart
farmer

อิ น ทรี ย์
ปลอดภั ย

การรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิต

