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ค ำน ำ 

 งานวิจยัเร่ืองสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง: กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา สุพรรณบุรี 
และชยันาท มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษารวบรวมองคค์วามรู้และสถานการณ์ของการท านา
เช่าในภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาเง่ือนไขและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  านาเช่า และ 3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์โอกาสในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้  านาเช่าไปสู่การผลิตท่ีย ัง่ยืน โดยงานวิจยัช้ินน้ีมีขอบเขต
การศึกษา 1) สภาพและลกัษณะการท านาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง 2) ปัญหาและอุปสรรคของชาวนาท่ีท านาเช่า
ในพื้นท่ีภาคกลาง และ 3) รูปแบบการปรับตวัของชาวนาท่ีท านาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง  
 งานวิจยัช้ินน้ีท าการเก็บขอ้มูลจากการเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
และวิถีการเพาะปลูกแบบตลาดเขม้ขน้เพื่อจดัท ากรอบการวิเคราะห์ และการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการ
จดัท าแบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีท านาเช่าในพื้นท่ี
จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยุธยา และ สุพรรณบุรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วท่ีส าคญัของประเทศและมีการ
ท านาเช่าอยา่งกวา้งขวาง การสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุมตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงไปยงัชาวนาท่ีท านาเช่า ทั้งน้ี
ผูว้จิยัพยายามกระจายกลุ่มตวัอยา่งปริมาณการท านาเช่าจากจ านวนการเข่าท่ีนานอ้ยไปยงัจ านวนการเช่าท่ีนา
มาก ในส่วนของการวเิคราะห์ งานวิจยัช้ินน้ีผสมผสานเทคนิคการวิเคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ การวเิคราะห์ดว้ย
สถิติพรรณนา (การวดัตดัขวาง) และสถิติอนุมาน (T-Test) เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและ
ลกัษณะของความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงกฎหมายและโครงการของภาครัฐ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ชาวนาท่ีท านาเช่ายงัไม่ทราบกฎหมายและโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมากนกั
ท าให้เกิดปัญหาความเหล่ือมล ้าในโอกาสการเขา้ถึงโรงการของรัฐบาลและการเสียสิทธิในการไดรั้บความ
คุม้ครองตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เช่น สิทธิในการไดรั้บการลดค่าเช่า
หากประสบภยัธรรมชาติจนไม่ไดผ้ลผลิตตามท่ีตกลงไวก้บัเจา้ของท่ีดิน เป็นตน้ ในส่วนของปัญหาของ
ชาวนาท่ีท านาเช่า ปัญหาหลกัคือปัญหาหน้ีสินทั้งหน้ีสินจากการลงทุนในการเพาะปลูกและหน้ีสินนอกภาค
การเกษตร ท าให้ชาวนามีหน้ีสินจนไม่สามารถจ่ายเงินตน้ได้และต้องท านาเช่าอย่างเขม้ขน้โดยปลูกใน
ปริมาณมากและพยายามเช่าท่ีนาเพิ่มข้ึน ชาวนาไม่มีอ านาจในการต่อรองในการเช่านาตอ้งยอมรับเง่ือนไข
ของเจา้ของท่ีนา ชาวนาบางส่วนไม่สามารถเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐไดท้  าให้ขาดโอกาสในการ
ปรับตวั  
 อย่างไรก็ตาม ชาวนาท่ีท านาเช่าพยายามปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาของตนเอง รูปแบบการปรับตวัมี
ตั้งแต่การจดัตั้งกลุ่มเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ การเร่ิมท าการเพาะปลูกขา้วปลอด
สารเคมีและขา้วอินทรีย ์การท ายาปราบศตัรูพืชและปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดตน้ทุนการเพาะปลูก เป็นตน้  
 งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาขา้วเปลือกโดยมีมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อลดปัญหาราคาขา้วเปลือกตกต ่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดข้องชาวนา ลดระดบัความเหล่ือมล ้าในการ
เขา้ถึงโครงการของภาครัฐโดยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชาวนาในขั้นตอนการน านโยบายไปปฏิบติัใน
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พื้นท่ีเพื่อตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา การสนบัสนุนการท าเกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงัและ
ครบวงจรการผลิตและการตลาดเพื่อให้ชาวนาสามารถขายผลผลิตของตนเองไดแ้น่นอน การสนบัสนุนการ
ปรับตวัของชาวนาท่ีท านาเช่าอย่างจริงจงั เช่น การให้ทุนสนับสนุนการพฒันายาปราบศตัรูพืชและปุ๋ย
ชีวภาพ การจดัหาตลาดขา้วอินทรียท่ี์แน่นอนใหช้าวนา  
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ขา้วเป็นพืชอาหารหลกัของสังคมไทยมายาวนานและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีท ารายได้เขา้ประเทศมา

อยา่งต่อเน่ืองจนท าให้ไทยเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วหลกัของตลาดโลกและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ขา้วยงัเป็น

บ่อเกิดของวฒันธรรมไทยในหลาย ๆ ด้าน จนประเทศไทยสามารถน ามาเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจ านวนมาก ดงันั้นชาวนาเพาะปลูกขา้วซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรท่ีมี

ความส าคญัต่อสังคมไทยในฐานะผูผ้ลิตอาหารท่ีส าคญัและเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

สังคมไทยควรจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี  

อยา่งไรก็ตาม ชาวนากลบักลายเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหาหลายประการไม่วา่จะเป็นปัญหา

ราคาผลผลิตตกต ่า ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน  ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในการขาย

ผลผลิต และปัญหาการเขา้ไมถึ่งการช่วยเหลือของโครงการภาครัฐ ท าใหช้าวนาหลายกลุ่มเดือดร้อน หน่ึงใน

กลุ่มชาวนาท่ีไดรั้บความเดือดร้อนมากท่ีสุดกลุ่มชาวนาผูเ้ช่านาซ่ึงไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดิน

ท ากินในจ านวนน้อยและตอ้งเช่าท่ีนาผูอ่ื้นท านา ชาวนาผูเ้ช่านาประสบปัญหาและความยากล าบากในการ

เพาะปลูกและการขายผลผลิต นอกจากน้ี กลุ่มชาวนาผูเ้ช่านายงัเจอปัญหาความเหล่ือมล ้าในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การเขา้ไม่ถึงทุนการเพาะปลูก การเขา้ไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบในดา้นการ

เพาะปลูกและการขายผลผลิต จนท าให้กลุ่มชาวนาผูเ้ช่านาประสบกบัความยากล าบากในการปรับตวัหรือ

กลายเป็น “กลุ่มเปราะบาง (Precarious Group)” ในภาคการเกษตร 

ปัญหาเร่ืองท่ีดินท ากินของเกษตรกรนั้ นมีความสลับซับซ้อน เก่ียวพนักับหลายปัจจยั ทั้ งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ซ่ึงการรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของเกษตรกรผูท้  านาเช่า เง่ือนไข

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนโอกาสในการปรับตวัของเกษตรกร  เพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนันั้นมีความ

จ าเป็น  ส าหรับการพฒันานโยบายท่ีน าไปสู่การแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2 วตัถุประสงค์กำรวจิัย 

1) ศึกษาและอธิบายสถานการณ์ของการท านาเช่าในภาคกลาง  

2) ศึกษาและอธิบายเง่ือนไขและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  านาเช่า  

3) วเิคราะห์โอกาสในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้  านาเช่าไปสู่การผลิตท่ีย ัง่ยนื  

4) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนบัสนุนให้ชาวนาผูเ้ช่านาไดมี้โอกาสในการปรับตวัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ในอนาคต 
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1.3 ค ำถำมกำรวจิัย 
1) สถานการณ์การท านาเช่าในเขตภาคกลางมีลกัษณะอยา่งไร? 
2) ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  านาเช่าท่ีน าไปสู่ความเหล่ือมล ้าระหวา่งเกษตรกรผูท้  านาเช่ากบั
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ? 
3) ความพยายามในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้  านาเช่าในภาคกลางมีลกัษณะอยา่งไร? 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูท้  านาเช่า ใน 3 จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ได้แก่ จงัหวดั

สุพรรณบุรี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัชัยนาท (ดูรายละเอียดบทท่ี 4) ในส่วนของขอบเขต

การศึกษา ผูว้ิจยัท าการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านาเช่าเพื่อก าหนดกรอบการวิเคราะห์

โดยใช ้3 แนวคิด (ดูรายละเอียดบทท่ี 2) ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความล าเอียงต่อเขต

เมือง (Urban Bias) ซ่ึงอธิบายผลกระทบทางลบของการก าหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิงเด่ียว

เพื่อการพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ ท าให้ชาวนาชาวนาตอ้งพึ่งพาการช่วยเหลือของรัฐและท าให้เกิดภาวะความ

เหล่ือมล ้ าในกระบวนการผลิต  2) แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ซ่ึงเป็นรากฐานความคิดท่ีส าคญั

ต่อการก าหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิงเด่ียวเพื่อการพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ นอกจากน้ี ผูว้ิจยั

ส ารวจลักษณะการก าหนดนโยบายข้าวของไทยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าใน

กระบวนการผลิตขา้วของไทยอีกดว้ย (ดูรายละเอียดบทท่ี 2) 

เม่ือผูว้ิจยัไดก้รอบการวิเคราะห์แลว้ ผูว้ิจยัท าการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล 3 แบบ 

(ดูรายละเอียดบทท่ี 4) 

- ผูว้จิยัท  าการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Individual Interviews)  

- สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัเกษตรกรท่ีท านาเช่าเป็นหลกั ชาวนาท่ีมีการปรับตวั 

และเจา้ของท่ีนา  

- ท าการเก็บขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างด้วยการใช้แบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง จาก

ระดบัการถือครองนาเช่า เป็นเกณฑห์ลกัการใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อ

ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในดา้นขอบเขตของระยะเวลา ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมท าการวิจยัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม  

2562 ตารางท่ี 1.1 แสดงกรอบระยะเวลาการท าการศึกษา 
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ตำรำงที ่1.1: กรอบระยะเวลำกำรศึกษำ 9 เดือน  
กจิกรรม ระยะเวลำ 

1. ก าหนดกรอบการศึกษา และประเด็นการเก็บขอ้มูล กรกฎาคม 2561 

2. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สิงหาคม  2561 

3. การเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี และเขียนรายงานการวจิยั สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 

4. การน าเสนอความกา้วหนา้งานวจิยั  ธนัวาคม 2561 

5. การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมและเขียนรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ มกราคม 2562 

6. ส่งร่างรายงานวจิยั กุมภาพนัธ์ 2562 

7. การน าเสนอผลการศึกษา มีนาคม 2562 

 

1.5 ผลทีค่ำดว่ำจะได้รับ 

1) ขอ้มูลสถานการณ์การท านาเช่าท่ีเป็นปัจจุบนัทั้งในระดบัภาพรวมและระดบัพื้นท่ี 

2) ขอ้มูลเง่ือนไข ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้  านาเช่า และโอกาสในการปรับตวั เพื่อความย ัง่ยนืของ

การผลิต 

3) ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืทางการผลิตของเกษตรกรผูท้  านาเช่า 
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บทที ่2 

ส ำรวจทฤษฎกีำรพึง่พำ นโยบำยข้ำวของไทย และงำนวจิยัด้ำนกำรเปลีย่นแปลงวถิกีำร
เพำะปลูก 

2.1 บทน ำ 

การพฒันาและส่งเสริมขา้วของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

โดยการก าหนดนโยบายขา้วของไทยมีลกัษณะบนลงล่าง (Top-Down) ซ่ึงรัฐส่วนกลางก าหนดนโยบายผา่น

หน่วยงานราชการดา้นการเกษตรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชนบท ในขณะท่ีชาวนาไม่

ค่อยมีบทบาทในกระบวนการก าหนดนโยบายมากนกั รัฐพยายามส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีทางการเกษตร

มากข้ึนซ่ึงท าให้ชาวนามีภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากข้ึน นอกจากน้ี รัฐยงัเน้นการด าเนินนโยบาย

อุดหนุนระยะสั้น (Short-Term Subsidy) โดยให้เงินสดแก่ชาวนาเฉพาะฤดูกาลเพาะปลูก (จามะรี เชียงทอง, 

2560; Laiprakobsup, 2014) ท าให้ชาวนาพึ่งพาการช่วยเหลือของรัฐในด้านการเพาะปลูก (ขวญัตา เบ็ญจะ

ขนัธ์ และคณะ, 2557) และเกิดภาวะความเหล่ือมล ้ าเชิงนโยบาย (Policy Inequality) โดยชาวนาท่ีมีรายได้

นอ้ย เช่น ชาวนาท่ีท านาเช่า มีแนวโน้มจะเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐไดย้ากกวา่ชาวนาท่ีมีฐานะดีกว่า

หรือเจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก เช่น เจา้ของท่ีดิน (Laiprakobsup, 2017) การก าหนดนโยบายขา้วของไทยจึง

ท าใหเ้กิดสภาวะความเหล่ือมล ้าในการผลิตและเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมีการเพาะปลูกขา้วเป็น

พืชเชิงเด่ียวอยา่งเขม้ขน้ เช่น พื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง จึงจ าเป็นท่ีจะตอ้งวเิคราะห์แนวคิดท่ีเป็นตน้ตอของการ

ก าหนดนโยบายขา้วของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

บทท่ี 2 มีวตัถุประสงคใ์นการส ารวจแนวคิดท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อชาวนาท่ีท า

นาเช่าและปัญหาความเหล่ือมล ้ าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตข้าวของไทย แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-

Liberalism) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความล าเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) และแนวคิดเสรี

นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ท่ีผูว้ิจยัน ามาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาของการท านาเช่าเพราะตน้ตอของปัญหา

ความเหล่ือมล ้าในการท านาเช่า (โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคกลาง) ซ่ึงผลกัดนัให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว

เพื่อป้อนผลผลิตทางการเกษตรเขา้สู่ตลาดการบริโภคและอุตสาหกรรม  

นโยบายการเกษตรในลกัษณะดงักล่าวมุ่งหวงัวา่การผลิตในปริมาณมากจะท าให้เกษตรกรมีรายได้

สูงข้ึน การก าหนดนโยบายขา้วก็ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดความทนัสมยัใหม่และเสรีนิยมใหม่เช่นกนัโดยให้

ชาวนาเพาะปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพต ่าในปริมาณมาก อยา่งไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวกลบัส่งผลกระทบ

ดา้นลบต่อเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ เช่น ท าใหช้าวนามีหน้ีส้ินมากข้ึนจากการเพาะปลูก หรือท าให้ชาวนาตอ้ง

พึ่งพารัฐในการเพาะปลูก นอกจากน้ี บทท่ี 2 ยงัส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของชาวนา

ไทยในดา้นวถีิการเพาะปลูกซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดการจากวถีิการเพาะปลูกเชิงพาณิชยท่ี์
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เนน้การปลูกพืชเชิงเด่ียวอยา่งเขม้ขน้ ส่วนท่ี 2.2 ส ารวจแนวคิดการพึ่งพาและความล าเอียงต่อเขตเมือง ส่วน

ท่ี 2.3 ส ารวจแนวคิดเสรีนิยมใหม่ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมเชิงพาณิชย์ท่ีเน้นการ

เพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่างเขม้ขน้ ส่วนท่ี 2.4 ส ารวจวิวฒันาการของการก าหนดนโยบายการเกษตรของ

ประเทศก าลงัพฒันาและนโยบายขา้วของไทยตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึง รัฐบาลคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วนท่ี 2.5 ส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกขา้วของ

ชาวนาไทย และส่วนท่ี 2.6 สรุปบทท่ี 2 

2.2 กำรควบคุมภำคกำรเกษตร: ทฤษฎีกำรพึ่งพำ (Dependency Theory) และควำมล ำเอยีงเขต
เมอืง (Urban Bias)1  

ทฤษฎีการพึ่งพาและทฤษฎีความล าเอียงเขตเมืองอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง เศรษฐกิจและ
การเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 โดยเฉพาะในประเทศก าลงัพฒันา การเกษตรมีบทบาทท่ีเป็นรองใน
ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการเกษตร ผูน้ าทางการเมืองและเศรษฐกิจควบคุมภาค
การเกษตรอยา่งเตม็ท่ีเพื่อดึงทรัพยากรออกจากการเกษตรซ่ึงรวมทั้งขา้วและชาวนา 

ทฤษฎีการพ่ึงพาอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการเกษตรในประเทศก าลัง

พฒันาในลกัษณะท่ีทั้งสามส่วยมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะพึ่งพาท่ีไม่เท่าเทียมกนั (Evans, 1979) เกษตรกรตอ้ง

พึ่งพารัฐและอุตสาหกรรมในการขายสินคา้ของตน ในขณะท่ีรัฐและอุตสาหกรรมพึ่งพาเกษตรกรในแง่ของ

สินคา้เกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกสินคา้เกษตรสู่ตลาดโลก 

รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันามกัจะแทรกแซงสินคา้เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะสินคา้เกษตรมีผลกระทบต่อ

ประเทศและประชาชนทั้งในแง่ของการเป็นรายไดข้องประเทศและการบริโภคของประชาชน เหตุผลหลกัใน

การแทรกแซงของรัฐบาลในประเทศก าลังพัฒนาต่อภาคการเกษตรคือการโยกยา้ยทรัพยากร (Resource 

Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนหรือการโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการผลิตอ่ืน

เพื่อการอุดหนุนภาคการเกษตรในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยเป็นไปเพื่อการสร้าง

อรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตร

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ดัท านโยบาย (Policy Makers) เช่ือว่าการกระตุน้ภาคอุตสาหกรรมจะน าไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วและให้มูลค่ามากกวา่ ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยทรัพยากร

เป็นไปเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับผูน้ าทางการเมือง กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาค

การเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรบางส่วนเพราะผูน้ าทางการเมืองตอ้งการตอบแทนการ

สนบัสนุนของเครือข่ายทางการเมืองท่ีสนบัสนุนและมีพลงัอ านาจทางการเมืองสูง 

การก าหนดนโยบายการเกษตรในมุมมองของทฤษฎีพึ่งพาจึงลกัษณะท่ีควบคุมกระบวนการผลิตและ

การเพาะปลูก กล่าวคือ รัฐบาลส่งเสริมการเพาะปลูกพืชบางประเภทท่ีเป็นท่ีตอ้งการของอุตสาหกรรมและ
                                                           
1 ส่วนหน่ึงของเน้ือหาในส่วนท่ี 2.2 มาจาก ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2556) 
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ตอบสนองความตอ้งการตลาดโลกมากกวา่ชพืชประเภทอ่ืน ๆ และนโยบายการควบคุมราคาสินคา้เกษตรให้อยู่

ในระดับต ่ากว่าราคาตลาด (Krueger, 1991) เพื่อให้ผูบ้ริโภคหลกัคือ อุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคในเขตเมือง

สามารถซ้ือหาสินคา้เกษตรในราคาถูกไดแ้ละท าให้สินคา้เกษตรของประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกซ่ึง

คล้ายคลึงกับทฤษฎีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Advantage) (Lin, 2009) ซ่ึ งรัฐและ

อุตสาหกรรมต้องการให้สินค้าส่งออก (รวมทั้งสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออก เช่น ข้าว) มีราคาต ่าเพื่อจูงใจผู ้

น าเขา้ในตลาดโลก ตวัอย่างท่ีชัดเจนคือนโยบายราคาขา้วของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 ราคาขา้วของ

ไทยต ่ากวา่ราคาขา้วของคู่แข่งท่ีส าคญั เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย เน่ืองจากรัฐบาลไทยใช้นโยบายการเก็บภาษี

ขา้วส่งออกเพื่อท าให้ราคาขา้วของไทยต ่ากว่าราคาขา้วของคู่แข่งในตลาดโลก (Siamwalla & Setboonsarng, 

1991) รัฐบาลเวียดนามก็ก าหนดราคาขา้วของตนเองให้ต ่ากวา่ราคาขา้วของประเทศคู่แข่ง เช่น ไทยหรืออินเดีย 

ตั้งแต่ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั 

 นอกจากทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎีความล าเอียงต่อเขตเมืองพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง 

เศรษฐกิจและการเกษตรผา่นมุมมองความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเมืองกบัชนบท  Lipton (1977) 

ช้ีให้เห็นวา่กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศก าลงัพฒันามีลกัษณะท่ีล าเอียงไปยงั

ผูค้นท่ีอยูใ่นเขตเมืองและอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดงักล่าวเนน้การกระจายทรัพยากรไปสู่เขตเมืองและ

อุตสาหกรรมมากกว่าชนบทและการเกษตร ทฤษฎีความล าเอียงต่อเขตเมืองพยายามตอบโต้การอธิบาย

กระบวนการพฒันาของสองสายแนวคิดหลกัในการอธิบายปรากฏการณ์การพฒันาในประเทศก าลงัพฒันา 

กล่าวคือ แนวคิดความเป็นสมยัใหม่ (Modernization) ซ่ึงเช่ือวา่หากประเทศก าลงัพฒันาตอ้งการความมัน่คง

ทางการเมืองและสังคม รัฐบาลจ าเป็นท่ีจะตอ้งระดมทรัพยากรทุกอยา่งเพื่อสร้างความทนัสมยัใหก้บัประเทศ 

ความทนัสมยัในท่ีน้ีหมายถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งรายไดป้ระชาชาติ

ท่ีอยู่ในระดับสูง นักวิชาการตะวนัตกมองว่าการสร้างความทันสมัยมีระดับขั้นไม่สามารถท่ีจะประสบ

ความส าเร็จไดภ้ายในเร็ววนั (Rustow, 1990) อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันาควรมีบทบาทใน

การกระตุน้ให้เกิดกระบวนการท่ีน าไปสู่ความทนัสมยั ไดแ้ก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน 

อ่างเก็บน ้ า โรงไฟฟ้า เพื่อกระตุน้การพฒันาและรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จะเห็นได้

วา่แนวคิดความเป็นสมยัใหม่จะเน้นบทบาทของรัฐเป็นอย่างมาก กล่าวคือ จะให้รัฐบาลเขา้มาเป็นผูน้ าใน

การก าหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ ลกัษณะเช่นน้ีอาจมองไดว้า่นกัคิดสายการสร้างความ

ทนัสมยัสนบัสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในภาคการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งภาคการเกษตรดว้ย 

 

แนวคิดความล าเอียงต่อเขตเมืองเป็นผลผลิตของแนวคิดสายมาร์กซิสต์ (Marxist) ซ่ึงเช่ือว่าการ

พฒันาเศรษฐกิจในประเทศโลกท่ีสามเป็นผลพวงจากการต่อสู้ระหวา่งกลุ่มชนชั้นน าซ่ึงหมายถึงกลุ่มทุนและ

กลุ่มชนชั้นแรงงานและเกษตรกร และแนวคิดสายการพึ่ งพา (Dependency) ซ่ึงเช่ือว่าในระบบเศรษฐกิจ
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ระหวา่งประเทศ ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกนัโดยประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงเป็น

กลุ่มแกน (Core) ของการพฒันาเศรษฐกิจจะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มแรงงานและเกษตรกร

ในเขตชนบทในประเทศก าลงัพฒันาจะไดรั้บประโยชน์น้อยท่ีสุด นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี

จากประเทศกลุ่มแกนอีกดว้ย 

แง่มุมในเร่ืองบทบาทของรัฐของแนวคิดการสร้างความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐศาสตร์

สายเคนส์ (Keynesian Economics) ซ่ึงตอ้งการให้รัฐเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือเชิง

อุดหนุนประชาชนผา่นโครงการสวสัดิการสังคม (Lin, 2009) แนวคิดของเคนส์เช่ือวา่บทบาทของรัฐจะมีส่วน

ช่วยให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจในฐานะท่ีรัฐเป็นผูล้งทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดในสังคม แน่นอนวา่บทบาทของรัฐคง

หมายถึงการเขา้ไปควบคุมกลไกตลาด ไดแ้ก่ การผลิตและราคาสินคา้ แนวคิดของเคนส์ถูกตีความวา่รัฐบาล

ตอ้งเขา้ไปควบคุมราคาสินคา้และบริการโดยเฉพาะราคาอาหารและค่าจา้งแรงงานเพื่อไม่ให้ความผนัผวน

ของราคาน าไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ซ่ึงกระทบกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดของเคนส์ไดรั้บ

ความนิยมในประเทศพฒันาแลว้และก าลงัพฒันาในช่วงปี 1950-1970 ในส่วนของประเทศก าลงัพฒันา การ

แทรกแซงราคาสินคา้กลายเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลนิยมเน่ืองจากมีความเช่ือว่าการควบคุมภาคการเกษตรและ

โยกยา้ยทรัพยากรจากภาคชนบทจะท าให้ประเทศประสบความส าเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ (Bates, 1981; 

Krueger, 1991)  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ชายขอบ (Periphery): ข้าว ชาวนาและชนบทซึ่งอยู่ชายขอบ (Periphery) ของ
ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ขายข้าวให้รัฐ อุตสาหกรรมและผู้บรโิภค 
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บทที ่1 
 
 

รูปที ่2.1: ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงข้ำว ชำวนำ กำรเมอืงและเศรษฐกจิในมุมมองทฤษฎพีึง่พำและ
ควำมล ำเอยีงต่อเขตเมอืง 

 
หมายเหต:ุ                การส่งสิงคา้ไปยงัศูนยก์ลางในราคาถูก             การส่งสินคา้ไปยงัชายขอบในราคาสูง 

  แนวคิดความล าเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) อธิบายการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐวา่เป็น

การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตรเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและการสร้างความทนัสมยั

ให้กบัรัฐบาลประเทศก าลงัพฒันา อยา่งไรก็ตาม แนวคิดความล าเอียงต่อเขตเมืองมีปัญหาในการอธิบายการ

แทรกแซงของรัฐสองประการ ประการแรก รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันาลดการแทรกแซงเชิงควบคุมลง

กึ่งชายขอบ (Semi-Periphery): รัฐ อุตสาหกรรม
เกษตรและอื่น ๆ ผู้บริโภคในเมืองใหญ่ซึ่งภาคส่วน

เศรษฐกิจและสังคมในประเทศก าลังพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศูนย์กลาง (Core): 
รัฐ อุตสาหกรรมและ
ผู้บริโภคในประเทศ

อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า 
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นบัตั้งแต่ปี 1980 ประการท่ีสอง รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันาเขา้แทรกแซงในเชิงควบคุมภาคการเกษตรบาง

สินคา้ แต่กลบัแทรกแซงเชิงอุดหนุนในบางสินคา้ (Varshney, 1995) ดงันั้นนโยบายการแทรกแซงสินคา้เกษตร

ของรัฐบาลมีความแตกต่างกนัออกไปซ่ึงตรงข้ามกบัแนวคิดความล าเอียงต่อเขตเมือง ความแตกต่างใน

นโยบายการแทรกแซงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรบางกลุ่มมีความ

เขม้แข็งจนสามารถกดดนัให้รัฐบาลอุดหนุนกลุ่มตนได ้ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมบางกลุ่ม

ไม่สามารถกดดนัใหรั้ฐบาลยกเลิกนโยบายการแทรกแซงท่ีเป็นกระทบต่อผลประโยชน์ของตนได ้ 

2.3 กำรปฏิรูปตลำด กำรเปิดเสรีทำงกำรค้ำและนโยบำยกำรเกษตร: เสรีนิยมใหม่กบักำรก ำหนด

นโยบำยกำรเกษตร 

 ช่วงทศวรรษ พ.ศ. 2520 (หรือปลายทศวรรษ ค.ศ. 1970) แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) มี

อิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้Bob Jessop (2002, p. 453) ให้ค  าจ  ากดัความของแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ในทางเศรษฐกิจ

และการเมืองไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ 

“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” 

ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่มองวา่การพฒันาเศรษฐกิจท่ีให้ประโยชน์สูงสุดแก่ปัจเจกบุคลคือการปล่อยให้

กลไกตลาดท างานอย่างเต็มท่ี รัฐบาลไม่ควรเขา้มาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจและสังคมในลกัษณะของ

การก าหนดกลไกตลาดและควบคุมราคา รัฐบาลมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและจดับริหาร

สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและสวสัดิการสังคมให้กบัประชาชนและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

แข่งขนัในระบบตลาด ในเชิงนโยบาย ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่เช่ือวา่รัฐตอ้งปรับแนวทางการก าหนดนโยบายท่ี

สนบัสนุนการท างานของกลไกตลาดไม่วา่จะเป็นการลดกฎระเบียบท่ีเป็นการกีดกั้นการติดต่อกนัอยา่งเสรี 

การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐใหมี้ความคล่องตวัและสามารถให้บริหารไดอ้ยา่งเตม็ท่ี การส่งเสริมการคา้อยา่ง
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เสีรทั้งในตลาดภายในประเทศและระหว่างประเทศ Jessop (2002, p. 461) อธิบายกลยุทธ์เชิงนโยบายท่ี

แนวคิดเสรีนิยมใหม่เสนอเพื่อการปฎิรูปนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ ไดแ้ก่ 

“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” 

แนวคิดของเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดแนวนโยบายสาธารณะรวมทั้งนโยบายการเกษตร

ของประเทศก าลังพฒันาโดยเฉพาะประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนามและไทย ในช่วงต้น

ทศวรรษท่ี 2520 ถึง ปลายทศวรรษท่ี 2530 (ค.ศ. 1980-1990) รัฐบาลในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้

ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่และเร่ิมเปล่ียนทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ รัฐบาลในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ร่ิมการปฏิรูประบบตลาดและการเปิดเสรีทางการคา้ การปฏิรูประบบตลาดท าให้รัฐยกเลิกนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกิจในลกัษณะการแทรกแซงตลาดและการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมของ

รัฐ รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ปล่ียนแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ 2 

ประการ ประการท่ี 1 รัฐในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมปรับแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจจาก 

“การส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการน าเขา้ (Import Substitution Industrialization)” สู่ 

“การส่งเสริมการผลิตเพื่อเน้นการส่งออก (Export Oriented Industrialization)” (Haggard, 1990) ท าให้รัฐ

จ าเป็นต้องลดการตั้งก าแพงภาษีและก าแพงทางการค้าอ่ืน ๆ เพื่อเปิดรับการลงทุนและเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศมากข้ึน ประการท่ี 2 รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้ าหนดนโยบายการปฏิรูปตลาด (Market 

Reform) โดยลดบทบาทการแทรกแซงตลาดของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลยกเลิกกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมตลาด

สินคา้ดว้ยการก าหนดราคา การลดโควตาและสิทธิพิเศษทางการคา้แก่รัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของรัฐ 

ระดับการปฏิรูปตลาดตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันออกไป 

สิงคโปร์มีการปฏิรูประบบตลาดตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 2510 ส่วนเวียดนามและไทยเร่ิมการปฏิรูประบบ

ตลาดช่วงกลางและปลายทศวรรษท่ี 2520      

การปฏิรูประบบตลาดและการเปิดเสรีทางการคา้ท าให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวทางการก าหนด

นโยบายการเกษตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งเวียดนามและไทย หากกล่าวโดยรวม รัฐบาลเวียดนาม

และไทยในขณะนั้นตดัสินใจลดหรือยกเลิกนโยบายการควบคุมตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศลงและ

ส่งเสริมการส่งออกสินคา้เกษตรมากข้ึนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศให้สูงข้ึน ในกรณีของ

เวียดนาม หลงัจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ตดัสินใจประกาศแนวนโยบายใหม่ (Doi Moi) รัฐบาลผ่อน



11 

คลายนโยบายนารวม (Collective Plantation) โดยชาวนาไม่ต้องขายข้าวให้รัฐบาลเสมอไปและลดการ

ควบคุมราคารับซ้ือสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเปลือก โดยชาวนามีอิสระในการขายข้าวให้กับเอกชนได ้

(Gavagnin et al., 2016) รัฐบาลปฏิรูปนโยบายท่ีดินโดยให้กรรมสิทธ์ิในการใช้ท่ีดินและสามารถขายสิทธ์ิ

การใชท่ี้ดินแก่ปัจเจกบุคคลอ่ืนก็ได ้(ดูบทท่ี 3)  

ในกรณีประเทศไทย รัฐบาลในขณะนั้นตดัสินใจยกเลิกนโยบายการควบคุมตลาดสินคา้เกษตร

ส่งออก ได้แก่ การก าหนดโควตาการส่งออก (Export Quota Restriction)  การบงัคบัเอกชนให้ขายขา้วใน

ราคาถูก (Rice Reserve Requirement) และการยกเลิกการจดัเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกขา้ว (Rice Premium) 

(รังสรรค์ ธนะพรพนัธ์, 2530; Siamwalla & Setboonsarng, 1991) และยกเลิกบทบาทหน้าท่ีของหน่วยงาน

รัฐท่ีมีหน้าท่ีควบคุมสินคา้เกษตรดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดและปฏิรูปบทบาท

หน้าท่ีของหน่วยงานเหล่านั้ นให้ เป็นไปตามกลไกของตลาดมากข้ึน (Krueger, 1991; Siamwalla & 

Setboonsarng, 1991) รัฐบาลไทยปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย ์องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 

หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้มีภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก

และการพยงุราคาสินคา้เกษตร 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมใหม่ไม่ไดมี้อิทธิพลเสมอไปในการก าหนดนโยบายการเกษตรของ

ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงด าเนินมาตรการปกป้องตลาดสินคา้

เกษตรภายในประเทศด้วยเคร่ืองมือเชิงนโยบายท่ีไม่ใช่เก่ียวข้องกับก าแพงภาษี (Non-Tariff Protection) 

รัฐบาลเวียดนามจดัตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อควบคุมการส่งออกสินคา้เกษตรไดแ้ก่ บริษทั VINAFOOD ในขณะท่ี 

รัฐบาลไทยยงัคงมาตรการควบคุมการน าเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและการควบคุมราคาข้าว

ภายในประเทศดว้ยโครงการขายขา้วราคาถูก (โครงการธงฟ้า) (Laiprakobsup, 2010)  

ท่ีส าคญัท่ีสุด รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ าเนินนโยบายการอุดหนุนและการช่วยเหลือภาค

การเกษตรเพิ่มข้ึนดว้ยมาตรการอุดหนุนระยะสั้นซ่ึงเป็นมาตรการเชิงนโยบายท่ีขดัแยง้กบัแนวนโยบายแบบ

เสรีนิยมใหม่ท่ีไม่ตอ้งการให้รัฐบาลเขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาดโดยเฉพาะราคา ในช่วงทศวรรษปี พ.ศ. 

2540 เป็นตน้มา รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้ าเนินมาตรการอุดหนุนภาคการเกษตรในระยะสั้น ๆ ใน

ลกัษณะของการรับประกนัราคาขั้นต ่าและการอุดหนุนปัจจยัการผลิต นโยบายการอุดหนุนราคาขา้วและ

นโยบายช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยสะทอ้นการด าเนินนโยบายอุดหนุนในระยะ

สั้ นได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ีรัฐบาลเวียดนามด าเนินนโยบายลดตน้ทุนการเพาะปลูกโดยให้เงินแก่ชาวนา 

500,000 ดองต่อ 1 คนต่อ 1 เอเคอร์ รัฐบาลไทยด าเนินนโยบายอุดหนุนชาวนาในหลายรูปแบบตั้งแต่การรับ

จ าน าขา้วเปลือกโดยไม่พิจารณาราคาขา้วในตลาด การรับประกนัราคาขา้วเปลือกจนไปถึงการลดตน้ทุนการ

เพาะปลูกด้วยการโอนเงินให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 ไร่ มาตรการลกัษณะดงักล่าวของ

รัฐบาลเวียดนามและไทยตรงกันข้ามกบัแนวนโยบายของเสรีนิยมใหม่ แม้ว่าทั้ งเวียดนามและไทยเป็น
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สมาชิกขององค์กรการคา้โลก (World trade Organization) และเป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน 

(ASEAN Free Trade Area)  

 นโยบายเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายการเกษตรของประเทศก าหลังพฒันา 3 

ประการดว้ยกนั ประกำรที่ 1 รัฐบาลเปิดเสรีตลาดสินคา้เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการเพาะปลูกให้สูงข้ึน

โดยคาดหวงัการลงทุนทางเทคโนโลยีการเกษตรจากบรรษทัต่างประเทศ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจะช่วยให้

ผลิตภาพสูงข้ึน ในขณะเดียวกัน ส่งออกสินค้าเกษตรมากข้ึนจากการเปิดเสรีตลาดสินค้าเกษตร (Bello, 

2006) โดยการลดก าแพงภาษีการส่งออกสินคา้เกษตรและลดก าแพงภาษีการน าเขา้เคร่ืองจกัรทางการเกษตร

และปัจจยัทางการเกษตร เช่น ยาปราบศตัรูพืช ปุ๋ยเคมี ประกำรที่ 2 รัฐบาลอุดหนุนราคาสินคา้เกษตรเพื่อจูง

ใจให้เกษตรกรเพาะปลูกผลผลิตอยา่งต่อเน่ือง การอุดหนุนสินคา้เกษตรจะทในระดบัการเพาะปลูก (Farm-

Gate) และการตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ในระดับการเพาะปลูก เกษตรกรได้รับความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลในดา้นการลดตน้ทุนการเพาะปลูกและมาตรการการอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูก ใน

ส่วนของระดบัการตลาดภายในประเทศ รัฐบาลประกนัราคาสินคา้เกษตรหรือรับซ้ือสินคา้เกษตรในราคาท่ี

ก าหนดไว ้(Laiprakobsup, 2014) ประกำรที ่3 วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกรเปล่ียนแปลงเป็นการเกษตรเชิง

พาณิชย์อย่างเข้มข้น (Intensively Commercialized Agricultural Production) โดยเน้นการเพาะปลูกพืช

ประเภทใดประเภทหน่ึงในปริมาณมากโดยมุ่งหวงัวา่จะไดก้ารเพาะปลูกจ านวนมาท าให้ไดผ้ลก าไรมากข้ึน 

เกษตรกรลงทุนในตน้ทุนการเพาะปลูกอยา่งมากในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก นอกจากน้ี ระยะการเพาะปลูก

ของเกษตรกรมีลกัษณะท่ีสั้นลงแต่ท าการเพาะปลูกบ่อยคร้ัง  
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รูปที ่2.2: ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงเสรีนิยมใหม่กบักำรก ำหนดนโยบำยกำรเกษตร

แนวนโยบายเสรีนิยมใหม่ 

ด้านที่ 1: เปิดเสรีทางการค้า 
1) ผลักดันการส่งออกสินค้าเกษตรมากข้ึน 

2) เพ่ิมผลิตภาพ 
3) เปิดรับการลงทุนทางเทคโนโลยีจาก

เอกชนทั้งในและต่างประเทศ 
4) เปิดให้เอกชนมีบทบาทในการก าหนด

นโยบายมากข้ึน 

ด้านที่ 2: ปกป้องและอุดหนุนภาค
การเกษตร 

1) ปกป้องตลาดน าเข้าด้วยมาตรการที่ไม่ใช้
ภาษ ี

2) อุดหนุนราคาสินค้าเกษตร 
3) ช่วยเหลือด้านการผลิตและเพาะปลูก 

ด้านที่ 3: วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร 
1) เชิงพาณิชย์เข้มข้น เน้นการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว 
2) ลงทุนด้านปัจจัยและเครื่องจักรการ

เพาะปลูก 
3) เพาะปลูกจ านวนบ่อยครั้งในรอบ

ระยะเวลาสั้น ๆ 
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2.4 จำกยุคนโยบำยกำรเกษตรเพื่อผู้บริโภคสู่กำรเกษตรเพื่อผู้ผลิต: นโยบำยกำรเกษตรใน

ประเทศก ำลงัพฒันำและนโยบำยข้ำวของไทย 

2.4.1 นโยบายการเกษตรในประเทศก าลงัพัฒนา 

นบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันา (รวมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ มี

บทบาทในการแทรกแซงสินค้าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะสินค้าเกษตรมีผลกระทบต่อประเทศและ

ประชาชนทั้ งในแง่ของการเป็นรายได้ของประเทศและการบริโภคของประชาชน บทบาทของรัฐในภาค

การเกษตรสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ยุค ไดแ้ก่ ยุคนโยบายการเกษตรเพ่ือผู้บริโภค (Consumer-Led Period) ซ่ึง

เร่ิมตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1950 ถึง 1980 และยุคนโยบายการเกษตรเพ่ือผู้ผลิต (Producer-Led Period) ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่

ทศวรรษท่ี 1980 ถึงปัจจุบนั 

ในยุคท่ี 1 รัฐบาลก าหนดนโยบายการเกษตรเพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิตหรือ

เกษตรกร ดังนั้ นลักษณะการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐบาลจึงเป็นการโยกยา้ยทรัพยากร (Resource 

Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืน รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยเป็นไปเพื่อการสร้าง

อรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตร

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ดัท านโยบาย (Policy Makers) เช่ือว่าการกระตุน้ภาคอุตสาหกรรมจะน าไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วและให้มูลค่ามากกวา่ ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ ลกัษณะการโยกยา้ยทรัพยากรจาก

ภาคการเกษตรมีทั้งการควบคุมราคาสินคา้เกษตรให้ต ่าเพื่อโยกยา้ยส่วนต่างของรายได้ไปเป็นรายได้ในการ

พฒันาประเทศในดา้นอ่ืน ๆ และการโยกยา้ยแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในราคาค่าจา้งท่ี

ถูก (Bates, 1981)  

Schiff และ Valdes (1991 อา้งใน Binswanger & Deininger, 1997, หน้า 1961) ไดส้รุปลกัษณะนโยบาย

การเกษตรในประเทศก าลงัพฒันาไวด้งัน้ี 

“ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอตัราภาษีสูงกบัภาคการเกษตร 

- ภาษีทางออ้มต่อภาคการเกษตร เช่น การก าหนดอตัราแลกเปล่ียนไวสู้งกว่าความเป็นจริง

และมาตรการทางภาษี เช่น ภาษีน าเขา้ท่ีสูงและการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศมี

อตัราท่ีสูงกวา่มาตรการภาษีทางตรง เช่น อตัราภาษีส่งออก ถึงสามเท่า 

- มาตรการภาษีทางตรงส่วนใหญ่เป็นมาตรการท่ีด าเนินการท่ีตรงกนัขา้มกบัความไดเ้ปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในระยะยาว เช่น การเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกับ

เกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีเป็นพืชได้เปรียบของประเทศนั้ น ในขณะท่ี รัฐบาลปกป้องและ

อุดหนุนเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชท่ีประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได ้
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- ปริมาณทรัพยากรท่ีจัดสรรให้กับภาคการเกษตร เช่น การอุดหนุนผ่านระบบเครดิต 

โครงสร้างพื้นฐาน การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร (Extension) ไม่เทียบเท่ากบัปริมาณ

การดึงทรัพยากรออกจากภาคเกษตร 

- ทรัพยากรท่ีจดัสรรให้ภาคการเกษตรนั้นให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่

มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ยและแรงงานในภาคการเกษตรท่ีไม่มีท่ีดินท ากิน (แปลโดยผูว้จิยั)” 

จะเห็นไดว้่าการก าหนดนโยบายการเกษตรของประเทศก าลงัพฒันาในยุคท่ี 1 เน้นมาตรการทาง

การเงินการคลงัและนโยบายราคาในระดบัมหภาคเพื่อดึงทรัพยากรจากภาคการเกษตรไปยงัภาคเศรษฐกิจอ่ืน 

ๆ เช่น การเก็บภาษีสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกซ่ึงเป็นสินค้าเกษตรท่ีน ารายได้เข้าสู่ประเทศ นโยบาย

การเกษตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ลกัษณะควบคุมมากกวา่การส่งเสริมเกษตรกรดว้ยเคร่ืองมือเชิงนโยบาย

รูปแบบต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้วของไทย (Rice Premium) (รังสรรค ์

ธนะพรพนัธ์ุ, 2530; อมัมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 2532) การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้ว

ของเวียดนาม (Chantel, 2003) การควบคุมราคาขั้นต ่าข้าวผ่าน National Rice and Corn Administration (David, 

Intel, & Balisacan, 2009) เพื่อไม่ให้ราคาข้าวสูงกว่าราคาตลาดโลกจนกระทบรายได้ของผูบ้ริโภค นโยบาย

ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในลกัษณะท่ีเกษตรกรไม่สามารถขายไดต้ามราคาตลาดโลกเพราะรัฐบาล

ควบคุมราคา ในขณะท่ี การเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกข้าวท าให้เกษตรกรต้อง “แบกภาระทางภาษี (Tax 

Burden)” ซ่ึ งถูกส่งผ่านจากผู ้ส่งออก พ่อค้าข้าวภายในประเทศ โรงสีและพ่อค้าท้องถ่ิน (Siamwalla & 

Setboonsarng, 1987)  

อยา่งไรก็ดี นโยบายการเกษตรในประเทศก าลงัพฒันาไม่ไดเ้นน้มาตรการ นโยบายการเกษตรในยุค

ท่ี 1 ยงัเนน้มาตรการการส่งเสริมการเพาะปลูกดว้ย นโยบายการส่งเสริมการเกษตรในยุคท่ี 1 เนน้การจดัสรร

โครงสร้างพื้นฐานและการอุดหนุนปัจจยัการผลิต Reardon และ Timmer (2007) ได้สรุปแนวนโยบาย

ส่งเสริมการเกษตรในประเทศก าลงัพฒันาในช่วงปี 1950 ถึง 1980 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1950 ถึง 1960 

ซ่ึงเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการเพาะปลูกและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดงัน้ี 

“- การพฒันาโครงสร้างพื้นฐาน (ถนน ท่าเรือ รถไฟ) ถูกสร้างเพื่อขนส่งผลผลิต (Grains) 

และโครงสร้างพื้นฐานจดัเก็บผลผลิตเพื่อการแลกเปล่ียน (Transactions) (ตลาดสาธารณะ

และโกดงัขนาดใหญ่ส าหรับเก็บผลผลิต)...  

- การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตรสาธารณะ (โดยเฉพาะผลผลิตท่ีเป็นพืช

อาหาร) ถูกก าหนดโดยรัฐและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเน่ืองส าหรับการค้า

ระหว่างประเทศ (Long-Distance Trade) (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2815) (แปล

โดยผูว้จิยั)” 
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ในขณะท่ี นโยบายส่งเสริมการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 เน้นการอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูก

และการช่วยเหลือดา้นราคา ดงัน้ี 

“- เน่ืองจากการเติบโตของตลาดสินเช่ือระหว่างประเทศ รัฐบาลพฒันากองทุน (Funds) 

เพื่อสนบัสนุนบทบาทของรัฐในการส่งเสริมการเพาะปลูก 

- การอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูกเพื่อกระตุ้นการเติบโตของทุน ปุ๋ย เมล็ดพันธ์ุและ

เคร่ืองจกัรการเพะปลูก 

- รัฐบาลใช้นโยบายอุดหนุนราคาอาหารส าหรับการช่วยเหลือผูบ้ริโภค (ด้านอุปสงค์) 

และนโยบายประกนัราคาสินคา้เกษตรส าหรับการช่วยเหลือเกษตรกร (ดา้นอุปทาน) ซ่ึง

ท าใหเ้กิดภาวะ “Food Price Dilemma” … 

- มีการเปล่ียนแปลงเชิงองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมและการจดัสรรทรัพยากร

เพื่อการเพาะปลูก รัฐบาลจดัตั้ง Parastatals เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมและจดัสรร

ท รัพยากรเพื่ อการเพาะป ลูก ซ่ึ งจะ เป็นการแก้ไข ปัญหา (Get Around) ความไร้

ประสิท ธิภาพของระบบราชการและระบบตลาด ท่ีล้าหลังด้วยการรวมศูนย ์

(Consolidation) ในการก าหนดนโยบาย (Reardon & Timmer, 2007, หน้า 2819) (แปล

โดยผูว้จิยั)”      

Reardon และ Timmer (2007) กล่าวว่านโยบายส่งเสริมการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 ได้รับ

อิทธิพลจากการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ซ่ึงได้แก่การใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่มาเพิ่มผลิตภาพการ

เพาะปลูก รัฐบาลในประเทศก าลงัพฒันารวมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้นัมาลงทุนในดา้นเทคโนโลยีการ

เพาะปลูกไม่วา่จะเป็นการวิจยัและพฒันาสถานีเพาะพนัธ์ุพืชและการวิจยัพนัธ์ุพืช การจดัหาเคร่ืองจกัรการ

เพาะปลูก การจดัหา (อุดหนุน) ปัจจยัการเพาะปลูกให้เกษตรกรในราคาถูก ในช่วงปี 1960 ถึง 1970 รัฐบาล

ไทยรับเอาเทคโนโลยกีารเพาะพนัธ์ุขา้ว (พนัธ์ุ กข) ท่ีสามารถใหผ้ลผลิตไดร้วดเร็วกวา่ขา้วพนัธ์ุพื้นเมืองและ

ลงทุนดา้นการวจิยัพนัธ์ุโดยจดัตั้งสถานีพนัธ์ุขา้วในพื้นท่ีนาขา้วเขตชลประทาน (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) 

รัฐบาลไทยยงัคงลงทุนในการขยายการปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ (Agricultural Diversification) เพื่อให้เกษตรกรผ

ปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เช่น มนัส าปะหลงัหรือออ้ยโรงงาน (Poapongsakorn et al, 1995) ในกรณีของ

ฟิลิปปินส์ รัฐบาลลงทุนในการพฒันาพนัธ์ุข้าวตามโครงการ the Modern Varieties (MV) พร้อมกับการ

อุดหนุนปัจจยัการผลิต เช่น ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และการบริหารจดัการน ้ า Melgar (1984, หนา้ 3) สรุปโครงการ 

MV ของฟิลิปปินส์ไวว้า่ 

 “นวตักรรม (ในขณะนั้น) ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลิตภาพโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 
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(a) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัชีวภาพ (การใช้พนัธ์ุขา้วแบบใหม่ ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ

ศตัรูพืชซ่ึงช่วงเพิ่มการผลิต) 

(b) เทคโนโลยีท่ี เก่ียวกับเคร่ืองจักร (การใช้เคร่ืองสูบน ้ า รถแทรกเตอร์ เคร่ืองฝัด

ขา้วเปลือกซ่ึงทดแทนแรงงานมนุษย)์ (แปลโดยผูว้จิยั)”  

ในยุคท่ี 2 รัฐบาลเร่ิมก าหนดนโยบายการเกษตรเพื่อผูผ้ลิตหรือเกษตรกรมากข้ึน รัฐบาลในประเทศ

ก าลงัพฒันาเร่ิมปรับเปล่ียนการก าหนดนโยบายการเกษตร ในดา้นการคลงั รัฐบาลยกเลิกการจดัเก็บภาษีใน

สินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก ตวัอยา่งเช่น การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้ว (Rice Premium) 

ของไทยในปี 1986 (รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์ุ, 2530; อมัมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 2532) และลด

อตัราภาษีการน าเขา้สินคา้ปัจจยัการเพาะปลูกเพื่อกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีดา้นการเพาะปลูก 

(Anderson & Martin) ในดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูก รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรดว้ยการจดัสรร

งบประมาณในการพยุงราคาสินคา้เกษตรระยะสั้นตามบริบทของตลาดในแต่ละห้วงเวลา Binswanger และ 

Deininger (1997, หน้า 1962) ช้ีให้เห็นวา่การก าหนดนโยบายการเกษตรในประเทศก าลงัพฒันาโดยเฉพาะ

ในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ช่วงปี 1970  

 “ประการแรก มีการเปล่ียนแปลงเชิงโครสร้างการเกษตรจากโครงสร้างท่ีครัวเรือนเป็น

แกนกลาง (Family Farms) เป็นการเกษตรเพื่อการตลาด ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ไดแ้ก่ อินโดนิเชีย มาเลเชีย และไทยซ่ึงตามแนวทางของไตห้วนัและเกาหลีใต ้ลดการ

เก็บภาษีในภาคการเกษตรในทศวรรษ 1970 และเร่ิมสนบัสนุนเกษตรกรครัวเรือนขนาด

เล็ก นอกจากการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร 

ประเทศเหล่าน้ียงัลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานส าหรับเขตชนบทและการบริการสาธารณะ 

การลงทุนในการวิจัยและการส่งเสริมการเกษตร (Research and Extension) และการ

จดัสรรระบบสินเช่ือใหค้รัวเรือนเกษตรกร... (แปลโดยผูว้จิยั)”   

การเปล่ียนแปลงนโยบายการเกษตรในประเทศก าลงัพฒันารวมทั้งตะวนัออกเฉียงใตท่ี้ส าคญัไดแ้ก่

การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการก าหนดนโยบายท่ีอิงกบักลไกตลาดมากข้ึนโดยเฉพาะนโยบาย

สินคา้เกษตร Reardon และ Timmer ไดส้รุปแนวนโยบายการเกษตรในยุคท่ี 2 ซ่ึงแบ่งเป็น ทศวรรษท่ี 1980 

ถึง 1990 และทศวรรษ 1990 ถึง 2000 โดยนโยบายการเกษตรในทศวรรษ 1980 ถึง 1990 มีดงัน้ี (Reardon & 

Timmer, 2007, หนา้ 2821)  

“… (2) ตลาดสินคา้เกษตรและปัจจยัการเพาะปลูกเปิดเสรีมากข้ึนโดยเร่ิมท่ีทวีปลาติน

อเมริกา ตามมาดว้ยเอเชีย แอฟริกาและประเทศสังคมนิยมในยโุรปตะวนัออก.. 



18 

(3) การอุดหนุนปัจจยัการผลิตไม่ได้รับความนิยมพร้อม ๆ กบัการยกเลิกหน่วยงานรัฐ

แบบ paratatals รัฐบาลตอ้งการดึงดูการลงทุนจากเอกชนในตลาดปัจจยัการผลิต 

(4) การอุดหนุนผูบ้ริโภคและการอุดหนุนราคาแก่เกษตรกรไม่ได้รับความนิยมเพราะ

รัฐบาลหลายประเทศไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ 

(5) ตลาดสินคา้เกษตรธัญพืชในประเทศก าลงัพฒันาเติบโตจากการตดัสินใจลดก าแพง

ภาษีและเทคโนโลยีการคมนาคม ตลาดสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ยิ่งเติบโตข้ึนจากการพฒันา

เทคโนโลยกีารขนส่ง แปรรูปและการจดัเก็บผลผลิต 

(6) การผ่อนปรนกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงท าให้ มีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (แปลโดยผูว้จิยั)” 

ส่วนนโยบายการเกษตรในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 ยงัคงเน้นการปฏิรูปตลาดอย่างต่อเน่ือง มี

ดงัน้ี  

“ (1) การปรับโครงสร้างตลาดอาหารในประเทศด าเนินต่อเน่ืองโดยเฉพาะการแปรรูป 

การคา้ปลีกและการบริการอาหาร 

(2) การลงทุนจากต่างประเทศมีอิทธิพลท าให้ตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศโตข้ึนใน

แง่ของการบริโภคและการผลิต (แปลโดยผูว้จิยั)” 

มีขอ้สังเกตเก่ียวกบันโยบายการเกษตรของประเทศก าลงัพฒันาอยู ่2 ประการ ประการท่ี 1 บทบาท

ของรัฐในตลาดสินคา้เกษตรมีการเปล่ียนแปลงจากการแทรกแซงสู่การลดบทบาทและยอมให้ตลาดสินคา้

เกษตรเป็นไปตามกลไกมากข้ึน ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถึง ตน้ 1980 รัฐบาลควบคุมตลาดการเกษตรด้วย

มาตรการราคาและภาษีโดยเฉพาะตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นสินคา้ส่งออก แต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 รัฐลด

บทบาทการแทรกแซงลงและสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทุนมากข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลมี

แนวโนม้จะช่วยเหลือเกษตรกรมากข้ึนผา่นโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกและการพยุงราคา สะทอ้นให้เห็น

ว่าการก าหนดนโยบายการเกษตรเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีมีตวัละครเพิ่มข้ึนในกระบวนการ

ก าหนดนโยบายการเกษตร ประการท่ี 2  บทบาทของรัฐในแต่ละช่วงสะทอ้นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อรัฐบาลท่ี

แตกต่างกนัออกไป ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 การแทรกแซงตลาดสินคา้เกษตรสะท้อนแนวคิดการ

พฒันาเศรษฐกิจท่ีรัฐตอ้งเขา้ไปมีบทบาทในตลาดเพื่อรับประกนัวา่การพฒันาไดรั้บการวางแผนอยา่งดี พอ

มาช่วงทศวรรษท่ี 1970 ถึง 1980 นโยบายการแทรกแซงไม่เป็นท่ีนิยมและรัฐบาลเร่ิมด าเนินปรับนโยบาย

การเกษตรซ่ึงสะทอ้นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการก าหนดนโยบายท่ีลดบทบาทของรัฐลง ตั้งแต่ช่วงปี 1980 ถึง

ปัจจุบนั รัฐบาลเร่ิมปฏิรูปตลาดสินคา้เกษตรและเปิดเสรีตลาดการเกษตรในบางดา้นซ่ึงสะทอ้นแนวคิดเสรี

นิยมใหม่  



19 

2.4.2 วิวฒันาการนโยบายข้าวของไทย 

 นโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาของไทยหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แบ่งได้ออกเป็น 3 ช่วง

ด้วยกัน จากยุคท่ีเน้นการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการจดัเก็บภาษีเปล่ียนมาเป็นยุคท่ีเน้นการพยุงราคา

ข้าวเปลือก ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจและกรอบเชิงนโยบายการพฒันา

ประเทศ ยุคที่ 1 ได้แก่ กำรก ำหนดนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลือชำวนำในระบอบนโยบำยพรีเมียมข้ำว 

(1950 ถึง 1986) การก าหนดนโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในระบอบนโยบายพรีเมียมขา้ว

มุ่งเน้น 2 นโยบายเป็นส าคญั นโยบายท่ี 1 ไดแ้ก่ การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้วหรือพรีเมียมขา้ว 

(Rice Premium) ส่วนนโยบายท่ี 2 ไดแ้ก่ การช่วยเหลือชาวนาในดา้นการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่ การชลประทาน

และเทคโนโลยกีารเพาะปลูก 

วตัถุประสงค์ของนโยบายขา้วในระบอบพรีเมียมขา้วมีอยู่ 3 ประการ ประการท่ี 1 รัฐบาลตอ้งการ

รายไดจ้ากการส่งออกขา้วมาพฒันาประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยยงัคงพึ่งพารายไดจ้ากการส่งออกสินคา้

เกษตรในช่วงเวลานั้น รัฐบาลจ าเป็นต้องจดัเก็บภาษีการส่งออกสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว เพื่อน ามาพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วสูงมากในช่วงปี 1956-1965 ในปี 1957, รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วคิด

เป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณรายไดข้องรัฐบาล ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วลดลงอยา่ง

ต่อเน่ืองจนไม่ได้เป็นสัดส่วนท่ีส าคญัของรายได้ประเทศ การลดลงของพรีเมียมขา้วมาจากราคาขา้วใน

ตลาดโลกท่ีตกต ่าลงและการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงกลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีส าคญัของไทย รายได้

จากพรีเมียมขา้วไม่ไดก้ลายเป็นส่วนส าคญัของรายไดข้องรัฐบาลในช่วงทศวรรษท่ี 1980  

ประการท่ี 2 รัฐบาลก าหนดนโยบายพรีเมียมขา้วเพื่อควบคุมราคาขา้วในประเทศให้ต ่าลง รัฐบาล

เก็บภาษีกบัผูส่้งออกขา้ว ผูส่้งออกขา้วถ่ายโอนภาระทางภาษี (Tax Burden) ไปยงัผูค้า้ขา้วภายในประเทศ

และชาวนาเพื่อเพิ่มก าไรจากการขายขา้วในจ านวนจ ากดัโดยการกดราคารับซ้ือขา้วให้ต ่ากว่าราคาตลาด 

Warr (2001) ตั้งขอ้สังเกตวา่แรงงานท่ีอยู่ในเขตเมืองและแรงงานไร้ฝีมือเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก

นโยบายพรีเมียมขา้วเพราะพรีเมียมขา้วท าให้ราคาขา้วในตลาดภายในประเทศต ่ากวา่ราคาตลาดโลก ส่วน

แรงงานในภาคชนบทและการเกษตรเสียประโยชน์จากพรีเมียมขา้วเพราะถูกกดราคาขายขา้วซ่ึงกระทบต่อ

รายไดแ้ละค่าจา้งแรงงาน  

ประการท่ี 3 รัฐบาลก าหนดนโยบายพรีเมียมขา้วเพื่อควบคุมอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ 

รัฐบาลเป็นผูก้  าหนดอตัราการเก็บพรีเมียมขา้วและโควตาการส่งออกขา้วของผูส่้งออกขา้ว ท าให้ผูส่้งออก

ขา้วตอ้งเกรงใจผูน้ ารัฐบาลและหน่วยงานรัฐในฐานะผูก้  าหนดสิทธิในการส่งออกขา้ว โดยเฉพาะนโยบาย

ก าหนดโควตาการส่งออกขา้ว รัฐบาลมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือผูส่้งออกขา้วโดยเฉพาะผูส่้งออกขา้วราย

ใหญ่ในการอนุมติัการส่งออกข้าว ผูส่้งออกข้าวรายใหญ่ใช้โควตาท่ีได้รับจากรัฐบาลมาจดัสรรให้กบัผู ้
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ส่งออกขา้วรายยอ่ย กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาลครอบง าธุรกิจการส่งออกขา้วในทุกระดบัผา่นการก าหนดโวตา 

ในอีกดา้นหน่ึง นโยบายพรีเมียมขา้วเป็นการควบคุมพลงัทางการเมืองของชาวนาผา่นการควบคุมราคาขา้ว

ด้วย ราคาข้าวท่ีต ่ าท าให้โอกาสของชาวนาในการเคล่ือนไหวและระดมพลังทางการเมือง (Political 

Mobilization) มีนอ้ยเพราะทรัพยากรท่ีใชใ้นการระดมพลงัทางการเมืองมีน้อย อยา่งไรก็ดี การควบคุมราคา

ขา้วใหต้ ่าสร้างความไม่พอใจแก่ชาวนาในชนบทท่ีมีรายไดต้  ่ากวา่ไม่นอ้ยเพราะชาวนาขาดทุนจากการลงทุน

ในการเพาะปลูกเกษตรเชิงเด่ียว  

นโยบายท่ี 2 เป็นนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้วดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ไทยเป็นอีกหน่ึง

ประเทศก าลงัพฒันาในเอเชียท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ดา้นการเกษตรเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้ การส่งเสริมด้าน

การเกษตรเร่ิมตน้ในปี 1950 เม่ือรัฐบาลท าโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโดยมีการฝึกอบรมเจา้หน้าท่ีเกษตร

และออกส ารวจและเก็บพนัธ์ุขา้วทัว่ประเทศไปทดสอบขา้วพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุดและน ามาผสมพนัธ์ุ (วิฑูรย ์เล่ียม

จ ารูญ และสุรัยน ธญักิจจานุกิจ, 2551)  

รัฐบาลไทยกลบัมาลงทุนดา้นการชลประทานอีกคร้ังหลงัจากหยุดชะงกัไปในช่วงสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 โครงการเข่ือนเจ้าพระยาและเข่ือนภูมิพล (ยนัฮี) เป็น 2 โครงการชลประทานท่ีส าคญัในนั้น กรม

ชลประทานเป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณสูงท่ีสุด

ในหน่วยงานดา้นการเกษตร ในขณะท่ี รัฐบาลจดัตั้งโรงไฟฟ้ายนัฮี (ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย) เพื่อดูแลเข่ือนภูมิพล  

นอกจากการลงทุนดา้นชลประทาน การส่งเสริมดา้นการเพาะปลูกดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นอีก

หน่ึงนโยบายท่ีรัฐบาลไทยให้ความส าคญัในระบอบพรีเมียมขา้ว กรมส่งเสริมการเกษตร (โดยการสนบัสนุน

จากสถาบนัวิจยัข้าวนานาชาติ (International Rice Research Institute)) องค์การระหว่างประเทศมีบทบาท

ส าคญัในการช่วยรัฐบาลไทยพฒันาพนัธ์ุขา้ว ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถึง 1960 สถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ 

(International Rice Research Institute) มีบทบาทในการพัฒนาพันธ์ุข้าวท่ีสามารถปลูกได้ทุกฤดูกาล

เพาะปลูกและขา้วหอมมะลิท่ีเป็นสินคา้ส่งออกส าคญัของไทย  

“Rice breeding in the past was principally led by the RD (Rice Department) sector along 

with some collaborative breeding programs with other national and international 

organizations such as the International Rice Research Institute (IRRI). During the early 

1950s, collaborations with United States Department of Agriculture (USDA) and United 

States Overseas Mission (USOM) Rice Improvement Program have trained 30 Thai 

scientists for rice variety selection. Subsequently the ‘good rice varieties collection 
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program’ was created. The world- renowned Thai Jasmine rice--Khao Dawk Mali 105 

(KDML105), commonly known as Hom Mali rice in the domestic market, was also a 

product from these trainings. KDML105 and was first discovered in 1945 in Chonburi 

province. It later spread to Chachoengsao province. Under the ‘good rice varieties 

collection program’, one of the scientists found that panicle No. 105 from 199 panicles 

from the collection at Bangkla, Chachoengsao station had outstanding quality. After 

selecting and field testing, KDML105 was registered and recommended for cultivation by 

the RD in 1959. (Napasintuwong, 2018, p. 4)”   

ในขณะเดียวกนั รับบาลไทยตอ้งการรับความช่วยเหลือจากองคก์รระหว่างประเทศเพราะตอ้งการ

ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากต่างประเทศโดยท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งลงทุน ผล

ของการร่วมมือกบัองค์กระหว่างประเทศ การพฒันาพนัธ์ุขา้วใหม่ของไทยขยายตวัมากข้ึนในทศวรรษท่ี 

1960 (ปฏิวติัเขียว)  

“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 two-

week earlier maturing and has higher yield potential (3.5 ton/ha) than KDML105 (2.27 

tons/ha) (Napasintuwong, 2018, p. 4).” 

การส่งเสริมการเพาะปลูกพนัธ์ุขา้วแบบใหม่ท่ีไม่ไวแสงในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ท าให้กระตุน้การ

เพิ่มผลผลิตดา้นการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) ขา้วพนัธ์ุไม่ไวแสงท าให้การเพาะปลูกขา้วท าได้
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มากกวา่ 1 ฤดูกาลเพาะปลูกโดยเฉพาะในเขตชลประทาน ฤดูกาลเพาะปลูก “นาปรัง” ถือก าเนิดข้ึนในเขตลุ่ม

แม่น ้าเจา้พระยาราวทศวรรษท่ี 1970 และกลายเป็นวถีิการเพาะปลูกในเขตภาคกลาง  

แต่การเกิดข้ึนของนาปรังท าให้เกิดลกัษณะท่ีผูว้ิจยัเรียกวา่ “การพึ่งพารัฐ (State Dependence)” ใน

เวลาต่อมา เน่ืองจาการเพาะปลูกนาปรังกลายเป็นวิถีการเพาะปลูกของชาวนา ชาวนาจึงเกิดความเคยชินว่า

ตอ้งปลูกขา้วในฤดูนาปรังซ่ึงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เหมาะสม กล่าวอีกนยัหน่ึงการส่งเสริมของรัฐบาล

สร้างความเคยชินให้กบัชาวนาในวถีิการเพาะปลูกขา้วนาปรัง เม่ือชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกไดผ้ลผลิตคุม้

กบัการลงทุน ชาวนามกัจะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือและชดเชยความเสียหาย กล่าวอีกนยัหน่ึง นโยบาย

การช่วยเหลือชาวนาในระบอบพรีเมียมสร้างพฤติกรรมการพึ่งพารัฐให้กบัชาวนาในระบอบนโยบายต่อ ๆ 

มาโดยเฉพาะระบอบนโยบายรับจ าน าขา้ว    

ในช่วงปี 1958 ถึง 1967 โครงการส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น พนัธ์ุ

ขา้วแบบใหม่ การใชปุ๋้ยและยาปราบศตัรูพืช และการเพาะปลูกพืชหมุนเวยีน หน่วยงานท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด

ในการส่งเสริมการเกษตรได้แก่ กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ในขณะท่ีนโยบายด้านการ

ช่วยเหลือราคาและการขายข้าวเปลือกมีปรากฏในช่วงปี 1965 โดยกระทรวงเศรษฐการหรือกระทรวง

พาณิชยมี์บทบาทส าคญั น่าสนใจวา่ กระทรวงเศรษฐการเคยมีโครงการท่ีจะสร้างไซโลยุง้ฉางขนาดใหญ่ใน

จงัหวดัขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนยเ์ก็บขา้วเปลือก แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลไทยใน

ระบอบนโยบายขา้วต่อ ๆ มาซ่ึงไม่มีแนวคิดท่ีจะลงทุนสร้างไซโลยุง้ฉางของรัฐบาล แต่เป็นการเช่าไซโล

จากโรงสีเอกชนมากกวา่ บทบาทการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีการเพาะปลูกและการสร้างไซโลยุง้ฉางของ

รัฐสะทอ้นอิทธิพลของกรอบแนวคิด “การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการน าเขา้ (ISI)” ซ่ึงหน่วยงาน

ของรัฐบาลมีบทบาทในการพฒันาการเพาะปลูก การผลิต และการคา้ขา้วมากกวา่เอกชนหรือชาวนาเอง 

ปี 1959 เป็นปีท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัขา้วและการช่วยเหลือชาวนาหลายโครงการ นโยบายท่ีส าคญัและ

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในทศวรรษต่อมาก็คือ โครงการวจิยัพนัธ์ุขา้วซ่ึงไดส้ายพนัธ์ุ 

15 สายพนัธ์ุ เช่น ขาวดอกมะลิ 105 เจ๊กเชย 159 เหลืองอ่อน 29 เล็บมือนาง 111 และเหมยทอง 62 (วารสาร

เศรษฐกิจการเกษตร, 2502) และต่อยอดไปสู่การคน้ควา้และผสมพนัธ์ุขา้วท่ีออกรวงไดโ้ดยไม่จ  ากดัฤดูกาล 

ท าให้ชาวนาสามารถปลูกขา้วได้ตลอดทั้งปีและนิยมปลูกพนัธ์ุท่ีรัฐสนับสนุน ต่อมาจึงมีการพฒันาพนัธ์ุ 

“กข” ซ่ึงผสมกับพันธ์ุพื้นเมือง (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) นอกจากน้ี รัฐบาลยงัริเร่ิมโครงการเครดิต

การเกษตรและโครงการจดัตั้งธนาคารการเกษตร 

การเปล่ียนแปลงในการด าเนินนโยบายพรีเมียมขา้วเกิดข้ึนในปี 1974 เม่ือรัฐบาลสัญญา ธรรมศกัด์ิ 

จดัตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยน ารายไดจ้ากพรีเมียมขา้วมาจดัตั้งกองทุนดงักล่าว แมว้่ารัฐบาลยงั

ไม่ไดย้กเลิกนโยบายพรีเมียมขา้ว แต่ก็ถือเป็นชยัชนะเล็ก ๆ ของกลุ่มท่ีคาดหวงัจะเห็นการเปล่ียนแปลงใน
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การด าเนินนโยบายพรีเมียม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐก็ต่อสู้เก่ียวกบัรายได้จากพรีเมียมขา้วเพื่อดึงเงิน

ดงักล่าวไปอยู่ในความดูแลของตน ในปี 1974 (หลงัจากความขดัแยง้ทางการเมือง) รัฐบาลตดัสินใจโยก

เงินพรีเมียมข้าวไปจัดตั้ งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อปกป้องข้อกล่าวหาเก่ียวกับการบริหารเงิน

ค่าธรรมเนียมผิดพลาด (Mismanagement) และการทุจริตในการใช้เงิน (อมัมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ. 

ระนอง, 2533; Siamwalla & Setboonsarng, 1987) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรบริหารงานร่วมกนัระหว่าง

ปลดักระทรวงหลายกระทรวง คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ีในการจดัสรรเงินกองทุนไปยงัโครงการอะไรก็

ไดท่ี้เก่ียวกบัการช่วยเหลือดา้นการเกษตร คณะกรรมการจึงต่อสู้กนัอย่างมากในการดึงงบประมาณจดัสรร

ไปยงักระทรวงของตน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรตอ้งการให้กองทุนจดัสรรเงินกองทุนให้กบัโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยซ่ึงอยู่ภายใต้

กระทรวงอุตสาหกรรม  (อมัมาร์ สยามวาลา และ วิโรจน์ ณ. ระนอง, 1990) ในขณะท่ีปลดักระทรวงเกษตร

และสหกรณ์ตอ้งการให้กองทุนจดัสรรเงินไปยงัโครงการช่วยเหลือชาวนาซ่ึงอยู่ในการดูแลของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ส่วนปลัดกระทรวงพาณิชยต์้องการให้เงินจดัสรรไปอุดหนุนโครงการการก าหนด

โควตาส ารองขา้ว (Rice Reserve Requirement) เพื่อจะไดด้ าเนินโครงการขายขา้วราคาถูกให้กบัผูท่ี้มีรายได้

น้อย การแย่งชิงเงินรายได้ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสะทอ้นการเมืองในหน่วยงานรัฐในการแย่งชิง

งบประมาณไปอยูใ่นความดูแลของตนซ่ึงสามารถน าไปหาประโยชน์ไดม้าก เช่น การก าหนดโควตาส ารอง

ขา้วเป็นการบงัคบัซ้ือข้าวจากผูส่้งออกข้าวในราคาท่ีต ่า กรมการค้าภายในน าขา้วไปขายให้กับร้านค้าท่ี

กรมการคา้ภายในอนุญาตใหข้ายซ่ึงเท่ากบัเป็นการกดราคาขา้วภายในประเทศใหต้ ่าลงและท าให้ชาวนาขาย

ขา้วไม่ได้ตามราคาตลาด แต่ผูท่ี้ได้รับประโยชน์กลับเป็นร้านค้า (บางส่วน) และหน่วยงานรัฐท่ีจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

 ในขณะท่ีรัฐบาลก าลังยกเลิกนโยบายพรีเมียมขา้ว รัฐบาลไทยด าเนินโครงการส่งเสริมด้านการ

เพาะปลูกอยา่งต่อเน่ือง ตารางท่ี 2.1 สรุปนโยบายดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1987 ใน

ดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้ว รัฐบาลเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น โครงการนาน ้ าตม

แบบใหม่ โครงการแลกพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองกบัขา้วพนัธ์ุผสมของหน่วยงานรัฐ ท่ีส าคญั รัฐบาลเร่ิมเปล่ียน

นโยบายการช่วยเหลือชาวนาโดยให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลากหลายมากข้ึน 

(Agricultural Diversification) ในฤดูกาลท่ีไม่สามารถปลูกขา้วได้โดยเร่ิมจากการก าหนดเขตพืชเศรษฐกิจ 

(Agricultural Zoning) ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเขตนั้ นปลูกพืชเศรษฐกิจท่ี รัฐบาลก าหนด หรือโครงการ

เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในนาขา้วซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่รัฐบาลตอ้งการให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ 

นอกจากขา้วเพื่อป้อนผลผลิตเขา้สู่ตลาดส่งออกสินคา้เกษตร  
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โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกมีความส าคญัมากข้ึนโดยเป็นการรับจ าน าขา้วเปลือกจากยุง้ฉางของ

ชาวนาในพื้นท่ีในราคาท่ีต ่ากวา่ราคาตลาดและในปริมาณไม่มาก (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) วตัถุประสงค์

เพื่อชะลอการขายขา้วเปลือกของชาวนาในตลาด ช่ือโครงการในขณะนั้นเป็นช่ือการพยุงราคาขา้วเปลือก 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อตก.) และองคก์ารคลงัสินคา้ (อคส.) (Parastatal agencies) เขา้มามีบทบาทในการด าเนินนโยบายพยุงราคา

ขา้วเปลือก ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานโดยเฉพาะธกส. และอคส. จะมีบทบาทอย่างมาก (และอ้ือฉาว) ในการ

ด าเนินนโยบายพยงุราคาขา้วเปลือก  

ตำรำงที ่2.1: สรุปโครงกำรช่วยเหลอืชำวนำด้ำนเพำะปลูกช่วงปี 1977 ถึง 1986 

ปี โครงกำร หน่วยงำน 

1977 1) มาตรการประกนัราคาและพยงุราคาขา้วเปลือกแบบยุง้ฉาง ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1979 1) ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอ่ืนในนาขา้ว จ. อุบลราชธานี 

2) นโยบายปีเกษตรกรโดยเน้นการเพิ่มรายได้ การพยุงราคา
ขา้วเปลือก การหาสินเช่ือเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ  

3) แผนพยงุราคาขา้วเปลือก 

4) ก าหนดเขตพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 

 

5) การรับซ้ือขาวเปลือกเพื่อพยงุราคา 

กรมวชิาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

องคก์ารคลงัสินคา้ 

ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ศูนยบ์ริการงานรับซ้ือและ
จ าหน่ายขา้วเปลือก 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1980 1) การทดลองการเพิ่มผลผลิต กรมวชิาการเกษตร 

1981 1) การแทรกแซงตลาดราคาขา้วเปลือกโดยรับซ้ือปริมาณ 200,000 
ตนั 

2) การทดลองท านาหวา่นน ้าตมแผนใหม่ 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อตก.) 

กรมวชิาการเกษตร 

1982 1) การก าหนดเขตเศรษฐกิจพืช 

 

ส านกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 
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ปี โครงกำร หน่วยงำน 

2) การทดลองเพาะปลูกไร่นาสวนผสม กรมส่งเสริมการเกษตร 

1983 1) การด าเนินโครงการแลกเปล่ียนพนัธ์ุขา้วโดยให้ชาวนาน าพนัธ์ุ
ขา้วพื้นเมืองมาแลกกบัพนัธ์ุขา้วของกรมวชิาการเกษตร 

กรมวชิาการและกรม
ส่งเสริมการเกษตร 

1984 1) ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอ่ืนในนาขา้วเขตชลประทาน กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงศึกษาธิการ 

1985 1) โครงการพฒันาฉางขา้ว 

 

2) มาตรการรับซ้ือขา้วเปลือก 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

คณะกรรมการกลางรับซ้ือ
ขา้วเปลือก 

1986 1) แผนเพิ่มประสิทธิภาพและลดตน้ทุนในการผลิตขา้วเปลือกเพื่อ
การส่งออก 

2) แนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกต ่า 

 

ทีม่ำ: กรมวชิาการเกษตร (2520; 2521) วารสารเศรษฐกิจการเกษตร (2520-2530) 

 การด าเนินนโยบายพยุงราคาขา้วในช่วงปี 1981-3 อยูห่้วงเวลาเดียวกนักบัราคาขา้วเปลือกตกต ่าจน

ชาวนาในเขตภาคกลางประทว้งเรียกร้องให้รัฐบาลเขา้มาพยงุราคาขา้วเปลือก การประทว้งของชาวนาไดรั้บ

การสนบัสนุนจากพรรคการเมืองและนกัการเมืองจากพรรคชาติไทยซ่ึงมีฐานเสียงอยูใ่นเขตภาคกลางโดย

ระดมชาวนาในจงัหวดัสุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง มาประท้วงรัฐบาล พล.อ. เปรม ให้พยุงราคา

ขา้วเปลือก (Laiprakobsup, 2010) แมว้่าชาวนาจะไม่มีบทบาทส าคญัในการก าหนดนโยบายขา้วและการ

ช่วยเหลือชาวนา แต่ชาวนากลายเป็นฐานเสียงท่ีส าคญัท่ีผูน้  ารัฐบาลในยุคต่อมาใช้ในการเป็นเหตุผลทาง

การเมืองในการก าหนดนโยบายขา้ว  

ยุคที่ 2 เป็นกำรก ำหนดนโยบำยและกำรเมืองในนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลือชำวนำในระบอบ

นโยบำยรับจ ำน ำข้ำวแบบจ ำกัด (1987 ถึง 2002) หลังจากรัฐบาล พล.อ. เปรม ประกาศยกเวน้การเก็บพ

รีเมียมขา้วในปี 1986 รัฐบาลให้ความส าคญักบันโยบายการช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบการอุดหนุนชาวนา

ระยะสั้นมากข้ึน โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกถูกพฒันาจากโครงการทดลองเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด
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เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาเสมือนเป็นโครงการสวสัดิการของชาวนาท่ีตอ้งด าเนินการทุกปีการเพาะปลูก 

สมพร อิศวิลานนท์ (2554) มองว่าโครงการพยุงราคาข้าวได้พฒันาจากโครงการขนาดเล็ก2 ท่ีท าเฉพาะ

ฤดูกาลเพาะปลูกเป็นโครงการประจ าของรัฐบาลทุกยุคทุกสมยั นอกจากโครงการพยุงราคาขา้วเปลือกแลว้ 

รัฐบาลยงัด าเนินนโยบายตลาดกลางรับซ้ือขา้วและการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นช่องทางในการ

ขายขา้วและการรวบรวมขา้วเปลือกเขา้สู่ตลาด 

นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยงัด าเนินนโยบายส่งเสริมดา้นการเพาะปลูกแบบให้เปล่า เช่น โครงการแจก

เมล็ดพันธ์ุและปุ๋ยเคมี จากการพูดคุยกับอดีตเกษตรอ าเภอ จังหวดัพิจิตร พบว่าโครงการส่งเสริมการ

เพาะปลูกในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ถึง 2000 มีระดบัการให้เปล่าสูงกว่าโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกใน

ปัจจุบนั (2561) บางโครงการเป็นการให้เปล่าโดยผ่านการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศใน

รูปแบบของการทดลอง3  

นโยบายด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกมีการเปล่ียนแปลงไปจากระบอบนโยบายพรีเมียมขา้ว 3 

ประการ ประการท่ี 1 รัฐบาลลดการส่งเสริมการท านาอยา่งเขม้ขน้และหนัมาส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกพืช

ชนิดอ่ืนแทนในรูปแบบของพืชหมุนเวียน โครงการลดการเพาะปลูกขา้วนาปรังหรือการขอให้ชาวนาชะลอ

การเพาะปลูกข้าวนาปีออกไป ประการท่ี 2 รัฐบาลเร่ิมส่งเสริมการวางแผนการเพาะปลูกกับการตลาด 

กล่าวคือ หน่วยงานรัฐบาลเร่ิมส่งเสริมการเพาะปลูกโดยกลไกตลาดมากข้ึนกว่าระบอบนโยบายก่อน เปิด

โอกาสให้ภาคเอกชนเขา้มามีส่วนในการด าเนินนโยบายมากข้ึน ประการท่ี 3 มีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั

การด าเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนา โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกในปี 1990 และ 1992 (เป็นช่วงท่ีราคา

ขา้วเปลือกตกต ่า) เป็นตวัอย่างของบทบาทของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง

พาณิชย์ในการด าเนินนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือก สังเกตได้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทยและกองทพั ยงัคงมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า

กองทพัยงัตอ้งการมีบทบาทในการด าเนินนโยบายข้าว อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีได้รับในการด าเนิน

นโยบายพยงุราคาค่อนขา้งจ ากดั อมัมาร์ สยามวาลา และวโิรจน์ ณ. ระนอง (2533) มองวา่โครงการท่ีกระจาย

งบประมาณให้หน่วยงานไปรับซ้ือขา้วจากชาวนาในปริมาณท่ีจ ากดัเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อ “หวงัผลทาง

การเมือง” ในลกัษณะท่ีแสดงให้สังคมเห็นว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาขา้วตกต ่ามากกว่าการแกไ้ขปัญหา

                                                           
2 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเร่ิมตน้จากการเป็นโครงการช่วยเหลือเกษตรกรขนาดเล็กท่ีด าเนินการบางฤดูกาลเพาะปลูก 
(Provisional Program) โดยเป็นความคิดของเทคโนแครตดา้นเศรษฐศาสตร์จากกระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในการช่วยเหลือชาวนาท่ีเป็นลูกค้าของ ธกส. ท่ีประสบปัญหาราคาข้าวตกต ่าในปี 1984 เป็น
โครงการท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัเงินกูย้มืดอกเบ้ียต ่าโดยใหช้าวนาน าเอาขา้วเปลือกมาวางค ้าประกนั (Vanishjakvong, 2001)  
3 สมัภาษณ์อดีตเกษตรอ าเภอ จงัหวดัพิจิตร วนัท่ี 13 มกราคม 2561  



27 

อยา่งแทจ้ริงเพราะวา่เงินท่ีใชใ้นการรับซ้ือมีจ านวนนอ้ยไม่ส่งผลกระทบต่อการชะลอการขายขา้วเปลือกของ

ชาวนาหรือการดึงปริมาณขา้วออกจากตลาดเพื่อเพิ่มราคาขา้วใหสู้งข้ึน 

ตำรำงที ่2.2: สรุปนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลอืชำวนำปี 1987 ถึง 1994 

ปี โครงกำร หน่วยงำน 
1987 - แผนชีวติใหม่ของเกษตรกรเพื่อแกไ้ข   

    - ปัญหาความยากจนของเกษตรกร  
    - ปัญหาผลผลิตท่ีมีมากเกินความตอ้งการ 
    - ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต ่า  
- โครงการลดพื้นท่ีนาปรัง 1,500 ไร่  
- โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์ ้ าจืดในเขตพื้นท่ีชลประทานแทน
การปลูกขา้วนาปี 2530 
- สินเช่ือเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อปลูกพืชราคาดี
ทดแทน 
- แผนประสานความร่วมมือส่ีภาคเพื่ อพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกขา้วบาสมาติ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1988 - ระงบัการท านาปรัง 
- แผนประสานการผลิตและการตลาด 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1990 - โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก (5,000 ลา้นบาท) 
- โครงการรับช าระหน้ีค่าปุ๋ยดว้ยขา้วเปลือก (100 ลา้นบาท) 
- โครงการเก็บขา้วเปลือกของกลุ่มเกษตรกร (200 ลา้นบาท) 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและการบริการตลาดขา้วของ
สหกรณ์ (500 ลา้นบาท)  
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก (200 ลา้นบาท) 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร (35 ลา้นบาท) 
 
 
- โครงการสนับสนุนเงินปลอดดอกเบ้ียเพื่อซ้ือขา้วจากชาวนา (20 
ลา้นบาท) 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร (15 ลา้นบาท) 

ธกส. 
อตก. 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรป. กลาง 
กองบญัชาการทหาร
สูงสุด 
กรมสวสัดิการทหารเรือ 
 
กองทพัอากาศ 

1991 - แผนพฒันาดา้นการเกษตร เน้น 4 เร่ืองหลกั 1) การแกปั้ญหาความ
ยากจนในชนบท 2) การพัฒนาด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
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เกษตรกร 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การปรับปรุงการ
บริหารการพฒันาการเกษตร  
- นโยบายการป้องกนัการระบาดของเพล้ียกระโดดสีน ้าตาล 
- ขอให้ชาวนาเล่ือนระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปอีก 1 
เดือน 

1992 - ยกระดบัราคาขา้วเปลือก 5 % ใหสู้งกวา่ราคาตลาด 
 
 
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก (5,000 ลา้นบาท)  
- โครงการปล่อยสินเช่ือในรูปแบบแพค็ก้ิงเครดิต (5,000 ลา้นบาท)  
- โครงการแทรกแซงขา้วเปลือก (300 ลา้นบาท)   
- โครงการรับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกร (200 ลา้นบาท)   
- โครงการส่งเสริมและพฒันาให้โรงสี และตลาดกลางมีเคร่ืองอบลด
ความช้ืน (123 ลา้นบาท)   
- โครงการแทรกแซงโดยการรับซ้ือขา้วสารเขา้เก็บในโกดงั (1,500 
ลา้นบาท)  
- โครงการเร่งรัดการส่งออกขา้วไปต่างประเทศ 
- โครงการเช่ือมโยงสินค้าเพื่อการผลิต และบริการตลาดข้าวของ
สหกรณ์   
- โครงการเก็บขา้วเปลือกของกลุ่มเกษตรกร  
- โครงการลดความช้ืนของขา้วเปลือกผา่นสถาบนัเกษตรกร  
- โครงการยกระดบัราคาขา้วเปลือกนาปรัง ปี 2535 (77.25 ลา้นบาท) 

คณะกรรมการนโยบาย
และมาตรการช่วยเหลือ
เกษตรกร (คชก.) 
ธกส. 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงพาณิชย ์
 
 
กระทรวงพาณิชย ์
 
กระทรวงพาณิชย ์
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
กรมการคา้ภายใน 
กระทรวงมหาดไทย และ
ตลาดกลางเอกชน 

1993 - โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าวของ
สหกรณ์ 
- โครงการรวบรวมขา้วเปลือกของกลุ่มเกษตรกรปีการผลิต 2535/36  
 
-  ข้ึนทะเบียนผูป้ลูกขา้วนาปรัง ปี 2536  
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้ว (300 ลา้นบาท) 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก (30 ลา้นบาท) 
- โครงการซ้ือขา้วไปเก็บในโกดงั 

 
 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ธกส. 
กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
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- โครงการส่งเสริมและพฒันาให้โรงสีและตลาดกลางมีเคร่ืองอบลด
ความช้ืน (123.6 ลา้นบาท) 
- โครงการแพค็ก้ิง เครดิต 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาดข้าว (750 
ลา้นบาท) เป็นโครงการต่อเน่ือง  
- โครงการเก็บรวบรวมขา้วเปลือกกลุ่มเกษตรกร (300 ลา้นบาท) เป็น
โครงการด าเนินงานต่อเน่ือง 

กระทรวงพาณิชย ์
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

1994 - โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของ ธกส. ปี 2536/37 
- โครงการเช่ือโยงสินเช่ือเพื่อการผลิต และบริการตลาดข้าวของ
สหกรณ์การผลิต 2536/37  
- การระบายข้าวส่งออก จะใช้กลไกของผู ้ส่ งออกภาคเอกชน
ด าเนินการเป็นหลกั  
- โครงการระบายขา้วส่งออกล่วงหนา้ ส าหรับการระบายขา้วส่งออก
ภ าค รัฐบ าล ให้ ด า เนิ น ก ารใน รูป รัฐบ าล ต่ อ รัฐบ าล เท่ านั้ น    
- แทรกแซงตลาดข้าว ให้ด าเนินการผ่านสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
โรงสีตลาดกลางและผูค้า้ทอ้งถ่ินโดยตรง  
- โครงการรับซ้ือข้าวสารจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตร (600 ล้าน
บาท) 

ธกส. อคส. อตก. 
 
 
สมาคมผูส่้งออกขา้ว 
 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
อคส. 

ทีม่ำ: วารสารเศรษฐกิจการเกษตร (2530-37); ราชกิจจานุเบกษา (2533; 2536) 

 จะเห็นได้ว่า โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกในช่วงน้ีเร่ิมใช้ค  าว่า “รับจ าน า” โดยเป็นการรับซ้ือ

ข้าวเปลือกจากชาวนาผ่านทางสถาบันเกษตรกร โรงสี และตลาดกลาง หากพิจารณาในแง่มุมของ

งบประมาณโครงการ โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกของรัฐบาลในช่วงน้ีมีขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับ

โครงการรับจ าน าในเวลาต่อมา เช่น โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ปีการเพาะปลูก 1990-1991 และ 1992-

1993 มีงบประมาณ 5,000 ล้านบาท (ตาราง 4.4) ส่วนโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือก ๆ อ่ืน มี

งบประมาณไม่เกิน 500 ล้านบาท (ตาราง 4.4) ซ่ึงเป็นการด าเนินนโยบายแทรกแซงราคาข้าวเปลือกใน

ปริมาณท่ีจ ากดัมากหากเปรียบเทียบโครงการรับจ าน าในระบอบนโยบายรับจ าน าขา้วเพื่อวตัถุประสงคท์าง

การเมือง 

 การด าเนินนโยบายรับจ าน าขา้วในขอบเขตท่ีจ ากดัสะทอ้นแนวคิดของผูก้  าหนดนโยบายของรัฐบาล 

รัฐบาลในขณะนั้นมีแนวคิดชัดเจนว่าจะไม่ด าเนินนโยบายพยุงราคาในระยะยาวและด าเนินโยบายใน

ขอบเขตท่ีจ ากดัและจ าเป็นเม่ือราคาขา้วตกต ่าอยา่งหนัก รัฐบาลจะไม่รับจ าน าขา้วเปลือกในราคาท่ีสูงมาก 
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ในการตอบกระทูข้องนาย นิคม วรปัญญา ซ่ึงตอ้งการให้รัฐบาลก าหนดราคาขา้วเกวียนละ 6,000 บาท นาย 

วรีพงศ ์รามางกรู รัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงั (ราชกิจจานุเบกษา, 2533, หนา้ 34) กล่าว 

“รัฐบาลไม่สามารถก าหนดราคาขา้วเปลือกให้สูงถึงเกวียนละ 6,000 บาท เน่ืองจากปริมาณ

ขา้วเปลือกท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศมีมากกวา่ 20 ลา้นตนั ต่อปี หากรัฐบาลเขา้ไปผลกัดนัให้

ราคาขา้วเปลือกสูงถึงเกวยีนละ 6,000 บาท รัฐบาลจะตอ้งเขา้ไปด าเนินการเอง และตอ้งใชเ้งิน 

บุคลากร เร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อการน้ีเป็นจ านวนมาก... ...จะท าให้ขา้วไทยไม่สามารถเขา้ไป

แข่งขนัในตลาดโลกได้... ...ดงันั้น รัฐบาลจึงเห็นควรปล่อยให้ราคาข้าวเปลือกเป็นไปตาม

กลไกของตลาด (พิมพต์วัเอนโดยผูว้จิยั)” 

การตั้งค  าถามของนาย นิคม ส.ส. จากจงัหวดัลพบุรีและนาย วีรพงศ์ รามางกูร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักการเมือง (โดยเฉพาะจากต่างจงัหวดั) ท่ีต้องการให้

รัฐบาลแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการรับซ้ือในราคาท่ีสูง แต่นายวีรพงศ์ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomist and Technocrat) ไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้

รัฐบาลแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกมากเกินไป อย่างไรก็ดี มีขอ้สังเกตว่ารัฐบาลด าเนินโครงการแทรกแซง

ราคาขา้วเปลือกบ่อยคร้ังมากข้ึนกว่าในทศวรรษท่ี 1980 อาจจะกล่าวไดว้่ารัฐบาลด าเนินนโยบายพยุงราคา

ข้าวเปลือกแทบจะทุกปีการเพาะปลูก ทั้ งน้ีอาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลได้รับแรงกดดันทางการเมืองจาก

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรีใหด้ าเนินนโยบายพยงุราคาบ่อยคร้ังข้ึน 

 รัฐบาลไทยยงัส่งเสริมให้มีตลาดกลางคา้ขา้วมากข้ึน4 เน่ืองจากรัฐบาลไม่ตอ้งการแทรกแซงตลาด

ขา้วโดยตรงหรือไม่ตอ้งการรับซ้ือขา้วจากชาวนาโดยตรงเพราะไม่ตรงกบัแนวคิดการเปิดกวา้งทางการคา้ซ่ึง

เป็นกรอบเชิงนโยบายท่ีส าคญัของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาลนาย อานนัท ์ปันยาชุน และนายชวน หลีกภยั 

(คร้ังท่ี 1)) รัฐบาลส่งเสริมการเปิดตลาดกลางข้าวเปลือกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนามีช่องทางในการขาย

ขา้วเปลือกของตนเองไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้ท่ีมารับซ้ือในทอ้งถ่ินและตามกลไกตลาด (สมพร อิศวิลา

นนท์, 2554) ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ตลาดกลางคา้ขา้วเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของการผลิตและการ

ส่งออกขา้วในช่วงนั้น สมพร อิศวิลานนท ์(2554, หนา้ 39) อธิบายลกัษณะของตลาดกลางในช่วงทศวรรษท่ี 

1990 ดงัน้ี 

“ตลาดกลางข้าวเปลือกจะปะกอบด้วยทั้ งของเอกชนท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานภายใต้การก ากบัของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

                                                           
4 ตลาดกลางคา้ขา้วเปลือกเร่ิมปรากฏตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) โดยเร่ิมจากท่าขา้วริมน ้ าซ่ึงรับซ้ือ
ขา้วเปลือกจากพอ่คา้คนกลางท่ีรวบรวมขา้วในทอ้งถ่ินมาขายใหเ้จา้ของท่าขา้วเพ่ือขนส่งทางเรือ  
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สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางไม่ว่าจะภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานใด บทบาทของเจา้ของ

ตลาดกลางจะเป็นผูจ้ดัหาสถานท่ีให้ส าหรับการดูแลซ้ือผูข้ายมาพบกันและตกลงซ้ือขาย

ขา้วเปลือกในราคาท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่ายโดยตลาดกลางเป็นผูใ้ห้ความสะดวกเพื่อบริหาร

ในการซ้ือขาย การส่งมอบรับมอบ การชัง่น ้ าหนกั และการจ่ายเงินค่าขา้วเปลือก... ...เกษตรกร

มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนจากผูเ้สนอขายเป็นผูข้าย ในขณะท่ีพอ่คา้เปล่ียนจากผูซ้ื้อกลายเป็นผูเ้สนอ

ซ้ือ เกษตรกรสามารถเลือกขายขา้วเปลือกไดใ้นราคาสูงท่ีสุดท่ีผูซ้ื้อมาเสนอซ้ือเน่ืองจากมีผู ้

ซ้ือหลายคนในตลาด” 

ในปี 2545 (ก่อนการด าเนินโครงการรับจ าน าขา้วอยา่งเขม้ขน้) มีตลาดกลางท่ีด าเนินการจดัตั้งโดย 

กรมการคา้ภายในจ านวน 70 ราย ตลาดกลางขา้วมกัอยู่ในภาคเหนือและภาคกลาง บทบาทของตลาดกลาง

ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ถึง 2000 มีมากต่อตลาดคา้ขา้ว ราคาขา้วเปลือกของประเทศมกัจะอา้งอิงจากตลาด

กลาง เช่น ท่าขา้วก านนัทรง  

 นอกจากตลาดกลางแล้ว สมาคมการคา้ขา้วเกิดข้ึนมาในช่วงทศวรรษ 1990 สมาคมโรงสีขา้วใน

ภูมิภาคเป็นสมาคมคา้ขา้วท่ีเพิ่มมากข้ึนในช่วงน้ี สมาคมโรงสีขา้วสุพรรณบุรีเกิดข้ึนในปี 1993 (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2536) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาคมท่ีมีบทบาทในการคา้ขา้วและการเรียกร้องให้รัฐบาลด าเนินนโยบาย

แทรกแซงราคาขา้ว การเพิ่มข้ึนของตลาดกลางขา้วท าใหต้ลาดกลางขา้วและโรงสีมีบทบาทมากข้ึนในการน า

นโยบายพยุงราคาขา้วเปลือกไปปฏิบติั รัฐบาลไทยในระบอบรับจ าน าขา้วแบบจ ากดัไม่ตอ้งการแทรกแซง

ตลาดขา้วเปลือกโดยตรง จึงก าหนดใหช้าวนาขายขา้วผา่นตลาดกลางหรือโรงสีท่ีไดรั้บการอนุมติัใหเ้ขา้ร่วม

โครงการ 

 นโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาในช่วงปลายของระบอบนโยบายรับจ าน าขา้วแบบจ ากดัมีการ

เปล่ียนแปลงในส่วนของโครงการพยุงราคาข้าวเปลือก ประการท่ี 1 โครงการพยุงราคา (ซ่ึงตอนน้ีเป็น

โครงการรับจ าน าแลว้) ถูกด าเนินการถูกปีจนกลายเป็นนโยบายประจ าของรัฐบาลแลว้ ประการท่ี 2 จดัตั้ง

คณะกรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) ข้ึนมาจดัการนโยบายขา้วแทนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีดูแลการก าหนดนโยบายขา้วโดยตรงมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน เท่ากับว่าผูน้ าทางการเมืองต้องการเข้ามารวมศูนยอ์  านาจการก าหนดนโยบายข้าวอย่างจริงจงั

มากกว่าการถ่ายโอนอ านาจไปให้คณะกรรมการพิเศษในอดีต ประการท่ี 3 รัฐบาลให้ความส าคญักบัการ

ควบคุมมาตรฐานขา้วและการส่งออกขา้วเน่ืองจากเป็นสมาชิกองค์กรการคา้โลก (WTO)  รัฐบาลไทยออก

มาตรฐานสินคา้ข้าวไทย (2540) สินค้าข้าวหอมมะลิไทย (2541 และ2543) เพื่อควบคุมคุณภาพของข้าว

ส่งออกโดยเฉพาะขา้วคุณภาพสูง 
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ตำรำงที ่2.3: สรุปนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลอืชำวนำปี 1995 ถึง 2002 

ปี โครงกำร หน่วยงำน 
1995 - เห็นชอบน าขา้วไทยเขา้ตามขอ้ผกูพนัของ GATT 

 
- ประกาศหลกัเร่ืองเกณฑ์และวธีิการออกหนงัสือรับรอง
แสดงการไดรั้บสิทธ์ิช าระภาษีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก ส าหรับสินคา้ขา้ว  
- โครงการเร่งระบายขา้วส่งออกเพื่อรองรับผลผลิตขา้ว
นาปรังโดยใหก้ารอุดหนุนกบัผูส่้งออกท่ีเก็บสต๊อกและ
ปรับปรุงคุณภาพขา้วในอตัราตนัละ 10 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 250 บาท 
 - โครงการสนบัสนุนโรงสีและผูค้า้ขา้วเปลือกใหไ้ดรั้บ
สินเช่ือดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดยก าหนดเป้าหมาย
ไวใ้หเ้ป็นปริมาณขา้วเปลือก 600,000 ตนัขา้วเปลือก  
 - โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูส่้งออกท่ีรับซ้ือ
ขา้วสารนาปรังในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี จ  านวน 400,000 
ตนัขา้วสาร  
- โครงการเร่งระบายขา้วส่งออก  

คณะกรรมการนโยบายขา้ว 
(กนข.) 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ธปท. 
 
 
กรมการคา้ต่างประเทศ 

1996 - มาตรการดา้นระบายขา้วส่งออก ประกอบดว้ย 2 
โครงการ คือ  
      - โครงการเร่งระบายขา้วส่งออก วงเงิน 150 ลา้น เป็น
ค่าใชจ่้ายการตลาดแก่ผูส่้งออกในอตัราตนัละ 250 บาท  
      - โครงการขายขา้วรัฐบาลต่อรัฐบาล  
- มาตรการดา้นสินเช่ือ ประกอบดว้ย 2 โครงการ  
      - โครงการสนบัสนุนโรงสี และผูค้า้ขา้วเปลือกให้
ไดรั้บสินเช่ือ ดอกเบ้ียอตัราพิเศษ จ านวน 800,000 ตนั  
      - โครงการสนบัสนุนผูส่้งออก ใหไ้ดรั้บสินเช่ือ
ดอกเบ้ียอตัราพิเศษ จ านวน 500,000 ตนั 
- กรอบนโยบายขา้ว  
      - การส่งออกขา้ว จะใชก้ลไกของผูส่้งออกภาคเอกชน
เป็นหลกั ส าหรับการส่งออกขา้วของภาครัฐบาลจะ
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ปี โครงกำร หน่วยงำน 
ด าเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น  
      - การรักษาเสถียรภาพราคาขา้วเม่ือจ าเป็น จะ
ด าเนินการผา่นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง และ
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว รวมทั้งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
     - จะก ากบัดูแลใหมี้สตอ๊กขา้วอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
และมีปริมาณเพียงพอส าหรับการบริโภคภายในประเทศ  
      - การรับจ าน าขา้วเปลือก จะให ้ธกส. เป็นหน่วยงาน
หลกัในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูค้า้ขา้วเปลือกและผูส่้งออก 

1997 - ประกำศมำตรฐำนสินค้ำข้ำว  
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์ปี 2539/40  
-  โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 

1998 - มำตรฐำนสินค้ำข้ำวหอมมะลไิทย 
- ระเบียบวา่ดว้ยการส่งออกขา้วนอกราชอาณาจกัร 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์  
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงพาณิชย ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 

1999 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงดิน 
- จดัหาปุ๋ยเคมีราคาถูกแก่เกษตรกรให้เพียงพอและให้ทนั
ฤดูการผลิตทุกปี  
 - ส่งเสริมการค้าต่างตอบแทนระหว่างข้าวกับสินค้าท่ี
ตอ้งน าเขา้อ่ืน ๆ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
- กระทรวงพาณิชย ์

2000 - มาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย 
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 
- ก าหนดนโยบายและมาตรการขา้ว 
- เพิ่มราคารับจ าน าขา้วเปลือกแก่เกษตรกรและเร่งอ านวย
ความสะดวกในเร่ืองการจ าน าขา้ว 
- ออกไปแทรกแซงตลาดขา้วสาร จ านวน 5 แสนตนั ทัว่
ประเทศ 
- เร่งรัดการขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ 
- ธกส. ขยายเวลารับจ าน าขา้วเปลือกและรับจ าน าขา้วนา

- กระทรวงพาณิชย ์
- ธกส. 
- กนข. 
- ธกส. 
 
- อตก. อคส. 
 
- กระทรวงพาณิชย ์
- ธกส. 
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ปี โครงกำร หน่วยงำน 
ปรังมีเป้าหมายจ านวน 2.5 ลา้นตนัขา้วเปลือก 
- คณะกรรมการนโยบายขา้ว ขยายระยะเวลาการไถ่ถอน
ขา้วจ าน า ธกส. อีก 2 เดือน   
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปีของ ธกส. จ านวน 2.5 
ลา้นตนัขา้วเปลือก (ยกเวน้ภาคใต)้ 

 
- กนข. 
 
- ธกส. 

2001 -โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด 
ขา้วของสหกรณ์ 
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกโดยรับจ าน าจากเกษตรกร
ท่ีมียุง้ฉาง และเป็นเกษตรกรรับรองเป็นสมาชิกของ 
ธกส. .  
- โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วหอมพนัธ์ุดีโดยจดัตั้ง
ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนจ านวน 600 ศูนย ์
เพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้ว  
- โครงการและเป้าหมายการผลิตขา้วหอมมะลิ ปทุมธานี 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 
 
 
 
 
 
กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง
พาณิชย ์

2002 - โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตการบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์ ปี 2544/45   
- โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกนาปี  
- ข้ึนทะเบียนเกษตรกรทัว่ประเทศ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

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

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัคงส่งเสริมดา้นการเพาะปลูก เช่น การจดัหาปุ๋ยราคาถูก การส่งเสริมพนัธ์ุขา้ว 

ท่ีน่าสนใจคือโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้วหอมปทุมเพื่อหวงัจะเพิ่มผลผลิตขา้วคุณภาพสูงในพื้นท่ี

ชลประทานแต่ไม่สามารถปลูกขา้วหอมมะลิได้ การส่งเสริมการปลูกขา้วหอมปทุมธานีจะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเป็นอยา่งมากเพราะชาวนาคาดหวงัวา่จะให้ราคาท่ีดีกวา่

ขา้วเจา้ธรรมดา อย่างไรก็ดี ขา้วหอมปทุมธานีมีจุดดอ้ยตรงท่ีมีโรคและศตัรูพืชมากและไม่ทนต่อโรคและ

ศตัรูพืช นอกจากน้ี ราคาขา้วหอมปทุมและขา้วเจา้ในเวลาต่อมาจะไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัเพราะโรงสี

ท าการรับซ้ือพร้อมกนัและสีแปรสภาพขา้วหอมปทุมฯ กบัขา้วเจา้ไปพร้อมกนั (ดูส่วนท่ี 4.5) 

การด าเนินโครงการรับจ าน าขา้วบ่อยคร้ังและขอบเขตของโครงการเติบโตข้ึนในช่วงปลายทศวรรษ

ท่ี 1990 มาจากการมีบทบาทในการก าหนดนโยบายสาธารณะของนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งในพื้นท่ี

ต่างจงัหวดัซ่ึงมีฐานเสียงเป็นชาวนา ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1990 รัฐมนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการก าหนด
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นโยบายขา้วเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ ในช่วงปลายทศวรรษ รัฐมนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งลว้นเป็นนกัการเมืองท่ีมา

จากการเลือกตั้งทั้งส้ิน ความตอ้งการท่ีจะจดัสรรงบประมาณลงไปยงัโครงการพยุงราคาขา้วเปลือกมีมากข้ึน

เพราะเป็นการจดัสรรเงินสดให้กบัชาวนา นอกจากน้ี รัฐบาลยงัพยายามขยายระยะเวลาการรับซ้ือขา้วเปลือก

จากชาวนาให้ยาวข้ึนเพื่อจูงใจให้ชาวนาเข้าร่วมโครงการมากข้ึน เสมือนเป็นการเอาใจชาวนา ดังนั้ น

แรงจูงใจทางการเมืองเร่ืองการเลือกตั้งจึงเป็นปัจจยัส าคญัในการด าเนินนโยบายพยงุราคามากข้ึน การด าเนิน

โครงการรับจ าน าขา้วบ่อยคร้ังยงัเป็นการเอาใจกลุ่มโรงสีเพราะกลุ่มโรงสีเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการเมืองใน

พื้นท่ี โรงสีกลายเป็นธุรกิจท่ีช่วยรวบรวมขา้วให้กบัรัฐบาลซ่ึงไม่มีโกดงัขนาดใหญ่ท่ีเก็บขา้วเปลือกปริมาณ

มาก ดังนั้ นรัฐบาลต้องจ่ายค่าเช่าโกดังและค่ารักษาสภาพข้าวให้โรงสี ท าให้โรงสีได้รับประโยชน์จาก

โครงการดงักล่าว กลุ่มโรงสีจึงกลายเป็นกลุ่มท่ีมีแสดงความเห็นดว้ยกบัโครงการพยุงราคาขา้วเปลือกอยา่ง

เปิดเผย  

ในดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูก รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนาผา่นกลุ่มและสถาบนัเกษตรกร 

เช่น สหกรณ์การเกษตร ซ่ึงรัฐบาลสนบัสนุนใหช้าวนารวมตวักนัในนามของสถาบนัเกษตรกรเพื่อการ

ช่วยเหลือไดอ้ยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี รัฐบาลเร่ิมจดัท าทะเบียนเกษตรกรโดยใหช้าวนาลงทะเบียนเกษตรกร

เพื่อยนืยนัวา่เป็นเกษตรกรจริงเพาะปลูกจริง  

ยคุท่ี 3 เป็นนโยบำยและกำรเมืองในนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลอืชำวนำในระบอบนโยบำยรับจ ำน ำ

ข้ำวเพื่อกำรเมือง (2002 ถึง 2014) การก าหนดนโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาในปี 2002 ถึง 2014 ให้

ความส าคญัท่ีนโยบายรับจ าน าขา้วเปลือก การเปล่ียนแปลงโครงการับจ าน าขา้วแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง ในยุค

ระบอบนโยบายน้ี ช่วงที่ 1 ตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2011 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกเปล่ียนโฉมหนา้ภายหลงัจาก

พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ปี 2001 ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่5 รัฐบาลท่ีน าโดยพรรคไทยรักไทย

ซ่ึงมีฐานเสียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ไดเ้ปล่ียนแปลงการด าเนินโครงการรับ

จ าน าขา้วเปลือก สมพร อิศวิลานนท์ (2554, หนา้ 63) อธิบายการเปล่ียนแปลงของโครงการรับจ าน าภายใต้

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 

“เม่ือรัฐบาลภายใตพ้รรคไทยรักไทย โดยการน าของนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร เขา้มา

บริหารประเทศในเดือนกุมภาพนัธ์ 2544 (2001) ไดป้รับปรุงโครงการรับจ าน าใหม่ โดยให ้

ธกส. รับจ าน าใบประทวนสินคา้ท่ี อตก. และ อคส. ออกให้แก่เกษตรกรท่ีน าขา้วเปลือกนา

ปรังปี 2544 ไปฝากไว้ ซ่ึงเร่ิมด าเนินการตั้ งตาเดือน เมษายน ถึงสิงหาคม 2544 ก าหน

ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน พร้อมกบัขยายวงเงินรับจ าน าเป็นไม่เกินรายละ 350,000 บาท และ

                                                           
5 ในการเลือกตั้งทัว่ไปปี 2544 ผูส้มคัรสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยไดรั้บการเลือกตั้งรวม 245 ท่ีนัง่ (จาก 
500 ท่ีนัง่) ทั้งจากระบบเขตเดียวเบอร์เดียวและระบบบญัชีรายช่ือ 
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ก าหนดเง่ือนไขให้สามารถน าขา้วเปลือกนาปรังท่ี อตก. และ อคส. รับฝากไวไ้ปแปรสภาพ

เป็นขา้วสารและเก็บไวใ้นคลงัสินคา้กลาง” 

การรับจ าน าใบประทวนสินคา้เป็นการด าเนินโครงการท่ีแตกต่างจากโครงการรับจ าน าในอดีตท่ี ธกส. เน้น

การรับจ าน ายุง้ฉาง หรือ ธกส. (โดยผ่านหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง) รับจ าน าผ่านสถาบนัเกษตรกรมากกว่า 

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัขยายเวลารับจ าน าไถ่ถอนใหย้าวข้ึนเป็น 5 เดือน  

 ขนาดของโครงการรับจ าน าในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็มีขนาดใหญ่ข้ึนมากจากโครงการรับ

จ าน าขา้วในอดีต  สมพร อิศวลิานนท ์(2554, หนา้ 63) ระบุ 

“ในปีการผลิต 2546/47 (2003/04) และ 2547/48 (2004/05)... ...นอกจากจะมีการขยายขนาด

โครงการรับจ าน าโดยเป้าหมายของการรับจ าน าถึง 9.0 ล้านตนัขา้วเปลือก (หรือประมาณ

เกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตขา้วทั้งประเทศ) พร้อมกบัขยายราคารับจ าน าใหสู้งกวา่ราคาตลาด... 

ในส่วนของขา้วหอมมะลิคุณภาพต่าง ๆ ได้ยกระดบัราคาสูงข้ึนจากเดิมตนัละ 3,000 หรือ

เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 43-45 ส าหรับข้าวหอมจงัหวดัได้เพิ่มข้ึนตนัละ 2,000 บาท หรือ

ประมาณร้อยละ 35 ขา้วเจา้นาปีเพิ่มข้ึนตนัละ 1,240-1,440 บาท...” 

นโยบายน้ีสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาน าขา้วเขา้โครงการรับจ าน าของรัฐบาลเป็นอยา่งมากเป็นจ านวน

ถึง 9.4 และ 9.5 ล้านตนัขา้วเปลือกในปีการเพาะปลูก 2004/05 และ 2005/06 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) 

โดยรัฐบาลในขณะนั้นใชเ้งินงบประมาณถึง 71,773 ลา้นบาทในปีการเพาะปลูก 2005/06 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

กบังบประมาณโครงการรับจ าน าขา้วในอดีตก่อนปี 2002 ซ่ึง ธกส. มกัจะไดรั้บอนุมติัใหด้ าเนินการในวงเงิน

ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และเม่ือบวกกบัโครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการ

อนุมติัจากรัฐบาลให้ท าโครงการก็ไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท หรือแตกต่างกนัถึงเกือบ 10 เท่า นอกจากน้ี ผูว้จิยัมี

ขอ้สังเกตวา่การขยายขนาดของโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นอยูใ่นช่วงท่ี

มีการเลือกตั้งทัว่ไปในปี 2005 และเป็นช่วงท่ีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกโจมตีอยา่งรุนแรงในกรณีของการ

ทุจริตโดยใช้การด าเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัเครือข่ายพนัธมิตรทางการเมือง

และฐานคะแนนเสียงทางการเมืองโดยไม่ไดก้ระจายทรัพยากรสาธารณะบนพื้นฐานของความตอ้งการหรือ

ความจ าเป็นทางเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดต้ั้งราคาขา้วเปลือกรับจ าน าไวเ้กือบเทียบเท่าหรือสูงกวา่ราคาตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น ปีการเพาะปลูก2001/02 ราคาขา้วขาว 5 เปอร์เซ็นต์อยู่ท่ี 4,600 บาทต่อตนั ในขณะท่ี รัฐบาล

ก าหนดราคาไว้ท่ี  4,775 บาทต่อตัน  หรือราคาของรัฐบาลคิดเป็น 104 เปอร์เซ็นต์ของราคาตลาด 

(Laiprakobsup, 2010) ท าให้ชาวนามีแนวโน้มจะขายขา้วให้กบัรัฐบาลมากกวา่เอกชน และมีแนวโน้มจะไม่

ไถ่ถอนคืน แมว้า่ราคาขา้วจะสูงข้ึนในปี 2007 และ 2008 รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนซ่ึงจดัตั้งหลงัจากการ
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ถูกพิจารณายุบพรรคไทยรักไทยของศาลรัฐธรรมนูญยงัด าเนินโครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ในปี 2008 ราคา

ขา้วพุ่งสูงข้ึนไปถึงเกือบ 10,000 บาทต่อตนั แต่รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนก็ก าหนดราคาไวท่ี้ 11,850 บาท

ต่อตนั ในขณะเดียวกนั รัฐบาลพลงัประชาชนก็ด าเนินโครงการควบคุมราคาขา้วสารเพื่อไม่ให้กระทบกบั

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีอยูใ่นเขตเมืองซ่ึงเป็นฐานเสียงคะแนนเสียงของพรรคพลงัประชาชนเช่นกนั ดงันั้น

ในช่วงราคาขา้วพุง่สูงข้ึน รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนด าเนินนโยบายขา้วแบบสองทางเพื่อรักษาฐานคะแนน

เสียงของตนเองเป็นส าคญั (Poapongsakorn, 2010) 

นอกจากการตั้งราคาขา้วไวสู้งกวา่ราคาตลาดแลว้ รัฐบาลในเวลานั้นยงัใชจ้  านวนโควตาการรับจ าน า

ขา้วในการเรียกความนิยมทางการเมืองจากชาวนาท่ีเป็นฐานคะแนนเสียงอีกดว้ย รัฐบาลในขณะนั้นมกัจะรับ

จ าน าขา้วปริมาณมากในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่าภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีส าคญัของประเทศ แต่อีกส่วนหน่ึงฐานคะแนนเสียงของรัฐบาล

พรรคไทยรักไทยอยู่ในภูมิภาคดงักล่าวเช่นกนั  ตวัอย่างเช่น ในปีการเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจ าน า

ขา้วเปลือกประมาณ 1 ล้านตนัจากภาคเหนือ พอปีการเพาะปลูก 2004/05 รัฐบาลรับจ าน าขา้วเปลือกจาก

ภาคเหนือประมาณ 2 ลา้นตนั ท่ีส าคญั ปริมาณการรับจ าน าขา้วเปลือกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพิ่มสูงข้ึน

เป็นอยา่งมาก ในปีการเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจ าน าขา้วเปลือกจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 261,100 

ตนั พอปีการเพาะปลูกท่ี 2004/05 รัฐบาลรับจ าน าขา้วจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถึง 5.26 ลา้นตนั กล่าวอีก

นัยหน่ึง รัฐบาลในขณะนั้ นเพิ่มปริมาณการรับจ าน าข้าวเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกว่า 2000 

เปอร์เซ็นต ์ 

ท่ีส าคญัท่ีสุด การเพิ่มข้ึนของปริมาณการรับจ าน าขา้วเกิดข้ึนในปีท่ีก าลงัจะมีการเลือกตั้งทัว่ไป 

(2005) ซ่ึงจ านวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจ านวน 76 และ 135 

ท่ีนั่ง ตามล าดับ (คณะกรรมการการเลือกตั้ ง , 2548) พรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้ งในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมกัจะไดเ้ป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาล ดงันั้นการจดัสรรโครงการท่ี

สร้างแรงจูงใจใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคของตนจึงเป็นกลายเป็นแนวนโยบายของพรรคการเมือง 

ตอ้งไม่ลืมว่ากลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงหนืออยู่ในพื้นท่ีชนบท

และเป็นชาวนาท่ีต้องการความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐเน่ืองจากมีรายได้ต ่า โครงการท่ีมีลักษณะ

อุดหนุนดว้ยเงินสดมกัจะจูงใจใหผู้มี้สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวนา  

 การลดน ้าหนกัความช้ืนของขา้วเปลือกท่ีเขา้โครงการรับจ าน าเป็นอีกประเด็นท่ีรัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทยท าเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนาสามารถน าข้าวเข้าโครงการได้มากข้ึน โดยแบ่งประเภทของความช้ืน

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ และมีการหักลดราคาตามความช้ืนท่ีสูงข้ึน (ราชกิจจานุเบกษา, 2544 เล่ม 118 ตอน

พิเศษ 42ง) ซ่ึงแตกต่างจากเม่ือก่อนท่ีรัฐบาลจะไม่รับจ าน าขา้วท่ีมีความช้ืนมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์ 
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 ช่วงที่  2 ปี 2011 ถึง 2014 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีน าโดยนางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวตัร ได้ขยาย

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกให้เป็นนโยบายหลกัของรัฐบาลโดยเปล่ียนวตัถุประสงคข์องโครงการรับจ าน า

ใหเ้ป็นโครงการเพื่อยกระดบัรายไดเ้กษตรกร ไม่ใช่โครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกตกต ่า 

 “วตัถุประสงคข์องโครงการรับจ าน าขา้ว คือ (1) เพื่อยกระดบัรายได ้และชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี 

ข้ึนของชาวนา (2) เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และความมีเสถียรภาพ และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศดว้ยการขยายตวัของการบริโภคภายใน เพราะเม่ือชาวนามีรายไดสู้งข้ึน

ก็จะจบัจ่ายมากข้ึน มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน (3) เพื่อดึงอุปทานขา้วเขา้มาอยูใ่น

ความควบคุม ท าให้สามารถสร้างเสถียรภาพของราคาขา้วได ้(4) เพื่อยกระดบัราคาขา้วไทย

ให้สูงข้ึนทั้งระบบ เน่ืองจากขา้วไทยเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ จึง

ควรจะขายได้ราคาสูงกว่าข้าวจากประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน (อมัมาร สยามวาลา และคณะ, 

2557, หนา้ 2-2)” 

ขนาดของโครงการรับจ าน าขา้วของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจ าน าขา้ว

ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพรรคพลงัประชาชนเป็นอยา่งมาก มีขา้วเขา้โครงการรับจ าน าเพิ่มข้ึนอยา่ง

มาก ในช่วงปี 2011 ถึง 2014 มีขา้วเปลือกเข้าโครงการรับจ าน ากว่า 54 ล้านตนั (อมัมาร สยามวาลา และ

คณะ, 2557) ในดา้นงบประมาณ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยใชง้บประมาณในโครงการดงักล่าวกวา่ 8 แสนลา้น

บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณแผ่นดิน (อัมมาร สยามวาลา, 2557) จะเห็นได้ว่า ขนาดของ

โครงการรับจ าน าขา้วของพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กวา่โครงการรับจ าน าในอดีต (แมแ้ต่โครงการรับจ าน า

สมยัรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพลงัประชาชน) หลายเท่าตวั ในแง่มุมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โครงการรับ

จ าน าสมยัรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีจ านวนชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าจ านวนมากกว่า 1 ล้านคนซ่ึง

สะทอ้นให้เห็นความตอ้งการในการระดมความสนบัสนุนทางการเมืองจากโครงการรับจ าน าขา้ว มีจ านวน

โรงสีท่ีเขา้ร่วมโครงการกวา่ 1,000 โรงสี โรงสีหลายแห่งเป็นโรงสีเกิดใหม่เพื่อรองรับโครงการรับจ าน าขา้ว

โดยหวงัท าก าไรจากการเขา้โครงการรับจ าน าขา้ว6   

 ด้วยขนาดของโครงการรับจ าน าข้าวท่ีใหญ่โตมโหฬาร ท าให้ เกิดช่องว่างในการทุจริตใน

กระบวนการด าเนินโครงการ7 การรับจ าน าขา้วเปลือกจ านวนมหาศาลท าให้กระบวนการตรวจสอบของ

หน่วยงานภาครัฐไม่ทัว่ถึง ประกอบกบัขา้วเปลือกมิไดอ้ยูใ่นโกดงัของรัฐบาลแต่เป็นของเอกชน ท าให้เกิด

การลกัลอบน าขา้วเปลือกไปจ าหน่ายในตลาดหรือน ามาวนเขา้โครงการใหม่หรือ “เวียนเทียนขา้ว” มีการ

                                                           
6 สมัภาษณ์อดีตเจา้ของตลาดกลางขา้วเปลือก วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
7 ผูว้ิจยัไม่ขอลงรายละเอียดในการทุจริตโครงการรับจ าน าขา้วเพราะไม่ใช่วตัถุประสงค์ของงานวิจยัช้ินน้ี ผูท่ี้สนใจการ
ทุจริตในโครงการรับจ าน าขา้วโดยละเอียดสามารถดู อมัมาร สยามวาลา และคณะ (2557) 
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ลกัลอบน าขา้วจากประเทศเพื่อนบา้นมาเขา้โครงการรับจ าน าซ่ึงไม่มีทางท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐจะควบคุมดูแล

ไดท้ัว่ถึง ดว้ยปริมาณขา้วมหาศาลท าให้การดูแลรักษาสภาพขา้วเปลือกเป็นไปอย่างยากล าบาก ท าให้ขา้ว

เส่ือมคุณภาพได้เร็วและไม่สามารถขายต่างประเทศได้ ซ่ึงเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลในการใช้

งบประมาณดูแลขา้วเปลือกเหล่านั้น  

 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การผลิต และ

การส่งออกเป็นอยา่งมาก ในดา้นการเพาะปลูก โครงการรับจ าน าขา้วท าให้เกิดพฤติกรรมการ “พึ่งพารัฐ” ใน

การเพาะปลูก กล่าวคือ ชาวนาตดัสินใจปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพต ่าแต่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อขายขา้วให้แก่รัฐบาล

แทนท่ีจะปลูกและพฒันาการเพาะปลูกขา้วของตนเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดหรือเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตของตนเอง (ขวญัตา เบ็ญจะขนัธ์ และคณะ, 2557) ชาวนามีค่าใช้จ่ายแอบแฝงท่ีเพิ่มสูงข้ึนจาก

โครงการรับจ าน าขา้ว กล่าวคือ ชาวนาตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการเพาะปลูก เก็บเก่ียวและการขนส่งขา้วเปลือก

เขา้โครงการรับจ าน าใหท้นัโครงการหมดระยะซ่ึงเป็นภาระต่อชาวนาเป็นอยา่งมาก  

 ในด้านการผลิต โครงการรับจ าน าท าลายตลาดกลางค้าข้าวซ่ึงเป็นกลไกการค้าข้าวท่ีส าคญัใน

ระบอบนโยบายรับจ าน าขา้วแบบจ ากดั ตลาดกลางคา้ขา้วขนาดใหญ่ทัว่ประเทศหายไปเพราะการแทรกแซง

ของรัฐบาลโดยการรับซ้ือขา้วในราคาสูง (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทยได้ท าลายกลไกการคา้ขา้วท่ีคิดข้ึนในช่วงรัฐบาลเทคโนแครตเป็นผูคิ้ดข้ึน ท่ีส าคญัท่ีสุด โครงการรับ

จ าน าท าให้เกิดโรงสีจ านวนมากท่ีไม่มีความจ าเป็น ผูท่ี้มีทุนในทอ้งถ่ินในขณะนั้นลงทุนสร้างโรงสีหรือท่า

ขา้วเพื่อเขา้โครงการรับจ าน าโดยเฉพาะ โรงสีบางแห่งสร้างใกล้ทุ่งนาเพื่อรอรับขา้วเปลือก อยา่งไรก็ตาม 

เม่ือโครงการรับจ าน ายุติลง โรงสีและท่าขา้วหลายแห่งปิดตวัลงซ่ึงท าให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน

พื้นท่ีเป็นอย่างมาก ในดา้นการส่งออก โครงการรับจ าน าขา้วเหลือท าให้ปริมาณการส่งออกขา้วของไทย

ลดลง Laiprakobsup (2014) ไดค้าดการณ์ผลกระทบของโครงการรับจ าน าขา้วท่ีมีต่อการส่งออกขา้วของไทย

ว่าท าให้ปริมาณการส่งออกลดลงกว่า 100,000 ตัน ต่อเดือน เท่ากับว่าโครงการรับจ าน าข้าวท าให้

ความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศของไทยลดลง  

กำรก ำหนดนโยบำยข้ำวและกำรช่วยเหลือชำวนำในรัฐบำล คสช. ภายหลงัการท ารัฐประหารปี 2014 

รัฐบาล คสช. ปฏิเสธการด าเนินนโยบายรับจ าน าขา้วเน่ืองจากไม่ตอ้งการด าเนินนโยบายท่ีเป็นนโยบายหลกั

ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีถูกท ารัฐประหาร หลงัจากเขา้มาเป็นรัฐบาลไม่นาน รัฐบาล คสช. ด าเนินการทาง

กฎหมายกับโครงการรับจ าน าข้าวโดยการจัดตั้ งคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าวแทน

คณะกรรมการนโยบายขา้วโดยประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการระดบัอธิบดีเป็นหลกั ไม่มีตวัแทนจาก

ภาคเอกชนและชาวนา (ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 131 ตอนพิเศษ 163ง) และคณะอนุกรรมการต่าง ๆ 

ประกอบด้วย 1) คณะอนุกรรมการจดัท าบญัชีขา้วคงเหลือของรัฐ 2) คณะอนุกรรมการด้านการผลิตและ
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การตลาดข้าว 3) คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือแห่งรัฐ 4) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายขา้ว  

รัฐบาล คสช. หนัมาด าเนินนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกแทนการพยุงราคา นโยบายการช่วยเหลือ

ชาวนาของรัฐบาล คสช. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ รูปแบบท่ี 1 การช่วยเหลือดา้นการเพาะปลูก รัฐบาล 

คสช. ให้เงินช่วยเหลือการเพาะปลูกข้าวในจ านวนจ ากัด ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561, หน้า 152) 

อธิบายมาตรการช่วยเหลือชาวนาในดา้นการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบนั ไวว้า่  

“ในฤดูกาลเพาะปลูกท่ี 2557/58 รัฐบาลก าหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูก

ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ (ส านกังานเศรษฐกิจการเกษตร, 2558) ในฤดูกาลเพาะปลูกท่ี 

2559/60 รัฐบาลก าหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 

10 ไร่ (รัฐบาลไทย, 2560) ในส่วนฤดูกาลเพาะปลูกท่ี 2560/61 รัฐบาลก าหนดมาตรการ

ช่วยเหลือดา้นการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ (เพื่อคุณ, 2560) โดย

ชาวนาตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรและมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) จะเห็นไดว้า่มาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ เป็นมาตรการระยะสั้ นและบางฤดูกาลเพาะปลูกก็ไม่ได้ด าเนินการ (เช่น ฤดูกาล

เพาะปลูก 2558/59) ส่วนปริมาณความช่วยเหลือก็ไม่เหมือนกนัในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก”  

โดยชาวนาจะตอ้ง 1) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อยนืยนัการเป็นเกษตรกร 2) ตอ้งมีหลกัฐานยนืยนัวา่มี

การเพาะปลูกข้าวในฤดูกาลผลิตนั้นจริง ๆ (ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ,์ 2561 ) โดยมีการประชาคมใน

หมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อยืนยนัการเพาะปลูกจริงของชาวนาคนนั้น ส่วนชาวนาท่ีเช่าท่ีนาต้องยื่นส าเนา

หลกัฐานการเช่าท่ีนาและโฉนดท่ีดิน  

รูปแบบท่ี 2 ได้แก่ มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนและการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ รัฐบาล 

คสช. ส่งเสริมให้ชาวนาหนัมาเพาะปลูกพืชท่ีหลากหลายและเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ชาวนา

และตอ้งการลดปริมาณการเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะขา้วนาปรัง กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาล คสช. ตอ้งการลด

แรงกดดนัทางการเมืองจากชาวนาหากเกิดกรณีขา้วลน้ตลาดและราคาขา้วตกต ่า นอกจากน้ี การส่งเสริมให้

ปลูกพืชอ่ืน ๆ เพราะไทยประสบปัญหาภยัแลง้ช่วงปี 2014 – 2016 การปลูกขา้วช่วงฤดูแลง้ไม่ไดผ้ลและเกิด

ความเสียหายได ้เพื่อลดแรงกดดนัจากชาวนา รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกพืชท่ีใชน้ ้ าน้อย 

เช่น ปอเทือง ถัว่  

ในอดีต รัฐบาลส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน เน่ืองจากเป็นแนวการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศในการสร้างความหลากหลายทางด้านการผลิตสินค้าเกษตร (Agricultural 
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Diversification) (ดูส่วนท่ี 4.3.2) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารไดห้ลากหลาย

และเพื่อป้อนวตัถุดิบสู่อุตสาหกรรมสินคา้เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิต อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลใน

ระยะหลงั (โดยเฉพาะรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์) ด าเนินมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ และ

เล้ียงสัตวเ์พื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาลดการปลูกขา้ว (โดยเฉพาะนาปรัง) มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูก

พืชท่ีหลากหลายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นตวัอยา่งของมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ 

เพื่อจูงใจใหช้าวนาลดการเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะนาปรัง ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2559 รัฐบาล (ผา่นทาง

กรมส่งเสริมการเกษตร) ก าหนดมาตรการสนบัสนุนชาวนาให้ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ 

พร้อมทั้งการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการเพาะปลูก ไร่ละ 5,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)8 

ในส่วนของการส่งเสริมการเล้ียงสัตว ์รัฐบาลให้เงินสนบัสนุนพนัธ์ุปลาครัวเรือนละ 2,300 บาท และพนัธ์ุ

สัตวข์นาดเล็กครัวเรือนละ 2,844 บาท (ดลวรรฒ สนสุข, 2559)9 ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2560 รัฐบาล 

(ผ่านทางกรมส่งเสริมการเกษตร) ก าหนดมาตรการสนบัสนุนชาวนาให้เพาะปลูกพืชไร่ พืชลม้ลุก เช่น พืช

ตระกูลถัว่ และพืชบ ารุงดิน เช่น ปอเทือง โดยให้เงินสนบัสนุนไร่ละ 2,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (ประชาชาติ

ธุรกิจ, 2560)10 โดยชาวนาตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรและลงทุนเพาะปลูกก่อน หน่วยงานรัฐจึงจะให้เงิน

ช่วยเหลือสนบัสนุน 

 มีข้อสังเกตว่ามาตรการช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวและมาตรการส่งเสริมการ

ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจะใหช้าวนาลงทุนการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ ก่อนแลว้รัฐบาล

จะช่วยเหลือ 

 รูปแบบท่ี 3 การช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกแก่ชาวนาในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบันเกษตรกร 

โครงการของรัฐบาล คสช. ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โครงการนาปลงใหญ่ ซ่ึงตอ้งการให้ชาวนารวมตวักนัในรูปแบบ

ของกลุ่มเกษตรกรไม่ต ่ากวา่ 30 คน หรือไม่ต ่ากวา่ 500 ไร่ โดยรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือในดา้น 1) การให้

เงินกู้ดอกเบ้ียต ่าแก่กลุ่มชาวนา 2) การจดัหาปัจจยัการเพาะปลูกเป็นจ านวนมากแต่ในราคาต ่า 3) การ

เช่ือมโยงตลาดผูบ้ริโภคกบัผลผลิตของชาวนา โดยรัฐบาล คสช. เร่ิมด าเนินโครงการนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี

การเพาะปลูกท่ี 2559 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 1) เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกจ านวน 5 คนข้ึนไป (มากกวา่ 5 คน

ได)้ เพื่อเหมาะสมในการจดัท า ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจดัการการผลิตขา้วอินทรีย์

ตามมาตรฐาน 2) มีพื้นท่ีของกลุ่มรวมกนัไม่ต ่ากวา่ 100 ไร่ (มากกวา่ 100 ไร่ได)้ อยูใ่นชุมชนเดียวกนัหรือใน

บริเวณ ใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นต าบลเดียวกนั 3) พื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งไม่ไดก้ารรับรองการผลิตขา้วตาม

                                                           
8 http://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2016/10/คู่มือโครงการเกษตรกรรมทางเลือกอ่ืน.pdf 
9 http://isaanrecord.com/2016/10/25/zoning-rice-farming-policy-fail/ 
10 https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473850713 
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มาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ด ๆ (กรณีเกษตรกรมีใบรับรองยงัคงอายุการรับรองอยู่ และมีความตอ้งการขยาย

พื้นท่ี/หรือเพิ่มจ านวนแปลง สามารถเข้าร่วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงท่ีเขา้ร่วมนั้นต้องยงัไม่ได้รับการ

รับรอง) 4) มีแหล่งน ้ าตามธรรมชาติ (เช่น อาศยัน ้ าฝน สระน ้ า คูคลอง บ่อน ้ า บ่อบาดาล เป็นตน้) หรือแหล่ง

น ้ าท่ีมีความเหมาะสมกบัการผลิตขา้วอินทรีย ์5) พื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ หรือพื้นท่ีท่ีไดรั้บการอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีมีสิทธ์ิรับรอง โดยช่ือท่ีระบุในเอกสารสิทธ์ิจะตอ้งเป็นช่ือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจา้ของเอกสารสิทธ์ิ 6) จดัท ารายละเอียดขอ้มูลการปลูกขา้วอินทรียข์อง

กลุ่ม แยกรายแปลง (หากเขา้ร่วมโครงการมากกว่า 1 แปลง) ท่ีตั้งแปลง พื้นท่ีปลูกขา้ว พนัธ์ุขา้วท่ีปลูก 7) 

ต้องผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขับเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ 

(Single Command) 8) เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการท่ีเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิก 

นาแปลงใหญ่ไว ้และให้เกษตรกรเลือกรับการสนบัสนุนท่ีซ ้ าซ้อนทางใดทางหน่ึงเพียงอย่างเดียว และ 9) 

หากเกษตรกรยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการหลงัจากไดรั้บเงินสนบัสนุนแลว้เกษตรกรจะไม่สามารถสมคัรเขา้

ร่วมโครงการน้ีได้อีก อย่างไรก็ตาม รัฐบาล คสช. ยงัไม่ทิ้งโครงการรับจ าน าเสียทีเดียว รัฐบาลได้ด าเนิน

โครงการชะลอการขายขา้วเปลือกหรือรับจ าน ายุง้ฉางเพื่อช่วยเหลือชาวนาท่ีเก็บเก่ียวขา้วแลว้แต่ยงัไม่ไดข้าย

โดยรัฐบาลจะชดเชยเป็นค่าเก็บรักษาขา้วเปลือกและค่าขนยา้ยโดยรัฐบาล คสช. ด าเนินนโยบายดงักล่าวมา

ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2017 

2.5 ส ำรวจงำนวจิัยกำรเปลีย่นแปลงวถิีกำรเพำะปลูกและกำรผลติของชำวนำ 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนาโดยสังเขปมี

ลกัษณะส าคญั 3 ประการ ประกำรที่ 1 งำนวิจัยมุ่งเน้นควำมสัมพันธ์เชิงสำเหตุระหว่ำงกำรเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้ำงกับกำรเปลี่ยนแปลงของวิถีกำรเพำะปลูกและกำรผลิตของชำวนำ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง

แบ่งออกเป็นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตแบบทุนนิยมท่ีเนน้การผลิตสินคา้จ านวนมากและเนน้การขายและ

ส่งออกไปยงัตลาดโลก กล่าวอีกนัยหน่ึง การเขา้มาของระบบตลาดน ามาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของวิถีการ

เพาะปลูกและการผลิตของชาวนา ท าให้ชาวนาปรับเปล่ียนวิถีการผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อการย ังชีพและ

กินในครัวเรือนเป็นการเพาะปลูกในปริมาณมากเพื่อการขายและส่งออก การเขา้มาของระบบการผลิตเพื่อ

การตลาดท าให้ชาวนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเพาะปลูกของตนเองท่ีเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว 

(Monocrop) เพื่อการขายและลงทุนในการเพาะปลูกและไม่เก็บผลผลิตไวบ้ริโภคในครัวเรือน  

 การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยท่ีเนน้การส่งออกนบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สร้าง

ความเปล่ียนแปลงในวิถีการผลิตของชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเป็นอย่างมาก ชาวนาในภาคกลาง

ปรับเปล่ียนวิถีการเพาะปลูกจากการเพาะปลูกแบบยงัชีพมาเป็นการเพาะปลูกเพื่อการขาย  พฤติกรรมการ
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เพาะปลูกท่ีปรับเปล่ียนไดแ้ก่ 1) การเพาะปลูกพนัธ์ุขา้วท่ีใชร้อบระยะสั้นในการเก็บเก่ียว 2) เพาะปลูกขา้ว 2-

3 รอบ (หากมีน ้ าเพียงพอ) 3) จา้งแรงงานและเคร่ืองจกัรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก 4) เช่าท่ีนาเพิ่มเพื่อเพิ่ม

ปริมาณการเพาะปลูก (สมพร อิศวลิานนท,์ 2553; สุภา ใยเมือง และคณะ, 2561) 

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของวิถีการผลิตของชาวนาในภาคกลางและตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อรรถจกัร สัตยานุรักษ์ (2560) ช้ีให้เห็นว่าวิถีการเพาะปลูกของชาวนาไทยในภาคกลางและภาคอีสานมี

ลกัษณะเป็น “ผูป้ระกอบการนา” ท่ีเพาะปลูกข้าวเพื่อการขายมากกว่าการยงัชีพและพึ่ งพาแรงงานและ

เคร่ืองจกัรการเกษตรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว การเปล่ียนแปลงของวิถีการเพาะปลูกชอง

ชาวนาเกิดจากอิทธิพลของ “การผลิตเพื่อการตลาด” ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มแม่น ้ าภาคกลาง 

(อยา่งนอ้ย ๆ ก็ 30 ปี) ความพยายามในการเร่งส่งออกขา้วท าใหช้าวนาจ าเป็นตอ้งเร่งเพาะปลูกและเพาะปลูก

ให้มากข้ึน การเพาะปลูกแบบยงัชีพจึงไม่เหมาะกบัการผลิตเพื่อการตลาด ชาวนาจึงจ าเป็นตอ้งปรับเปล่ียน

กระบวนการเพาะปลูกและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคลอ้งกบัการผลิตเพื่อการตลาด จามะรี เชียงทอง 

(2560) ช้ีให้เห็นว่าชาวนาในสังคมสมัยใหม่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือการเพาะปลูกและการขาย

ขา้วเปลือก เช่น การใช้โทรศพัท์ในการติดต่อส่ือสาร การใช้ application ในโทรศพัท์เพื่อตรวจสอบสภาพ

ภูมิอากาศและการตรวจสอบราคา ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวนาในจงัหวดับึงกาฬ 

เชิดชาย หม่ืนภกัดี (2560) ช้ีให้เห็นว่าวิถีการเพาะปลูกของชาวนาท่ีจงัหวดับึงกาฬเน้นการเพาะปลูกเพื่อ

การคา้มากข้ึนตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 ถึง 1980 ซ่ึงรัฐเขา้มาส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวในปริมาณมาก

ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะเพิ่มรายไดใ้หก้บัชาวนาและต่อสู้กบัการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นพื้นท่ีภาคอีสาน 

น่าสนใจวา่ งานวิจยัของเชิดชาย ช้ีให้เห็นวา่ “การเขา้มาของอ านาจรัฐ” เป็นปัจจยัทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบต่อวถีิการผลิตของชาวนา รัฐส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูก 2 ประการดว้ยกนั 

ประการท่ี 1 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมือง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองและกลุ่ม

ผูน้ าทางการเมือง น าไปสู่การเปล่ียนแปลงในการก าหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีท าให้เกิดการขยายตวั

ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและตลาด การเขา้มาของลทัธิเจา้อาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น

ตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อชาวนาโดยเฉพาะชาวนาในพื้นท่ีลุ่ม

แม่น ้ าส าคัญ  ๆ  ท่ี อยู่ใกล้กับอ านาจรัฐอาณานิคม ภายหลังจากการยึดครองและล้มล้างระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์รัฐบาลอาณานิคมมีวตัถุประสงค์ในการผลกัดนัให้ชาวนาเพาะปลูกจ านวนมากเพื่อ

ตอบสนองการบริโภคในประเทศอาณานิคมและการส่งออกไปยงัประเทศเจา้อาณานิคมและขายต่างประเทศ 

ท าให้รัฐบาลอาณานิคมก าหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกเพื่อการคา้ซ่ึงขดัแยง้กบัวิถีการเพาะปลูก

แบบยงัชีพของชาวนา หากนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาวนา 

ชาวนามีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความรุนแรงเพื่อต่อตา้นนโยบาย จึงท าให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐอาณานิคม
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กบัชาวนาและน าไปสู่ขบวนการกบฏชาวนาในหลายพื้นท่ี ในการศึกษาความขดัแยง้ระหวา่งในชาวนากบัเจา้

อาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ Scott (1985) ช้ีให้เห็นว่าขบวนการกบฏชาวนาเป็นการต่อต้าน

นโยบายของรัฐบาลอาณานิคม นโยบายท่ีขดูรีดชาวนาดว้ยการ “เก็บภาษีในอตัราท่ีสูง” หรือ “ซ้ือผลผลิตใน

ราคาท่ีต ่า” ท าให้รายไดข้องชาวนาต ่ากวา่ “ระดบัการยงัชีพ” (Subsistence Line) ประเด็นของ Scott คือการ

เปล่ียนแปลงวถีิการผลิตของชาวนาและการต่อตา้นรัฐบาลของชาวนาสอดคลอ้งไปกบับริบททางการเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

ประการท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของระบอบการเมืองน าไปสู่การเปล่ียนแปลงการก าหนดนโยบายการ

กระจายทรัพยากรซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนา การเมืองแบบ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ ง (Democratic and Electoral Politics) สร้างแรงจูงใจให้ผูน้ าทางการเมือง

ก าหนดนโยบายกระจายทรัพยากรให้ชาวนาซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเพื่อเรียกความนิยมทางการเมือง

จากชาวนา ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัระบอบการเมืองเผด็จการ การกระจายทรัพยากรสาธารณะในรูปแบบ

การอุดหนุนและการช่วยเหลือมกัจะมีปริมาณมากในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย (Laiprakobsup & 

Tangsupvattana, 2016) นโยบายอุดหนุนเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ชาวนาเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกเป็นแบบ

การคา้โดยเพาะปลูกปริมาณมากและเพื่อขายมากกว่าเก็บไวกิ้น นโยบายการรับจ าน าขา้วเปลือกในช่วง

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยช่วงปี 2000 ถึง 201411 ท  าให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากต่อวิถีการ

เพาะปลูกของชาวนา งานวิจยัของ ขวญัตา เบ็ญจะขันธ์ และคณะ (2557) ช้ีให้เห็นว่านโยบายรับจ าน า

ขา้วเปลือกท าให้ 1) ชาวนาเพาะปลูกขา้วท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดไ้ม่เกิน 90 วนั 2) จา้งแรงงานและเคร่ืองจกัร

ในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 3) เช่าท่ีดินในปริมาณมาก (มากกวา่ท่ีดินท่ีตนเองถือครอง) เพื่อ

การเพาะปลูก และ 4) ขายขา้วเขา้โครงการรับจ าน าของรัฐบาลมากกวา่ขายให้กบัตลาด กล่าวอีกนยัหน่ึง วิถี

การเพาะปลูกของชาวนาไทยข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมีแรงจูงใจในการก าหนด

นโยบายอุดหนุนชาวนาดว้ยการรับซ้ือผลผลิตในราคาท่ีก าหนด (ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย,์ 2557) 

ประกำรที่ 2 งำนวิจัยใช้กรณีศึกษำในกำรวิเครำะห์กำรเปลี่ยนแปลงของชำวนำ จำกกำรส ำรวจ

งำนวิจัย พบว่ำกรณีศึกษำที่งำนวิจัยมักใช้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 งานวิจยัในกลุ่มน้ีมักศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของชาวนาในภาคกลาง (โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนล่าง) เน่ืองจากภาคกลางเป็นพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจเป็นเวลานานและต่อเน่ืองตั้งแต่การท าสนธิสัญญา 

Bowring ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงท าให้วิถีการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเนน้การเพาะปลูก

เพื่อการคา้และการส่งออก ชาวนาในภาคกลางยงัไดรั้บผลกระทบจากการปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจใน

                                                           
11 พรรคไทยรักไทยเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลปี 2001 ถึง 2006 ส่วนพรรคเพ่ือไทยซ่ึงแกนน าพรรคมาจากพรรคไทยรัก
ไทยเป็นแกนน าในการจดัตั้งรัฐบาลปี 2011 ถึง 2014  
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ระดบัมหภาคของไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1950 เป็นตน้มา รัฐบาลไทยเน้นการส่งออก (โดยเฉพาะการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม) และการส่งเส ริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) ท าใหเ้กิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นท่ีภาคกลางซ่ีงใกลก้บักรุงเทพมหานคร ชาวนาขาย

ท่ีนาให้กบัอุตสาหกรรมและมาเป็นผูเ้ช่าท่ีดินท ากิน จนปริมาณการเช่าท่ีดินของชาวนาเพิ่มข้ึนมากกวา่ท่ีดิน

ในกรรมสิทธ์ิของตนเอง ชาวนาตอ้งเช่าท่ีนาท่ีอยู่ห่างใกลจ้ากท่ีอยู่ของตนเอง จึงจ าเป็นตอ้งพึ่งพาแรงงาน

และเคร่ืองจกัรในการเพาะปลูก ประภาส ป่ินตบแต่ง (2558) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดันครปฐม ขวญัตา เบ็ญจะขนัธ์ และ

คณะ (2557) ท าการศึกษาผลกระทบของการก าหนดนโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกต่อวิถีการเพาะปลูกใน

จงัหวดัพิจิตร มหาสารคาม และอุบลราชธานี  

กลุ่มที่ 2 งานวิจัยในกลุ่มน้ีมักศึกษาการเปล่ียนแปลงของชาวนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เน่ืองจาก 1) ภาคอีสานเป็นพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกขา้วมากท่ีสุดและเป็นขา้วพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ (ขา้วหอมมะลิ) 2) 

ภาคอีสานมีประวติัศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองระหว่างชาวนากบัรัฐ 3) ชาวนาในภาคอีสานมีจ านวนมาก

ซ่ึงเป็นฐานคะแนนเสียงท่ีส าคญัในการเลือกตั้ง กนกพร รัตนสุธีระกุล (2557) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของ

การเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดัมหาสารคาม เชิดชาย หม่ืนภกัดี (2560) วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเขา้มาของอ านาจรัฐต่อวถีิการเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดับึงกาฬ  
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รูปที ่2.3: ควำมสัมพนัธ์ระหว่ำงกำรเปลีย่นแปลงทำงกำรเมอืง เศรษฐกจิ และวถิีกำร
เพำะปลูก 

 

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทาง
การเมือง 
- การเปล่ียนแปลงการก าหนดนโยบาย 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 
- การเขา้มาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
และการตลาด 

การเปล่ียนแปลงวถีิการเพาะปลูก 
- เพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว 
- เพาะปลูกเพื่อการขาย 
- จา้งแรงงานและเคร่ืองจกัร 
- เช่าท่ีดินเพ่ือการเพาะปลูก 
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ประกำรที่ 3 งำนวิจัยวิเครำะห์ผลกระทบเชิงลบของกำรเปลี่ยนแปลงระดับมหภำคต่อชำวนำ และ

ควำมพยำยำมในกำรปรับตัวในรูปแบบต่ำง ๆ จากการส ารวจงานวจิยั พบวา่ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดกบัชาวนา

มีด้วยกนั 3 ประการ ประกำรที่ 1 การเพาะปลูกเพื่อการคา้และการก าหนดนโยบายของรัฐท าให้ชาวนามี

ภาระตน้ทุนการเพาะปลูกท่ีสูงข้ึน งานวจิยัของ ขวญัตา เบญ็จะขนัธ์ และคณะ (2557) ช้ีให้เห็นวา่นโยบายรับ

จ าน าขา้วเปลือกท าให้ชาวนาในภาคกลางและอีสานมีตน้ทุนการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวสูงข้ึนเน่ืองจาก

ชาวนาต้องรีบเพาะปลูกและเก็บเก่ียวก่อนโครงการของรัฐบาลจะส้ินสุด ประภาส ป่ินตบแต่ง (2558) 

ช้ีให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชยผ์ลกัให้ชาวนาตอ้งเพาะปลูกขา้วในปริมาณมากข้ึน แต่ตน้ทุนการ

เพาะปลูกท่ีสูงข้ึน ราคาผลผลิตท่ีผนัผวน และความเส่ือมโทรมของการช่วยเหลือจากเครือญาติและชุมชน ท า

ให้ชาวนาประสบปัญหาความยากล าบากในการเพาะปลูก  ท าให้ชาวนากลายเป็นกลุ่มท่ี “เปราะบาง 

(Precarious Social Group)” เพราะไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และการเมืองได ้ประกำรที ่2  การเพาะปลูกเพื่อการคา้และการก าหนดนโยบายของรัฐท าใหเ้กิดความเหล่ือม

ล ้าในหมู่ชาวนา ชาวนาบางกลุ่ม (โดยเฉพาะชาวนาท่ีมีฐานะยากจน) ไม่สามารถเขา้ถึงปัจจยัการเพาะปลูกท่ี

มีคุณภาพและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวนาท่ีมีฐานะท่ีดีและเจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก เช่น เจา้ของท่ีดิน 

ร้านคา้ปัจจยัการเพาะปลูก หรือโรงสี มีโอกาสในการเขา้ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐมากกวา่ งานวิจยัของ 

Laiprakobsup (2017) และ ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์และคณะ (2560) ช้ีให้เห็นวา่ชาวนาท่ีมีฐานะยากจนมี

แนวโน้มท่ีจะเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้น้อยกว่าชาวนาท่ีมีฐานะดีและเจ้าของปัจจยัการ

เพาะปลูก ประการท่ี 3 ชาวนาปรับตวัได้ล าบากในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหากไม่มีการปรับเปล่ียนการ

ก าหนดนโยบาย งานวิจยัช้ีให้เห็นว่าการก าหนดนโยบายขา้วปัจจุบนัท่ีอยูใ่นกรอบของระบบการผลิตเชิง

พาณิชยเ์ขม้ขน้จะไม่สนบัสนุนใหช้าวนาอยูร่อดได ้ การอุดหนุนระยะสั้นไม่ช่วยสนบัสนุนให้ชาวนาอยูร่อด 

แต่กลบักลายเป็นการท าใหช้าวนากลายเป็น “กลุ่มท่ีตอ้งพึ่งพา (Dependent Group)” ท่ีตอ้งรอความช่วยเหลือ

และเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดเวลา (ขวญัตา เบญ็จะขนัธ์ และคณะ, 2557; ชลิตา บณัฑุวงศ)์ 

จากการส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่วถีิการผลิตแบบตลาดเขม้ขน้และการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว

ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าในกระบวนการผลิตขา้วระหวา่งชาวนาดว้ยกนัเอง ชาวนาท่ีมีฐานะยากจนและถือ

ครองปัจจยัการเพาะปลูกน้อย (หรือชาวนาท่ีท านาเช่า) มีโอกาสในการเขา้ถึงปัจจยัการเพาะปลูกและการ

ช่วยเหลือต่าง ๆ น้อยกว่าเจา้ของปัจจยัการผลิตและชาวนาท่ีมีฐานะดีกว่า ผูว้ิจยัจึงมีขอ้ถกเถียงว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมากระหว่างชาวนาที่ท านาเช่ากับชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตนเองในการเข้าถึงโครงการ

ช่วยเหลือของรัฐบาลและการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการช่วยเหลือของรัฐบาล นอกจากน้ี ชาวนาท่ีเขา้ไม่ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านา ท าให้ชาวนาเหล่านั้นไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการ
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ช่วยเหลือชาวนาอีกด้วยซ่ึงท าให้ระดบัการเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือมีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง

ชาวนาท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกบัชาวนาท่ีเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

2.6 สรุป  

 นโยบายขา้วของไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดจากการจดัเก็บภาษีการส่งออกขา้วและการ

ควบคุมราคาขา้วมาเป็นการอุดหนุนราคาขา้วเปลือกแก่ชาวนาผา่นโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกและโครงการ

ช่วยเหลือประเภทอ่ืน ๆ การเปล่ียนแปลวของนโยบายข้าวไทยสอดคล้องไปกับการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี การก าหนดนโยบายขา้วของรัฐบาลท าให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนาในลกัษณะท่ีมีความเป็น “เชิงพาณิชย์” มากข้ึน 

ชาวนาปลูกขา้วเพื่อการคา้มากกวา่การยงัชีพ ท าให้ชาวนาลงทุนในการเพาะปลูกมากข้ึนกวา่ในอดีตรวมทั้ง

การเช่าพื้นท่ีท านาท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง 

 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนส่งผลกระทบทางลบต่อชาวนาไทยอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ชาวนาไทยเส่ียงต่อการเป็นหน้ีส้ินลน้พน้ตวัเพราะการลงทุนในการเพาะปลูกและการผลิต 

แต่ราคาผลผลิตกลบัมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง ชาวนาพึ่งพาวิถีการเพาะปลูกเชิงพาณิชยอ์ยา่งมากจนติดกบั

ดักของการลงทุนอย่างมากแต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ ้มค่า หรือ “วงจรอุบาทว์ของการเป็นหน้ีส้ินในการ

เพาะปลูก” การท านาเช่าเป็นตวัอย่างท่ีสะทอ้นการติดกบัวงจรอุบาทวข์องการเป็นหน้ีส้ินไดดี้ท่ีสุด ชาวนา

ตอ้งเช่าท่ีดินจ านวนมหาศาลจนเกินจ านวนท่ีดินท่ีตนเองถือครองอยู่เพื่อหวงัจะเพิ่มการเพาะปลูก แต่ด้วย

ราคาผลผลิตท่ีตกต ่าอยา่งต่อเน่ือง ท าให้การท านาเช่าไม่คุม้ค่า นอกจากน้ี ระบบการเพาะปลูกเชิงพาณิชยท์  า

ให้เกิดสภาวะ “ความเหล่ือมล ้ า” ระหว่างชาวนากบัผูเ้ล่นอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตขา้ว เช่น เจา้ของท่ีนา 

เจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก ผูป้ระกอบการ หรือแมแ้ต่รัฐ การท านาเช่าท าให้ชาวนาอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่ผู ้

เล่นอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตขา้วจนท าให้ชาวนา (โดยเฉพาะท่ีท านาเช่า) เป็น “กลุ่มเปราะบาง” ท่ีสุดใน

กระบวนการผลิต  
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บทที ่3 

กำรออกแบบงำนวจิยั 

3.1 บทน ำ 

 บทท่ี 3 อธิบายการออกแบบงานวิจยัการท านาเช่าในพื้นท่ีภาคกลางและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อปัญหาของชาวนาท่ีท านาเช่าในพื้นท่ีกรณีศึกษา ไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี 

งานวิจยัช้ินน้ีผสมผสานการวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวจิยั (ดูบทท่ี 1) 

ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจเก็บขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีท านาเช่า

ใน 3 พื้นท่ีกรณีศึกษา และท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

ชาวนาและใช้เทคนิคทางสถิติอนุมาน T-Test วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาความเหล่ือมล ้ าระหว่าง

ชาวนาท่ีท านาเช่า ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้  าการสัมภาษณ์รายบุคคลและสนทนากลุ่มกบั

กลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีท านาเช่าเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นปัญหาความเหล่ือมล ้ า ความคิดเห็นต่อ

นโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐ และลกัษณะการปรับตวัของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่วนท่ี 3.2 อธิบาย

วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนท่ี 3.3 จะเป็นการ

อธิบายขอ้มูลของพื้นท่ีกรณีศึกษาและกลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีผูว้ิจยัท าการเลือกศึกษาและวิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนท่ี 3.4 สรุปบทท่ี 3   

3.2 อธิบำยวธิีกำรวธิีกำรเกบ็ข้อมูลและวเิครำะห์ 

 ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงปริมาณในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์

การวจิยั (ดูบทท่ี 1) ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ารส ารวจเอกสาร (Documentary Review) 

โดยเน้นพระราชบญัญติัการเช่านาและงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัการเช่าท่ีดินเพื่อการท าเกษตรกรรม ผูว้ิจยั

ส ารวจพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการท านาเช่า 

ผูว้ิจยัส ารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อการท าเกษตรกรรมและสภาพของการเช่านาโดยทัว่ไป 

เช่น งานของ ศิริพร สัจจานนัท ์และคณะ (2559) และ งานของ อุชุก ดว้งบุตรศรี (2560) เพื่อส ารวจการท านา

เช่าในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัการท านาเช่าในพื้นท่ีกรณีศึกษา  

 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) กบัสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตวัอยา่งทั้งน้ี

แลว้แต่ความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่ง ชาวนาบางรายสะดวกในการคุยเป็นรายบุคคล บางรายสะดวกคุยเป็น

กลุ่ม ทั้งน้ีผูว้จิยัก าหนดไวว้า่จ  านวนกลุ่มตวัอยา่งในการสนทนากลุ่มอยูร่ะหวา่ง 3-4 ราย ต่อการสนทนากลุ่ม 

1 คร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งกนัตอบและการผูกขาดการพูดคุยของชาวนาบางราย การสัมภาษณ์และการ
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สนทนากลุ่มใชเ้วลาประมาณ 45 – 60 นาที เพื่อไม่ใหก้ารพูดคุยนานเกินไป โดยประเด็นการพดูคุยประกอบ

ไปดว้ย 4 หวัขอ้หลกั คือ  

 ขอ้มูลส่วนบุคคล วถีิการเพาะปลูก และการท านาเช่า 

 ปัญหาและอุปสรรคในการท านาเช่า รวมทั้งความเหล่ือมล ้าของชาวนาท่ีท านาเช่า 

 การ (ไม่) ปรับตวัของชาวนา 

 ความเห็นต่อนโยบายและโครงการของภาครัฐ 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลพื้นฐานดว้ยการท าแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง

ชาวนาท่ีท านาเช่าทั้งส้ิน 48 ราย โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ส่วน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) 

 ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงเป็นขอ้มูลเศรษฐกิจสังคมส่วนบุคคล (Socioeconomic Profile) 

 ส่วนท่ี 2: สภาพการท านา 

 ส่วนท่ี 3: สภาพการเช่านา 

 ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

และโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล นาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 

ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของวิถีการ

เพาะปลูกของกลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีท านาเช่า ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาความ

เหล่ือมล ้าของชาวนาท่ีท านาเช่า ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคทางสถิติการวดัตดัขวาง (Cross Tabulation) ในการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการท านาเช่ากบัการเขา้ไม่ถึงนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลซ่ึงสะทอ้นความเหล่ือม

ล ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของชาวนา นอกจากน้ี เพื่อตรวจสอบวา่การเขา้ไม่ถึงขอ้มูลภาครัฐของชาวนามี

ผลต่อการเข้าถึงนโยบายรัฐบาลหรือไม่ ผูว้ิจยัใช้เทคนิคทางสถิติ T-Test เพื่อวิเคราะห์ว่าชาวนาท่ีเขา้ถึง

ขอ้มูลทางกฎหมายกบักลุ่มท่ีเขา้ไม่ถึงมีความแตกต่างในการเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างมี

นยัส าคญัหรือไม่  

ในกรณีของความเหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ผูว้ิจยัมีสมมติฐานวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัส าคญัระหว่างชาวนาท่ีไม่รู้กฎหมายการควบคุมค่าเช่านากบัชาวนาท่ีทราบในการเขา้ถึงขอ้มูลนโยบาย

การช่วยเหลือของรัฐบาล 

ในส่วนของการวิ เคราะห์ เชิงคุณภาพ ผู ้วิจ ัยใช้วิธีการก าหนดประเด็น (Thematic Method) 

(Laiprakobsup, 2018) ให้สอดคลอ้งกบัขอ้ค าถามในการสัมภาษณ์เพื่อความสะดวกในการสกดัเน้ือหาจาก

การสัมภาษณ์ได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมีการก าหนดค าส าคญัในการสกัดเน้ือหา ในกรณีของปัญหาและ

อุปสรรค ผูว้จิยัใชค้  าส าคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความเหล่ือมล ้า” “การเขา้ไม่ถึงขอ้มูล” การรู้ข่าวท่ีหลงัจากผูอ่ื้น” 

การไม่ถูกรวม” ในกรณีของการปรับตัวของชาวนา ผูว้ิจ ัยใช้ค  าส าคัญหรือวลีท่ีเก่ียวข้องกับ “วิถีการ
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เพาะปลูกท่ีลดการใชส้ารเคมี” “เกษตรอินทรีย”์ “การปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ นอกจากขา้วโดยไม่จ  าเป็นตอ้ง

เป็นพืชท่ีแนะน าโดยรัฐบาล” เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบความพยายามในการปรับเปล่ียนการเพาะปลูก 

3.3 อธิบำยข้อมูลพืน้ทีแ่ละกลุ่มตัวอย่ำง 

การวจิยัคร้ังน้ีท าการส ารวจและเก็บขอ้มูลจากชาวนาท่ีท านาเช่า ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี  

พระนครศรีอยธุยา และชยันาท  

1. พืน้ที่จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มตวัอยา่งท่ีเก็บขอ้มูลมีพื้นท่ีท านาอยู่ในเขตชลประทาน โครงการส่ง

น ้าและบ ารุงรักษาสามชุก   และมี 1 ราย ท านาในเขตท่ีราบลุ่ม อ าเภอบางปลามา้  

2. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยำ กลุ่มตวัอย่างเก็บขอ้มูลมีพื้นท่ีท านาอยู่ในเขตชลประทาน บา้น

หนองน ้ าใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา พื้นท่ีน้ีอยูใ่นทุ่งผกัไห่ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแกม้

ลิงรับน ้ าในช่วงฤดูน ้ าหลาก ระหว่างเดือน  กนัยายน – ตุลาคม  แต่ถ้าปีใดน ้ ามาก ระยะเวลาท่ีน ้ า

ท่วมก็จะยาวไปจนถึงเดือนธันวาคม   เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มน ้ าท่วมถึง ท าให้ลกัษณะดินใน

เขตน้ีเป็นดินตะกอนท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์  

3. พืน้ที่จังหวัดชัยนำท กลุ่มตวัอยา่งเก็บขอ้มูล อยูใ่นต าบลบางขุด อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท  มี

พื้นท่ีท านาอยู่ในเขตโครงการส่งน ้ าและบ ารุงรักษาบรมธาตุ อย่างไรก็ตามพบว่า พื้นท่ีท านาของ

ชาวนาบางราย น ้าไม่เพียงพอในช่วงเขา้ฤดูแลง้ ชาวนาในเขตน้ีจึงมีการขดุบ่อบาดาลเพื่อน าน ้ามาใช้

ในการเกษตรดว้ย  

ผูว้ิจยัใชเ้หตุผล 2 ประการในการเลือก 3 จงัหวดั ประการท่ี 1 การเพาะปลูกขา้วใน 3 จงัหวดัมีความ

เขม้ข้นในเชิงพาณิชย ์ชาวนาทั้งสามจงัหวดัมีการท านาเชิงพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ จากการสอบถามขอ้มูล

เบ้ืองตน้ก่อนเขา้พื้นท่ี ผูว้ิจยัพบวา่ชาวนาในสามพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วเป็นหลกัโดยเพาะปลูกถึง 2 คร้ังต่อปี (ดู

หวัขอ้ยอ่ยขอ้มูลการเพาะปลูกในส่วนน้ี) ซ่ึงถือวา่เพาะปลูกสูงกวา่ชาวนาในจงัหวดัภาคกลางอ่ืน ๆ ชาวนาท่ี

ท านาเช่าในสามจงัหวดัเช่าท่ีนาเป็นปริมาณมาก ประการท่ี 2 ชาวนาสามารถเขา้ถึงตลาดการขายขา้วเปลือก

ไดง่้ายเน่ืองจากมีโรงสีและลานตากขา้วจ านวนมากในพื้นท่ี  
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รูปที ่3.1: อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทีม่ำ: ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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รูปที ่3.2: อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทีม่ำ: ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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รูปที ่3.3: อ าเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

ทีม่ำ: นนัทา กนัตรี (2561) 
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ช่วงเวลาการท านาของชาวนาในพื้นท่ีทั้ ง 3 แห่ง พบว่า พื้นท่ีสองแห่ง คือ ท่ี อ.สรรคบุรี ชัยนาท 

และ ท่ี อ. เมืองสุพรรณบุรี มีช่วงเวลา ใกลเ้คียงกนั คือเร่ิมท านารอบแรกในช่วงเดือน พฤษภาคม และในช่วง

เดือน เมษายน ทางชลประทานจะหยุดการส่งน ้ า อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ี อ าเภอ สรรคบุรี พบว่าชาวนา

สามารถท านาได้ 3 รอบ โดยใช้น ้ าจากบ่อบาดาลร่วมด้วยในช่วงเขา้ฤดูแล้ง ประมาณเดือน กุมภาพนัธ์-

มีนาคม ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีน ้าจากคลองชลประทานไม่เพียงพอกบัการท านา   

ชาวนาในพื้นท่ีลุ่ม บา้นหนองน ้ าใหญ่ อ าเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และรายหน่ึงท่ีท านา

เขต อ าเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ช่วงเวลาท านาจะเร่ิมช้ากว่า คือ จะเร่ิมท านาหลงัจากน ้ าท่ีหลาก

ท่วมในทุ่งเร่ิมลดลง โดยทัว่ไปประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี แต่ถา้ปีใดท่ีน ้ าน้อย ระดบัน ้ าท่ีหลากท่วม

ทุ่งลดลงเร็วกว่าปกติ การท านาก็สามารถเร่ิมในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมของปี ระหว่างการเขา้ไปเก็บ

ข้อมูลในพื้นท่ี ผูว้ิจยัพบว่าชาวนาท าการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีปราบศัตรูพืชเป็นหลัก ตัวอย่างเช่น 

ระหวา่งทางท่ีผูว้จิยัเดินทางในจงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัเห็นคน (อาจจะเป็นชาวนาหรือแรงงานรับจา้ง) ก าลงั

ฉีดยาปราบศตัรูพืชในนาหรือใชร้ถฉีดยาแทนแรงงานคนในช่วงเชา้ สะทอ้นให้เห็นวา่ชาวนาส่วนหน่ึงยงัคง

พึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกขา้วอยู ่
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รูปที ่3.4: การฉีดยาปราศตัรูพืช อ าเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทีม่ำ: (บน) นนัทา กนัตรี (2561)  
(ล่าง) ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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ผูว้ิจยัได้ท าการส ารวจขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างชาวนาทั้งหมด 45 ราย โดยให้ชาวนาตอบ

แบบสอบถาม (ดูส่วนท่ี 3.3) โดยเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตวัอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เฉพาะชาวนาท่ีท านาเช่า ผูว้ิจยัยงัค านึงถึงจ านวนท่ีดินเช่านาโดยให้กระจายจ านวนท่ีนาจากนอ้ย

ไปหาจ านวนมาก ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งไดด้งัน้ี 

ข้อมูลด้ำนเศรษฐกจิสังคม (Socioeconomic Profile) 

 เพศ12: เพศหญิง 26 ราย เพศชาย 19 ราย  

 อำยุโดยเฉลีย่13: อยูท่ี่ 58 ปี โดยอายุต ่าสุดอยูท่ี่ 33 ปี และสูงสุดอยูท่ี่ 86 ปี ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็น

วา่ชาวนาใน 3 จงัหวดัมีอายคุ่อนขา้งมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (31 รายจากจ านวนผูท่ี้ระบุ 

47 ราย)  

 ระดับกำรศึกษำ14: ส่วนใหญ่ระบุว่ามีระดบัการศึกษาท่ีประถมศึกษา 31 ราย ตามมาด้วย

ระดบัมธัยมศึกษาจ านวน 9 ราย ส่วนระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกนั 6 ราย 

 อำชีพ: ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือเป็นเกษตรกรและท านา มีอยู่ 7 รายท่ีระบุว่ามีอาชีพหลกั

คือ คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป ส่วนการท านาเป็นอาชีพเสริม ในส่วนของอาชีพเสริม ชาวนา

ส่วนใหญ่มกัจะรับจา้งทัว่ไป รับจา้งเยบ็ผา้ บางส่วนปลูกพืชผกัสวนครัวและไมด้อกขายใน

ชุมชน 

 จ ำนวนสมำชิกในครอบครัว: โดยเฉล่ียจะมีสมาชิกท่ีเป็นวยัเด็กและวยัเรียน 1 คน ส่วน

สมาชิกวยัท างานประมาณ 3 คน 

ข้อมูลด้ำนรำยได้และรำยจ่ำยของครัวเรือน (Household Income) 

 ระดับรำยได้: กลุ่มตวัอยา่ง 20 รายระบุวา่มีรายไดค้รอบครัวอยูท่ี่ 100,000 ถึง 250,000 บาท 

ต่อปี ส่วนอีก 20 รายระบุวา่มีรายไดม้ากกวา่ 250,000 บาท ต่อปี อีก 8 ราย ระบุวา่มีรายได้

ต ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อปี ซ่ึงถือวา่นอ้ยมากและมีความเส่ียงท่ีจะมีการเป็นหน้ี 

 แหล่งรำยได้: ส่วนใหญ่มาจากการท านา บางส่วนระบุว่ามาจากการคา้ขาย รับจา้งทัว่ไป 

เช่น ขบัรถส่งนกัเรียน 

 รำยจ่ำยต่อเดือน: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 11,670.21 บาท รายจ่ายอนัดบัท่ี 1 คือ ค่าอาหาร และค่าน ้ า

ค่าไฟ รองลงมาได้แก่ ค่าฌาปนกิจซ่ึงเป็นสวสัดิการหลกัและเป็นเงินออมหลกัของกลุ่ม

                                                           
12 มี 3 รายท่ีไม่ไดร้ะบุวา่มีเพศสภาพใด 
13 มี 1 รายท่ีไม่ไดร้ะบุอายขุองตนเอง 
14 มี 2 รายไม่ไดร้ะบุการศึกษา 
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ตวัอย่าง (จ านวน 32 ราย) และค่าการศึกษาบุตรธิดา (จ านวน 23 ราย) ค่าผ่อนรถ (จ านวน 

17 ราย)   

ข้อมูลลกัษณะกำรเป็นหนีส้ิ้น 

 กำรมีหนี้สินในระบบและระยเวลำกำรเป็นหนี้: กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 35 ราย (จากผูต้อบ 48 

ราย) ระบุวา่เป็นหน้ีกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาเป็นหน้ีส้ิน

โดยเฉล่ีย 10 ปี โดยต ่าสุดอยูท่ี่ 6 เดือน สูงสุดอยูท่ี่ 30 ปี15  

 กำรมีหนี้สินนอกระบบและระยะเวลำกำรเป็นหนี้: กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 19 ราย (จากผูต้อบ 

40 ราย) ระบุวา่มีหน้ีนอกระบบทั้งจากการยืมญาติพี่น้อง คนรู้จกัในชุมชน และเจา้หน้ีใน

พื้นท่ี ระยะเวลาเป็นหน้ีส้ินโดยเฉล่ีย 5.35 ปี 

 จ ำนวนเงินที่เป็นหนี้: กลุ่มตวัอยา่ง 31 ราย (จากผูต้อบ 42 ราย) ระบุวา่เป็นหน้ีตั้งแต่ 50,000 

ถึงมากกวา่ 100,000 บาท  

 ประเภทของหนี้: ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการท าการเกษตร (จ านวน 35 ราย) ตามมาดว้ย

หน้ีสินจากค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและการศึกษาบุตร สะทอ้นให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นหน้ี

ส้ินจากการท านาเป็นหลกั  

ข้อมูลกำรเพำะปลูก 

 ระยะเวลำกำรท ำนำ: โดยเฉล่ียท านามา 26 ปี  
 ต้นทุนกำรเพำะปลูก: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3,989.36 บาท ต่อไร่ 
 ผลผลติต่อไร่: โดยเฉล่ียผลผลิตต่อไร่อยูท่ี่ 890.67 กิโลกรัมต่อไร่ 
 แรงงำนทีท่ ำนำในครัวเรือน: โดยเฉล่ีย 2 คน ต่อครัวเรือน 
 กำรจ้ำงแรงงำนท ำนำ: ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานกันระหว่างการท าเองและการจ้าง

แรงงานช่วยท านา (จ านวน 41 ราย) ส่วนท่ีจา้งทั้งหมดทุกกระบวนการมี 6 ราย มีเพียง 1 คน
ท่ีตอบวา่ท าเองทั้งหมด สะทอ้นให้เห็นว่าชาวนาส่วนใหญ่พึ่งพาแรงงานในกระบวนการ
เพาะปลูก 

 จ้ำงแรงงำนกระบวนกำรไหน : กลุ่มตวัอย่างแทบทุกรายจ้างแรงงานช่วงการเตรียมดิน
เพาะปลูก ไดแ้ก่ การป่ันดิน (จ านวนมากท่ีสุด) การไถดิน และการท าเทือก ตามมาดว้ยการ
เก่ียวซ่ึงแทบทุกรายจา้งรถเก่ียวหรือแรงงานมาเก่ียวขา้ว ในขณะท่ี มีชาวนาบางส่วนจา้ง
ขั้นตอนการฉีดยาปรามศตัรูพืช  

                                                           
15 จ านวนผูท่ี้ระบุระยะเวลาการเป็นหน้ีอยูท่ี่ 35 ราย ผูเ้ขียนสังเกตว่าขอ้น้ีมีจ านวนคนท่ีไม่ตอบมากท่ีสุดถึง 9 ราย อาจจะ
สะทอ้นใหเ้ห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งไม่อยากจะระบุสถานภาพการเป็นหน้ีนอกระบบ 
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 จ ำนวนเคร่ืองมือกำรเพำะปลูก: ส่วนใหญ่จะถือครองเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูก
โดยเฉพาะท่อสูบน ้ า สะทอ้นวา่ชาวนาให้ความส าคญักบัน ้ าในการเพาะปลูก (ดูตาราง 3.1) 
ตามมาดว้ยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่วงการดูแลรักษา เช่น เคร่ืองหว่านหรือเคร่ืองฉีดพ่น 
ในขณะท่ี คร่ึงหน่ึงของชาวนาไม่สามารถเป็นเจา้ของเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมดิน
และรถเก่ียวและขนส่ง มีเพียงแค่ 2 ราย ท่ีตอบว่ามีรถเก่ียวข้าว ผู ้วิจ ัยสังเกตจากการ
สัมภาษณ์วา่ค่าใชจ่้ายของชาวนาท่ีท านาเช่ามกัจะไปอยูท่ี่ค่าจา้งเตรียมดินกบัค่าเก็บเก่ียว 

 พนัธ์ุข้ำวทีเ่พำะปลูก: ส่วนใหญ่ปลูกพนัธ์ุ กข (ขา้วขาวหรือขา้วเปลือกเจา้) เช่น กข 41 หรือ 
กข 47 ตามมาดว้ยขา้วหอมจงัหวดั เช่น ขา้วหอมปทุมธานี   

 รำคำข้ำวเปลือกที่ขำยได้16: โดยเฉล่ียอยู่ท่ี 6,512.90 บาทต่อตนั ซ่ึงค่อนขา้งต ่าในช่วงเวลา
นั้น 

 รอบกำรท ำนำต่อ 1 ปีกำรเพำะปลูก: ส่วนใหญ่ท านา 2 รอบ ต่อปีการเพาะปลูก (จ านวน 47 
ราย) มีเพียง 1 รายท่ีสามารถท าได ้3 รอบ  

ตำรำงที ่3.1: จ ำนวนเคร่ืองมอืกำรเพำะปลูก 
เคร่ืองมือ จ ำนวนเฉลีย่ 
รถไถเดินตาม (จ านวนผูต้อบ 38 คน) 2 เคร่ือง 
รถแทรกเตอร์ (จ านวนผูต้อบ 5 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองสูบน ้า (จ  านวนผูต้อบ 32 คน) 1 เคร่ือง 
ท่อสูบน ้า (จ  านวนผูต้อบ 45 คน) 2 เคร่ือง 
ขลุบ (จ านวนผูต้อบ 34 คน) 1 เคร่ือง 
ลูกควกั (จ านวนผูต้อบ 10 คน) 1 เคร่ือง 
เทือก (จ านวนผูต้อบ 28 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองหวา่นขา้ว (จ านวนผูต้อบ 33 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองหวา่นปุ๋ย (จ านวนผูต้อบ 31 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองฉีดยาปราบศตัรูพืชแบบสะพายหลงั (จ านวนผูต้อบ 31 คน)  1 เคร่ือง 
รถเก่ียวขา้ว (จ านวนผูต้อบ 2 คน) 1 คนั 
รถอีแต๋น (จ านวนผูต้อบ 1 คน) 20 คนั 
รถหกลอ้ (จ านวนผูต้อบ 1 คน) 3 คนั 
ทีม่ำ: ผูว้จิยั 

                                                           
16 ผูว้ิจยัไดท้ าการตดัขอ้มูลท่ีเป็น outlier (25,000 บาท 1 ขอ้มูล) และขอ้มูลท่ีกรอกจ านวนก ากวม (2 ขอ้มูล) ออกจากการ
วเิคราะห์ 
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 ข้อมูลกำรท ำนำเช่ำ17 

 จ ำนวนปีที่ท ำนำเช่ำ: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 23 ปี ค่ามธัยฐานอยูท่ี่ 25 ปี ต ่าสุดอยู่ท่ี 2 ปี และสูงสุด
อยูท่ี่ 60 ปี ซ่ึงถือวา่มีการกระจายตวัของระยะเวลาท่ีอยูใ่นการท านาเช่า 

 จ ำนวนผลผลติต่อไร่ทีท่ ำนำเช่ำ: โดยเฉล่ีย 18 ถงัต่อไร่ 
 กำรท ำสัญญำเช่ำ: จ านวน 36 ราย เป็นการท าสัญญาปากเปล่า จ  านวน 9 ราย เป็นการท า

สัญญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ระยะเวลำสัญญำเช่ำที่ตกลงกัน: ส่วนใหญ่ระบุว่า 2 ปี (จ านวน 17 ราย) มี 22 รายท่ีไม่ได้

ตอบค าถามน้ีซ่ึงสะทอ้นว่าชาวนาไม่ทราบว่าพระราชบญัญติัการเช่านาเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2559 ใหเ้ช่านาไม่ต ่ากวา่ 3 ปี (ดูส่วนท่ี 4.2 บทท่ี 4) 

 เจ้ำของที่นำ18: จ  านวน 32 รายระบุว่าเจ้าของท่ีนาเช่าเป็นญาติและคนท่ีรู้จกัคุ้นเคยกัน 
จ านวน 5 ระบุว่าเจา้ขอท่ีนาเป็นเถา้แก่หรือนายทุนท่ีรู้จกักนั จ  านวนท่ีเหลือจะเป็นเพื่อน
บา้น (2 ราย) คนท่ีไม่รู้จกัและนายทุนท่ีไม่รู้จกั (2 ราย)  

 กำรปรับปรุงที่นำ: จ านวน 17 รายระบุวา่ไม่ไดป้รับปรุงอะไรเลย จ านวน 13 ราย เป็นปลูก
ปอเทืองหรือถัว่ จ  านวน 7 รายเป็นการยกร่องท่ีนา มีจ านวน 9 ราย ท่ีท าการขดุบ่อน ้า 

 กำรบอกเลกิเช่ำของเจ้ำของที่นำ: 41 รายระบุวา่ไม่มีการบอกเลิกเช่า อีก 6 ราย ระบุวา่มีการ
บอกเลิกเช่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เจา้ของท่ีนาส่วนใหญ่ใหช้าวนาเช่านาต่อไปเร่ือย ๆ   

 อยำกเลิกท ำนำเช่ำหรือไม่: 21 รายระบุว่าอยากเลิก อีก 20 รายระบุว่าจะท าต่อไป ส่วน 7 
ระบุวา่ยงัไม่แน่ใจ 

 อยำกปลูกข้ำวอินทรีย์หรือไม่: มีเพียง 5 รายท่ีอยากท าขา้วอินทรียเ์พราะท าอยู่แล้ว ส่วน
ใหญ่ไม่อยากท าดว้ยเหตุผล 1) ตน้ทุนการเพาะปลูกสูง 2) ไม่สามารถหาตลาดได ้3) ไม่คุม้
กบัค่าเช่าท่ีนา 4) ผลผลิตต่อไร่นอ้ย 

จากการส ารวจแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างมีจ านวนท่ีนาท่ีตนเองถือครองโดยเฉล่ีย 11.17 ไร่ โดย
จ านวนต ่าสุดอยูท่ี่ 3 ไร่ สูงสุดอยูท่ี่ 34 ไร่ ในกรณีของนาเช่า โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 23.21 ไร่ โดยจ านวนเช่านาต ่าสุด
อยู่ท่ี 5 ไร่ สูงสุดอยู่ท่ี 90 ไร่ สะทอ้นให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งชำวนำพึ่งพิงกำรเช่ำนำเป็นอย่ำงมำก เม่ือผูว้ิจยั
ส ารวจขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งหลายรายไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชาวนารายท่ีระบุวา่เช่านาจ านวน 90 ไร่ ก็
ไม่ไดร้ะบุวา่ตนเองมีท่ีดินท่ีเป็นของตนเองจ านวนเท่าไหร่  

 
                                                           
17 ขอ้มูลส่วนน้ีอาจจะมีความแตกต่างจากขอ้มูลท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์หรือสนทนากลุ่ม (ส่วนท่ี 4.4 บทท่ี 4)  

18 มีจ านวน 7 รายท่ีไม่ตอบค าถามน้ี 
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3.4 สรุป 

 การวิเคราะห์สภาพการท านาเช่า ปัญหาและอุปสรรค และการปรับตัวของชาวนาท่ีท านาเช่า 
จ  าเป็นตอ้งใชว้ธีิการวเิคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจะไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีรอบดา้นทั้งภาพกวา้ง
และภาพเชิงลึกของชาวนาท่ีท านาเช่า การส ารวจขอ้มูลพื้นฐานดว้ยแบบสอบถามและการใชเ้ทคนิคทางสถิติ
เชิงพรรณนาและอนุมานช่วยให้เห็นภาพทัว่ไปของวถีิการเพาะปลูกของชาวนาท่ีท านาเช่าและความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหวา่งวิถีการท านาเช่ากบัการเขา้ไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐซ่ึงสะทอ้นความเหล่ือมล ้า
ของชาวนาท่ีท านาเช่า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มท าให้เห็นภาพเชิงลึกของปัญหาและ
อุปสรรคท่ีชาวนาท่ีท านาเช่าประสบและความพยายามในการปรับตวัของชาวนาท่ีท านาเช่าในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือแมแ้ต่ความไม่สามารถในการปรับตวัของชาวนา 
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บทที ่4 

ส ำรวจลกัษณะกำรเช่ำที่ดนิเพือ่เกษตรกรรมและกำรท ำนำเช่ำในพืน้ที่ภำคกลำง 

4.1 บทน ำ 

 การท านาเช่าเป็นส่วนส าคญัในกระบวนการเพาะปลูกและผลิตขา้วของไทยสมยัใหม่โดยเฉพาะใน

ภาคกลาง การเช่าท่ีนากลายเป็นเร่ืองปกติส าหรับชาวนาในพื้นท่ีภาคกลางเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง ท่ี

ส าคญัท่ีสุด การเช่าท่ีนาของชาวนาในภาคกลางมีปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกบัชาวนาในภาคอ่ืน ๆ ใน

ขณะเดียวกนั การจ่ายค่าเช่านามีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามการตกลงและความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของกบั

ผูเ้ช่า (ดูส่วนท่ี 4.4) ไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะการจ่ายเงินเท่านั้น  

บทท่ี 4 ส ารวจลกัษณะการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและการท านาเช่าจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

จากการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี ส่วนท่ี 4.2 ส ารวจพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง พ.ศ. 2559 ส่วนท่ี 4.3 ส ารวจลกัษณะการเช่านาและปัญหาของการเช่านาจาก

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 4.4 อธิบายวถีิการท านาและการเช่านาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่วนท่ี 4.5 สรุปบทท่ี 4  

4.2 พระรำชบัญญัติทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำนำ 

 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการเช่านาโดยเฉพาะราคาค่าเช่านามาโดยตลอดตั้งแต่

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกฎหมายท่ีส าคญัไดแ้ก่ 

 พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 

o พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2494 

o พระราชกฤษฎีกา พ.ศ. 2497 

 พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 

o กฎกระทรวง พ.ศ. 2519 

o กฎกระทรวง พ.ศ. 2520 

 พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

o กฎกระทรวง พ.ศ. 2527 

 พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 (ฉบบัท่ี 2)19 

                                                           
19 พระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2559 เป็นการแก้ไขขอ้ความบางมาตราของพระราชบัญญัติฯ พ.ศ. 2524 ไม่ใช่เป็นการยกเลิก
พระราชบญัญติัฯ พ.ศ. 2524  
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จากการส ารวจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินมกัมีการ

จดัท าในช่วงระบอบอ านาจนิยมไม่ใช่ในช่วงระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย พระราชบญัญติัควบคุมค่า

เช่านา พ.ศ. 2493 จดัท าในสมยัรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลยส์งคราม ส่วนพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา 

พ.ศ. 2517 จัดท าในสมัยรัฐบาล นาย สัญญา ธรรมศักด์ิ ซ่ึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น

นายกรัฐมนตรีภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่วนพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

2559 จัดท าในสมัยรัฐบาล พล.อ. ประยุท ธ์  จันทร์โอชา ซ่ึ งมาจากการท ารัฐประหาร จะมี เพี ยง

พระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 ซ่ึงมาจากรัฐบาล พ.อ. เปรม ติณสูลานนท์ ใน

ระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ คณะกรรมการท่ีจดัท าพระราชบญัญัติก็สะทอ้นกลุ่มคนท่ีรัฐบาลในขณะนั้น

เลือกในการจดัท านโยบายด้วย คณะกรรมาธิการท่ีจดัท าและยกร่างพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 

2493 พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 นายทหาร  ขา้ราชการระดบัสูง และอาจารย์

มหาวิทยาลยั (ดู ราชกิจจานุเบกษา, 2493 ตอนท่ี 10 เล่ม 44; ราชกิจจานุเบกษา, 2558 เล่ม 132 ตอนท่ี 118ง) 

ในขณะท่ี คณะกรรมาธิการท่ีจดัท าพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มีส่วนผสม

ระหวา่งนายทหาร ขา้ราชการระดบัสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนกัการเมืองท่ีมาจาก

การเลือกตั้ งในพื้ น ท่ี ต่ างจังหวัด  (ดู  ราช กิจจานุ เบกษา, 2523 เล่ม  97 ตอน ท่ี  114) ท่ีส าคัญ ท่ี สุด 

คณะกรรมาธิการท่ีจดัท าพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านาและท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีตวัแทนจากชาวนา

เลยแมแ้ต่คนเดียวซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ชาวนาไม่ได้รับโอกาสในการเข้ามาก าหนดนโยบายที่มีผลกระทบกับ

ตนเองเลย กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความเหลื่อมล ้าในทางการเมืองและโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการการจัดท า

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัชาวนา  

ตารางท่ี 4.1 สรุปสาระส าคญัของพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านาเช่า ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกต 3  

ประการ ประกำรที ่1 พระรำชบัญญัติมีกำรขยำยขอบเขตของกำรควบคุมค่ำเช่ำนำจำกกำรควบคุมเฉพำะค่ำ

เช่ำที่ดินในกำรปลูกข้ำวมำเป็นค่ำเช่ำที่ดินในกำรเพำะปลูกพืชประเภทอื่น ๆ พระราชบญัญติัการควบคุมขา้ว 

พ.ศ. 2493 เน้นการควบคุมค่าเช่าท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกขา้วเป็นหลกั แต่พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ขยายขอบเขตการควบคุมไปยงัการเพาะปลูกพืชไร่ พืชสวน และอ่ืน ๆ การขยาย

ขอบเขตไปยงัพืชประเภทอ่ืน ๆ สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจของไทย กล่าวคือ 

เศรษฐกิจของไทยพึ่งพาการส่งออกสินคา้เกษตรประเภทอ่ืน ๆ มากข้ึน เช่น ยางพารา มนัส าปะหลงั ปาล์ม

น ้ ามนั การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่ไดจ้  ากดัเฉพาะขา้วอีกต่อไป เพื่อให้กฎหมายสามารถบงัคบัใชใ้น

กรณีการเช่าท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน จึงตอ้งมีการขยายขอบเขตอ านาจของกฎหมายออกไป 

ประกำรที ่2 กำรควบคุมค่ำเช่ำนำเปลีย่นจำกกำรควบคุมโดยตรงของหน่วยงำนรำชกำรส่วนกลำงมำ

เป็นกำรควบคุมด้วยคณะกรรมกำร  ในขณะท่ี  พระราชบัญญัติควบ คุมค่ าเช่ านา พ .ศ . 2493 ให ้
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“กระทรวงมหาดไทย” ดูแลเร่ืองการควบคุมราคาค่าเช่าท่ีนา พระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 ให ้

“คณะกรรมการควบคุมค่าเช่านา” ดูแลเร่ืองอตัราการเช่านา และพระราชบญัญติัเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2559 ให ้“คณะกรรมการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม” เป็นผูดู้แลอตัราการเช่าท่ีดิน  

ประกำรที่ 3 พระรำชบัญญัติพยำยำมจัดตั้งคณะกรรมกำรกำรเช่ำที่ดินลงไปในระดับพืน้ที่มำกขึ้น  

พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ าจงัหวดัซ่ึงมีผูว้่า

ราชการจงัหวดัเป็นประธาน (ราชกิจจานุเบกษา, 2517 เล่ม 91 ตอนท่ี 215) ในขณะท่ี พระราชบญัญติัการเช่า

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 และ พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 มีการเพิ่ม 

“คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจ าต าบล (คชก. ต าบล)” และ “คณะกรรมการการเช่าท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรมประจ าอ าเภอ (คชก. อ าเภอ)” (ราชกิจจานุเบกษา, 2524 เล่ม 98 ตอนท่ี 133; ราชกิจจา

นุเบกษา, 2559 เล่ม 133 ตอน 38 ก) แสดงให้เห็นว่ารัฐตอ้งการเขา้ไปก ากบัดูแลการเช่าท่ีดินในระดบัพื้นท่ี

มากข้ึนโดยเฉพาะรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงพยายามขยายบทบาทของราชการส่วน

ภูมิภาค (อ าเภอ) ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย สะทอ้นแนวคิดความพยายามควบคุมกระบวนการน านโยบายไป

ปฏิบติัของภาครัฐ  

อยา่งไรก็ตาม ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกตวา่ นบัตั้งแต่พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 เป็นตน้มา 

ไม่มีการระบุอตัราค่าเช่าท่ีนาท่ีชดัเจนอีกเลย กลบัใหค้ณะกรรมการการเช่าท่ีดิน ฯ เป็นผูก้  าหนดอตัราการเช่า

ท่ีดินโดยยึดคุณภาพของท่ีดินและราคาผลผลิตในแต่ละพื้นท่ี แต่จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีของผูว้ิจ ัย 

คณะกรรมการดงักล่าวไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายและควบคุมค่าเช่าท่ีนาไดเ้ลยเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งระบุ

วา่เจา้ของท่ีดินเป็นผูก้  าหนดอตัราค่าเช่าท่ีนาไม่ใช่กฎหมาย ราคาค่าเช่าท่ีไม่สามารถต่อรองได ้หากมีการลด

ราคาค่าเช่า จะเกิดจากความสมคัรใจ (และเห็นใจ) ของเจา้ของท่ีดินมากกว่า (ดูบทท่ี 5) สะท้อนให้เห็น

ปัญหาของการน านโยบายไปปฏิบติัและความไม่มีประสิทธิผลของกฎหมายในระดบัพื้นท่ี หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึง รัฐไทยไม่มีความเขม้แข็งในทางกฎหมายพอท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะไม่

สามารถควบคุมค่าเช่านาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ตำรำงที ่4.1: สรุปสำระส ำคญัของพระรำชบัญญัติทีเ่กีย่วข้องกบักำรเช่ำนำ    
พระรำชบัญญตัิ สำระส ำคัญ 

พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา 2493 ก าหนดอตัราค่าเช่านา 

1) หากผลผลิตไดไ้ร่ละ 40 ถงั จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ละ 10 ถงั 

2) หากผลผลิตไดไ้ร่ละ 30 - 40 ถงั จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ละ 6 ถงั 

3) หากผลผลิตไดไ้ร่ละ 20 – 30 ถงั จ่ายค่าเช่าไม่เกินไร่ละ 3 ถงั 

4) หากผลผลิตไดไ้ม่เกินไร่ละ 10 ถงั จ่ายค่าเช่านาไม่เกินไร่ละ 

1 ถงั 

5) หากจ่ายเป็นเงิน จ่ายตามราคาขา้วเปลือกต่อ 1 ถงั 

พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา 2517 1) ขยายการควบคุมการเช่าท่ีดินไปยงัการเพาะปลูกพืชอยา่งอ่ืน

ดว้ย 

2) ก าหนดวาระการเช่านาไม่เกิน 6 ปี  

3) ให้จดัตั้งคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจ าจงัหวดัดูแล

อตัราการเช่านา 

พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ก า ร เช่ า ท่ี ดิ น เพื่ อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

1) เปล่ียนจากการ “ควบคุม” ค่าเช่านาเป็นการ “เช่าท่ีดิน” เพื่อ

เกษตรกรรม 

2) ให้คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดบัต าบล

ก าหนดอตัราค่าเช่าท่ีดิน 

3) ก าหนดใหคิ้ดค่าเช่าเป็นรายปี 

พ ระ ร าช บั ญ ญั ติ ก า ร เช่ า ท่ี ดิ น เพื่ อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 

1) จัดตั้ งคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดับ

อ าเภอ 

2) ห้ามไม่ให้คนต่างด้าวเช่าท่ีดินเพื่อท าเกษตรกรรมนอกจาก

ไดรั้บสิทธิจากสนธิสัญญาท่ีรัฐบาลไทยท ากบัประเทศของคน

ต่างดา้ว หรือไดรั้บสิทธิพิเศษในการลงทุนดา้นการเกษตร 

3) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั พฒันาการจงัหวดัเขา้ไป

ใน คชก. จงัหวดั  

4) เพิ่ ม ก ารแต่ งตั้ งให้ บุ คคล ท่ี มี ความ เช่ี ยวช าญ ในด้าน

เกษตรกรรม ผงัเมือง ท่ีดิน เป็น คชก. ต าบล 

5) ให้ผูน้  าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีส่วนร่วมใน คชก. 
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ต าบล 

6) ก าหนดวาระการเช่านาเป็น 2 ปี (ในกรณีท่ีไม่ได้ท  าเป็น

หนงัสือลายลกัษณ์อกัษร) 

7) ให้ คชก. เพิ่มการพิจารณาค่าเช่าตามพื้นท่ีเขตในชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน 

8) ผู ้เช่ านาสามารถปรับท่ีดินได้ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ

คุณภาพของดิน 

9) ในกรณีท่ีผลผลิตตกต ่าอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติหรือภยั

อย่างอ่ืนท่ีไม่ได้มาจากผูเ้ช่า ให้เจ้าของท่ีดินลดค่าเช่านาตาม

สัดส่วนผลผลิตท่ีไดจ้ริง 
ทีม่ำ: ราชกิจจานุเบกษา (2493; 2517; 2524; 2559); ศิริพร (2559) 

สาระส าคญัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีความน่าสนใจในแง่มุม

ของการน านโยบายไปปฏิบัติในพื้นท่ี พรบ. ดังกล่าวพยายามปกป้องชาวนาท่ีท านาเช่า ประการท่ี 1 

คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดบัต าบล (คชก. ต าบล) พิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีดินในและนอก

เขตชลประทานให้เหมาะสม กล่าวอีกนัยหน่ึง ค่าเช่าท่ีดินในเขตและนอกเขตชลประทานต้องมีความ

แตกต่างกนัทั้งน้ีเป็นไปตามท่ี คชก. ต าบล พิจารณา ประการท่ี 2 ผูเ้ช่านาสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีเช่าไดโ้ดย

ตอ้งขออนุญาต คชก. ต าบล และตอ้งไม่กระทบกบัคุณภาพของดิน ประการท่ี 3 เจา้ของท่ีดินตอ้งลดค่าเช่า

ท่ีดินในกรณีท่ีผูเ้ช่าท่ีดินประสบกบัภยัธรรมชาติหรือภยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดม้าจากผูเ้ช่าจนท าให้จ  านวนผลผลิต

ลดลง 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกบัชาวนาท่ีท านาเช่า ผูว้ิจยัพบว่าการบงัคบัใช้

มาตราต่าง ๆ ของ พรบ. ไม่เกิดข้ึน ประการท่ี 1 ชาวนาระบุวา่ราคาค่าเช่านาท่ีติดกบัเขตชลประทานและนอก

เขตชลประทานไม่แตกต่างกนัโดยเฉพาะปีการเพาะปลูกท่ีฝนตกดีจนน ้ าอุดมสมบูรณ์ ราคาค่าเช่าแถบจะไม่

ต่างกนัเพราะมีความตอ้งการเช่านาสูงในช่วงท่ีน ้ าอุดมสมบูรณ์20 ประการท่ี 2 ชาวนาท่ีท านาเช่าไม่สามารถ

ปรับเปล่ียนพื้นท่ีได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของท่ีนา จากการสัมภาษณ์ชาวนาในจังหวดั

สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา พบว่าชาวนาท่ีท านาเช่าไม่สามารถปรับพื้นท่ีนาเช่าไดห้ากเจา้ของไม่

ยนิยอม21 ในทางกลบักนั ผูว้จิยัไดส้นทนากบัเจา้ของท่ีนาและพบวา่บางคร้ังผูเ้ช่าท าการปรับปรุงพื้นท่ีนาโดย

                                                           
20 สมัภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี 23 ตุลาคม 2561 
21 สัมภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี 23 ตุลาคม 2561 และสัมภาษณ์ชาวนา อ. ผกัไห่ จงัหวดั

พระนครศรีอยธุยา วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 



67 

ไม่ไดแ้จง้กบั คชก. ต าบล และเจา้ของท่ีนาดว้ย ประการท่ี 3 ราคาค่าเช่าไม่ไดล้ดลงไปแมว้่าผลผลิตไม่ได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากเจา้ของท่ีนามกัจะเรียกเก็บค่าเช่านาตน้ฤดูกาลเพาะปลูก หากไม่จ่ายค่าเช่าเลย 

เจา้ของท่ีนาไม่ยินยอมและปฏิเสธการเช่านาโดยให้ชาวนารายอ่ืน ๆ เช่า ดงันั้นชาวนาท่ีท านาเช่าจึงมีความ

เส่ียงในการไดผ้ลผลิตไม่ตามเป้าหมายและไม่ไดรั้บการลดค่าเช่านา 

4.3 วถิีกำรท ำนำเช่ำจำกงำนวจิัยเชิงประจักษ์และค่ำเช่ำนำโดยเปรียบเทยีบ 

 ผูว้ิจยัได้ส ารวจงานวิจยั 2 ช้ินท่ีเก่ียวขอ้งวิถีการท านาเช่า ไดแ้ก่ งานของ ศิริพร สัจจานนัท์ (2559) 

และอุชุก ดว้งบุตรศรี (2560) โดยทั้งสองช้ินมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะการท านาเช่า

และการตดัสินใจของชาวนาท่ีท านาเช่า รวมทั้งผลกระทบของการท านาเช่าต่อวถีิการเพาะปลูกของชาวนาท่ี

ท านาเช่า งานของ ศิริพร (2559) ศึกษารวบรวมขอ้มูลสภาพการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย 

ปัญหาของการเช่าท่ีดินปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ศิริพรและคณะใชก้ารท าส ารวจในการเก็บ

ขอ้มูลสภาพการเช่าท่ีดินซ่ึงวิเคราะห์จากพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศ 3 ชนิด ได้แก่ ขา้ว ออ้ย และมนั

ส าปะหลงั ในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชเหล่าน้ีเป็นจานวนมากและมีสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีการเช่า

ท่ีดินสูงใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครสวรรค ์จ านวน 204 ราย สุพรรณบุรี จ  านวน 206 ราย นครราชสีมา จ านวน 

205 ราย และกาญจนบุรี จ านวน 202 ราย  

 จากการเก็บขอ้มูล ศิริพรพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและท่ีดินเป็นของตนเอง

บวกกบัการเช่าบางส่วน มีไม่มากนกัท่ีเป็นการเช่าท่ีดินอยา่งเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรเป็น

เกษตรท่ีมีท่ีดินท ากินขนาดเล็กระหวา่ง 1 – 20 ไร่ ลกัษณะการเช่าท่ีดินของเกษตรกรเป็นเช่าท่ีดิน 

จากผูใ้หเ้ช่าท่ีเป็นญาติหรือเพื่อนบา้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นท่ีดินเช่ามีเอกสารสิทธิประเภท 

โฉนดเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงสะทอ้นวา่เกษตรกรเองตอ้งการเช่าท่ีดินท่ีมีความชดัเจนในความเป็นเจา้ของ ไม่เช่า

ท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิหรือเช่าท่ีดินจากผูเ้ช่าอีกต่อหน่ึง การเช่าท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิชดัเจนท าใหก้ารขอรับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นไปอยา่งสะดวก 

เหตุผลของการเช่าท่ีดินส่วนใหญ่เป็นการเช่าเพราะต้องการขยายพื้นท่ีการเกษตร ส่วนนาเหตุ

รองลงมาไดแ้ก่ เกษตรกรไม่มีท่ีดินท ากินเป็นของตนเอง โดยผูเ้ช่ารู้จกัผูใ้ห้เช่าท่ีดินเป็นอยา่งดีเกือบทั้งหมด

ส าหรับค่าเช่าท่ีจ่ายจะช าระเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่และมีการจ่ายเป็นเงินสดท่ีมีเง่ือนไขหลงัจากขายผลผลิต

ตามราคาท่ีตกลง และมีเพียงเล็กน้อยท่ีจ่ายค่าเช่าในรูปของผลผลิตโดยการจ่ายค่าเช่าจะจ่ายเม่ือเก็บผลผลิต

แลว้เป็นส่วนใหญ่ มีบางส่วนท่ีระบุวา่การจ่ายค่าเช่าล่วงหนา้เม่ือมีการตกลงเช่าท่ีดินกนั  

ในส่วนของอตัราค่าเช่าท่ีดินโดยเฉล่ีย ศิริพรและคณะ (2559) พบวา่หากคิดเป็นเงินสดต่อไร่ต่อปีตก

อยู่ระหว่าง 995-1,732 บาท โดยมีค่าเช่าท่ีดินเฉล่ีย จงัหวดันครสวรรค์ค่าเช่าเฉล่ีย 995 บาท และจงัหวดั
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นครราชสีมาค่าเช่าเฉล่ียสูงสุด 1,732 บาท โดยสัดส่วนของค่าเช่าต่อรายได้เฉล่ียจากการเช่าท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมต่อไร่อยูท่ี่ร้อยละ 10.6 – 19.1  

ประเด็นท่ีน่าสนใจของงานวจิยัของ ศิริพรและคณะ (2559) คือ มีเกษตรกรเพียงส่วนนอ้ยเท่านั้นท่ีมี

ความความเขา้ใจเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมโดยพบวา่ มีเพียงส่วนน้อยท่ีมีความ

เข้าใจใน พรบ.ฉบับน้ี โดยในแต่ละจงัหวดัมีสัดส่วนเรียงตามล าดับจากน้อยไปหามาก ดังน้ี จังหวดั

กาญจนบุรี ร้อยละ 2.5 จังหวดันครราชสีมาร้อยละ 4.3 จังหวดันครสวรรค์ ร้อยละ 8.3 และจังหวดั

สุพรรณบุรี ร้อยละ 20.4 นอกจากน้ี เกษตรกรผูเ้ช่าเกือบทั้งหมดไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีคณะกรรมการเช่า

ท่ีดินประจ าต าบลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยัซ่ึงกลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีท านาเช่าไม่ทราบรายละเอียด 

พรบ. การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและคิดวา่เจา้ของท่ีนามีสิทธ์ิขาดในการก าหนดเง่ือนไขการเช่าท่ีนา 

งานวิจยัของ อุชุ ดว้งบุตรศรี (2560) วิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อวิถีการท านาเช่าและการ

ตดัสินใจของชาวนา อุชุใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยอาศยัข้อมูลทุติยภูมิจากการ

ส ารวจ Townsend Thai Project (อุชุ ดว้งบุตรศรี, 2560) เป็นหลกัในการวิเคราะห์และมีการจดัเสวนาระดม

ความคิดเห็นจากนกัวชิาการและหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองตลาดท่ีดิน จากขอ้มูลแบบส ารวจ ชาวนาส่วนใหญ่

จ่ายเงินสดในการเช่านาและมักจะเช่านาจากเจ้าของท่ีรู้จกัคุ้นเคยกันดี ได้แก่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบ้านใน

หมู่บา้น เจา้ของท่ีดินท่ีมีความรู้จกัและเช่ากนัมานาน 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจจากงานวิจยัช้ินน้ีคือ จ านวนท่ีดินของผูเ้ช่านาถือครองมีน้อยกว่าจ านวนท่ีดิน

ของเจา้ของท่ีนาถึง 3 เท่า นอกจากน้ี อุชุพบวา่ขนาดท่ีดินประเภทโฉนดท่ีดินมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนมากในช่วงท่ีร

รัฐบาลใช้นโยบายการอุดหนุนราคาสินคา้เกษตรและประกนัราคา ท าให้มีการเร่งออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน

ในช่วงท่ีผา่นมาเป็นอยา่งมากเพื่อชาวนาจะน าเอกสารสิทธ์ิไปใชใ้นการยื่นขอรับความช่วยเหลือของรัฐบาล

ในรูปแบบต่าง ๆ (อุชุ ดว้งบุตรศรี, 2560) ผูว้ิจยัมองว่าการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนเอกสารสิทธ์ิมีทั้งขอ้ดีและ

ขอ้เสียต่อชาวนาท่ีท านาเช่า ขอ้ดีคือ ชาวนาสามารถยืน่ขอเอกสารสิทธ์ิจาก นส. 3 ก. เป็นโฉนดท่ีดินซ่ึงก็คือ

การกระจายทรัพยากรท่ีดินให้กบัชาวนา แต่ขอ้เสียคือ หากท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ นส. 3 ก. เป็นของเจา้ท่ีดินราย

ใหญ่ ก็จะท าใหท่ี้ดินกระจุกตวัอยูก่บัเจา้ท่ีดินซ่ึงจะท าให้อ านาจการต่อรองอยูก่บัเจา้ของท่ีดินมากกวา่ชาวนา 

สุดทา้ย อุชุพบวา่สาเหตุท่ีชาวนายงัคงท านาเช่าและเช่าท่ีนาในปริมาณท่ีสูงข้ึนเพราะการท านาเช่ายงัให้ก าไร

ต่อชาวนาอยูไ่ร่ละ 1,116 บาท หรือปีละ 18,000 บาทโดยประมาณ22  

ประเด็นส าคญัอีกประการหน่ึงคือ ราคาค่าเช่านา ประเด็นส าคญัคือราคาค่าเช่านากลางมีหรือไม่? 

ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากทางเวบ็ไซต์พบวา่ ราคาค่าเช่านามีความแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ี ตวัอย่างเช่น ใน

                                                           
22 ตวัเลขดงักล่าวเป็นการประมาณการจากแบบจ าลองทางสถิติซ่ึงมาจากขอ้มูลแบบส ารวจความคิดเห็น  
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เว็บไซต์ถาม-ตอบ Pantip มีการถามและตอบราคาค่าเช่านาในปี 2556 (ซ่ึงมีการด าเนินโครงการรับจ าน า

ขา้วเปลือก) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

“ค าถาม : ถามเร่ืองค่าเช่านาครับ โดยปกติเขาเก็บกันไร่เท่าไรครับ เป็นท่ีดินแถวสุพรรณกับ

ปทุมธานีครับ ปัจจุบนัท่ีบา้นผมเก็บค่าเช่า ไร่ละ 500บาท/ปี ราคาน้ีมาเป็น 10  ปีแลว้ แต่ปีน้ีเจา้ท่ีเช่า

ท่ีดินท านาท่ีปทุม  มาถามเองจะเอาค่าเช่าเท่าไร ท่ีบา้นก็เลยบอกว่าแลว้แต่จะให้ เขาเลยให้มาเอง 

เป็น ไร่ละ 700 บาท/ปี ตอนน้ีผมเลยคิดว่าจะไปบอก คนท่ีเช่าท่ีดินท านาท่ีสุพรรรณ ขอปรับข้ึน 

จากไร่ละ 500 บาท/ปี    เป็น 700 บาท/ปี บ้างจะได้เหมือนๆกัน    เลยอยากจะถามว่า ปกติเขา 

ใหเ้ช่าท่ีดินท านากนั ต่อปีไร่ละเท่าไรครับ   ขอบคุณครับ”23 

ค าตอบท่ีไดมี้ดงัน้ี 

 อ าเภอ สามชุก จงัหวดัสุพรรณบุรี: ใหเ้ช่าไร่ละ 800 – 1,000 บาท ต่อปี 

 จงัหวดั นครสวรรค:์ ใหเ้ช่าไร่ละ 1,500 บาท ต่อปี 

 จงัหวดั พิจิตร: ใหเ้ช่าไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี 

 จงัหวดั นครราชสีมา: ใหเ้ช่าไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี 

 จงัหวดักาญจนบุรี: ใหเ้ช่าไร่ละ 1,300 บาท ต่อปี 

 จงัหวดัปทุมธานี: ใหเ้ช่าไร่ละ 1,500 บาท ต่อปี 

 จงัหวดั พิษณุโลก (นอกเขตชลประทาน): ใหเ้ช่าไร่ละ 1,200 บาท ต่อปี 

 จงัหวดันครนายก: จ่ายเป็นผลผลิตไร่ละ 10 – 15 ถงั 

ส านกัข่าวอิสรา (2558) ไดร้ายงานราคาค่าเช่านาก่อนการประกาศของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ในปี 

2558 ไวด้งัน้ี  

 ภาคกลาง: ไร่ละ 1,000 – 2,000 บาท 

 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: ไร่ละ 1,000 – 1,200 บาท 

 ภาคเหนือ: ไร่ละ 1,000 – 1,800 บาท 

 ภาคใต:้ไร่ละ 1,000 บาท  

ผู ้วิจ ัยพบว่ารัฐบาลมีการประกาศอัตราค่าเช่านากลางในปีการเพาะปลูก 2558/59 (ส านัก

ประชาสัมพนัธ์เขต 6, 2558)24 ดงัน้ี  

 ภาคกลาง: 1,000 – 1,500 บาท 

                                                           
23 https://pantip.com/topic/30410366 
24 ดูรายละเอียดใน https://region6.prd.go.th/ewt_news.php?nid=7890&filename=index 
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 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 800 – 1,200 บาท 

 ภาคเหนือ: ไร่ละ 800 – 1,200 บาท 

 ภาคใต:้ ไร่ละ 800 บาท 

มีความพยายามของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในการควบคุมค่าเช่านา คือการประกาศลด

ค่าเช่านา 200 บาทต่อไร่เม่ือ พ.ศ. 2558 ในช่วงปลายปี 2561 รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ไดม้อบคืนโฉนดท่ีดิน

แก่เกษตรกรท่ีถูกยึดไปจากการกู้เงินนอกระบบซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบาย “คืนความสุข” ของรัฐบาล (กอง

บงัคบัการต ารวจท่องเท่ียว, 2561)25  

ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2560; 2561) ไดท้  าการเก็บขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วในพื้นท่ีภาคกลาง 

ไดแ้ก่ อ าเภอ ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง อ าเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร อ าเภอ 

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี และอ าเภอ โพทะเล จงัหวดัพิจิตร โดยพบวา่ราคาค่าเช่าท่ีนาของแต่ละจงัหวดัมี

ความแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 อ าเภอ ป่าโมก จงัหวดั อ่างทอง: ไร่ละ 600 – 1,000 บาท26 

 อ าเภอ เมือง จงัหวดั สิงห์บุรี: ไร่ละ 800 – 1,000 บาท27 

 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร: จ่ายเป็นผลผลิต ไร่ละ 10 ถงั จ่ายเป็นเงินสด ไร่ละ 600 

บาท28  

 อ าเภอ เมือง จงัหวดั อุบลราชธานี: ไร่ละ 1,000 บาท29 

 อ าเภอ โพทะเล จงัหวดั พิจิตร: ไร่ละ 1,000 บาท (อาจจะมีการลดใหต้ามราคาขา้ว)30 

จากการเปรียบเทียบขอ้มูลแหล่งต่าง ๆ พบวา่ ราคาค่าเช่านาช่วง พ.ศ. 2556 ถึง 2561 ไม่มีความ 

แตกต่างกนัมากนกั โดยราคาค่าเช่าในช่วง พ.ศ. 2556 – 58 มีราคาสูงกวา่ พ.ศ. 2558 - ปัจจุบนั ผูว้จิยัวเิคราะห์

วา่สาเหตุหน่ึงมาจากโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกมีส่วนท าให้ราคาค่าเช่าสูงข้ึนเพราะความตอ้งการเช่าท่ีดิน

มีสูงในช่วงเวลานั้น ภายหลงัจากการเขา้มาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ราคาค่าเช่ามี

การปรับตวัลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากรัฐบาลให้ความส าคญักบัการควบคุมค่าเช่านา แมว้่าจะได้ผลบา้งไม่

ได้ผลบ้าง นอกจากน้ี ราคาข้าวเปลือกในพื้นท่ีภาคกลางท่ีตกต ่าหลายปีท่ีผ่านมา (โดยเฉพาะช่วงปีการ

                                                           
25 ดูรายละเอียดใน https://touristpolice.go.th/2018/08/16/มอบคืนโฉนดท่ีดิน-คืนควา/ 
26 สนทนากลุ่มชาวนา อ. ป่าโมก จงัหวดั อ่างทอง วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 
27 สนทนากลุ่มชาวนา อ. เมือง จงัหวดั สิงห์บุรี วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 
28 สนทนากลุ่มชาวนา เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
29 สนทนากลุ่มชาวนา อ. เมือง จงัหวดั อุบลราชธานี วนัท่ี 6 มกราคม 2561 
30 สนทนากลุ่มชาวนา อ. โพทะเล จงัหวดั พิจิตร วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 
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เพาะปลูก 2559-60) และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ด าเนินนโยบายพยุงราคาขา้วเปลือก ท าให้แรงจูงใจใน

การเช่าท่ีนาเพิ่มนอ้ยลง  

4.4 วถิีกำรท ำนำในระบบนำเช่ำในภำคกลำง: ประสบกำรณ์จำกพืน้ที่กรณศึีกษำ 

ชาวนาท่ีท านาเช่า ทีทั้งท านาตนเองและเช่าร่วมดว้ย มีบางรายท่ีท านาเช่าทั้งหมด ส่วนใหญ่การท า

นาเป็นแหล่งรายไดห้ลกั มีบางส่วนท่ีการท านาเป็นรายไดร้อง และมีแหล่งรายไดห้ลกัมาจากกิจกรรมอย่าง

อ่ืนออกจากการท านา เช่น คา้ขาย รับจา้ง  ขนาดของพื้นท่ีนาเช่าในกลุ่มชาวนาท่ีให้ขอ้มูลพบวา่ แตกต่างกนั

ไปในแต่ละราย พื้นท่ีนาเช่ามีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ 3 งาน ไปจนถึง 90 ไร่ ซ่ึงชาวนาส่วนใหญ่มีพื้นท่ีนาเช่า 

มากกวา่ 1 แปลง  

การท านาเป็นนาหว่านน ้ าตม ปลูกขา้วนาปรัง ซ่ึงเป็นขา้วไม่ไวแสง  มีอายุการเก็บเก่ียวท่ีแน่นอน 

เช่น อาย ุ95 วนั อาย ุ105 วนั หรืออายุ 120 วนั พบเพียง 1 รายท่ีปลูกขา้วนาปี คือ ขา้วหอมมะลิ ซ่ึงเป็นขา้วไว

แสง แต่ก็เป็นการปลูกในพื้นท่ีแปลงนาของตนเอง ส่วนในพื้นท่ีนาเช่านั้น จะปลูกขา้วพนัธ์ุนาปรังทั้งหมด 

นอกจากท านาแลว้ ในรายท่ีมีพื้นท่ีของตนเอง ก็พบวา่มีการปลูกผกัสวนครัว และขดุบ่อเล้ียงปลาร่วมดว้ย   

ปริมาณผลผลิตต่อไร่ พบวา่ ชาวนาในจงัหวดั สุพรรณบุรี และชยันาท ไดผ้ลผลิตขา้วตั้งแต่  50-100 

ถงัต่อไร่ แต่พื้นท่ีนาท่ี อ.ผกัไห่ ผลผลิตขา้วค่อนขา้งสูง คือ  90-120 ถงัต่อไร่  

สภาพพื้นท่ีนาเช่า ความอุดมสมบูรณ์ของดินมีผลต่อปริมาณผลผลิตของขา้วท่ีชาวนาจะไดรั้บ พบวา่

กรณีของชาวนารายหน่ึง พื้นท่ีนาเช่า มีสภาพท่ีค่อนขา้งยากส าหรับการควบคุมจดัการในเร่ืองน ้า ท าใหไ้ดผ้ล

ผลิตประมาณ 60-70 ถงัต่อไร่เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าเช่านาท่ีอตัรา 15 ถงัต่อไร่    

 ชาวนารายน้ีท านาเช่า 2 แปลง นาแปลงแรก พื้นท่ี 8 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีลุ่มต ่า มกัจะมีน ้ าท่วมในฤดูฝน 

และไม่สามารถระบายน ้าออกได ้เน่ืองจากพื้นท่ีนาเป็นแอ่งกระทะ  

 นาแปลงท่ี 2 พื้นท่ี 10ไร่ อยูใ่กลก้บัคลองทิ้งน ้ า ท าให้ในฤดูฝน น ้ าก็จะถูกระบายออกมามาก ท่วม

แปลงนา แต่กลบักนั ในช่วงท่ีน ้ าน้อย น ้ าในคลองก็จะไม่เพียงพอส าหรับหล่อเล้ียงตน้ขา้ว โดยเฉพาะใน

ระยะท่ีขา้วตั้งทอ้งซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีน ้ าเพียงพอส าหรับตน้ขา้ว แต่ในช่วงท่ีขา้วก าลงัออกรวงใกลจ้ะเก็บเก่ียว

บางปีก็พบว่าน ้ ามากเกินไปท่วมตน้ขา้ว ท าให้ไม่ไดผ้ลผลิต  และตอ้งเสียค่าใช้จ่ายส าหรับค่าน ้ ามนัเคร่ือง

ส าหรับวดิน ้าออกจากนาเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย31  

ซ่ึงชาวนารายน้ีไดพ้ยายามแกปั้ญหาดว้ยการปลูกขา้วท่ีอายุเก็บเก่ียวสั้น เพื่อให้เก็บเก่ียวขา้วไดเ้ร็ว

ข้ึน และยงัตอ้งท านาเช่าแปลงน้ีต่อไปเน่ืองจากไม่มีนาเช่าแปลงอ่ืน  

                                                           
31 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561  
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การท่ีนาเช่าอยูใ่นท าเลท่ีไม่ดีนกั ท าให้การจดัการการผลิตมีความยุง่ยากข้ึนไปอีก ชาวนาท่ี อ.สรรค

บุรี ชยันาท รายหน่ึงก็เช่นกนั มีนาเช่าอยู่ในเขตตอนทา้ยของคลองชลประทาน ท าให้เวลาจะท านา ตอ้งรอ

คนท่ีตน้คลองท านาให้เสร็จก่อน น ้ าจึงจะพอส าหรับคนท่ีนาอยูป่ลายคลอง และถา้ช่วงไหนน ้ ามีมาก ก็ตอ้ง

คอยสูบน ้ าออก เพราะน ้ าจะถูกระบายออกมาจากนาส่วนท่ีอยู่ตน้คลอง พื้นท่ีนาเช่าของชาวนารายน้ีไม่มี

แหล่งน ้าบาดาลส ารอง ท าใหใ้นบางช่วงไดรั้บน ้าไม่ทัว่ถึง32  

ในพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่วม ท่ี อ. ผกัไห่ สภาพดินเป็นดินตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ ท าใหผ้ลผลิตขา้วของ

ชาวนาในเขตน้ีสูงถึง 1.2 ตนัต่อไร่ แต่ปัญหาท่ีพื้นท่ีน้ีประสบคือ การเป็นพื้นท่ีรับน ้ าท่วมในช่วงฤดูน ้ าหลาก 

และน ้ าไม่เพียงพอส าหรับท านาในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากพื้นท่ีลุ่มน ้ าท่วมถึงจะมีช่วงระยะเวลาการท านาท่ี

ข้ึนอยูก่บัสภาพน ้ าท่ีหลากท่วมในแต่ละปี กล่าวคือ การท านาจะเร่ิมรอบแรกในช่วงตน้ปี และมีช่วงเวลาเก็บ

เก่ียวไม่เกินเดือนกนัยายนของทุกปี ก่อนท่ีน ้ าจะหลากท่วม ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาขาดน ้ า

ในช่วงฤดูแลง้ของปี คือระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ - เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงของการท านาในรอบแรก  

ชาวนารายหน่ึง ในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/59  ประสบปัญหาแลง้ น ้ าไม่พอส าหรับท านา ในปีนั้น

เขาตอ้งวิดน ้ าเป็นระยะทางยาวกวา่ 10 กิโลเมตร เพื่อน าน ้ ามาถึงแปลงนาของตนเอง33 โดยแหล่งน ้ าส าคญัท่ี

ชาวนาวิดมาใช้ในช่วงท่ีน ้ าไม่เพียงพอคือน ้ าจากบ่อทรายขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่หลายแห่งในเขตน้ี จากการท่ี

สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มบริเวณกวา้ง ท าให้คนท่ีมีนาเช่าในช่วงตอนปลายของคลองส่งน ้ า จะประสบปัญหา

น ้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแลง้อีกดว้ย และตอ้งอาศยัการวิดน ้ าจากบ่อทรายมาใชเ้ช่นกนั ในปี 2558/59 ท่ีแลง้

มาก ผลผลิตขา้วชาวนารายน้ีได ้10 กวา่เกวียนเท่านั้นจากพื้นท่ีนาเช่า 27 ไร่  ท าให้ในปีนั้นเธอตอ้งไปกูเ้งิน

นอกระบบเพื่อมาเป็นค่าใชจ่้ายใหลู้กท่ีก าลงัเรียนมหาวทิยาลยั34   

ต้นทุนการผลิตท่ีจ่ายเป็นตัวเงินของชาวนาในพื้นท่ีศึกษา  จากการสอบถามชาวนาในจงัหวดั

สุพรรณบุรีพบวา่ ตน้ทุนการท านาประมาณ   3,913 บาทต่อไร่35 และท่ี อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท ประมาณ 4,000 

บาทต่อไร่36 ในรายท่ีอ าเภอผกัไห่ พบวา่ มีการใชส้ารชีวภาพร่วมดว้ย ตน้ทุนจะลดลง เหลือประมาณไร่ละ 

3,200-3,300 บาทต่อไร่37 

                                                           
32 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
33 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
34 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2561 
35 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
36 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
37 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
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อตัราค่าจา้งนั้นส่วนหน่ึงจะมีอตัราคงท่ีในแต่ละพื้นท่ี เช่น ค่าจา้งรถไถ ไร่ละ 200 บาท ค่าจา้งเตรียม

เทือกไร่ละ 250 บาท  รวมไปถึงค่าจา้งหวา่นขา้ว หว่านปุ๋ย ฉีดยา  จะมีราคาท่ีแน่นอน ชาวนาท่ีมีรถไถเดิน

ตามท่ีสามารถย  ่าเทือกไดก้็จะท าเทือกเอง แต่ก็ตอ้งจา้งรถไถส าหรับการไถคร้ังแรก ก่อนท่ีจะท าการย  ่าเทือก 

ซ่ึงก็สามารถลดค่าใชจ่้ายส าหรับการเตรียมดินไดส่้วนหน่ึง  

แต่ในส่วนของรายจ่ายท่ีมีอตัราท่ีไม่แน่นอน ไดแ้ก่ ราคาของพนัธ์ุขา้ว มีราคาตั้งแต่ 130-155 บาท

ต่อถงั ข้ึนอยูก่บัยีห่้อและคุณภาพ  ยาฉีดคุมวชัพืช ราคาปุ๋ย ราคายาก าจดัแมลง  ก็มีหลายราคาหลายยีห่้อ เช่น 

ยาก าจดัวชัพืชคร้ังท่ี 1 ชาวนาบางรายจะเลือกใชร้าคาประมาณ 250 บาทต่อขวด บางรายราคา 280 บาทต่อ

ขวด และยาก าจดัวชัพืชในคร้ังท่ีสอง ราคาจะสูงกวา่ยาในคร้ังท่ี 1 และอาจจะมีการผสมมากกวา่ 1 ชนิด เช่น 

เช่น ยาคุมวชัพืชคร้ังท่ีสอง ราคาขวดละ 350 บาท ชาวนาจะใช้ร่วมกบัยาก าจดัวชัพืชอีกชนิดหน่ึง ท่ีภาษา

ชาวบา้นเรียกว่า “ยาเก็บ” ราคา 250 บาทต่อขวด เพื่อก าจดัวชัพืชท่ีอาจจะยงัถูกก าจดัไม่หมดในการฉีดยา

รอบแรก  ปริมาณยา 1 ขวด จะสามารถเจือจางใชใ้นพื้นท่ีตั้งแต่ 5 –10 ไร่ ข้ึนอยูก่บัชนิดของสารนั้นๆ  

การใชย้าควบคุมวชัพืชส าหรับนาหวา่นน ้ าตมน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตขา้วท่ีชาวนา

จะไดรั้บ เพราะหากการควบคุมวชัพืชในแปลงนาไม่ไดผ้ลดี จะท าให้มีหญา้ข้ึนในแปลงนาเป็นบริเวณกวา้ง 

ท าให้ผลผลิตขา้วลดลงได ้ ชาวนารายหน่ึงท่ี อ.สรรคบุรี ชยันาท ตดัสินใจเลือกใชย้าควบคุมวชัพืชชนิดท่ีมี

ราคาสูงกว่า เพราะมีผลขา้งเคียงต่อตน้ขา้วน้อยกว่าชนิดท่ีมีราคาถูกกว่า แมว้่าจะซ้ือในราคาเงินเช่ือท่ีแพง

กว่าก็ตาม  “ยาคุมวชัพืช คุมเลน ก็เช่ือ เป็นยาคุณภาพดี หน่อขา้วไม่หงิก ยาคุมฆ่าตน้ขา้วจะไม่แดง ถา้ยา

ราคาถูกตน้ขา้วจะชะงกั”38 

ในช่วงขา้วตั้งทองออกรวง นอกจากการฉีดยาฆ่าแมลงแลว้ ชาวนามกัจะฉีดสารบ ารุงตน้ขา้ว หรือ

สารจ าพวกยาก าจดัเช้ือราร่วมดว้ย โดยผสมร่วมกนักบัการฉีดยาฆ่าแมลง  

ปัจจยัการผลิตในส่วนของ ปุ๋ยเคมี และยาก าจดัศตัรูพืช  ชาวนามีทั้งซ้ือเงินสด และซ้ือระบบเงินเช่ือ 

จากร้านคา้ขายสารเคมีท่ีอยูใ่นพื้นท่ี  ซ่ึงชาวนาสะทอ้นวา่ ในสถานการณ์ปัจจุบนั ราคาของ ปุ๋ยเคมี และยา

เคมี ท่ีซ้ือมาใช้ มีราคาท่ีคงท่ี ในขณะท่ีราคาขา้วลดลง “ปุ๋ย ยา ไม่ลด ยาคุมขวดละ 300 มนัก็ 300 อยู่อย่าง

นั้น”39 

การใช้ปุ๋ยในนาขา้ว โดยทัว่ไปชาวนาจะหว่านปุ๋ยขา้วประมาณ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกในช่วงขา้วเร่ิม

แตกกอ อายุประมาณ 20-30 วนั และคร้ังท่ีสอง ในช่วงขา้วใกลจ้ะออกรวง มีอตัราการใชป้ระมาณไร่ละ 25 

กิโลกรัม ต่อคร้ัง การซ้ือปุ๋ยชาวนาสามารถซ้ือแบบเงินเช่ือได้ โดยเสียดอกเบ้ียร้อยละ 3 บาทต่อเดือนกบั

ร้านคา้ หรือชาวนาบางรายท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรก็สามารถซ้ือเงินเช่ือจากสหกรณ์ได ้  ชาวนาบาง

                                                           
38 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
39 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
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รายตดัสินใจใชปุ๋้ยใส่นาขา้วท่ีราคาไม่สูงมากนกั แทนการใชย้ี่หอ้ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไป “ใชปุ๋้ยยีห่้อ ตราชา้ง 

ลูกละ 600 กวา่บาท ซ้ือเงินเช่ือดอกร้อยละ 3 บาท ถูกกวา่ตรากระต่าย แต่งามชา้กวา่ ”40  

ชาวนาเล่าวา่ ร้านขาย ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืชบางร้าน เจา้ของร้านมีนาใหช้าวนาเช่า และชาวนาก็จะ

เช่ือ ปุ๋ยและยา จากร้านดงักล่าว ซ่ึงการซ้ือเงินเช่ือ มกัจะมีการเพิ่มชนิดของยาก าจดัศตัรูพืชเขา้ไปอีก ท าให้

ราคาสูงข้ึน “พวกท่ีเช่ือปุ๋ยเช่ือยา นายทุนมีท่ีนาใหท้  า ชาวนาก็ไปเช่ือของเขา กูเ้งินเขามา”41  

การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว  ส าหรับชาวนาการตดัสินใจเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วมีส่วนส าคญัอยา่งมากต่อปริมาณ

ผลผลิตท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงชาวนามีเง่ือนไขหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนัส าหรับการเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว 

กรณีของชาวนาท่ีสุพรรณบุรี อายุของข้าว ฤดูกาล สภาพพื้นท่ี ราคาข้าว และแหล่งรับซ้ือ มี

ความส าคญัต่อการตดัสินใจใชพ้นัธ์ุขา้ว  ชาวนารายหน่ึง สภาพพื้นท่ีนาเป็นนาลุ่ม จะเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีอายุ

สั้น เพราะจะไดเ้ก่ียวหนีน ้ าไดท้นั ชาวนาอีกราย ในช่วงฤดูฝนจะใชพ้นัธ์ุขา้วพิษณุโลก เพราะล าตน้ขา้วแข็ง 

ไม่ลม้ง่าย ส่วนในฤดูหนาวจะใช้พนัธ์ุขา้ว กข.41 เพราะทนทานต่ออากาศหนาว ถึงแมว้า่ล าตน้จะค่อนขา้ง

อ่อนก็ตาม  และในช่วงท่ีขา้วนาปรังพนัธ์ุหอมปทุมธานี 1 มีราคารับซ้ือท่ีสูงกวา่ขา้วนาปรังทัว่ไป ชาวนาราย

น้ีก็จะปลูกขา้วหอมปทุมดว้ย 

 “ หน้าฝนจะปลูกพิษณุโลก เพราะตน้แข็งไม่ลม้ หน้าหนาวปลูก 41 เพราะสู้หนาวไดดี้ แต่ 41 ตน้

จะลม้ง่าย ปีน้ีปลูกหอมปทุม 14 ไร่ เห็นวา่ราคาดี ราคาตอนน้ี 8-9 พนับาทต่อตนั  ขา้วหอมปทุมท่ีเก่ียวช่วง

ขา้วมะลิออกจะไดร้าคาดีกวา่ขา้วปรังนิดหน่อย แต่อายมุนัหนกักวา่ขา้วปรัง”42   

ชาวนาบางรายท่ีติดตามขอ้มูลข่าวสาร จะเลือกใช้พนัธ์ุขา้วตามท่ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลว่าผลผลิตสูง แต่เม่ือ

ปลูกจริงในพื้นท่ีกลบัพบวา่ผลผลิตไม่สูงมากตามท่ีกล่าวอา้ง และแหล่งรับซ้ือยงัมีจ ากดัอีกดว้ย ท าให้ราคา

รับซ้ือต ่ากวา่ขา้วนาปรังพนัธ์ุอ่ืนๆ  “เคยปลูกขา้วจสัมิน เขาวา่ผลผลิตเยอะ เขาคุยวา่ได ้1.5 ตนั ท าจริงได ้90 

ถงั โรงสีรับซ้ือโรงเดียว จะตีราคาเท่าไหร่ก็ได ้ขา้ว 41 เคเค ซ้ือ 6,700  ขา้วจสัมินซ้ือ 6,300 บาท ขา้วจสัมิน 

เมล็ดสั้นกวา่ เล็กกวา่ ขา้ว 41 เคเค ”43  

ส าหรับพนัธ์ุขา้วนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนท่ีผลิตขายในพื้นท่ี และมีหลายเกรดให้เลือก ราคา

แตกต่างกัน  เช่น พันธ์ุข้าวยี่ห้อหน่ึง ถุงสี น ้ าเงิน จะราคา 145 บาท แต่ยี่ห้อเดียวกัน เกรดดีข้ึน ราคา 

กระสอบละ 155 บาท เกรดท่ีดีกวา่ อาจจะหมายถึง มีความบริสุทธ์ิของพนัธ์ุขา้วมากกว่า เช่น ไม่มีขา้วปน  

เป็นตน้  

                                                           
40 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
41 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา ( 2)  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
42 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
43 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
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ตำรำงที ่4.2: ต้นทุนกำรท ำนำต่อไร่ ของชำวนำรำยหน่ึงทีจ่ังหวดัสุพรรณบุรี44  
กิจกรรม บาท/ไร่ 

ค่าเตรียมดิน   รวมไถนาและเตรียมเทือก 450 

ค่าพนัธ์ุขา้ว  ใชพ้นัธ์ุขา้วในอตัราไร่ละ  3 ถงั ถงัละ 140 บาท 420 

ค่าจา้งหวา่นขา้ว 60 

ค่ายาคุมวชัพืช คร้ังท่ี 1 56 

ค่ายาคุมวชัพืช คร้ังท่ี 2 (มีการผสมยามากกวา่ 1 ชนิด เพื่อก าจดัวชัพืชท่ียงัเหลือรอดมาจาก

การก าจดัคร้ังแรก) 

95 

ค่าจา้งฉีดยาคุมวชัพืชคร้ังท่ี 1 60 

ค่าจา้งฉีดยาคุมวชัพืชคร้ังท่ี 2(ผสมยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 1) 60 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 1 50 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 2 40 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 3 40 

ค่าสารบ ารุงตน้ขา้วออกรวงฉีดพร้อมกนักบัยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 3 57 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 1 50 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 2 50 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 3 50 

ค่าปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 300 

ค่าปุ๋ยเคมีคร้ังท่ีสอง 300 

ค่าจา้งหวา่นปุ๋ยคร้ังท่ี 1 60 

ค่าจา้งหวา่นปุ๋ยคร้ังท่ี2 60 

ค่าน ้ามนัสูบน ้าไร่ละ   155 

ค่าจา้งรถเก่ียว 500 

ค่าเช่านา 1,000 

รวม 3,913 
ทีม่ำ: รวบรวมจากการสมัภาษณ์ 

 
                                                           
44 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา ( 2)  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
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4.4.1 การขายข้าวและรายได้ของครัวเรือนชาวนาเช่า 

การขายขา้วของชาวนา จะขายผา่นลานรับซ้ือขา้ว หรือบางรายขายใหก้บัโรงสีท่ีรับซ้ือ เม่ือเก่ียว

เสร็จจะมีรถบรรทุกขา้วรับจา้ง มาขนขา้วไปขายยงัลานรับซ้ือ ซ่ึงคนขบัรถบรรทุกขา้วน้ีถือวา่มีบทบาท

ส าคญัในการตรวจเช็คราคารับซ้ือขา้วจากลานแต่ละแห่ง และจะรู้วา่ลานใดซ้ือขา้วในราคาเท่าใด ท่ีจงัหวดั

สุพรรณบุรี ในพื้นท่ีศึกษา พบวา่มีจ านวนลานรับซ้ือขา้วท่ีชาวนานิยมน าขา้วไปขายอยา่งนอ้ย 10 แห่ง ซ่ึง

ชาวนาสามารถตดัสินใจไดว้า่จะขายขา้วใหก้บัลานรับซ้ือใดท่ีใหร้าคาดีท่ีสุด  

ชาวนารายหน่ึงท่ี สรรคบุรี จ.ชยันาท เคยบรรทุกขา้วขนมาขายท่ีโรงสีในเขตอ าเภอเดิมบางนางบวช 

จงัหวดัสุพรรณบุรี  มีระยะทางห่างจาก สรรคบุรี ประมาณ 30 กิโลเมตร เพราะโรงสีใหร้าคารับซ้ือท่ีสูงกวา่ 

“เวลาไปขายขายขา้วจะเลือกลานท่ีใหร้าคาดี สืบราคาจากเพื่อนดว้ย ท่ีไหนใหร้าคาดีก็ขายเลย เคยขนขา้วไป

ขายถึงเดิมบาง อยูไ่กล 30 กิโลเมตร เพราะใหร้าคามากกวา่ 200-300 บาทต่อตนั ไม่กดราคา ค่าขนขา้วไป

ขาย เกวยีนละ 200 โรงสีจ่าย 100 เราจ่ายอีก 100”45 

การมีลานจ านวนมากก็เป็นทางเลือกท่ีมากข้ึนส าหรับชาวนา แต่อยา่งไรก็ตามชาวนาบางรายก็รู้สึก

วา่ ลานรับซ้ือแต่ละแห่งอาจจะมีการติดต่อถึงกนั และกดราคาขา้วท่ีชาวนาน าไปขายไดง่้าย นอกจากน้ีหาก

เป็นขา้วพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีไม่ใช่พนัธ์ุท่ีปลูกทัว่ไป ก็อาจจะถูกกดราคารับซ้ือลง เช่น ชาวนาคนหน่ึงปลูกขา้ว ช่ือ

พนัธ์ุ “ขาวตาเคลือบ”  เม่ือน าไปขายโรงสีไม่รู้จกัขา้วชนิดน้ี ตอ้งเรียกช่ือเป็นขา้วพนัธ์ุท่ีปลูกทัว่ไป ลกัษณะ

เมล็ดใกลเ้คียงกนั จึงจะขายได ้ “เคยเอาขา้วขาวตาเคลือบไปขาย ลานไม่รู้จกั ตอ้งบอกเป็น กข. 47 คอยาว”46   

 หรือ กรณี “ขา้วจสัมิน” ท่ีชาวนารายหน่ึงปลูกท่ีผกัไห่ พบวา่มีลานรับซ้ือเพียงแห่งเดียว และราคา

ถูกกวา่ขา้วพนัธ์ุอ่ืนๆ  

 ชาวนาเล่าวา่ ในช่วงท่ีมีโครงการรับจ าน าขา้ว การขายขา้วจะไม่ไดน้ าไปขายท่ีลานรับซ้ือ แต่จะ

น าไปขายท่ีโรงสีท่ีอยูใ่นโครงการโดยตรง ในการขายขา้ว ชาวนายงัตอ้งพบกบัการกดราคาในรูปแบบ

ต่างๆกนั เช่น การดูความช้ืน ความอ่อนแก่ของขา้ว รวมไปถึงสภาพอากาศ ณ เวลานั้น ดว้ย เช่น ชาวนาราย

หน่ึงบอกวา่ ถา้หากตากขา้ว แหง้เกินไปก็จะถูกหกัค่าความช้ืน  หากวนันั้นฝนตก ก็มีโอกาสท่ีจะถูกหกัอีก 

และถา้ขา้วมีเมล็ดสีเขียวปนมาดว้ย ก็จะถูกตดัราคาอีกเช่นกนั “ เวลาไปขายขา้ว ลดความช้ืนแลว้โรงสีก็หกั

อยูดี่ แหง้จดัเขาก็หกัอีก เราตากไปเขาก็หกัอยูดี่ ฝนตกก็ลดลงไปอีก 200 บาท ฝนตั้งเคา้ ราคาก็ลงแลว้ เราขน

ไปขาย เขาก็จะติ เขียวไปรีบเก่ียว ก็จะเหลือ 6,200-6,300”47 
                                                           
45 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
46 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
47 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  (2) อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
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 ราคาขา้วท่ีชาวนาไดรั้บในปัจจุบนั เกวียนละ 6,300-6,700 บาท ในกรณีท่ีเป็นขา้วทัว่ไป ยกเวน้ขา้ว

หอมปทุมท่ีจะมีราคาสูงกว่าท่ีเกวียนละ 8,500-9,500 บาท  เม่ือน าเงินจ่ายค่ารถเก่ียว ค่าเช่านา และหัก

ค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ แลว้ พบว่าชาวนาจะมีเงินใช้แบบ “หน้าชนหน้า” เท่านั้น และส่วนหน่ึงจะถูกเก็บเป็นทุน

ส าหรับการท านารอบถดัไป  “รอบแรกเงินไม่เหลือ พอเหลือมัง่ก็รอบสอง”  

4.4.2 การดูแลปรับพืน้ท่ีนาเช่า 

 ปริมาณผลผลิตท่ีจะได้จากการท านา นอกจากข้ึนกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบน ้ า

ชลประทานท่ีเพียงพอแลว้ พื้นท่ีนาจะตอ้งไดรั้บการปรับให้มีความสม ่าเสมอเพื่อการขงัน ้ าและการระบายน ้ า

อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย เช่น การไถปรับหนา้ดิน การท าร่องระบายน ้า ในส่วนน้ีเป็นภาระของผูท้  านาเช่า

ท่ีตอ้งลงทุนในการปรับนาดว้ยตนเอง กรณีชาวนาท่ีเช่านาในพื้นท่ีลุ่มต ่า ท่ีอ  าเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี จะ

ทยอยปรับพื้นท่ีนาอยูต่ลอด เพื่อให้ระดบันามีความราบเรียบสม ่าเสมอ ขงัน ้ าไดดี้ และมีการขุดคนัดิน ทาง

ระบายน ้ า ให้ระบายน ้ าไดส้ะดวกข้ึน  ชาวนาอีกรายหน่ึง พื้นท่ีนาเช่า 20 ไร่ เม่ือไดเ้ช่านาคร้ังแรก ก็ตอ้งจา้ง

รถมาไถปรับนาใหม่ และขดุร่องน ้าลึกเขา้ไปในนาเพื่อใหส้ามารถระบายน ้าเขา้-ออกไดดี้ข้ึน   

การขดุปรับพื้นท่ีนาน้ี ส่วนใหญ่จะท าไดใ้นลกัษณะยกร่อง หรือคนันาเพื่อระบายน ้ า แต่ไม่สามารถ

ขุดเป็นบ่อขนาดใหญ่ได ้ “ปรับพื้นท่ีจะขุดร่อง ขุดคูน ้ า เจา้ของนาให้ท าเพราะน ้ าท่วม แต่เขาไม่ให้ขุดบ่อ 

เด๋ียวไปขุดท่ีเขา”48   การจะปรับนาในลกัษณะน้ีตอ้งแจง้เจา้ของนาให้รับทราบก่อนทุกคร้ัง และผูเ้ช่านา

จะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเอง   แต่ก็มีกรณีท่ีผูเ้ช่านามีการปรับพื้นท่ีนา และแอบลกัลอบตกัหนา้ดินในแปลงนาขาย 

โดยไม่บอกเจา้ของนา ซ่ึงท าใหเ้จา้ของนาตอ้งยกเลิกการใหเ้ช่านา และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

4.4.3 การได้มาซ่ึงนาเช่า 

 จากขอ้มูลของชาวนาเช่าทั้ง 3 พื้นท่ี การไดม้าซ่ึงนาเช่ามีความแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ สามารถ

จ าแนกไดด้งัน้ี   

1) กำรได้นำเช่ำมำจำกญำติพีน้่องหรือคนทีรู้่จักคุ้นเคยกนั 

 ลกัษณะน้ีพบวา่ ญาติพี่นอ้งในครอบครัวเดียวกนั หลงัจากมีการแบ่งปันมรดกท่ีดินแลว้ พี่นอ้งราย

นั้นไม่ไดท้  านา และไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ี จึงใหพ้ี่นอ้งคนท่ียงัท านาอยูเ่ป็นคนเช่านาท า และมีการเก็บค่าเช่า

นาตามปกติ นอกจากการเช่าพี่นอ้งแลว้ ก็มีการเช่านาในเครือญาติดว้ย มีชาวนารายหน่ึง เช่านาญาติห่างๆ ท า

มากว่า 30 ปี พื้นท่ีนากว่า 40 ไร่   ชาวนารายหน่ึงท่ีได้นาเช่ามาจากการรู้จกัคุ้นเคยกันกับเจ้าของนา ซ่ึง

นอกจากท านาแลว้ ในบางคร้ังเจา้ของนามกัจะไหวว้านอาศยัให้ช่วยซ่อมแซม หรือดูแลบา้นให้ดว้ย เพราะ

                                                           
48 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
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ชาวนารายน้ีมีอาชีพเสริมเป็นช่าง ท างานรับจา้งซ่อมแซม ต่อเติมทัว่ไป ซ่ึงความคุน้เคยและการพึ่งพาอาศยัน้ี

น่าจะท าใหเ้กิดความไวว้างใจใหเ้ช่านาดว้ย 

2) กำรเช่ำต่อจำกพ่อแม่หรือญำติพีน้่อง 

 ลกัษณะน้ีพบว่า มีการเช่าท านามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ หรือพี่น้องคนอ่ืนในครอบครัว เม่ือพ่อแม่หรือ

ญาติเสียชีวิตลง รุ่นลูกหรือพี่น้องคนอ่ืนก็เช่านาท าต่อมา ซ่ึงเจา้ของนาส่วนมากจะเป็นคนอ่ืนท่ีไม่ใช่เครือ

ญาติ เช่น เกษตรกรรายหน่ึง เช่านาต่อจากรุ่นพ่อแม่พื้นท่ี 17 ไร่ รวมระยะเวลาท่ีเช่าจากรุ่นพ่อแม่ 60 ปี โดย

เจา้ของนานั้นเป็นขา้ราชการเกษียณ ซ่ึงตวัชาวนาเองนั้นไม่มีนาเป็นของตนเองมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ก็เช่านาท า

มาโดยตลอด ชาวนารายน้ีบอกว่าสมยัก่อนพ่อแม่เคยไดจ้บัจองพื้นท่ีทางเขตป่า ในอ าเภอเลาขวญั จงัหวดั

กาญจนบุรี แต่ภายหลงัไดข้ายไปจนหมด จึงไม่มีท่ีนาของตนเอง 

ชาวนาอีกรายหน่ึง ก่อนจะมาท านาของครอบครัวและนาเช่า เธอมีอาชีพเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

อยูอี่กจงัหวดัหน่ึง เม่ือพอ่เสียชีวติลง และแม่ป่วย จึงหยดุกิจการและกลบัมาอยูบ่า้น เพื่อดูแลแม่ พร้อมกบัเช่า

นาท าต่อจากพอ่ท่ีเสียชีวติไป  

และอีกรายหน่ึง เช่านาต่อจากนา้ ท่ีเสียชีวิต ซ่ึงนา้เช่าท ามานานกวา่ 20 ปี โดยท่ีมีลูกของนา้เป็นคน

ท าสัญญาเช่ากบัเจา้ของนาซ่ึงอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีนาเช่า ยงัไดม้าภายหลงัจากสมาชิกในครอบครัวแต่งงาน ชาวนารายหน่ึง ครอบครัวเช่าท านา

มาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ เม่ือลุกชายแต่งงานและมีครอบครัว พ่อแม่ก็ให้ท านาเช่าในแปลงนั้นต่อจากตนเอง    “ ท า

นาเช่าแปลงน้ีมาตั้งแต่รุ่นพอ่แม่ ตอนท่ีสามียงัเล็ก ๆ พอแต่งงาน พอ่สามีไม่ไดท้  า เลยใหท้  าต่อ”49 

3) มีญำติพีน้่องเป็นนำยหน้ำ หำคนมำซ้ือทีด่ิน ตนเองเป็นผู้ดูแลและให้ญำติเช่ำ  

ลกัษณะน้ีพบวา่มีชาวนา 2 ราย ท่ีไดน้าเช่ามาในลกัษณะน้ี โดย ท่ีญาติของตนเองเป็นนายหนา้ท่ีดิน 

และเม่ือหาคนมาซ้ือไดแ้ลว้ ก็จะใหญ้าติท่ีท านาในพื้นท่ีอยูแ่ลว้ เป็นคนเช่าท านา ซ่ึงค่าเช่าและการท าสัญญา

เช่าจะแตกต่างกนัไปในแต่ละราย จะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

4) ชำวนำเป็นนำยหน้ำเอง หำคนมำซ้ือทีด่ิน แล้วขอเช่ำจำกเจ้ำของนำ  

 รูปแบบหน่ึงของการไดม้าซ่ึงนาเช่า คือ การท่ีชาวนาเป็นนายหน้าขายท่ีดินแปลงนั้นๆ ดว้ยตนเอง 

เม่ือมีผูม้าซ้ือแลว้ ก็จะขอเช่าท านาต่อ ซ่ึงชาวนาบอกวา่  “พาคนกรุงเทพฯ มาซ้ือ เขาเลยให้ท า ”  ชาวนาราย

หน่ึงไดน้าเช่ามาในลกัษณะน้ี เน้ือท่ี 22 ไร่ และเช่าท านามาไม่ต ่ากวา่ 10 ปี แลว้50  ยงัมีอีกกรณีหน่ึงชาวนา

เป็นนายหน้าพาคนมาซ้ือ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อจากกรุงเทพ ฯ  และชาวนารายนั้นไดเ้ช่าท านาแปลงดงักล่าว ท านา

ประมาณ 2 ปี เจา้ของนาเช่าก็ไดบ้อกเลิกเช่าเพื่อใหญ้าติของตนเองเช่าแทน  

                                                           
49 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2561 
50 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
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4.4.4 ค่าเช่าและสัญญาเช่า 

การจ่ายค่าเช่านานั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นการตกลงกนัระหวา่งเจา้ของนาและผูเ้ช่า การจ่ายค่าเช่า 

ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายค่าเช่าภายหลงัจากท่ีชาวนาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ โดยตอ้งมีการตกลงกบัเจา้ของนาก่อน

วา่จะจ่ายค่าเช่าให้เม่ือไหร่  “ขอเก่ียว แลว้ค่อยจ่าย”   โดยเจา้ของนาจะให้หมายเลขบญัชีธนาคารไวก้บัผูเ้ช่า 

เม่ือเก็บเก่ียวขา้วแลว้ เกษตรกรก็จะโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร พร้อมกบัโทรแจง้เจา้ของนา แต่หากอยู่ใน

พื้นท่ีเดียวกนัก็จะน าไปใหด้ว้ยตนเอง  

มีเกษตรกรบางรายท่ีเจา้ของนามกัจะโทรมาตามค่าเช่านาดว้ยตนเอง เกษตรกรรายน้ีบอกวา่ เจา้ของ

นานั้นมีญาติทางสามีท านาอยูอี่กอ าเภอหน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุรี จึงคาดการณ์ไดว้า่เกษตรกรจะเก่ียวขา้วใน

ช่วงเวลาใด  จึงมีการโทรมาเก็บค่าเช่านา ทั้ งเจ้าของนาและผูเ้ช่าต่างก็มีเบอร์โทรศพัท์ของกันและกัน  

“เจา้ของนา 6 เดือนโทรมา เขาไม่รู้หรอกวา่ฝน แลง้ น ้ าท่วม บา้นผวัเขาอยูศ่รีประจนัต ์ทางโนน้เขาท านาได ้

น ้ าดี”   ซ่ึงชาวนาสะทอ้นวา่ แมว้่ารอบการผลิตนั้นจะเป็นอย่างไร แต่เม่ือเจา้ของนาโทรมาก็ตอ้งหาเงินไป

จ่ายค่าเช่า “ มึงไดเ้งินมัง่ยงัท านา ส่งเงินค่าเช่ามายงั”  ซ่ึงชาวนารายน้ีจะไปโอนเงินค่าเช่านาผา่นทางร้านคา้

ในตลาดสดของต าบล โดยเสียค่าบริการ 50 บาท51  

ในรายท่ีเกษตรกรไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้ของนาโดยตรง จะเป็นการจ่ายค่าเช่านาผา่นทางนายหนา้คนท่ี

ดูแลเร่ืองการเช่านา การจ่ายค่าเช่านาตามก าหนดนั้น เป็นเร่ืองส าคญัส าหรับชาวนาเช่า เพราะเป็นเง่ือนไข

ส าคญัท่ีจะได้สิทธ์ในการท านาในรอบต่อไป หากเกษตรกรไม่สามารถจ่ายค่าเช่านาใสรอบนั้นๆได้ ก็มี

โอกาสท่ีจะถูกเจา้ของนายกเลิกการเช่านาได ้ “ค่าเช่านา เก่ียวขา้วแลว้ก็จ่าย ถา้ไม่จ่าย ก็จะไม่ไดท้  าต่อ”52  

และยงัเป็นการท่ีตอ้งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของนาไวด้ว้ย เพื่อท่ีจะไดสิ้ทธ์ิในการเช่านานั้นต่อไป  

“เก่ียวแลว้ก็ช าระค่าเช่า อยา่ไปผดัเขา คนอยูก่รุงเทพ เขาไม่ไดเ้ห็น มีนาใหเ้ช่า ไม่ไดค้่าเช่า เซ็งสิ”53 

ในกรณีท่ีชาวนาท านาเช่าหลายแปลง ในแต่ละแปลงอาจจะมีการเก็บค่าเช่าท่ีแตกต่างกนั ข้ึนอยูก่บั

การตกลงกบัเจา้ของนาเช่า เช่น ชาวนารายหน่ึง เช่านา 3 แปลง  แปลงท่ีเป็นนาเช่าของญาติ เก็บค่าเช่าเป็น

อตัราของขา้ว ไร่ละ 10 ถงั และ 15 ถงั แต่นาอีกแปลงหน่ึงซ่ึงชาวนาบอกวา่ เป็น “นาเช่าคนกรุงเทพฯ”  เสีย

ค่าเช่าเป็นรายปี อตัรา ปีละ 15,000 บาท พื้นท่ีนา 22 ไร่  และยงัมีกรณีท่ีเช่านาญาติสนิท ท่ีญาติรายนั้นเรียก

เก็บค่าเช่านาสูงกวา่นาทัว่ไป “มีนาของญาติอีก 10ไร่ เขามาเก็บหม่ืนสาม หนา้เดียวเอาหม่ืนสาม เก่ีญวเสร็จก็

มาเก็บ ตอนน้ีใหลู้กท าอยู”่54 
                                                           
51 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
52 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
53 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2)  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
54 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
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ส าหรับอตัราค่าเช่านานั้น มีหลายราคา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเจา้ของนาเป็นผูก้  าหนด  

1. จ่ำยเป็นเงินสด ต่อรอบกำรผลิต  ราคาค่าเช่านาจะอยู่ท่ีไร่ละ 1,000 บาท ต่อรอบการท านา 1 รอบ  

ตามปกติมกัจะจ่ายค่าเช่าภายหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้เสร็จ ในรายท่ีมีสัญญาเช่า ค่าเช่าจะระบุไวใ้น

สัญญาว่าไร่ละเท่าใด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายเจา้ของนาก าหนดไวเ้ลยว่าตอ้งจ่ายค่าเช่านา

ก่อนการท านา เพราะเจา้ของนาเป็นห่วงวา่เกษตรกรจะไม่ไดผ้ลผลิตขา้ว และตนเองจะไม่ไดค้่าเช่า 

“ คนท่ีท านาขา้งบา้น เจา้ของนาบอก ถา้จะท าเอาเงินมาจ่าย เขากลวัวา่จะไม่ไดผ้ลผลิต จะไม่ไดค้่า

เช่า”55    

เกษตรกรรายหน่ึง ในช่วงท่ีขา้วราคาดี เคยจ่ายค่าเช่าก่อนจะท านา แต่ต่อมา รายไดจ้ากการท านาไม่

ดีนกั และตอ้งเอาเงินไปลงทุนท านาก่อน ท าให้ตอ้งบอกเจา้ของนาวา่ขอจ่ายค่าเช่านาภายหลงัจาก

เก็บเก่ียวขา้วแลว้ ซ่ึงเจา้ของนาก็รับทราบและยอมใหจ่้ายหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ได ้  

2. จ่ำยเป็นเงินสด ต่อปี การจ่ายเป็นเงินสดต่อปี ค่าเช่าในลกัษณะน้ีเจา้ของนาจะเก็บรอบเดียว ปีละคร้ัง 

พบวา่ มีราคาแตกต่างกนัไปในแต่ละราย เช่น รายหน่ึงท่ีเช่าท านาของญาติพื้นท่ี  10 ไร่ ญาติบอกวา่

ขอเก็บค่าเช่า 13,000 บาท ซ่ึงก็ตอ้งยอมจ่าย แมว้า่จะราคาสูงกวา่นาแปลงอ่ืนท่ีตนเองเช่าอยู ่  

- การจ่ายค่าเช่าต่อปีน้ี ชาวนาสามารถท านาก่ีรอบก็ได ้เช่น ชาวนาท่ีท านาเช่าท่ีผกัไห่รายหน่ึง จ่าย

ค่าเช่านาต่อปี ไร่ละ 1,300 บาท สามารถท านาได ้2 หน ต่อปี ซ่ึงเฉล่ียแลว้ค่าเช่าจะตกท่ีราคาไร่ละ 

650 บาท ต่อคร้ัง   

- การจ่ายค่าเช่าแบบเป็นเงินกอ้นต่อปีน้ี แมจ้ะดูวา่ชาวนาตอ้งเสียค่าเช่าในราคาท่ีไม่สูงมากนกั แต่

ในรายท่ีท านาในพื้นท่ีมาก ๆ เงินค่าเช่ากอ้นใหญ่ก็นบัว่าเป็นภาระท่ีหนักส าหรับชาวนา ท่ีตอ้งหา

เงินมาจ่ายค่าเช่าจ านวนมาก เช่น ชาวนารายหน่ึง ตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นเงิน 68,000 บาทต่อคร้ัง ส าหรับ

การเช่านา 34 ไร่ และสามารถท านาได้ปีละ 2 หน   ค่าเช่าจ านวนน้ีจะจ่ายภายหลงัจากท่ีเก่ียวขา้ว

รอบแรกแลว้เสร็จ ซ่ึงเกษตรกรรายน้ีบอกวา่ รายไดจ้ากการขายขา้วในรอบแรก ถูกใชส้ าหรับจ่ายค่า

เช่า และเก็บไวล้งทุนรอบต่อไป56 

3. จ่ำยในอัตรำของปริมำณข้ำวเป็นถังต่อไร่ ต่อรอบ  รูปแบบของการจ่ายค่าเช่าลกัษณะน้ีพบไดม้าก

เช่นเดียวกันกับการจ่ายเป็นเงินสด  โดยผูใ้ห้เช่าจะระบุอตัรา ค่าเช่าเป็นปริมาณข้าวต่อไร่ เม่ือ

เกษตรกรขายข้าวแล้ว ก็จะคิดเทียบปริมาณข้าวท่ีก าหนดไวใ้นค่าเช่ากับราคาข้าวต่อเกวียนท่ี

เกษตรกรขายไดใ้นรอบนั้น ๆ ไดเ้ท่าไร ก็น าเงินจ านวนนั้นไปจ่ายค่าเช่า เกษตรรายหน่ึงในจงัหวดั

สุพรรณบุรี จ่ายค่าเช่าในอตัรา 10-15 ถงัต่อไร่ ต่อคร้ัง  แต่พบวา่ อตัราค่าเช่านาท่ี สรรคบุรี ชยันาท 

                                                           
55 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
56 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  11 ตุลาคม 2561 
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จะอยูท่ี่ 20 ถงัต่อไร่  ซ่ึงหากคิดเทียบราคาขา้วท่ีเกษตรกรขายไดใ้นฤดูท่ีผ่านมา ตนัละ 6,700 บาท 

ค่าเช่านาท่ีตอ้งจ่ายให้เจา้ของนา ถา้คิดค่าเช่า 15 ถงัต่อไร่ จะเท่ากบั 1,005 บาทต่อไร่ ( ขา้วเปลือก 1 

ถงั ปริมาณ 10 กิโลกรัม, ขา้ว 6,700 บาท คิดเป็น กิโลกรัมละ 6.7 บาท)  และหากค่าเช่า 20 ถงัต่อไร่ 

ค่าเช่านาท่ีตอ้งจ่ายใหเ้จา้ของนาจะเท่ากบั 1,340 บาทต่อไร่ 

4. จ่ำยในอตัรำของปริมำณข้ำวต่อปี  กรณีน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะ พบในกรณีท่ีเช่าท านาภายในเครือญาติ

กนั โดยผูเ้ช่า จ่ายค่าเช่าในอตัราขา้ว 3 เกวียนต่อนา 17ไร่ จ่ายปีละคร้ัง  ซ่ึงท่ีนาเช่าแปลงน้ีเช่ามา

ตั้งแต่สมยัรุ่นพอ่แม่ และเช่าต่อมาจนถึงรุ่นลูก  

4.4.5 การท าสัญญาเช่านา  

การท าสัญญาเช่านาระหวา่งผูใ้หเ้ช่ากบัชาวนา ในสัญญาเช่า จะระบุระยะเวลา และจ านวนเงินค่าเช่า

ไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ก็พบวา่เจา้ของนาส่วนหน่ึงไม่ไดมี้การท าสัญญาเช่านาแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตามชาวนาให้

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจว่า แต่ก่อนท านาเช่าไม่ไดมี้การท าสัญญาเช่าแต่อย่างใด เป็นการบอกปากเปล่า แต่เม่ือมา

ในช่วงท่ีมีโครงการของรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือชาวนา เช่นโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร  โครงการรับ

จ าน าขา้ว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว  มีการก าหนดให้ตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกร และระบุให้ชาวนาเช่า

ตอ้งน าใบสัญญาเช่าไปเป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนดว้ยนั้น ท าใหช้าวนาเช่าตอ้งบอกเจา้ของนาให้มี

การท าสัญญาเช่าเพราะตอ้งน าไปข้ึนทะเบียนเกษตรกร   

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบวา่เจา้ของนาส่วนหน่ึงยงัไม่ไดมี้การท าสัญญาเช่ากบัชาวนาแต่อย่างใด แต่

ให้ส าเนาบตัรประชาชน หรือส าเนาโฉนดท่ีดินแปลงให้เช่า กบัชาวนาเช่า เพื่อให้สามารถน าไปข้ึนทะเบียน

เกษตรกรได้ซ่ึงในกรณีน้ีพบว่าชาวนาจะตอ้งยุ่งยากข้ึนอีกในการยืนยนัตวัตนเพื่อให้สามารถลงทะเบียน

เกษตรกรได ้โดยใช้การรับรองตวัตนจากชาวนาท่ีท านาในแปลงขา้งเคียงแทน “ไม่มีสัญญาเช่า ให้คนนา

ขา้งเคียงรับรองให้”57  และตอ้งช้ีแจงให้เจา้หน้าท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดเ้ขา้ใจและ

ยินยอมให้ข้ึนทะเบียนซ่ึงเกษตรกรตั้งข้อสังเกตว่าการท่ีเจา้ของนาไม่ตอ้งการจะเขียนสัญญาเช่า อาจจะ

เน่ืองมาจากการระมดัระวงัท่ีจะถูกตรวจสอบ ก็เป็นไปได ้ โดยเฉพาะในคนท่ีมีท่ีดินถือครองจ านวนมาก 

“แต่ก่อนท าปากเปล่า เด่ียวน้ีท่ีตอ้งท าเพราะตอ้งข้ึนทะเบียน เพราะเจา้ของนาตอ้งโดนตรวจสอบ โน่นน่ีนัน่ 

มีนาเยอะ” และการท่ีไม่ให้เช่านาน ๆ ก็อาจจะเน่ืองมาจากผูใ้ห้เช่าอาจจะตอ้งการเปล่ียนไปให้คนอ่ืนเช่าต่อ 

ก็เป็นไปได ้ 

การท าสัญญาเช่า บางรายเป็นการท าเพื่อท่ีจะให้ชาวนา มีเอกสารส าหรับใช้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

แต่ในความเป็นจริงอตัราค่าเช่านาอาจจะสูงกว่าท่ีระบุลงในสัญญาเช่า ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่าสัญญาเช่าเป็น

                                                           
57 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
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เอกสารท่ีไม่ไดมี้ผลทางกฎหมายใด ๆ  “สัญญาเช่า เอาไปข้ึนทะเบียนเฉยๆ จริงๆค่าเช่าแพงกวา่ ไม่ไดมี้ผล

ทางกฎหมายอะไร”58  

ลกัษณะของใบสัญญาเช่า คือใช้ หนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน  ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป เจา้ของนาจะ

เก็บฉบบัท่ีเป็นตวัจริงไว ้และผูเ้ช่าจะไดฉ้บบัท่ีเป็นส าเนา 

ลกัษณะของสัญญาเช่า 

1. ท ำสัญญำเช่ำแบบปีต่อปี  ระบุวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการให้เช่าแบบปีต่อปี และระบุจ านวนเงินค่า

เช่าไว้ด้วย แต่ไม่ได้ระบุจ านวนรอบของการท านา ซ่ึงตามปกติใน 1 รอบปี ของการเช่านั้ น 

เกษตรกรจะสามารถท านาไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และตอ้งจ่ายค่าเช่านาในแต่ละคร้ังดว้ย ลกัษณะน้ีไม่

สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. ท ำสัญญำเช่ำ แบบ 2-3 ปี คร้ัง หรือบำงรำย 5-10 ปี  แต่ค่าเช่าจ่ายเป็นงวดต่อปี หรือจ่ายทุกคร้ังท่ีท า

นา  การท าสัญญาเช่าลกัษณะน้ี ชาวนาผูเ้ช่ารายหน่ึง เห็นวา่ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของเจา้ของนา ซ่ึง

ก่อนหน้าน้ีเคยท าแบบปีต่อปี แต่เน่ืองจากเจา้ของนาอยูท่ี่กรุงเทพฯ จึงท าสัญญาแบบ 2-3 ปีต่อคร้ัง 

“ท าบ่อย เกรงใจเขา ถา้เขามีเวลาก็ท าปีต่อปี บางคร้ังก็ท า 3 ปี”59  และยงัมีกรณีท่ีญาติเช่าท ามาแต่

เดิม ต่อมาญาติรายนั้นเสียชีวิตลง เม่ือเกษตรกรไดท้  านาเช่าแปลงนั้น ก็ไม่ไดเ้ป็นคนท าสัญญาเช่า 

แต่ยงัคงเป็นคนในครอบครัวญาติท่ีท าสัญญาเช่าต่อ แต่เกษตรกรรับผิดชอบโอนเงินค่าเช่านาให้กบั

เจา้ของนาโดยตรง ขอ้น้ีน่าจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายระบุ  

3. ไม่มีสัญญำเช่ำ ในพื้นท่ีศึกษา การท านาเช่าแบบไม่มีสัญญาเช่าก็ยงัพบไดท้ัว่ไป โดยเป็นการบอกให้

เช่าปากเปล่า ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีการเช่ากนัต่อเน่ืองหลายปี เช่นเช่าตกทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่  

หรือบางรายเช่าท านามานานกวา่ 30 ปี    การไม่มีสัญญาเช่า เกษตรกรบางรายก็ไม่คิดวา่เป็นปัญหา 

เพราะวา่เช่านากนัมานาน มีความเช่ือถือ ไวใ้จกนั “ไม่ไดท้  าสัญญาเช่า เพราะเช่ือถือกนั”  แต่ก็พบวา่

เม่ือตอ้งมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การไม่มีสัญญาเช่าก็จะท าให้ชาวนาตอ้งยุ่งยากมากข้ึนในการ

ยนืยนัสิทธ์ิเพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

เกษตรกรรายหน่ึงท านาเช่า 3 แปลง รวม 22 ไร่ ไม่มีสัญญาเช่าทั้ง 3 แปลง  แมว้่าจะไม่มี

สัญญาเช่า เกษตรกรก็พยายามจ่ายค่าเช่านาตามก าหนด หลงัจากเก่ียวขา้วแลว้เสร็จก็จะน าไปจ่าย

ทนัที  เน่ืองจากเกรงวา่เจา้ของนาจะเปล่ียนใจให้คนอ่ืนเช่า  หากช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าตรง

กบัช่วงท่ีตอ้งจ่ายเงินกูใ้หก้บั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  ชาวนาจะคุยกบัเจา้ของนา

                                                           
58 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
59 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
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เพื่อเอาเงินไปจ่าย ธกส.ก่อนและกูเ้งินกลบัมาเพื่อมาจ่ายค่าเช่า “ถา้เงินไม่พอส่ง ธกส. ก็จะขอค่าเช่า

ไปส่งก่อน แลว้ก็กูคื้นมาจ่ายค่าเช่า”60  

4.4.6 การขึน้ค่าเช่านา 

การตดัสินใจข้ึนค่าเช่านั้น เป็นอ านาจของเจา้ของนา พบวา่การข้ึนค่าเช่านาจะท าในช่วงท่ีขา้วมีราคา

แพง ท่ีเห็นชดัเจนคือ ในสมยัรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี มีโครงการรับจ าน าขา้ว 

พบวา่ ค่าเช่านามีการปรับข้ึนจากเดิม ชาวนารายหน่ึงเล่าวา่ แต่เดิมนั้นค่าเช่านาอยูท่ี่ 12 ถงัต่อไร่ แต่ในช่วงท่ี

มีโครงการรับจ าน าขา้ว เจา้ของนาปรับค่าเช่าข้ึนท่ี 15 ถงัต่อไร่  และยงัคงราคาค่าเช่าในอตัราน้ีแมว้า่รัฐบาล 

พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ไดเ้ปล่ียนรูปแบบการช่วยเหลือชาวนาในลกัษณะของการช่วยค่าเก็บเก่ียว และ

ราคาขา้วเปลือกในตลาดขา้วมีราคาต ่ากวา่สมยัจ าน าขา้วมากก็ตาม  

 ชาวนาอีกราย เคยเสียค่าเช่านารายปี ในอตัรา 6,000 บาทต่อปี พื้นท่ีนาเช่า 9 ไร่ ต่อมาในสมยัจ าน า

ขา้ว เจา้ของนาไดป้รับข้ึนค่าเช่า 9,000 บาท และคงราคาน้ีมาโดยตลอดถึงปัจจุบนั แมว้า่จะไม่มีโครงการรับ

จ าน าขา้วแลว้ก็ตาม “ แต่ก่อนเช่า 9 ไร่ ค่าเช่า 6,000 บาทต่อปี ต่อมาพอจ าน าขา้วค่าเช่าข้ึน 9,000 บาทต่อปี  

ค่าเช่าไม่ลด มีแต่ข้ึน”61   

ชาวนาอีกรายหน่ึง ท านาท่ี อ.ผกัไห่ ค่าเช่าเดิมไร่ละ 1,000 บาทต่อปี แต่ในช่วงท่ีขา้วมีราคาดีค่าเช่า

ไดป้รับข้ึนมาท่ีราคาไร่ละ 1,300 บาทต่อปี  “ค่าเช่าทีแรกไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี ท าก่ีเท่ียวก็ได้ เด๋ียวน้ีเขา

ข้ึนมาไร่ละ 1,300 บาท ตอนขา้วแพง น ้าดี อะไรดี เขาก็ขอข้ึน”62  

ซ่ึงชาวนาสะทอ้นวา่ค่าเช่าเม่ือข้ึนแลว้ มกัจะไม่ลดลง แมว้า่ราคาขา้วจะลดลงแลว้ก็ตาม ซ่ึงถา้ชาวนา

ไดผ้ลผลิตขา้วต ่ากว่าปกติ ก็ถือไดว้่าตนเองขาดทุน “ตอนขา้วเกวียนละ 5 -6 พนั ค่าเช่านาไร่ละ 600 ตอน

จ าน าขา้วค่าเช่าก็ข้ึน ถา้ไดข้า้ว 60-70 ถงัต่อไร่ ก็ขาดทุน ถา้ได ้80 ถงัต่อไร่ ข้ึนไป ยงัมีเหลือมัง่”63  

 อย่างไรก็ตาม ในบางราย เจา้ของนาเช่าก็ยินยอมลดค่าเช่านาให้บางส่วนในกรณีท่ีไม่ได้ผลผลิต 

กรณีชาวนารายหน่ึง ท านา 4 ไร่ แต่รอบการผลิตนั้นไดผ้ลผลิตขา้วประมาณ 30 ถงัต่อไร่ จากท่ีเคยได ้70-80 

ถงัต่อไร่  เม่ือคุยกบัเจา้ของนาเช่า ก็ท  าใหไ้ม่ตอ้งจ่ายค่าเช่านาในรอบนั้น หรือเจา้ของนาบางรายอาจจะลดค่า

เช่านาลง หากเห็นวา่แลว้วา่ชาวนารายนั้นเก็บเก่ียวขา้วไดผ้ลผลิตไม่ดีนกั “เขาก็มีลดค่าเช่าให้ เขาจะดูวา่เรา

ไดข้า้วมากน้อยดว้ย”64 มีกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ เจา้ของนามีแนวโน้มท่ีจะลดค่าเช่านาให้คนท านา เพราะ
                                                           
60 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม  2561 
61 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
62 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.ผกัไห่  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2561 
63 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2) อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
64 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2561 
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ตอ้งการให้มีคนท านา และดูแลแปลงนาของตน ในรายน้ีเจา้ของนามีฐานะดี เป็นเจา้ของโรงสีขา้วในพื้นท่ี 

ชาวนาผูเ้ช่าบอกวา่ “ค่าเช่านามีแต่ลดใหเ้ร่ือย เจา้ของนาเขากลวันาหาย”65  

4.5 สรุป 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท านาเช่ามีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ในช่วงท่ีโรงสร้างทางการเมืองเป็นแบบอ านาจนิยม รัฐพยายามควบคุมกระบวนการควบคุมค่าเช่านา แต่ถา้

โครงสร้างทางการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตย รัฐจะลดระดบัการควบคุมกระบวนการคุมค่าเช่านา รัฐไทย

พยายามท่ีจะควบคุมตลาดการเช่านาโดยการสร้างกลไกทางราชการเพื่อน ากฎหมายไปปฏิบติั แต่มกัไม่

ประสบความส าเร็จมากนักเน่ืองจากเกษตรกรไม่ความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

คณะกรรมการการเช่าท่ีดินฯ ในระดับพื้นท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัของชาวนา ท าให้การขบัเคล่ือนนโยบายไม่มี

ประสิทธิผล ราคาค่าเช่ามกัไม่เป็นไปตามท่ีรัฐก าหนด ตลาดการเช่านาเป็นของเจา้ของท่ีดินซ่ึงมีอ านาจ

ต่อรองราคาค่าเช่าไดม้ากกวา่ชาวนาท่ีท านาเช่า  

 จากการสัมภาษณ์พูดคุยกบัชาวนาท่ีท านาเช่า พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ช่ากบัเจา้ของท่ีดินมี

ลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ 2 ดา้น ดา้นหน่ึง เจา้ของท่ีดินสามารถท่ีจะก าหนดเง่ือนไขการเช่าไดเ้องโดยผูเ้ช่า

ไม่มีอ านาจต่อรองทั้งท่ีพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมคุม้ครองผูเ้ช่านา แต่ชาวนาท่ีท านาเช่าไม่

รู้สาระของ พรบ. ดงักล่าวซ่ึงเท่ากับว่าเป็นความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงกฎหมายอย่างหน่ึง อีกด้านหน่ึง 

ชาวนาท่ีท านาเช่ามีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเจา้ของท่ีนาเน่ืองจากหลายคนเป็นญาติ เป็นเพื่อนบา้น หรือ

เป็นคนท่ีรู้จกัเคยเห็นหนา้กนั ดงันั้นชาวนาท่ีท านาเช่าอาศยัความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดน้ีในการต่อรองกบัเจา้ของท่ี

นาในบางเร่ือง เช่น การชะลอกการข้ึนค่าเช่า การขอเช่าต่อไปอีกในระยะเวลาหน่ึง การท านาเช่าในพื้นท่ีภาค

กลางจึงมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ียึดหยุน่ไดบ้า้งตามระดบัความสัมพนัธ์ระหวา่งชาวนาท่ีเช่านากบัเจา้ของ

ท่ีดิน   

 

 

 

 

 

                                                           
65 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2)  อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2561 
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บทที ่5 

ปัญหำกำรท ำนำเช่ำและกำรปรับตวัของชำวนำที่ท ำนำเช่ำ 

5.1 บทน ำ 

 บทท่ี 5 น าเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งจากแบบส ารวจและการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกบั

ชาวนา ปัญหาท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของชาวนาท่ีท านาเช่าคือ ความไม่รู้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านาและ

การเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารนโยบายและโครงการของรัฐบาล ท าให้เกิดความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงการ

ช่วยเหลือของภาครัฐ อยา่งไรก็ดี ชาวนาท่ีท านาเช่าส่วนหน่ึงพยายามปรับตวัเพื่อความอยูร่อดท่ามกลางความ

ผนัผวนของราคาขา้วและการเขา้ไม่ถึงโครงการของรัฐบาล ส่วนท่ี 5.2 อธิบายปัญหาความเหล่ือมล ้ าใน

โอกาสและการเขา้ไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ

อา้งอิงมาท าการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 5.3 อธิบายปัญหาของชาวนาท่ีท านาเช่า ไม่วา่จะเป็นปัญหาหน้ีสิน ปัญหา

ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส่วนท่ี 5.4 อธิบายรูปแบบการปรับตวั และส่วนท่ี 5.5 สรุปบทท่ี 5 

5.2 ปัญหำควำมเหลือ่มล ำ้โอกำสและกำรเข้ำไม่ถึงนโยบำยของรัฐ  

 ผูว้จิยัไดท้  าการวเิคราะห์การรับรู้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบนัโดยใชก้าร

ค านวณสถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคสถิติเชิงอนุมาน จากขอ้มูลแบบสอบถามพบว่า กลุ่มตวัอย่าง 39 ราย

ระบุว่าไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ส่วนอีก 9 รายระบุว่ามี

ความรู้เก่ียวกบั พรบ. ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นวา่ ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการเช่าท่ีดิน

เลยซ่ึงมีผลต่อการท าสัญญาเช่าท่ีนาและความเสียเปรียบในทางกฎหมายได ้ในกรณีของระดบัความรับรู้และ

การเขา้ร่วมโครงการลดค่าเช่านา กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 25 ราย ระบุวา่ไม่ทราบวา่มีโครงการน้ีดว้ยซ ้ า ส่วน 22 

รายระบุวา่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

 ตารางท่ี 5.1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล 

พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา โดยค าถามถามว่า “ท่านทราบว่ามีโครงการดงักล่าวหรือไม่? และได้เขา้ร่วม

โครงการหรือไม่?” (ดูรายละเอียดแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและ

ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่66 เป็นโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ระดบั 0.73 จาก 2) 

ส่วนโครงการ กลุ่มตวัอย่างระบุว่าทราบและเขา้ร่วมโครงการ ตามมาด้วยโครงการสินเช่ือชะลอการขาย

ขา้วเปลือกมีค่าเฉล่ียรองลงมา (0.44 จาก 2) ส่วนโครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉางเป็นโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียต ่า

                                                           
66 เป็นมาตรการของปีการเพาะปลูกท่ี 2560-61 
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ท่ีสุด (-0.81 จาก 2) สะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มตวัอย่างให้ความสนใจกบัโครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวมาก

ท่ีสุด สาเหตุส าคญัท่ีท าให้กลุ่มตวัอยา่งสนใจมาจาก 1) เป็นโครงการท่ีให้กบัชาวนาท่ีลงทะเบียนเกษตรกร

และเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2) ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการ

ง่ายกวา่โครงการอ่ืน ๆ 3) ชาวนาไดรั้บการช่วยเหลือเป็นเงินสด 4) รัฐบาลด าเนินโครงการน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

4 ปีการเพาะปลูก และ 5) รัฐบาลประชาสัมพนัธ์โครงการน้ีเป็นล าดบัตน้ ๆ ในขณะท่ี โครงการสินเช่ือสร้าง

ยุง้ฉางเป็นโครงการท่ีชาวนาให้ความสนใจนอ้ยท่ีสุดเพราะ 1) ไม่สอดคลอ้งกบัวถีิการเพาะปลูกของชาวนา

ภาคกลางท่ีเนน้การขายขา้วเปลือกสดเลย ไม่นิยมเก็บขา้วเปลือกไว ้และ 2) ตอ้งมีการลงทุนซ่ึงเกิดความเส่ียง

ท่ีจะเป็นหน้ีสินได ้ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในนโยบายขอ้ท่ี 11 และ 12 มีระดบัท่ีสูงมาก สะทอ้นให้เห็น

วา่ระดบัการรับรู้โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและโครงการลดค่าเช่านาภายในกลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีท านา

เช่าเองก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ บางคนรู้ว่ามีโครงการและเข้าร่วม แต่บางคนไม่รู้ว่ามี

โครงการและไม่ไดเ้ขา้ร่วม ท าให้ผูว้จิยัประหลาดใจกบัค่าสถิติดงักล่าวเพราะโครงการทั้งสองเป็นโครงการ

หลกัท่ีรัฐบาลประชาสัมพนัธ์อยา่งมากและมีการอา้งถึงความส าเร็จของโครงการทั้งสองโดยเฉพาะโครงการ

ลดค่าเช่านา กล่าวอีกนัยหน่ึง มีระดับความแตกต่างระหว่างชาวนาผู้ เช่านาในการเข้าถึงข้อมูลโครงการ

ช่วยเหลือชาวนาท่ีส าคัญของรัฐบาล  

ตำรำงที่ 5.1: สถิติระดับกำรรับรู้และเข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลือชำวนำของรัฐบำล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชำ  

โครงการ หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิคุณภาพดี 

 48     -0.30     0.71         -1           1 

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนา
แปลงใหญ่ 

48    -0.08 0.94 -1           1 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์ 48    -0.06 0.98 -1           1 
4. โครงการประกนัภยัขา้วนาปี 48    0.31 1.08 -1           2 
5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์ 48    -0.25 1.06 -1           2 
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์ 48    -0.02 1.02 -1           2 
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล
นาปรัง 

48    0.35 1.08 -1           2 

8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง 48    0.17 1.14 -1           2 
9. โครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือก 48    0.44 1.03 -1           2 
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10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว 48    -0.75 0.67 -1           1 
11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและ
ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่ 

48    0.73 1.48 -1           2 

12. โครงการลดค่าเช่านา 48    0.42 1.50 -1           2 
13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง 48    -0.81 0.53 -1           1 
  

ตารางท่ี 5.2 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล

ในอดีต พบว่าระดบัการรับรู้และเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าขา้วเปลือกและประกนัราคาขา้วเปลือกมีความ

เคียงกนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.96 และ 0.98 ตามล าดบั นอกจากน้ี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่สูงมากนกั

ซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ระดบัการรับรู้และการเขา้ถึงโครงการทั้งสองมีความใกลเ้คียงกนัในหมู่ชาวนา กล่าวอีก

นัยหน่ึง ระดบัความเหล่ือมล ้ าในการรับรู้และเข้าถึงโครงการทั้งสองมีน้อยมาก ในขณะท่ี ค่าเฉล่ียของ

โครงการลดตน้ทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท (ปีการเพาะปลูกท่ี 2559-60) ค่อนขา้งต ่ากวา่โครงการรับ

จ าน าขา้วเปลือกและประกนัราคาเป็นอยา่งมาก ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูงซ่ึงสะทอ้นวา่มีความ

แตกต่างในหมู่ชาวนาในการรับรู้โครงการ ในขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 ราย ระบุวา่ไม่ทราบและไม่ได้

เขา้ร่วมโครงการไร่ละ 1,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งจ านวนเพียง 2 และ 1 ราย ระบุวา่ไม่ทราบและไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือกและโครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 

ตำรำงที ่5.2: สถิติระดับกำรรับรู้และเข้ำร่วมโครงกำรช่วยเหลอืชำวนำของรัฐบำลในอดีต 

โครงการ หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

14. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเก่ียว) 

48 0.17 1.0 -1 1 

15. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 48 0.96 0.20 0 1 
16. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 48 0.98 0.14 0 1 

 
ผูว้ิจยัได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการทราบว่ามีพระราชบัญญัติการเช่าท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กบัระดบัการทราบและการเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล ตารางท่ี 
5.3 แสดงความสัมพนัธ์ของความรู้เก่ียวกบั พรบ. กบัโครงการช่วยเหลือชาวนา จะเห็นไดว้า่ มีบางนโยบายท่ี
มีความแตกต่างกันระหว่างชาวนาท่ีรู้ พรบ. กับ ชาวนาท่ีไม่รู้ พรบ. ในประเด็นของการรับรู้โครงการ
ช่วยเหลือของรัฐบาล เช่น ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ีรู้ พรบ. และรู้โครงการนาแปลงใหญ่ ในขณะท่ี ค่าเฉล่ีย
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ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่รู้เก่ียวกบั พรบ. การเช่าท่ีดินฯ และไม่รู้เก่ียวกบัโครงการส่งเสริมเกษตรน่าแปลงใหญ่
อยู่ท่ี -0.15 กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความแตกต่างระหว่างคน 2 กลุ่มอยู่ ท่ี 0.37 อีกตวัอย่างหน่ึงคือโครงการปลูก
พืชอาหารสัตวเ์พื่อทดแทนการเพาะปลูกขา้ว ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่รู้เก่ียวกบั พรบ. การเช่าท่ีดิน ฯ 
และไม่รู้เก่ียวกบัโครงการปลูกพืชอาหารสัตวอ์ยู่ท่ี -0.08 ในขณะท่ี ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีรู้เก่ียวกับ 
พรบ. การเช่าท่ีดิน ฯ และรู้เก่ียวกบัโครงการปลูกพืชอาหารสัตวอ์ยูท่ี่ 0.22 กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความแตกต่าง
ระหว่างคน 2 กลุ่มอยู่ ท่ี 0.14 
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ตำรำง 5.3: ควำมสัมพนัธ์เชิงพรรณนำระหว่ำงควำมรู้เกีย่วกบัพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กบัระดับกำรรับรู้และเข้ำร่วม
โรงกำรช่วยเหลอืชำวนำของรัฐบำล 

ทราบวา่มี พรบ. นโยบายขอ้ท่ี 1 นโยบายขอ้ท่ี 2 นโยบายขอ้ท่ี 3 นโยบายขอ้ท่ี 4 นโยบายขอ้ท่ี 5 นโยบายขอ้ท่ี 6 นโยบายขอ้ท่ี 7 นโยบายขอ้ท่ี 8 
ไม่ทราบ 
Mean 
S.D. 
N 

 
-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 

ทราบ 
Mean 
S.D. 
N 

 
-0.44 
0.53 
9 

 
0.22 
0.97 
9 

 
0.00 
1.00 
9 

 
0.56 
1.24 
9 

 
-0.44 
1.13 
9 

 
0.22 
0.97 
9 

 
0.78 
0.66 
9 

 
0.11 
1.05 
9 

หมำยเหตุ: 1. Mean เท่ากบั ค่าเฉล่ีย S.D. เท่ากบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากบัจ านวนท่ีตอบค าถาม 2. นโยบายขอ้ท่ี ... ใหอ้า้งอิงจากตารางท่ี 5.1  

 

 

 

 

 

 



90 

ตำรำง 5.3: ควำมสัมพนัธ์เชิงพรรณนำระหว่ำงควำมรู้เกีย่วกบัพระรำชบัญญัติกำรเช่ำที่ดินเพือ่เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กบัระดับกำรรับรู้และเข้ำร่วม
โรงกำรช่วยเหลอืชำวนำของรัฐบำล (ต่อ) 

ทราบวา่มี พรบ. นโยบายขอ้ท่ี 9 นโยบายขอ้ท่ี 10 นโยบายขอ้ท่ี 11 นโยบายขอ้ท่ี 12 นโยบายขอ้ท่ี 13 
ไม่ทราบ 
Mean 
S.D. 
N 

 
0.41 
1.07 
39 

 
-0.79 
0.61 
39 

 
0.67 
1.49 
39 

 
0.44 
1.50 
39 

 
-0.87 
0.41 
39 

ทราบ 
Mean 
S.D. 
N 

 
0.22 
0.97 
9 

 
-0.56 
0.88 
9 

 
1.00 
1.50 
9 

 
0.33 
1.58 
9 

 
-056 
0.88 
9 

หมำยเหตุ: 1. Mean เท่ากบั ค่าเฉล่ีย S.D. เท่ากบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากบัจ านวนท่ีตอบค าถาม 2. นโยบายขอ้ท่ี ... ใหอ้า้งอิงจากตารางท่ี 5.1  
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 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ T-Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีรับรู้และเขา้ร่วม

โครงการช่วยเหลือชาวนากบักลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่รับรู้และไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยมีตวัแปร

อิสระคือ ทราบ/ไม่ทราบวเก่ียวกับพระราชบญัญัติการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ตารางท่ี 5.4 

แสดงผลการศึกษา ผลการศึกษาพบวา่การรับรู้ พรบ. การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีอิทธิพลอยา่งมีนยัส าคญั

ต่อความแตกต่างระหวา่งชาวนาท่ีรู้/ไม่รู้โครงการช่วยเหลือชาวนา ดงัน้ี 

 โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิคุณภาพดี 

 โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์

 โครงการสินเช่ือรวบรวมขา้ว 

 โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ 

 โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง 

 โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 

 โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 

ชาวนาท่ีรับรู้ขอ้มูลกฎหมายมีแนวโนม้จะรับรู้โครงการช่วยเหลือชาวนามากกวา่ชาวนาท่ีไม่รับรู้ 

ขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุดหนุนราคาและโครงการท่ีมีความซบัซ้อนในการเพาะปลูก ผูว้ิจยัพบว่า

ชาวนาท่ีรับรู้ พรบ. การเช่าท่ีดิน มีโอกาสท่ีจะรับรู้และเขา้ร่วมโครงการรับจ าน าและประกนัราคาขา้วเปลือก

มากกวา่ชาวนาไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลกฎหมาย  กล่าวอีกนยัหน่ึงการรับรู้กฎหมายเป็นปัจจยัส าคญัท่ีท าใหเ้กิดความ

เหล่ือมล ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโครงการช่วยเหลือชาวนา ทั้งท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งท าให้ระดบัการ

รับรู้ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือชาวนาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญั 

ตำรำงที่ 5.4: ผลกำรวเิครำะห์ t-test (ตัวแปรตำม = กำรรู้/ไม่รู้โครงกำรช่วยเหลอืชำวนำ ตัวแปร

อสิระ = กำรรู้/ไม่รู้พระรำชบัญญัติกำรเช่ำทีด่ินเพือ่เกษตรกรรม) 

โครงการช่วยเหลือชาวนา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติ t (t-Statistics) 

1.โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุ

ขา้วหอมมะลิคุณภาพดี 

-0.48 0.85 -3.90*** 

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตร

นาแปลงใหญ่ 

-0.27 0.962 -1.95* 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้ว

อินทรีย ์

-0.25 1.04 -1.63* 

4. โครงการประกนัภยัขา้วนาปี 0.13 1.10 0.79 
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5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์ -0.43 1.165 -2.60** 

6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์ -0.21 1.05 -1.37 

7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย 

ฤดูกาลนาปรัง 

0.17 1.08 1.07 

8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอ

เทือง 

-0.02 1.21 -0.12 

9. โครงการสินเช่ือชะลอการขาย

ขา้วเปลือก 

0.25 1.08 1.60 

10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว -0.93 0.73 -8.93*** 

11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียว

และปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 

บาท ไม่เกิน 10 ไร่ 

0.54 1.50 2.50** 

12. โครงการลดค่าเช่านา 0.23 1.56 1.01 

13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง -1.00 0.58 -11.87*** 

14. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า

เก็บเก่ียว) 

-0.02 1.04 -0.14 

15. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 0.77 0.43 12.57*** 

16. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 0.79 0.41 13.36*** 
หมำยเหต:ุ * เท่ากบั p < 0.10 ** เท่ากบั p < 0.05 และ *** เท่ากบั p < 0.01 

 ในส่วนของความเห็นของกลุ่มตวัอย่างต่อโครงการช่วยเหลือชาวนา ผูว้ิจยัไดท้  าการวิเคราะห์ดว้ย

สถิติเชิงพรรณนา ตารางท่ี 5.5 แสดงสถิติพรรณนาของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่งต่อโครงการช่วยเหลือ

ของรัฐบาลปัจจุบนัและอดีต โครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ โครงการประกนัราคา

ข้าวเปลือกและโครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวซ่ึงได้คะแนนค่าเฉล่ีย 1.77 และ 1.59 ตามล าดับ ส่วน

โครงการสินเช่ือรวบรวมขา้วและโครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรียเ์ป็นโครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดโดยมีค่าเฉล่ียท่ี 0.38 และ 0.45 ตามล าดบั แสดงให้เห็นวา่ชาวนามีความพึงพอใจในนโยบายท่ีช่วย

ลดตน้ทุนการเก็บเก่ียวและราคา สอดคลอ้งกบัความคิดเห็นของชาวนาในการสัมภาษณ์ซ่ึงอยากให้รัฐบาล

ช่วยเหลือพยุงราคาขา้วเปลือกให้สูงข้ึน ส่วนโรงการสินเช่ือรวบรวมขา้วและโครงการเช่ือมโยงตลาดไม่ได้

รับความนิยมในหมู่ชาวนาเพราะชาวนาภาคกลางมกัจะขายขา้วเปลือกทนัที จึงไม่ตอ้งการสินเช่ือในการ

รวบรวมขา้ว ในขณะท่ี ชาวนาส่วนใหญ่ไม่อยากปลูกขา้วอินทรียเ์พราะกลวัเร่ืองตน้ทุนสูงแต่ผลผลิตต ่า 
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ตำรำงที ่5.5: สถิติพรรณนำควำมพงึพอใจในโครงกำรช่วยเหลอืชำวนำ 

โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าต ่าสุด ค่าสูงสุด 

1.โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้ว
หอมมะลิคุณภาพดี 

26 0.85 0.37 0 1 

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนา
แปลงใหญ่ 

12 0.92 0.52 0 2 

3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์ 14 0.64 0.63 0 2 

4. โครงการประกนัภยัขา้วนาปี 18 1.22 0.73 0 2 

5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์ 20 0.45 0.51 0 1 

6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์ 15 0.87 0.52 0 2 

7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล
นาปรัง 

21 1.05 0.67 0 2 

8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง 26 0.92 0.48 0 2 

9. โครงการสินเช่ือชะลอการขาย
ขา้วเปลือก 

31 0.81 0.54 0 2 

10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว 13 0.38 0.51 0 1 

11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและ
ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่
เกิน 10 ไร่ 

27 1.59 0.57 0 2 

12. โครงการลดค่าเช่านา 34 1.29 0.46 1 2 

13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง 13 0.77 0.44 0 1 

14. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเก่ียว) 

26 1.54 0.58 0 2 

15. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก 46 1.52 0.547 0 1 

16. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 47 1.77 0.43 1 2 

ทีม่ำ: ค านวณโดยผูเ้ขียน 
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5.3 อธิบำยปัญหำของท ำนำเช่ำ 

5.3.1 หนีสิ้นคนท านาเช่า 

ส่วนใหญ่ของชาวนากลุ่มตวัอย่างท่ีท าการศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี มีหน้ีสิน โดยมีทั้งหน้ีสินกบัธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หน้ีสินกบัสหกรณ์การเกษตร หน้ีสินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงิน

อ่ืน ๆ หน้ีกบัร้านคา้เอกชน หน้ีนอกระบบ รวมทั้งหน้ีสินกบัญาติพี่น้อง ซ่ึงท่ีมาของหน้ีสินนั้นแตกต่างกนั

ไป แต่หลกัๆ คือหน้ีสินอนัเกิดจากการท าการเกษตร เช่นการซ้ือปัจจยัการผลิต ปุ๋ย ยา ต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมี

หน้ีสินจากการซ้ือหรือกูเ้งินมาสร้างบา้น หน้ีสินจากการศึกษาของบุตร เกษตรกรบางรายอยูใ่นสถานะท่ีไม่

สามารถส่งตน้ ส่งดอก ให้กบัเจา้หน้ีไดแ้ลว้ และบางรายมีการประกาศขายท่ีนาของตนเองเพื่อน าเงินมาใช้

หน้ี  

กรณีหน้ีสินท่ีเกิดจากการท าการเกษตรของชาวนารายหน่ึง ชาวนารายน้ี สามีอายุ 68 ปี ภรรยาอายุ 

60 ปี หลงัจากแต่งงานอยูด่ว้ยกนัก็ท านาและรับจา้งทัว่ไป  ภรรยายงัท าขนมขายเป็นคร้ังคราว ตามแต่ท่ีจะมี

คนสั่งซ้ือ  ปัจจุบนัครอบครัวน้ีมีหน้ีสินกบัสหกรณ์การเกษตรประมาณ 500,000 บาท สาเหตุของการเป็นหน้ี

เร่ิมจาก ในปี 2540 ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์การเกษตร โดยน าท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนัจ านวน 5 ไร่  วงเงิน

กูค้ร้ังแรก 130,000 บาท เพื่อน าเงินมาท าไร่ออ้ย  มีญาติเป็นผูต้ดัออ้ยขายให้กบัโรงงาน  เม่ือขายออ้ยแล้ว 

กลบัพบวา่ญาติรายนั้นไม่ไดมี้การจ่ายเงินค่าออ้ยคืนให้กบัตนเอง ท าใหต้กอยูใ่นภาวะหน้ี หลงัจากนั้นชาวนา

รายน้ีก็พยายามทยอยจ่ายหน้ีคืน แต่ก็ยงัไม่สามารถปลดหน้ีได ้ชาวนารายน้ีเล่าวา่ ในสมยัรัฐบาลมีโครงการ

จ าน าขา้ว สามารถลดหน้ีลงไดเ้หลือประมาณ แสนกวา่บาท แต่ในช่วงนั้น ลูกชายตอ้งการลงทุนเปิดร้านขาย

โทรศพัท์มือถือ จึงน าเงินจ านวนหน่ึงไปลงทุนให้กบัลูกชาย ซ่ึงต่อมาร้านของลูกขายไม่ดี ขาดทุน และปิด

ร้านไปในท่ีสุด   

นอกจากไม่สามารถส่งเงินตน้ไดแ้ลว้ ชาวนารายน้ียงัไม่สามารถส่งดอกไดเ้ลยเป็นเวลา 4 ปีมาแลว้  

 จนปัจจุบนั มีจดหมายจากสหกรณ์การเกษตรแจ้งว่ามียอดดอกเบ้ียท่ีต้องช าระเป็นเงิน 80,000 บาท ซ่ึง

ชาวนารายน้ีไดต้ดัสินใจประกาศแบ่งขายท่ีนา 1  ไร่ ในราคา 500,000 บาท แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีผูม้าซ้ือ “หน้ี

สหกรณ์ยงัไม่ไดจ่้ายเลย เงินดอก 80,000 บาท เขาให้จ่ายช่วง 10 กย.-10 ตค. จะเอาท่ีไหนจ่าย ไม่ไดจ่้ายมา 4 

ปี แลว้ อยากจะแบ่งขายนาใชห้น้ี จะขายไร่ละ 500,000”67  

นอกจากหน้ีสินกอ้นใหญ่กบัสหกรณ์การเกษตรแลว้ ครอบครัวน้ียงัมีหน้ีสินกบัญาติๆ จากการกูย้ืม

เพื่อน ามาลงทุนให้ลูกชายเล้ียงเป็ดไข่ จ  านวนเงิน 70,000 ซ่ึงช าระหน้ีงวดหน้ีหมดแลว้ และยงัมีหน้ีท่ียมืญาติ

                                                           
67 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
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รายอ่ืน ๆ อีก ประมาณ 25,000 และยงัช าระไม่หมด  นอกจากน้ีในช่วงปีท่ีเกิดภาวะแลง้ 2558/59  ไม่สามารถ

ท านาได้ เพราะไม่มีน ้ า ท าให้ครอบครัวน้ีตอ้งไปกู้เงินนอกระบบดอกเบ้ียร้อยละ 10 เพื่อน ามาใช้จ่ายใน

ครอบครัว และสามีท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัวตอ้งไปรับจา้งนอกพื้นท่ี เป็นเวลาหลายเดือน 

ครอบครัวชาวนารายน้ียงัซ้ือปุ๋ยส าหรับใส่ในนาขา้วผา่นระบบเงินเช่ืออีกดว้ย โดยเช่ือปุ๋ยจากญาติ ท่ี

น ามาขายให้ แต่ก็พบวา่เป็นปุ๋ยท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีคุณภาพ เม่ือใส่ในนาแลว้ขา้วก็ไม่งาม ไม่ไดผ้ลผลิต  

พื้นท่ีนา 18 ไร่ ไดผ้ลผลิตขา้วเพียง 8 ตนัเท่านั้น  “ปีกลายเขามาหลอกขายปุ๋ยดว้ย ตราแพะ ซ้ือมาผสมปุ๋ย

สูตร 15-15  หวา่นแลว้ขา้วไม่พุ่ง ดินแข็ง ญาติกนัเอามาขาย บอกวา่ปุ๋ยดี เอาสิ ลูกละ 580  หน้านึงมาเก็บค่า

ปุ๋ย เอาเดือน พค. เก็บเดือน สค. ไดห้นเดียว ไม่มาอีกเลย”68 

ในกรณีการซ้ือเงินเช่ือ ยิ่งท าให้ราคาของปัจจยัการผลิตมีราคาสูงกวา่ราคาปกติ และชาวนาตอ้งเป็น

ผูท่ี้จ่ายแพงข้ึน ครอบครัวชาวนารายหน่ึง ซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรในระบบเงินเช่ือ เสียดอกเบ้ียร้อยละ 

3 บาทต่อเดือน ซ่ึงครอบครัวน้ีจะซ้ือในล็อต ขนาดใหญ่ และน ามาแบ่งขายให้กบัเพื่อนบา้นหรือญาติท่ีอยู่

ใกลก้นั  ในส่วนของ ยาก าจดัศตัรูพืช ชาวนาส่วนหน่ึงจะซ้ือเงินเช่ือจากร้านคา้ โดยเสียดอกร้อยละ 3 บาท

ต่อเดือน หลงัจากเก่ียวขา้วเสร็จแต่ละคร้ังก็จะน าเงินไปจ่ายใหก้บัร้านคา้  

 หน้ีสินของชาวนาอีกรายหน่ึง ประมาณ 330,000 บาท   ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีกูญ้าติมาท านาจ านวน 135,000 

บาท  หน้ีจากการเช่ือปุ๋ยมาหว่านข้าว 15,000  และหน้ีงวดรถกระบะ ท่ีซ้ือในช่วงโครงการรถคันแรก 

180,000 บาท  ซ่ึงชาวนารายน้ีไดท้  าการรีไฟแนนซ์ไปแลว้รอบหน่ึง เพื่อลดวงเงินท่ีตอ้งช าระในแต่ละงวดลง 

เน่ืองจากไม่สามารถช าระค่างวดท่ีสูงในแต่ละเดือนได ้จากเดิมยอดช าระคงเหลือเพียง 1 ปี แต่ไดข้ยายเป็น 3 

ปี ซ่ึงชาวนารายน้ีใชเ้งินรายไดจ้ากการเป็นลูกจา้งประจ าส่งงวดรถ69   

ชาวนารายน้ีมีหน้ีจากการกู้ซ้ือรถมอเตอร์ไซค์ท่ีได้มาจากการท่ีญาติยกรถและหน้ีท่ีตอ้งผ่อนส่ง 

ธนาคารให้ดว้ย  หน้ีกอ้นน้ีไดผ้่อนช าระเสร็จส้ินเม่ือช่วงปลายปี 2561 ท่ีผา่นมา โดยใชเ้งินจากการขายขา้ว

ในแต่ละปี ผอ่นส่ง  ท่ีมาท่ีไปของหน้ีมาจากการท่ีญาติเป็นลูกคา้ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส.) 

และไดซ้ื้อรถมอเตอร์ไซคผ์า่นสินเช่ือของธนาคาร แต่ปรากฏวา่ญาติไม่สามารถส่งงวดได ้และยกให้ชาวนา

รายน้ีเป็นคนส่งงวดต่อ ท าให้มีภาระหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน และไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้พราะเป็นรถของญาติท่ีสนิท

กนั  

 การมีหน้ีสินกบัธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ของชาวนาเช่า อาจจะหมายถึงการมีเครดิตท่ีดีก็ได ้

และอาจจะไดรั้บขอ้เสนอสินเช่ือท่ีน่าสนใจจากธนาคาร  กรณีของชาวนารายหน่ึง เป็นลูกคา้ดีเด่นของธกส. 

ซ่ึงหน้ีท่ีชาวนารายน้ีกูมี้ทั้งหน้ีระยะยาว วงเงิน 200,000 กว่าบาทโดยประมาณ  และหน้ีจากการกูร้ะยะสั้ น 

                                                           
68 อา้งแลว้ 
69 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
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50,000 บาท  ชาวนารายน้ีมกัจะไดรั้บเอกสารเสนอสินเช่ือให้เงินกูจ้ากธนาคาร ในแต่ละปี แต่เขาบอกวา่ จะ

ดูความสามารถของตนเองในการช าระหน้ี ว่ามีมากน้อยเพียงใด  เช่น เคยมีเอกสารจากธนาคารเสนอให้กู้

เร่งด่วน 100,000 บาท แต่เขาตดัสินใจกูเ้พียง 50,000 บาท เพราะกลวัวา่จะเป็นหน้ีเยอะ “บางทีก็มีหนงัสือมา

ให้ไปกู ้เขาให้แสนนึง เราก็เอาแค่ ห้าหม่ืน เราไม่เอา เป็นหน้ีเยอะ เราจะดูวา่ เรามีให้เขารึเปล่า” ซ่ึงชาวนา

รายน้ีบอกวา่ การกูท่ี้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้าประกนั ท าให้มีโอกาสในการกูไ้ดม้ากข้ึน “ถา้ใชห้ลกัทรัพยค์  ้า จะกู ้เขา

ใหกู้ต้ะพึด”70  

ชาวนารายน้ีท านาเช่ารวมประมาณ 57 ไร่ มีทั้งหมด  3 แปลง ทั้งเช่าญาติ และเช่าจากคนกรุงเทพฯ 

เคยผ่านการกูเ้งินจาก ธกส. มาหลายคร้ัง และสามารถช าระไดต้ามก าหนดแลว้ 2 คร้ัง คร้ังแรก คือพ่อของ

ตนเองกูเ้พื่อน าเงินมาซ้ือท่ีดินปลูกบา้น วงเงิน 20,000 บาท  แต่ชาวนารายน้ีเป็นผูช้  าระเงิน  ในเวลานั้นยงัท า

นาของตนเองไม่ก่ีไร่ และรับจา้งแบกขา้วสารกบัรถเก่ียวขา้ว รายไดย้งัไม่มากนกั ในปีท่ีน ้ าท่วมหนกั ไม่ได้

ขา้ว ชาวนารายน้ีตอ้งขายรถมอเตอร์ไซคข์องตนเองเพื่อน าเงินไปช าระหน้ีธนาคาร  ต่อมาหลงัจากนั้นเขามี

โอกาสไดเ้ป็นนายหนา้ขายท่ีดิน จึงพอมีเงินช าระงวดจนหมดได ้  

การกู้คร้ังต่อมาเป็นการกู้เพื่อน าเงินมาปลูกบ้าน โดยน าท่ีดินของตนเอง 9 ไร่เป็นหลกัทรัพยค์  ้ า

ประกนั ซ่ึงปัจจุบนัไดช้ าระหน้ีจนหมดแลว้ ในดา้นของปัจจยัการผลิต ชาวนารายได ้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์

การเกษตรเพื่อน าเงินมาซ้ือ ปุ๋ยเคมี โดยเป็นการก็ในลกัษณะของกลุ่มสมาชิก วงเงินกูท่ี้เขาไดรั้บคือ 50,000 

บาท ดอกเบ้ียร้อยละ 9  และเขาไดน้ าเงินจ านวน 30,000 บาท ไปซ้ือปุ๋ยไวจ้  านวน  2 ตนั และคงเหลือเป็นเงิน

สดไว ้20,000 บาท ส าหรับเป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัว  

 ในกรณีท่ีชาวนาเช่าไม่มีหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดินของตนเอง แต่มีทรัพยสิ์นคือรถกระบะ ในช่วงท่ีเงิน

ลงทุนท านาไม่เพียงพอ ชาวนารายน้ีก็ได้น ารถกระบะของตนเอง 2  คนั ไปเข้าไฟแนนซ์ เพื่อน าเงินมา

หมุนเวียนท านา ชาวนารายน้ีท านาเช่า 60 ไร่ ไม่มีท่ีนาของตนเอง ตน้ทุนการท านาประมาณ 3,000 บาทต่อ

ไร่ มีทั้งท าเองและจา้งบางส่วน  

 การมีหน้ีสินของคนท านาเช่า ท่ีไม่ได้เป็นหน้ีในภาคเกษตร แต่เม่ือเขา้มาอยู่ในภาคเกษตรและมี

รายไดห้ลกัมาจากการขายสินคา้ทางการเกษตร ก็น่าสนใจวา่จะมีทางออกในเร่ืองของหน้ีสินอยา่งไร กรณี

ชาวนารายหน่ึงอายุ 40 ปี ก่อนหนา้น้ีเคยท าอาชีพอิสระเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบนัปิดกิจการแลว้ 

เพราะกลบัมาดูแลแม่ท่ีป่วยไม่สบาย พร้อมกบัท านาไปดว้ย มีนาเช่า 15 ไร่ และนาตนเองอีก 15 ไร่  ในช่วงท่ี

ยงัเปิดร้านคอมพิวเตอร์ ชาวนารายน้ีไดกู้เ้งินซ้ืออาคารพาณิชย ์1 ห้อง เพื่อท าร้านของตนเอง และตอ้งส่งงวด

เดือนละ 11,000 บาท มีระยะเวลาท่ีตอ้งส่งงวดประมาณ 15 ปี นอกจากน้ียงัมีหน้ีจากรถกระบะท่ีตอ้งส่งงวด
                                                           
70 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสุพรรณบุรี  วนัท่ี  20  พฤศจิกายน  2561 
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อีกเดือนละ 7,000 บาท   และชาวนารายน้ียงัไดกู้เ้งินจาก ธกส. โดยใชท่ี้ดิน 12  ไร่เป็นหลกัทรัพยค์  ้าประกนั 

โดยมีวงเงินช าระรายปี ปีละ 60,000 บาท   จากหน้ีสินของครอบครัวชาวนาเช่ารายน้ี นบัว่าค่อนขา้งสูงเม่ือ

เทียบกบัรายไดข้องครัวเรือนท่ีมาจากการท าเกษตรเพียงอย่างเดียว คือท านา และปลูกผกัสวนครัวขายใน

ตลาดของชุมชน  เม่ือถามว่ามีความสนใจท่ีจะกลบัไปเปิดร้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ ชาวนารายน้ีตอบว่า 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีเปล่ียนแปลงเร็วมาก คนส่วนใหญ่มีมือถือใช้งานแลว้ และการลงทุนเปิดร้านตอ้งใช้เงิน

ลงทุนสูง ในเร่ืองอุปกรณ์ในร้าน  รวมทั้งตอ้งปรับเปล่ียนซอฟท์แวร์ใหม่มีความทนัสมยัอยูเ่สมอ ซ่ึงตอ้งใช้

เงินลงทุนเพิ่มข้ึนอีกเช่นกนั จึงจะสามารถแข่งขนัได ้

ผลผลิตการเกษตรท่ีตอ้งข้ึนอยูก่บัสภาพดินฟ้าอากาศ ก็เป็นความเส่ียงท่ีเกษตรกรตอ้งเจอ เกษตรกรนา

เช่ารายหน่ึง ในปีท่ีประสบภาวะภยัแลง้หนกั ผลผลิตขา้วไดต้  ่ากวา่ปกติมาก  ตอ้งกูเ้งินนอกระบบดอกเบ้ีย

ร้อยละ 2 บาทต่อเดือน เพื่อน ามาเป็นค่าใชจ่้ายการศึกษาของลูก โดยมียอดเงินกูน้อกระบบประมาณ 450,000 

บาท และไม่สามารถช าระเงินกู้ยอดน้ีได้  นอกจากนั้นเกษตรกรรายน้ียงัมีหน้ีกบัสหกรณ์การเกษตรเป็น

จ านวนเงิน 1  ล้านบาท ซ่ึงความสามารถในการช าระหน้ีอยู่ในระดบัท่ีส่งดอกเบ้ียได้เท่านั้น และเพิ่งส่ง

ดอกเบ้ียประมาณ 80,000 บาท เน่ืองจากกลวัวา่หากไม่ส่งดอกเบ้ีย จะถูกน าท่ีดินแปลงท่ีค ้าประกนัไปขาย

ทอดตลาด และเกษตรกรยงัไดป้ระกาศขายท่ีนาแปลงหน่ึงจ านวน 8 ไร่ นาแปลงน้ีมีท าเลใกลก้บัคลองทิ้งน ้ า 

และเป็นกรรมสิทธ์ิของฝ่ายภรรยา  “มีหน้ีสหกรณ์อีกลา้นนึง ปีน้ีไดส่้งสหกรณ์ไป 80,000 เขาวา่ถา้ไม่ส่ง เขา

จะขายทอดตลาด เลยส่งเขา”71  

5.3.2 ชาวนาเช่ากับปัญหาการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล 

การศึกษาพบวา่ ชาวนาทั้ง 3 พื้นท่ี ไดเ้ขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลท่ีเป็นนโยบายหลกัของ

แต่ละรัฐบาล ไดแ้ก่ โครงการประกนัราคาขา้ว  โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก  และโครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บ

เก่ียวและปรับปรุงสภาพขา้ว ท่ีด าเนินการในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  นอกจากน้ียงัมีโครงการ

อ่ืนๆ ท่ีด าเนินการในแต่ละพื้นท่ี เช่น โครงการปลูกพืชบ ารุงดิน  โครงการลดค่าเช่านา และบางโครงการท่ี

ไม่มีในพื้นท่ี แต่ชาวนาไดส้ะทอ้นถึงปัญหาของการด าเนินโครงการ เช่น โครงการปลูกขา้วโพดหลงันา 

ทั้งน้ีบางโครงการแมว้า่จะมีนโยบายด าเนินการ แต่ก็พบวา่ไม่ไดมี้การด าเนินงานในพื้นท่ี และบางโครงการ

ชาวนาตดัสินใจท่ีจะไม่เขา้ร่วม เน่ืองจากเห็นวา่ไม่สามารถด าเนินการได ้ 

โครงการท่ีด าเนินการไปแล้วในอดีต สองโครงการ คือ โครงการประกนัรายได้เกษตรกร  และ

โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก ซ่ึงทั้งสองโครงการต่างก็มีเกณฑ์ปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวนาคลา้ยคลึง

                                                           
71 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา  อ.ผกัไห่  จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2561 
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กนั  เช่น การก าหนดให้มีการข้ึนทะเบียนในแต่ละรอบการผลิต การท าประชาคม การจ ากดัปริมาณขา้วหรือ

จ ากดัวงเงินท่ีสนบัสนุน การก าหนดโรงสีท่ีเขา้ร่วมในโครงการ เป็นตน้  

ส าหรับชาวนาเช่า ในช่วงด าเนินการทั้งสองโครงการ ชาวนาตอ้งไปข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยใช้

สัญญาเช่า ส าเนาโฉนดแปลงนาเช่า ส าเนาบตัรประชาชนเจา้ของนา  พบวา่ เจา้ของนาเช่าบางรายให้เอกสาร

เพียงบางรายการเท่านั้น เช่น ส าเนาบัตรประชาชน  ส าเนาโฉนด แต่ไม่มีการเขียนสัญญาเช่า ซ่ึงกรณีน้ี

ชาวนาตอ้งใหช้าวนาขา้งเคียงเป็นผูรั้บรองสิทธ์ิให ้  

นอกจากน้ีเจา้ของนาเช่าบางรายก็ขอท่ีจะเป็นผูข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรเอง โดยไม่ให้สิทธ์ิชาวนาเช่า  

“นาเช่า 22 ไร่ ข้ึนทะเบียน 10 ไร่ อีก 10 ไร่ เจา้ของนาบอกขอข้ึนเอง”72   

ในช่วงการด าเนินโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินส่วนต่างของราคาขา้ว หรือท่ี

ชาวบา้นเรียกวา่ “เงินตาม” เงินจะถูกโอนเขา้บญัชีธนาคารของชาวนาโดยตรง  เกณฑ์ท่ีส าคญัประการหน่ึง

ในโครงการน้ีคือก าหนดจ่ายเงินส่วนต่างท่ีขา้วไม่เกิน 25 ตนั  ในกรณีท่ีชาวนาเช่าท านาหลายแปลง มีพื้นท่ี

นาเช่ามาก พบวา่บางรายจะใหญ้าติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผูข้ึ้นทะเบียนดว้ย    

ในช่วงโครงการรับจ าน าขา้วก็เช่นกนั เน่ืองจากมีการจ ากดัวงเงิน ท าให้ชาวนาเช่าบางรายตดัสินใจ

ให้ญาติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผูข้ึ้นทะเบียนแทน  แต่ก็พบว่ามีความเส่ียงท่ีจะไม่ได้เงินด้วยเช่นกนั 

หากญาติหรือคนท่ีข้ึนทะเบียนแทนไม่จ่ายเงินคืนให้กบัตนเอง “ตอนจ าน า อีห่าน รับฝากแลว้เชิด ฟ้องใครก็

ไม่ได ้ติดคุก”73 

การให้ญาติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผู ้ข้ึนทะเบียนแทน นั้ นยงัมีต่อเน่ืองมาจนถึงในช่วง 

โครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงสภาพขา้ว เน่ืองจากชาวนาเห็นว่าวงเงินท่ีได้นั้นจ ากัด ดงัท่ี

ชาวนารายหน่ึงสะทอ้นวา่ “ช่วงท่ีให้ไม่เกิน 10 ไร่ พอ่แม่ลูกก็แยกบา้นกนั ยา้ยบา้นไปอยูบ่า้นคนโนน้ คนน้ี 

เพราะวา่มนัไดน้อ้ย ถา้ไดเ้พิ่มจากท่ีช่วย 10 ไร่ ก็จะดีนิดนึง”74  

อยา่งไรก็ตาม การข้ึนทะเบียนเกษตรกรในแต่ละคร้ังของการด าเนินโครงการของรัฐบาลพบวา่ การ

ให้ขอ้มูลระหวา่งชาวนาและเจา้หนา้ท่ีของรัฐในระดบัปฏิบติัการยงัมีความลกัลัน่กนัในแต่ละพื้นท่ี  เช่น ใน

บางพื้นท่ี ชาวนาไม่ทราบวา่จะมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเม่ือไหร่ พื้นท่ีของตนเองมีการด าเนินงานไปแลว้

หรือว่ายงัไม่ไดด้ าเนินโครงการ พื้นท่ีต าบลติดต่อกนั บางต าบลอาจจะมีการประชาคมแลว้เสร็จไปแลว้ แต่

อีกต าบลท่ีมีพื้นท่ีติดกนัยงัไม่มีการประชาคม ดงัน้ีเป็นตน้   

                                                           
72 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2)  อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
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แต่ผูใ้หญ่บ้านของบางพื้นท่ีมีการประกาศแจง้ชาวบ้านเป็นระยะ เช่น ช่วงเวลาท่ีน ้ าจะท่วมขา้ว 

เตือนให้ชาวนาตอ้งเร่งเก็บเก่ียว รวมทั้งแจง้วา่มีเงินโอนเขา้บญัชีหรือยงั “ในหมู่บา้นจะมีแจง้ข่าวน ้ ามาแลว้

นะ ใหเ้ก่ียวขา้ว ท่ีบางปลามา้มีการแจง้ล่วงหนา้ตลอด ท าใหช้าวนาเก่ียวทนั แต่ท่ีน่ีเงียบ”75 

ชาวนาบางรายสะท้อนว่า การท่ีตนเองไม่ใช่ฐานเสียงของกลุ่มการเมืองในท้องถ่ิน ก็ท  าให้ ไม่

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงชาวนาก็ไดพ้ยายามท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ยการใช้

การโทรศพัทส์อบถามกบัผูใ้หญ่บา้น ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีในหมู่ของตนเองโดยตรง หรือชาวนาบางรายก็จะใช้

ความสนิทสนมเขา้ถึงเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองได ้ 

การข้ึนทะเบียนเกษตรกรแต่ละคร้ัง ชาวนาตอ้งยืน่เอกสารประกอบหลายรายการ บางรายถา้เอกสาร

ไม่ครบก็ตอ้งตามเอกสารให้ครบ มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได ้“ชาวบา้นวิ่งไม่รู้ก่ีรอบ เกษตรสั่งอะไรก็ตอ้ง

หาให้ได ้ถ่ายรูป เขียนสัญญาเช่า ผูน้  าเซ็นรับรอง ส าเนาโฉนด ส าเนาบตัรประชาชนคนให้เช่า เอาละเอียด

ยบิ”76  

ในช่วงโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงสภาพขา้ว ชาวนารายหน่ึงพบวา่ เกณฑท่ี์ก าหนด

ไว ้รายละ ไม่เกิน 10 ไร่นั้ น เป็นปัญหา เน่ืองจาก ชาวนารายน้ีท านาเช่า 2 แปลง โดยแปลงแรก 8 ไร่ มี

เอกสารครบ แต่พื้นท่ีน้อยกว่า 10 ไร่ ซ่ึงเจา้หน้าท่ีเกษตร จะข้ึนทะเบียนแปลงดงักล่าวน้ี แต่ชาวนารายน้ี

ตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิตามเกณฑ์คือ 10 ไร่  ในขณะท่ีนาแปลงท่ีสองนั้นพื้นท่ี 10 ไร่  แต่ไม่มีสัญญาเช่าเพราะ

เจา้ของนาไม่ตอ้งการท าสัญญาเช่า และชาวนาตอ้งการท่ีจะข้ึนทะเบียนโดยใชแ้ปลงน้ี  ซ่ึงในท่ีสุด ชาวนาก็

สามารถข้ึนทะเบียนได้โดยใช้ส าเนาบตัรประชาชนเจา้ของนาแทนสัญญาเช่า “เกษตรจะไม่ให้ข้ึน เพราะ

ไม่ไดท้  าสัญญาเช่า เราท าจริง ท าไมข้ึนไม่ได ้ก็เจา้ของนาเขาไม่ท าสัญญาเช่าให้”  และ “เกษตรจะให้เราข้ึน

แค่แปลงน้ี แต่เราไม่ยอม ขอข้ึนแปลง 10 ไร่ เพราะวา่มนัครบ ไม่งั้นขาดทุน”77   

ส าหรับความพอใจของชาวต่อโครงการของรัฐบาลท่ีผา่นมา ชาวนาส่วนใหญ่ พอใจในโครงการรับ

จ าน าขา้ว  เน่ืองจากสามารถขายขา้วได้ในราคาท่ีสูงข้ึน มีรายได้มากข้ึน ชาวนาหลายรายในช่วงเวลานั้น

สามารถน าเงินมาลงทุนเพื่อซ้ือปัจจยัการผลิตของตนเอง เช่น ซ้ือรถไถนาท่ีมีก าลงัเคร่ืองท่ีแรงข้ึน สามารถ

น าไปใช้รับจา้งท าเทือก เป็นรายได้เสริมอีกทางหน่ึง  ซ้ือรถอีแต๋น คนัใหญ่ข้ึน ส าหรับบรรทุกรถไถนา

ออกไปรับจา้ง  “อีแต๋นเก่า คนัเล็กนิดเดียว มนัขนรถไถไม่ได ้มนัเล็ก คนัใหม่ใชข้นรถไถไปนา ขนไปทีเดียว 

2 คนั ท่อน ้ากบัขลุบ ก็ไปไดห้มด”78  

                                                           
75 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  11 ตุลาคม 2561 
76 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
77 อา้งแลว้ 
78 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
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นอกจากน้ีชาวนายงัไดส้ะทอ้นถึงการด าเนินโครงการของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  ใน

ด้านการเกษตรด้วยว่า ในบางโครงการชาวนาเช่าไม่สามารถเข้าร่วมได้ เช่น การปลูกข้าวโพดหลังนา

เน่ืองจากในสัญญาเช่าระบุไวว้่าเพื่อการท านา  นอกจากน้ีในบางพื้นท่ียงัมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ่ม ไม่เหมาะ

ส าหรับการปลูกขา้วโพดซ่ึงเป็นพืชไร่ ไม่ตอ้งการน ้ าท่วมขงั  ชาวนาเช่าบางรายเห็นว่า  การใช้พื้นท่ีนาเช่า 

เพื่อปลูกผกั หรือไมผ้ล ก็ไม่สามารถท าได ้เพราะหากจะตอ้งมีการขดุ ปรับพื้นท่ี เจา้ของนาเช่าจะไม่ยนิยอม   

โครงการนาแปลงใหญ่ ในบางพื้นท่ี เช่นท่ีสุพรรณบุรี ชาวนารับทราบขอ้มูลวา่ การจะเขา้กลุ่มนา

แปลงใหญ่ได ้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  และปัจจุบนัมีกลุ่มท่ีด าเนินการอยูแ่ลว้คนละพื้นท่ี  และไม่มี

โครงการมาในพื้นท่ีของตน  นอกจากน้ี ชาวนารายหน่ึงสะทอ้นวา่ ในกลุ่มนาแปลงงใหญ่เม่ือตอ้งการกูเ้งิน 

จะเป็นการใหส้มาชิกในกลุ่มช่วยค ้าประกนั ซ่ึงชาวนารายน้ีเห็นวา่ คนท่ีท านานอ้ยกวา่ไม่ตอ้งการท่ีจะค ้า

ประกนัใหก้บัคนท่ีท านามากกวา่  นอกจากน้ียงัตอ้งเขา้ร่วมการประชุมเป็นระยะ ซ่ึงชาวนารายหน่ึงเห็นวา่ 

ตนเองไม่สะดวกท่ีจะไปประชุมบ่อย ๆ “นาแปลงใหญ่ไม่อยากไปวุน่วายกบัเขา เด๋ียวประชุม เด๋ียวนัน่น่ี เงิน

ทองเราก็ไม่มี จะไปกบัเขาก็กระไร”  

ในบางโครงการท่ีเป็นลักษณะของกรให้สินเช่ือ เช่น โครงการสินเช่ือ ชะลอการขายขา้วเปลือก 

ชาวนาเช่ารายหน่ึงเห็นวา่ มีความยุง่ยาก และใชเ้วลานาน เพราะตอ้งรอให้ราคาขา้วสูงข้ึนจึงจะสามารถขาย

ขา้วได ้ 

โครงการท่ีชาวนาเช่าสนใจเข้าร่วมบางโครงการเช่น โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ชาวนาท่ีเข้าร่วม

โครงการจะไดรั้บเงินสนับสนุน ค่าไถเตรียมดินและค่าไถกลบ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ พบว่า ใน

พื้นท่ีศึกษา ท่ีสุพรรณบุรี ชาวนารายหน่ึง สนใจ และไดมี้การปลูกถัว่เขียวในแปลงของตนเองจ านวน 7 ไร่  

แต่ทา้ยท่ีสุดไม่ได้เงินสนับสนุน เน่ืองจากโครงการท่ีเขา้มาในพื้นท่ีมีการจ ากดัจ านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

ชาวนารายน้ีไม่ไดล้งทะเบียน  อยา่งไรก็ตามชาวนารายน้ีบอกวา่คนท่ีไดเ้ขา้โครงการน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเครือ

ญาติของผูน้ าในทอ้งถ่ิน  

 ส าหรับ โครงการลดค่าเช่านา พบว่าเกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดัชัยนาท ได้สมัครเข้าร่วม

โครงการน้ี มีการเจรจาขอลดค่าเช่านาจาก 20 ถงัต่อไร่ เหลือ 15 ถงัต่อไร่ แต่เจา้ของนาไม่ยินยอมลดค่าเช่า 

โดยให้เหตุผลว่าชาวนาเช่าไดรั้บเงินชดเชยส่วนต่างแลว้ ดงันั้นจึงไม่ลดค่าเช่าให้ “เขาเคยพูดวา่เราไดส่้วน

ต่างแลว้ ค่าเช่าไม่ลดให”้79  

อีกโครงการหน่ึงท่ีชาวนาเช่าในพื้นท่ีศึกษาในจงัหวดัชัยนาทให้ความสนใจเขา้ร่วมคือ โครงการ

ประกนัภยัขา้วนาปี ชาวนาเช่ารายหน่ึงท่ีเขา้ร่วมให้เหตุผลว่า เน่ืองจากพื้นท่ีนาของตนเองและพื้นท่ีนาเช่า

สภาพเป็นพื้นท่ีลุ่มและมีน ้ าท่วมประจ า จึงตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปี   อย่างไรก็ตาม

                                                           
79 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2)  อ.สรรคบุรี  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตุลาคม 2561 
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ชาวนาเช่าบางรายในพื้นท่ีศึกษาอีกแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการน้ี เน่ืองจาก เห็น

วา่ การท่ีจะไดรั้บเงินชดเชยนั้นตอ้งรอให้จงัหวดัประกาศเป็นเขตภยัพิบติัเสียก่อน เกษตรกรจึงจะไดรั้บเงิน

ชดเชย  “โครงการประกนัภยั ถา้ผูว้า่ไม่ประกาศวา่เป็นพื้นท่ีประสบภยั ก็ไม่ไดเ้งิน”80   

ในส่วนของโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกรนั้น ชาวนาเช่าท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการให้เหตุผลวา่ ไม่

ตอ้งการมีภาระหน้ี “ ท่ีไม่ใช ้เพราะกลวัเป็นหน้ี”   แต่ชาวนาบางรายก็เลือกท่ีจะใชว้งเงินในบตัรสินเช่ือซ้ือ

ปัจจยัการผลิตจ าพวก ปุ๋ย และยาก าจดัศตัรูพืชจากร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงวงเงินท่ีไดรั้บจะแตกต่างกนั

ไปข้ึนกบัเครดิตท่ีชาวนาไดรั้บ 

แมว้า่บตัรสินเช่ือเกษตรกรจะท าใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงสินเช่ือไดม้ากข้ึน ส าหรับน ามาซ้ือปัจจยั

การผลิต  แต่ในภาวะท่ีการผลิตมีความไม่แน่นอน ทั้งในดา้นราคาสินคา้เกษตร และปัจจยัจากสภาพดินฟ้า

อากาศ ท าให ้เกษตรกรมีความเส่ียงท่ีจะเป็นหน้ีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั   

 มีกรณีศึกษาท่ี อ าเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ของ จารุวรรณ บุญสมบติั  พบว่า เกษตรกร 

48 % จะกูเ้งินจากนายทุนนอกระบบเพื่อน าเงินมาช าระค่าบตัรสินเช่ือเกษตรกรเม่ือไม่มีเงิน81  

อยา่งไรก็ตามรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก็ไดมี้การด าเนินโครงการ บตัรเกษตรสุขใจ  

ในลกัษณะเดียวกบับตัรสินเช่ือเกษตรกร แต่ดอกเบ้ียลดลงเหลือ 4% ต่อปี  และวงเงินในบตัรอยู่ท่ี 30,000 

บาท  

5.4 กำรปรับตัวของชำวนำเช่ำ 

จากการศึกษาพบว่า ชาวนาเช่าหลายรายไดพ้ยายามปรับตวัเพื่อรักษาระบบการผลิตของตนเองให้

สามารถด าเนินต่อไปได ้ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีเง่ือนไข หรือขอ้จ ากดั ท่ียงัเป็นอุปสรรคของการปรับตวัอยู่

ดว้ย  

  รูปแบบของกำรปรับตัวที่พบ มีดังนี้ รูปแบบที่ 1 กำรปรับตัวในด้ำนของเทคนิคกำรผลติ  ลกัษณะ

น้ีพบวา่ ชาวนาเช่าบางรายมีการปลูกขา้วท่ีราคารับซ้ือในพื้นท่ีสูงกวา่พนัธ์ุขา้วทัว่ไป เช่น การปลูกขา้วหอม

ปทุม ท่ีมีอายเุก็บเก่ียว 120 วนั แทนการปลูกขา้วนาปรังพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีมีอายสุั้นกวา่ และราคารับซ้ือถูกกวา่ แต่

ก็มีขอ้จ ากดัคือ ขา้วหอมปทุม ส่วนใหญ่ตอ้งน าไปขายท่ีโรงสีรับซ้ือโดยตรง ไม่ใช่ลานรับซ้ือทัว่ไป ในช่วงท่ี

                                                           
80 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
81 จารุวรรณ บุญสมบติั โครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกร ช่วยเหลือหรือสร้างหน้ีสินใหเ้กษตรกร  กรณีศึกษาอ าเภอภาชี 

จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา ท่ีมา 

https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/DocLib_Settha_Paper_2557/B_present_prize5_2557.p

df   

https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/DocLib_Settha_Paper_2557/B_present_prize5_2557.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/Segmentation/Student/setthatat/DocLib_Settha_Paper_2557/B_present_prize5_2557.pdf
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ตรงกบัฤดูขา้วนาปี ท่ีสุพรรณบุรี ชาวนาท่ีมีทั้งนาตนเองและนาเช่า ก็มีการปรับเปล่ียนไปปลูกพนัธ์ุขา้วนาปี 

ท่ีราคารับซ้ือสูงใกลเ้คียงกบัขา้วหอมมะลิ โดยปลูกในพื้นท่ีนาขนาดเล็กของตนเองขนาด 4.5 ไร่  พนัธ์ุขา้วท่ี

ปลูกมีช่ือเรียกกันในพื้นท่ีว่า “ข้าวขาวมะลิ”  ซ่ึงเป็นพนัธ์ุข้าวพื้นบ้านท่ีนิยมปลูกกันในพื้นท่ีนาปี ของ

จงัหวดัสุพรรณบุรี  เป็นขา้วท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัขา้วหอมมะลิ แต่มีความหอมนอ้ยกวา่  ผลผลิตขา้วท่ีชาวนา

เก็บเก่ียวได ้ประมาณ 3.1 ตนั  ซ่ึงชาวนารายน้ีแบ่งขายขา้วไปจ านวน 2 ตนั ในราคาตนัละ 12,000 บาท  และ

เก็บไวส้ าหรับสีกินเองประมาณ 1 ตนัขา้วเปลือก อยา่งไรก็ตามชาวนารายน้ีตอ้งบรรทุกขา้วเปลือกใส่รถไปท่ี

ลานท่ีรับซ้ือขา้วพนัธ์ุน้ี และอยูไ่กลออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร เน่ืองจากลานรับซ้ือท่ีอยูใ่นพื้นท่ีไม่มีการ

รับซ้ือขา้วสายพนัธ์ุดงักล่าว \ 

การใช้เทคนิค สมุนไพร และสารชีวภาพเพื่อลดต้นทุน การผลิต พบว่าชาวนาเช่าบางรายมี

ประสบการณ์ส่วนตวัจากการเป็นคนรับจา้งฉีดสารเคมีก าจดัศตัรูพืชแลว้เกิดการแพย้า  และเห็นว่าตน้ทุน

การผลิตของตนเองนั้นสูงจากการท านาแบบใช้สารเคมีก าจดัแมลง  เม่ือได้มีโอกาสไปอบรมด้านการใช้

สมุนไพร ท่ีจดัโดยหน่วยงานภาครัฐ จึงไดต้ดัสินใจท าน ้ าหมกัชีวภาพและสมุนไพรก าจดัแมลงใช้เองใน

แปลงนาของตน ซ่ึงสามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้และชาวนารายน้ียงัมีอาชีพเสริมคือ รับจา้งฉีดก าจดั

แมลงโดยใช้สารชีวภาพท่ีผลิตเอง จดัเป็นชุด  ๆ ละ 300 บาท สามารถฉีดแปลงนาได้ 10 ไร่ พร้อมกบัให้

ค  าแนะน าเทคนิคในการใชส้มุนไพรก าจดัแมลงศตัรูขา้ว   

  ชาวนาเช่ารายหน่ึง  ใช้เทคนิคหมกัฟางดว้ยน ้ าหมกัจุลินทรีย ์และใช้สารสกดัจากสะเดา ในการ

ก าจดัแมลง สามารถไดผ้ลผลิตขา้วท่ีประมาณ 70-80 ถงัต่อไร่  โดยไม่ใชส้ารเคมีก าจดัแมลงศตัรูขา้วท่ีขาย

ทัว่ไปในทอ้งตลาด  

พบว่าในกรณีท่ีชาวนาเช่ามีทั้งนาตนเองและนาเช่า พื้นท่ีของตนเองจะมีการปลูกผสมผสาน เช่น 

ปลุกผกัสวนครัว ปลูกมะม่วง ขุดบ่อเล้ียงปลา ปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ยางนา รอบคนันา   แต่พื้นท่ีนาเช่านั้นจะ

ใชป้ลูกขา้วเป็นหลกั  

รูปแบบที่ 2 กำรแปรรูปข้ำวขำยโดยตรง   จากกระแสของการสนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ก็

กลายเป็นโอกาสใหก้บัชาวนาเช่าบางราย ท่ีท านาเช่าหลายแปลง สามารถจะแบ่งพื้นท่ีนาเช่าบางส่วนมาปลูก

ขา้วพนัธ์ุท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาดของขา้วเพื่อสุขภาพ เช่น ขา้ว กข 43  ขา้วไรซ์เบอร่ี  และสีแปรรูปขายดว้ย

ตนเอง มีช่องทางการจ าหน่ายท่ีหลากหลาย  ชาวนารายหน่ึงในพื้นท่ีศึกษาท่ี บา้นหนองน ้ าใหญ่ อ.ผกัไห่ จ.

พระนครศรีอยุธยา ปลูกขา้ว กข. 43 และ ขา้วไรซ์เบอรร่ี บรรจุถุงจ าหน่าย ขา้ว กข.43 ราคา กิโลกรัมละ 35 

บาท ขา้วไรซ์เบอร่ี กิโลกรัมละ 60 บาท   โดยมีหน่วยงานรัฐประสานงานพื้นท่ีจดัจ าหน่ายในห้างคา้ปลีก

ของจงัหวดั นอกจากน้ียงัสีแปรรูปจ าหน่ายใหก้บัเพื่อนบา้นในละแวกใกลเ้คียง  
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ชาวนาเช่าอีกรายหน่ึง ปลูกข้าว กข 43 แบบอินทรีย์ ในพื้นท่ีนาของตนเอง 2 ไร่ และสีแปรรูป

จ าหน่ายทางตลาดออนไลน์ Lazada  ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท เม่ือหักค่าขนส่งและค่าการจดัการของ

บริษทัผูใ้ห้บริการตลาดแล้ว ชาวนาเจา้ของขา้วจะไดร้าคาท่ีประมาณ กิโลกรัมละ 60 บาท แต่ในส่วนของ

พื้นท่ีนาเช่านั้นก็ปลูกขา้วนาปรังพนัธ์ุทัว่ไปขาย   

แมว้่าการสีแปรรูปขายเองจะท าให้ชาวนาสามารถขายขา้วในราคาท่ีสูงข้ึนได ้แต่ก็พบว่าตอ้งมีการ

จดัการท่ีดี ตั้งแต่การวางแผนการผลิต เช่น ขา้วไรซ์เบอร่ีเป็นขา้วท่ีมีเมล็ดสีเขม้ด า ฤดูท่ีเหมาะสมคือตอ้งปลูก

ให้ออกรวงในช่วงปลายปี เก็บเก่ียวไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ุ จะท าให้ไดข้า้วท่ีมีเมล็ดสีเขม้สวย ขายไดร้าคาดี 

หากปลูกให้ออกรวงในช่วงฤดูร้อน เมล็ดจะมีสีซีดลง ไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค  หลงัการเก็บเก่ียวขา้วตอ้ง

ตากให้มีคุณภาพ เพื่อลดการเจือปนของกรวดหิน นอกจากน้ียงัตอ้งมีโรงเรือนส าหรับเก็บขา้ว เพื่อป้องกนั

ความช้ืน รวมไปถึงการมีบรรจุภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น บรรจุถุงธรรมดา และถุงสุญญากาศ  ดงัน้ีเป็นตน้ ซ่ึง

หากชาวนาด าเนินการเองเป็นรายเด่ียว ๆ พบวา่ มีตน้ทุนของการจดัการในส่ิงเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน  

ในด้านของรายได้ พบว่า เน่ืองจากขนาดของการผลิตเป็นรายเล็ก ๆ เป็นการทยอยขายเร่ือย  ๆ 

รายไดท่ี้ชาวนาไดรั้บจึงไม่ใช่เงินกอ้นใหญ่ ในคราวเดียวเหมือนกบัการขายขา้วเปลือก ซ่ึงท าให้ชาวนาท่ีสี

แปรรูปขา้วขายเองตอ้งมีเงินทุนส ารองไวส้ าหรับการท านาและใช้จ่ายประจ าวนัดว้ยอีกส่วนหน่ึง  

นอกจากการสีขา้วแปรรูปขายเองแลว้ ชาวนาบางรายมีการปลูกขา้วเพื่อขายเป็นพนัธ์ุขา้วปลูก ซ่ึงจะ

ไดร้าคาดีกว่าขา้วท่ีขายทัว่ไป แต่ก็ไม่ไดท้  าในปริมาณมาก ปลูกเพียงแค่ 3 ไร่ เท่านั้น เน่ืองจากยงัมีตลาดท่ี

จ ากดั  

รูปแบบที ่3 กำรดึงทรัพยำกรจำกภำครัฐมำสนับสนุนกำรผลติของตนเอง  พบวา่ในชาวนาบางรายท่ี

เร่ิมปรับตวัทั้งในดา้นเทคนิคการผลิต และการสีแปรรูปขา้วสารขายเอง ไดพ้ยายามท่ีจะเขา้ถึงโครงการของ

หน่วยงานรัฐท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการผลิต เช่น ชาวนาท่ีมีการผลิตน ้ าหมกัชีวภาพก าจดั

แมลง ไดง้บส าหรับสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ถงัหมกัน ้ าหมกั แต่โครงสร้างของโรงเรือนไม่แข็งแรงนกั โดย

ตอ้งใช้เสาไม ้แทนการใช้เสาปูน เพราะโครงการไม่สามารถสนับสนุนเสาปูนได ้ กลุ่มยงัไดง้บประมาณ

ส าหรับซ้ือเคร่ืองสีขา้วส าหรับใชภ้ายในกลุ่มอีกดว้ย เป็นเคร่ืองสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพค่อนขา้งดี สีขา้วได้

คุณภาพ ทางกลุ่มพอใจ 

นอกจากน้ีหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานยงัสนบัสนุนพื้นท่ีขายใหก้บักลุ่มอีกดว้ย แต่เป็นพื้นท่ีไม่ถาวร 

ข้ึนอยูก่บัการด าเนินงานแต่ละหน่วยงาน เช่น ชาวนารายหน่ึงไดพ้ื้นท่ีโครงการขายในหา้งคา้ปลีกของจงัหวดั 

แต่เม่ือหมดระยะเวลาโครงการ ตอ้งเปล่ียนไปขายพื้นท่ีแห่งใหม่ ไม่ใช่พื้นท่ีเดิม ซ่ึงการขาดความต่อเน่ืองใน

การขายท าใหโ้อกาสท่ีลูกคา้รายเดิมจะเขา้ถึงสินคา้ก็ลดนอ้ยลงไปดว้ย  
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ทางกลุ่มยงัไดรั้บการสนบัสนุนถุงส าหรับบรรจุขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัมจากหน่วยงานของรัฐ แต่

ชาวนารายน้ียงัไม่ไดต้ดัสินใจใชถุ้งท่ีทางหน่วยงานสนบัสนุนให้ เน่ืองจาก เป็นถุงท่ีพิมพม์าแบบส าเร็จรูป

และฉลากบนถุงไม่ใช่ยี่ห้อและขอ้มูลขา้วของกลุ่ม ท าให้กลุ่มยงัใชถุ้งบรรจุแบบธรรมดาท่ีสามารถหาซ้ือได้

ทัว่ไปและพิมพส์ต๊ิกเกอร์ยีห่อ้พร้อมเบอร์ติดต่อของตนเองติดไวบ้นถุงเช่นเดิม 

รูปแบบที ่4 กำรท ำนำอนิทรีย์ ของคนท ำนำเช่ำ เน่ืองจากกระแสของการผลิตสินคา้อินทรียก์  าลงัเป็น

กระแสส าคญั และไดถู้กเสนอใหเ้ป็นทางเลือกของการผลิตเพื่อความย ัง่ยนืส าหรับเกษตรกร การศึกษาพบวา่

ชาวนาท่ีท านาโดยใชเ้ทคนิคเกษตรอินทรีย ์ มีลกัษณะท่ีพบคือ ท าในแปลงขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่ 2-4 ไร่  

ใชก้ารควบคุมวชัพืชโดยการท านาด า หรือการหวา่นแลว้คุมวชัพืชดว้ยการรักษาระดบัน ้ า  การใชปุ๋้ยชีวภาพ 

และก าจดัศตัรูพืชด้วยน ้ าหมกัสมุนไพร การปลูกขา้วในระบบน้ี ได้ผลผลิตขา้วประมาณ 50-70 ถงัต่อไร่

ตน้ทุนการท านาประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เน้นการปลูกขา้วท่ีขายไดร้าคาดี เช่น ขา้วกข 43 ขา้วไรซ์เบอร่ี 

ขา้วหอมปทุม และขา้วมะลิแดง ซ่ึงเป็นขา้วท่ีอยูใ่นความสนใจของกลุ่มคนรักสุขภาพ   

ลกัษณะของการท าตลาดจะแตกต่างกนัไปในแต่ละราย  แต่พบวา่ ช่องทางการตลาดออนไลน์เป็น

ช่องทางส าคญั  ชาวนาเช่ารายหน่ึง ท างานในองค์กรพฒันาเอกชนดา้นการท าเกษตรย ัง่ยืน  ท านาเช่า ปลูก

ขา้วอินทรีย ์3ไร่ การขายขา้วจะใชว้ธีิเปิดรับสั่งจองล่วงหนา้จากเครือข่ายลูกคา้ในกลุ่มท่ีสนใจเกษตรอินทรีย ์

หลงัจากเก่ียวและสีแปรรูปก็จดัส่งให้ลูกคา้ท่ีสั่งจองไว ้อยา่งไรก็ตามชาวนารายน้ีบอกวา่เน่ืองจากตลาดยงัมี

ขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีการผลิตได ้ถา้จะปลูกเพิ่มข้ึนก็ตอ้งหาตลาดท่ีใหญ่มากข้ึน “การขายไปได้

เร่ือย ๆ มีตลาดแลว้ จะท าเยอะก็ได ้แต่ตอ้งท าตลาดใหม่”82 

  ปัญหาหน่ึงท่ีชาวนารายน้ีพบคือ เน่ืองจากการขายขา้วอินทรียเ์ป็นการขายปลีก ทยอยขาย ท าให้

ไม่ไดเ้งินเป็นกอ้นในคราวเดียว ซ่ึงชาวนารายน้ีตอ้งการท่ีจะขายในปริมาณมากคราวเดียวมากกว่าการขาย

ปลีก เพราะท าใหไ้ดเ้งินกอ้น  

ส่ิงส าคญัท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงส าหรับการท านาอินทรียคื์อ พบวา่ความรับรู้ของชาวนาหลาย

รายเก่ียวกบัการท าเกษตรอินทรียคื์อ การท าแลว้ไดผ้ลผลิตน้อย  การท าแลว้ไม่คุม้ค่าเช่า การไม่เช่ือมัน่ใน

เทคนิคการใชส้มุนไพรก าจดัแมลง  และการไม่มีตลาดจ าหน่าย  

“เกษตรอินทรียท์  าไม่ไดห้รอก ท าไปไดผ้ลิตนอ้ย ขายทัว่ไปยิ่งขาดทุน เพราะราคาถูก จะให้ท า ตอ้ง

รับซ้ือ”  และ “ถา้มีเพล้ียกระโดดจะฉีดยาอะไร กลวัเพล้ียกะโดดกบัเพล้ียไฟ”83  

                                                           
82 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา (2) อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  12 ตุลาคม 2561 
83 สมัภาษณ์ชาวนาผูเ้ช่านา(2)  อ.เมือง  จงัหวดัสุพรรณบุรี วนัท่ี  23 ตุลาคม 2561 
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ซ่ึงน่าสนใจว่าความรับรู้เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีท้าทาย ส าหรับการส่งเสริมการท าเกษตรอินทรีย์ให้

ขยายตวัมากยิง่ข้ึน และเป็นขอ้มูลส าคญัท่ีควรให้ความสนใจในการน าไปสู่การพฒันานโยบายเพื่อสนบัสนุน

การปรับเปล่ียนของเกษตรกรไปสู่ระบบการท าเกษตรอินทรียต่์อไปในอนาคต 

5.5 สรุป 

 จะเห็นไดว้า่ ชาวนาท่ีท านาเช่าประสบปัญหาหลายประการในการอยูร่อดท่ามกลางราคาผลผลิตท่ี

ผนัผวนและตกต ่าอย่างต่อเน่ือง ปัญหาการขาดความรู้ในเร่ืองกฎหมายและการเขา้ถึงนโยบายของรัฐบาล

เป็นอุปสรรคส าคญัท่ีท าให้ชาวนาท่ีท านาเช่าไม่สามารถยกระดบัการเพาะปลูกของตนเองให้พน้จากวงจร

ของการผลิตแบบตลาดท่ีเน้นการเพาะปลูกปริมาณมากแต่ผลตอบแทนต ่าได ้ผูว้ิจยัไดช้ี้ให้เห็นว่า มีระดบั

ความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัระหวา่งชาวนาท่ีรู้กฎหมายและไม่รู้กฎหมาย โดยชาวนาท่ีรู้กฎหมายมีแนวโม

จะเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐไดม้ากกวา่ชาวนาท่ีไม่รู้กฎหมาย กล่าวอีกนยัหน่ึง ความไม่รู้กฎหมาย

สร้างความเหล่ือมล ้าในการเชา้ถึงทรัพยากรหรือโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล 

 โครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลหลายโครงการมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการก าหนดโครงการ

ท่ีไม่สอดคลอ้งกบัสภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั ดงันั้น ชาวนา

จึงพยายามปรับตวัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มเพื่อดึงทรัพยากรจากภาครัฐ การเร่ิมท าเกษตรอินทรีย์

เพื่อรักษาสุขภาพและเพิ่มราคาผลผลิต การแปรรูปขา้วเปลือกเองโดยไม่ผา่นโรงสีหรือพอ่คา้คนกลาง ดงันั้น

การสนับสนุนจากภาครัฐท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีจะมี

ความส าคญัมากต่อการปรับตวัของชาวนา 
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บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย  

6.1 บทน ำ 
 งานวิจยัช้ินมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการท านาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง รวมทั้ง

ปัญหาและอุปสรรคของชาวนาท่ีท านาเช่า และรูปแบบการปรับตวัของชาวนาท่ีท านาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง 

โดยขอบเขตการศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ีจะเป็นการศึกษากลุ่มชาวนาท่ีท านาเช่าเป็นหลกัในพื้นท่ีภาคกลาง 

กรณีศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็น 3 จงัหวดัในภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 

และจงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มตวัอยา่งท่ีผูว้ิจยัไดเ้ก็บขอ้มูลจากพื้นท่ีจ  านวน 48 ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์

รายบุคคล สนทนากลุ่ม และการเก็บขอ้มูลดว้ยแบบส ารวจขอ้มูลพื้นฐาน ส่วนการวิเคราะห์ขอ้มูล ผูว้ิจยัใช้

เทคนิคทางสถิติพรรณนาเบ้ืองต้นซ่ึงได้แก่ สถิติพรรณนา การวดัตดัขวาง และการท า T-Test ส่วนการ

วิเคราะห์เชิงคุณภาพเน้นการวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ดว้ยค าส าคญั ระยะเวลาการด าเนินงานวิจยัตั้งแต่เดือน 

กรกฎาคม 2561 ถึง เดือน มีนาคม 2562  

 งานวิจยัพบวา่ ชาวนาท่ีท านาเช่าท านาเช่ามานานหลายสิบปีโดยการเพาะปลูกเชิงพาณิชยใ์นปริมาณ

มากเพื่อหวงัว่าจะขายไดเ้พิ่มข้ึน อย่างไรก็ตาม ชาวนาท่ีท านาเช่ายงัตกอยู่ในกบัดกัของหน้ีสินเน่ืองจากมี

ค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกท่ีสูง แต่ราคาผลผลิตตกต ่ ามาตลอด ชาวนาท่ีท านาเช่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามี

พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ท าให้ชาวนาไม่ทราบวา่ระยะเวลาการเช่าท่ีดินเพื่อ

เกษตรกรรมมีก่ีปีและสามารถลดค่าเช่าได้หากชาวนาผูเ้ช่านาประสบภยัพิบติั นอกจากน้ี ชาวนาท่ีเช่านา

บางส่วนไม่รู้ว่ามีโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐจ านวนมาก จึงท าให้ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เกิด

ความเหล่ือมล ้ าในโอกาสการเขา้ถึงโครงการของรัฐระหว่างชาวนา ความเหล่ือมล ้ าระหว่างชาวนาและ

เจา้ของท่ีนา  

 ปัญหาหน้ีสินเป็นปัญหาส าคญัของชาวนาท่ีท านาเช่า จากการสัมภาษณ์ พบว่าชาวนาบางส่วนไม่

สามารถชดใช้เงินตน้ของหน้ีได ้หน้ีสินของชาวนามาจากหน้ีสินในการลงทุนเพาะปลูกซ่ึงไม่มากนัก แต่

หน้ีสินท่ีอยูน่อกภาคเกษตรจะเป็นปัญหาของชาวนาท่ีท านาเช่า หน้ีนอกภาคเกษตรไดแ้ก่ หน้ีผอ่นรถยนต ์ท า

ให้ชาวนาท่ีท านาเช่าตอ้งปรับตวัเพื่อความอยูร่อด รูปแบบการปรับตวัมีหลายอยา่ง เช่น การรวมกลุ่มเพื่อดึง

ทรัพยากรมาจากรัฐผา่นโครงการของรัฐ การท าเกษตรอินทรียเ์พื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบำย   
จากการวิเคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนาม ผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควร

จะเขา้ไปสนบัสนุนและส่งเสริมเพื่อสอดคลอ้งกบัปัญหาของชาวนาท่ีท านาเช่าและสามารถแกไ้ขปัญหาของ

ตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืโดยไม่ตอ้งรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยา่งเดียว  

ประกำรที่ 1 รัฐตอ้งแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีตกต ่า ราคาขา้วตกต ่าท าให้ชาวนาขายขา้ว

ไดร้าคาน้อยลงซ่ึงจะกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนและน าไปสู่ปัญหาหน้ีสินได ้รัฐบาลตอ้งมีแผนระยะ

สั้นและระยะยาวในการแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกตกต ่า ระยะสั้นจ าเป็นตอ้งมีการพยงุราคาขา้วเปลือกให้

ชาวนามีเงินสดเพียงพอในการช าระหน้ีส้ิน รัฐควรประกาศราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีให้ชดัเจนในช่วงตน้

ฤดูกาลเพาะปลูก ท าทะเบียนเกษตรกรใหช้ดัเจน  

รัฐควรช่วยเหลือเร่ืองกระบวนการขายขา้วเปลือกท่ีกระทบราคาขา้วให้มีความเป็นธรรม รัฐไม่ควร

แทรกแซงตลาดการคา้ขา้วจนท าลายธุรกิจของเอกชน แต่รัฐก็ควรดูแลให้กระบวนการคา้ขา้วโดยเฉพาะ

กระบวนการค้าข้าวเปลือกมีความเป็นธรรม การบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้ผูรั้บซ้ือเอกชนในพื้นท่ีเอา

เปรียบและกดราคาขายขา้วเปลือกท่ีชาวนาน ามาขาย หากก าหนดช่วงราคาไวเ้ท่าไหร่ ก็ตอ้งไม่ให้ต ่ากวา่ช่วง

ราคาท่ีก าหนดไว ้ท่ีส าคญัท่ีสุด ชาวนาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการขายขา้วเปลือกและการก าหนดราคา

ขา้วในพื้นท่ี กล่าวคือ ควรมีตวัแทนจากชาวนาในพื้นท่ีมีส่วนร่วมกบักระบวนการขายขา้วเปลือกและการ

ก าหนดช่วงราคาขา้วเปลือกเพื่อการตรวจสอบใหก้ระบวนการขายขา้วเปลือกโปร่งใสมากข้ึน  

ควรมี “คณะกรรมการตรวจสอบการขายขา้วเปลือก” โดยมีผูน้ าองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินเป็น

ประธาน แต่ตอ้งมีชาวนาเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพราะชาวนาไดรั้บผลกระทบจากการตีราคา

ของธุรกิจการแปรรูป เช่น โรงสี รถเก่ียวขา้ว ดงันั้นจ าเป็นตอ้งมีคณะกรรมการท่ีมาจากชาวนาเขา้ร่วมดว้ย

เพื่อเป็นการถ่วงดุลอ านาจในการตีราคาขา้วเปลือกไม่ให้อยูก่บัธุรกิจมากจนเกินไป 

ในระยะยาว รัฐบาลควรสนบัสนุนให้ชาวนามีทางเลือกในการขายขา้วเปลือก ในปัจจุบนั ชาวนามี

ทางเลือกนอ้ยในการขายขา้วเปลือก กล่าวคือ หากไม่ขายกบัโรงสี ก็ขายกบัลานตากขา้วหรือรถเก่ียวท่ีชาวนา

จา้งมา ชาวนาจ าเป็นตอ้งขายเลยเพราะไม่มีท่ีเก็บหรือไม่มีทางเลือกในการแปรรูปขา้วเปลือก ดงันั้นนโยบาย

ของรัฐบาลควรสนับสนุน “การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” เช่น ลานตากข้าว ยุง้ฉาง เพื่อเก็บรักษา

ขา้วเปลือก จะท าใหช้าวนามีทางเลือกมากข้ึนในการขายขา้ว 

ประกำรที่ 2 ควรส่งเสริมกำรเกษตรผสมผสำนในพื้นที่ชลประทำนโดยค ำนึงถึงพื้นที่แต่ละพื้นที ่

ควรส่งเสริมกำรเกษตรตำมควำมเหมำะสมของพืน้ทีน้ั่น ๆ  รัฐบาลไม่ควรก าหนดนโยบายท่ีบงัคบัให้ชาวนา

ปลูกพืชเฉพาะอย่างท่ีรัฐบาลก าหนด จึงจะได้รับการสนับสนุน การสนบัสนุนให้ปลูกพืชอย่างอ่ืนหรือท า

อยา่งอ่ืนตอ้งพิจารณาถึง  
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 สภาพพื้นท่ีนั้น  

 ความสามารถและความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี  

 ช่องทางในการขายในพื้นท่ี 

พื้นท่ีไหนเหมาะกบัการปศุสัตวก์็ส่งเสริม อยา่ก าหนดนโยบายหรือโครงการแบบเหมาเข่ง จากการ

สัมภาษณ์และเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาล แม้ว่ารัฐบาลมีโรงการ

มากมาย แต่ชาวนาเขา้ร่วมกบัโครงการของรัฐบาลน้อยหรืออาจจะไม่รู้จกัโครงการนั้นเพราะว่าชาวนาไม่

เห็นวา่โครงการเหล่านั้นตอบความตอ้งการของพวกเขา ซ ้ าร้ายไปกว่านั้น การเขา้ร่วมโครงการอาจท าให้มี

ค่าใชจ่้ายเพิ่มข้ึน ไม่คุม้กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ตวัอยา่งจากการพูดคุยกบัชาวนาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ชาวนาเลือกปลูกยางนาซ่ึงมีราคาดี

และมีตลาดรองรับ หน่วยงานภาครัฐก็ควรสนบัสนุนให้ชาวนาท าต่อไปและเช่ือมโยงชาวนากบัตลาดอ่ืน ๆ 

ท่ีมีความตอ้งการยางนา ไม่ตอ้งบงัคบัใหช้าวนาปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช่น ขา้วโพดหรือออ้ย) ท่ีไม่เหมาะสมกบั

พื้นท่ีหรือชาวนาไม่ถนดัในการเพาะปลูก  

 ประกำรที่ 3 ควรส่งเสริมให้ครบวงจรกำรผลิตและกำรตลำด  หากส่งเสริมการปรับเปล่ียนการ

เพาะปลูกตอ้งส่งเสริมดา้นการตลาดดว้ย ปัจจุบนั โครงการการส่งเสริมการเกษตรหรือการเพาะปลูกเน้นแต่

การส่งเสริมด้านการผลิต แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการตลาด  จากการสอบถามชาวนา พบว่าชาวนาไม่

อยากเขา้ร่วมโครงการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจากขา้วเป็นพืชอยา่งอ่ืนเพราะกงัวลเร่ืองตลาดและการขาย

เพราะไม่รู้วา่จะขายใหใ้ครและท่ีไหน  

รัฐอาจจะมีการจดัพื้นท่ีขายผลผลิตให้กบัเกษตรกรหรือขอความร่วมมือกบัเอกชนในการจดัพื้นท่ีใน

ห้างสรรพสินคา้ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีดีในการเช่ือมโยงชาวนากบัตลาด แต่เป็นนโยบายท่ีเป็นเชิงรับเป็นอย่าง

มาก (Passive Policy) เพราะเม่ือเทศกาลการจดัพื้นท่ีหมดไป ชาวนาหรือเกษตรกรก็ขาดการเช่ือมโยงกับ

ตลาดและผูบ้ริโภค  

ดงันั้นรัฐตอ้งมีโครงการและมาตรการเช่ือมโยงชาวนากบัตลาดในเชิงรุก (Active Policy) ใหม้ากข้ึน

และต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกขา้วอินทรียใ์นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตรงความตอ้งการของตลาด 

การช่วยเหลือชาวนาหรือเกษตรกรพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกบัความตอ้งการของตลาด หรือการ

สนบัสนุนใหช้าวนาหรือเกษตรกรเขา้ถึงตลาดสินคา้ออนไลน์ให้ไดเ้พราะตลาดออนไลน์ก าลงัเติมโตมากข้ึน 

 ประกำรที่ 4 รัฐควรให้ชำวนำได้มีส่วนร่วมในกำรน ำนโยบำยมำปฏิบัติในพืน้ที่  ในปัจจุบนั ชาวนา

ไม่มีส่วนร่วมในกระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัและประเมินผลการด าเนินโครงการเลย ทั้งท่ีโรงการ

เหล่าน้ีมีผลกระทบต่อชาวนา เช่น  
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 การลงทะเบียนเกษตรกรควรจะมีชาวนาเขา้ไปร่วมในกระบวนการลงทะเบียนเกษตรกร 

 การประชาคมท่ีใหผู้น้  าชุมชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินด าเนินการแต่ไม่มีชาวนา 

 การส่งเสริมพืชหลงันาหรือการปรับเปล่ียนพืชเพาะปลูกท่ีไม่มีชาวนาอยูใ่นกระบวนการ

ก าหนดนโยบาย ท าใหไ้ม่ตอบความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี และ 

 การบริหารจดัการน ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี 

จากการพดูคุยกบัชาวนาผูเ้ช่านา จะเห็นไดว้า่ หลายโครงการหรือการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐ

ไม่ตรงกบัความตอ้งการของชาวนา ท าใหก้ารน าโครงการไปปฏิบติัไม่ประสบความส าเร็จ นอกจากน้ี ท าให้

เกิดความเหล่ือมล ้ าในการเข้าถึงโครงการช่วยเหลืออีกด้วย การเปิดโอกาสให้ชาวนาได้มีส่วนร่วมใน

กระบวนการน านโยบายไปปฏิบติัในพื้นท่ีจะช่วยใหโ้ครงการของรัฐตอบโจทยค์วามตอ้งการของชาวนาและ

สามารถแกไ้ขปัญหาไดมี้ประสิทธิภาพ (ประหยดังบประมาณและก าลงัเจา้หน้าท่ีของรัฐ) และประสิทธิผล 

(แกไ้ขปัญหาไดต้รงจุด)  

 ประกำรที ่5 รัฐควรเข้ำมำช่วยเหลอืกำรปรับตัวของชำวนำผู้เช่ำนำอย่ำงจริงจัง เช่น หากตอ้งการให้

ชาวนาผูเ้ช่านา (และชาวนากลุ่มอ่ืน ๆ) ปรับเปล่ียนการเพาะปลูก ตอ้งช่วยเหลือเร่ืองตน้ทุนการปรับเปล่ียน

การเพาะปลูก เช่น ตน้ทุนการปรับเปล่ียนพื้นท่ีดว้ย เพราะพืชแต่ละประเภทตอ้งการลกัษระพื้นท่ีเพาะปลูกท่ี

แตกต่างกนัออกไป พื้นท่ีนากบัพื้นท่ีพืชไร่เศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีความแตกต่างกนั 

 ประกำรที ่6 รัฐควรสนับสนุนกำรท ำเกษตรอนิทรีย์ทีเ่ป็นรูปธรรมและเหมำะสมกับพืน้ทีน้ั่น ๆ  เช่น  

จากการพูดคุยกบัชาวนาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา หากมีชาวนาในพื้นท่ีท่ีท าเกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงัจน

สามารถพฒันาเทคโนโลยีของตนเองและเป็นแบบอย่างให้กับชาวนาคนอ่ืน ๆ  ก็ควรยกระดับให้เป็น

เกษตรกรตวัอย่าง ให้เขาเป็นแกนน าในการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละสนับสนุนเร่ืองปัจจยัเงินทุนและ

เทคโนโลยี ท าให้ชาวนารายนั้นสามารถพฒันาเทคโนโลยีการท าเกษตรอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐ

ควรเช่ือมโยงเกษตรกรเหล่าน้ีกับสถาบันการศึกษาหรือสถาบันวิจยัของรัฐเพื่อเกษตรกรเหล่าน้ีเข้าถึง

เทคโนโลยีในการพฒันาเกษตรอินทรียอ์ย่างเต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งยงัดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์จาก

การพฒันาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ์เช่น การให้ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัรในการพฒันาผลิตภณัฑ์

ชีวภาพของตนเอง ซ่ึงสร้างแรงจูงใจในการต่อยอดความรู้ของเกษตรกรและท าให้เทคโนโลยีสามารถ

กระจายออกไปได ้

 การสนบัสนุนการท าปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชอินทรีย์จะช่วยชาวนาท่ีท านาเช่าไม่ให้เส่ียงโดนหลอก

ให้ซ้ือปุ๋ยเคมีและยาปราบศตัรูพืชท่ีไม่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาบางราย พบวา่ชาวนามกัถูกหลอก

ให้ซ้ือปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชท่ีไม่มีคุณภาพซ่ึงมาพบภายหลงั ท าให้เสียเงินเป็นจ านวนมหาศาล ดงันั้นการ
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สนบัสนุนการท าปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชชีวภาพท่ีพฒันาโดยชาวนาในพื้นท่ีจะช่วยลดการพึ่งพาปุ๋ยและยา

ปราบศตัรูพืชเคมีท่ีมีราคาแพงลงไปได ้และยงัช่วยลดการเอาเปรียบชาวนาจากคนภายนอกอีกดว้ย 

6.3 กำรศึกษำในอนำคต 
 ประเด็นการพฒันาอย่างย ัง่ยืนของกลุ่มท่ีเปราะบาง เช่น ชาวนาท่ีท านาเช่า จะกลายเป็นประเด็น

ส าคญัในการท าวิจยัเน่ืองจากทิศทางการพฒันาชนบทในอนาคตจะมุ่งตอบค าถามว่า “จะท าอย่างไรให้

ชาวนาพึ่งพาตนเองไดใ้นระยะยาว?” โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุนแต่ไม่ใช่ผูอุ้ดหนุน ดงันั้นโจทยข์องการวิจยัใน

อนาคตจะเป็นการวเิคราะห์และหาแนวทางในการพฒันาเกษตรกรใหส้ามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื แต่

ต้องเป็นความย ัง่ยืนบนฐานคิดท่ีว่าชาวนาต้องมีส่วนร่วมในกระบวนการการพฒันาตามหลักการของ

ประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม (Participatory Democracy) ท่ีเปิดโอกาสให้ชาวนามีส่วนร่วมในการก าหนด

นโยบาย การด าเนินนโยบาย และการน านโยบายไปปฏิบติัในพื้นท่ีโดยมีชาวนาช่วยก ากบัและให้ความ

คิดเห็นในการปรับปรุงการน านโยบายไปปฏิบติั 

 การลดความเหล่ือมล ้ าในการเขา้ถึงกฎหมายและโครงการของรัฐบาลเป็นประเด็นส าคญัในการตั้ง

ค  าถามงานวิจยัในอนาคต ระดบัการเขา้ถึงกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ยงัมี

ความแตกต่างกันมาก ดังนั้ นจะท าอย่างไรท่ีจะลดระดับความแตกต่างทางกฎหมายซ่ึงเป็นเหตุส าคญัท่ี

น าไปสู่ความเหล่ือมล ้าในดา้นอ่ืน ๆ และท าอยา่งไรใหช้าวนาสามารถเขา้ถึงกฎหมายดว้ยตวัของชาวนาเอง 

การขยายพื้นท่ีการศึกษาไปยงัภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะท าให้เห็นภาพชาวนา

ท่ีท านาเช่ามากข้ึน ลกัษณะการเช่านาและการปรับตวัของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัไป การ

ด าเนินโครงการช่วยเหลือตอ้งค านึงถึงความตอ้งการเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี การวิจยัจะช่วยภาครัฐและผูท่ี้มี

ส่วนเก่ียวขอ้งในการก าหนดโครงการช่วยเหลือในแง่มุมของขอ้มูลความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี หากมี

งานวิจยัในหลายพื้นท่ีมาก ๆ เขา้ ก็สามารถพฒันาเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของชาวนาและสามารถก าหนด

นโยบายท่ีอยูบ่นฐานของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง  
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ภาคผนวก ก. 
แบบสอบถามการศึกษาสภาพการเช่านาของชาวนา กรณีศึกษาจงัหวดั 

สุพรรณบุรี ชยันาท และ พระนครศรีอยธุยา มูลนิธิชีวิตไท และส านกังาน
กองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
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กำรศึกษำสภำพกำรเช่ำนำของชำวนำ กรณีศึกษำในจังหวัด สุพรรณบุรี ชัยนำท และพระนครศรีอยุธยำ 
  มูลนิธิชีวติไท และ ส ำนักงำนกองทุนสนับสนุนกำรสร้ำงเสริมสุขภำพ (สสส.) 
 

ส่วนที ่1 ทัว่ไป 

เพศ: (   ) ชาย      (   ) หญิง                 

อาย:ุ …..……ปี 

การศึกษา:  (   ) ไม่ไดรั้บการศึกษา (   ) ประถมศึกษา (   ) มธัยมศึกษา (   ) อาชีวศึกษา (   ) อุดมศึกษา 

จ านวนสมาชิกในครอบครัว (รวมผูต้อบ): ………คน    

วยัเด็ก ..........คน วยัเรียน…...…คน วยัท างาน………คน 

จ านวนท่ีนาท่ีถือครอง (รวมของคนในบา้น): …................................ไร่ 

จ านวนท่ีนาท่ีเช่า (รวมของคนในบา้น): ………………………………ไร่    

อาชีพหลกั………………………………….…………….   

อาชีพเสริม……………………………………… 

รายไดต่้อปียงัไม่หกัค่าใชจ่้าย (  ) ต ่ากวา่ 100,000 บาท (  ) 100,000 -250,000 บาท (  ) มากกวา่ 250,000 บาท 

แหล่งรายไดห้ลกัมาจากไหน………….…………………………….…………….…………….……………. 

รายจ่าย ต่อเดือน ไม่รวมท านา  ................................บาท   (ตอบไดม้ากกวา่ 1รายการ)       

 (    )  เงินฌาปณกิจ (    ) ค่าน ้าค่าไฟ (     ) ค่าอาหาร (     ) ลูกเรียนหนงัสือ (     ) ส่งงวดรถ     

 (      )   หน้ีนอกระบบ (      )  อ่ืนๆ ระบุ.........................  

การรวมกลุ่ม: (     ) ไม่รวมกลุ่ม (     ) กลุ่มอาชีพ (     ) กลุ่มสหกรณ์ (     ) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

การเป็นลูกหน้ีสถาบนัการเงิน ธกส.และ สหกรณ์: (     ) ไม่เป็น (       ) เป็น      

ระยะเวลาท่ีเป็นหน้ี………ปี 

ลูกหน้ีนอกระบบ: (     ) ไม่เป็น (     ) เป็น        

ระยะเวลาท่ีเป็นหน้ี …………………………ปี 

ประเภทของหน้ี:  (    ) การใชจ่้ายในครัวเรือน   (    ) การศึกษา   (    ) ท าการเกษตร (      ) ลงทุน/คา้ขาย  

(     ) ซ้ือรถยนต ์   (    )  อ่ืน ๆ ระบุ ............................................................. 

วงเงินท่ีเป็นหน้ี: (     ) นอ้ยกวา่ 10,000 บาท  (     ) 10,000-50,000 บาท (     )  50,000-100,000 บาท         

(     )   มากกวา่ 100,000 บาท 
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ส่วนที ่2 สภำพกำรท ำนำ  

ท านามานานก่ีปี........................................................ปี 

พื้นท่ีนา: (     ) เป็นพื้นท่ีลุ่มรับน ้า (      ) อยูใ่นเขตท่ีมีคลองส่งน ้า (     ) อยูใ่นเขตท่ีมีคลองทิ้งน ้า      

เคร่ืองมือท านา:   (ระบุจ านวน) 

รถไถเดินตาม ……………เคร่ือง   ขนาดก่ีแรง................................ 

รถแทรกเตอร์……………คนั        

เคร่ืองสูบน ้า ……………………………………. ท่อสูบน ้า……………………   

ขลุบ……….. ลูกควกัหรือลูกจ้ิม…………/กล่องลูบ 

เทือก……………….…  

เคร่ืองหวา่นขา้ว   …………………………………….  

เคร่ืองหวา่นปุ๋ย …………………………………..…. 

เคร่ืองฉีดยาสะพายหลงั/ป้ัมฉีดยา …………………………………….  

รถเก่ียวขา้ว …………………………. 

รถอีแต๋น …………………………………….  

รถหกลอ้ ……………………………………………………... 

แรงงานท่ีท านาในครัวเรือน ……………………………………คน 

การใชแ้รงงาน: (     ) ท าเองทั้งหมด (     ) ท าเองและจา้งบางส่วน (     ) จา้งทั้งหมด      

ระบุ  จา้งท าอะไรบา้ง…………………………………………………........................................................ 

รับจา้งท านาคนอ่ืนดว้ยหรือไม:่ (   ) ไม่ (     ) ย  ่านา/ท าเทือก (     ) หวา่นขา้ว/ หวา่นปุ๋ย/ฉีดยา   

(     ) เก่ียวขา้ว/ขนขา้ว 

ตน้ทุนการท านา………………………………บาท/ไร่    

ผลผลิตขา้วต่อไร่…………………………กิโลกรัม 

ราคาขา้วท่ีขายไดฤ้ดูท่ีผา่นมา  …………………………………….บาท/ตนั   

ท านาก่ีรอบใน 1 ปี ………………………………………รอบพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก ………………………….... 
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ส่วนที ่3 สภำพกำรเช่ำนำ 

เช่าท านามานานก่ีปี…………………………………………….ปี 

อตัราค่าเช่านา: (     ) จ่ายเป็นเงินสดต่อรอบ…………บาท   (     ) จ่ายเป็นเงินสดต่อปี ……….บาท 

                        (     ) คิดเป็นปริมาณขา้วต่อไร่ …………………….ถงั/ไร่  

เคยมีการข้ึนค่าเช่านามาก่ีคร้ัง: (     ) ไม่เคย (     ) เคยข้ึน 1 คร้ัง (     ) เคยข้ึนมากกวา่ 2 คร้ัง 

การท าสัญญาเช่า (     )  ปากเปล่า (     )   มีสัญญาเช่า    (     ) มีทั้งปากเปล่าและมีสัญญาเช่า 

ระยะเวลาเช่าท่ีระบุในสัญญา: ……………………………………ปี 

เจา้ของนาเช่า: (     ) ญาติ (     ) เพื่อนบา้น   (     ) ไม่ใช่ญาติ แต่รู้จกั (   ) ไม่ใช่ญาติ ไม่รู้จกั 

                       (       )  เถา้แก่ /นายทุน รู้จกั   (     ) เถา้แก่ /นายทุน ไม่รู้จกั    

การปรับปรุงพื้นท่ีนาเช่า: (       ) ปลูกปอเทือง/หวา่นถัว่ (      ) ยกร่อง    (       ) ขดุบ่อ     (   ) ไม่มี        

เจา้ของนาระบุชนิดของพืชท่ีปลูกหรือไม่: (     ) ไม่ระบุ (     ) ระบุ……. 

เจา้ของนาเคยบอกจะขายท่ี: (     ) ไม่เคย (     ) เคย   

มีความรู้เร่ือง พรบ.การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พศ. 2559: (    ) ไม่ทราบ (     ) ทราบ 

อยากจะเลิกท านาเช่าหรือไม่:  (     ) ไม่เลิก (     ) ไม่แน่ใจ   (     ) อยากเลิก       

เหตุผล ระบุ……………………… ……………………………………… 

คิดวา่ถา้ท านาเช่า จะท านาอินทรียไ์ดห้รือไม่: (     ) ไม่ได ้   (     ) ได ้    

ระบุ เหตุผล……………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่4:  ควำมช่วยเหลอืจำกโครงกำรของหน่วยงำนภำครัฐ 
 

โครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรในปัจจุบัน ทรำบว่ำมี
โครงกำร
และเข้ำ
ร่วม 

ทรำบว่ำมี
โครงกำร แต่
ไม่ได้เข้ำร่วม  

ทรำบว่ำมี
โครงกำร
แต่ไม่มี
โครงกำร
เข้ำมำใน
พืน้ที ่

ไม่ทรำบว่ำ
มโีครงกำร  

1.โครงการส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวหอมมะลิ
คุณภาพดี 

    

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่     
3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์     
4. โครงการประกนัภยัขา้วนาปี     
5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์     
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์     
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาลนาปรัง     
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง     
9. โครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือก     
10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว     
11. โครงการช่วยเหลือการเก็บ เก่ียวและปรับปรุง
คุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ 

    

12. โครงการลดค่าเช่านา     
13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง     
 
โครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรในอดีต เข้ำร่วม ไม่ได้เข้ำร่วม  ไม่ระบุ  
1. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเก่ียว)    
2. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก    
3. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก    
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ส่วนที ่5: ควำมพงึพอใจในโครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกร 
 

โครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรในปัจจุบัน น้อย  ปำน
กลำง 

มำก  เฉยๆ  

1. โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิคุณภาพดี     
2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนาแปลงใหญ่     
3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์     
4.โครงการประกนัภยัขา้วนาปี     
5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์     
6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์     
7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาลนาปรัง     
8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ถัว่ ปอเทือง      
9. โครงการสินเช่ือชะลอการขายขา้วเปลือก      
10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว      
11. โครงการช่วยค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพไร่ละ 
1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ 

    

12. โครงการลดค่าเช่านา      
13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง     
 
โครงกำรช่วยเหลอืเกษตรกรในอดีต น้อย  ปำน

กลำง  
มำก เฉย ๆ 

1. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเก่ียว)     
2. โครงการรับจ าน าขา้วเปลือก      
3. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก      
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