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บทที่ 1 
บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 
ปัญหาความเหลื่อมล้ าอยูํคูํกับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน หนึ่งในปัจจัยที่ท าให๎เกิดความเหลื่อมล้ าใน

สังคม ก็คือความเหลื่อมล้ าในการถือครองทรัพย์สิน ที่ดินเป็นทรัพย์สินประเภทหนึ่ง และเป็นปัจจัยการผลิตที่
ส าคัญ งานวิจัยของ ดวงมณี เลาวกุล (2557) พบวํา ในประเทศไทยมีความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดิน
คํอนข๎างสูง ผู๎ที่มีที่ดินถือครองสูงสุด 1 เปอร์เซ็นต์ ถือครองที่ดินที่มีเอกสารสิทธิประเภทโฉนดที่ดินมากถึง 1 
ใน 4 ของที่ดินที่มีโฉนดทั้งหมด หากเปรียบเทียบผู๎มีที่ดินถือครอง 10 เปอร์เซ็นต์บนสุดกับ 10 เปอร์เซ็นต์
ลํางสุด จะมีจ านวนที่ดินถือครองตํางกันถึง 855 เทํา ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องหาแนวทางในการ
กระจายการถือครองที่ดินใหเ๎กิดความเป็นธรรมมากขึ้น  
 ในหลายประเทศได๎มีการปฏิรูปที่ดิน (land reform) เชํน ประเทศญี่ปุุน เกาหลีใต๎ ไต๎หวัน และจีน 
เป็นต๎น แตํในประเทศไทยไมํได๎มีการปฏิรูปที่ดินอยํางแท๎จริง ท าให๎การขาดแคลนที่ดินท ากินและอยูํอาศัย และ
ความเหลื่อมล้ าในการถือครองที่ดิน ยังคงเป็นปัญหาที่ด ารงอยูํควบคูํกับสังคมไทยมาเป็นเวลานาน และ
จ าเป็นต๎องหาแนวทางแก๎ไขท่ีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตํอไป 
 การปฏิรูปที่ดินจะท าให๎เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช๎ที่ดินมากขึ้น และท าให๎เกิดความเป็นธรรม
ในสังคม เนื่องจากจะมีการจัดสรรทรัพยากรใหมํระหวํางผู๎เป็นเจ๎าของที่ดินและผู๎ที่ต๎องการใช๎ประโยชน์ในที่ดิน 
มีการน าที่ดินที่ถูกทิ้งร๎างมาใช๎ประโยชน์มากขึ้น กํอให๎เกิดความมีประสิทธิภาพในการใช๎ที่ดิน นอกจากนั้น การ
ปฏิรูปที่ดินยังท าให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินให๎เป็นธรรมมากขึ้น ลดการกระจุกตัวของการถือครอง
ที่ดิน และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ   

แนวทางในการปฏิรูปที่ดินจ าแนกได๎ดังนี้ 
1. การใช๎กลไกตลาด (market mechanism) เชํน การจัดเก็บภาษีที่ดิน และธนาคารที่ดิน เป็นต๎น 
2. การแทรกแซงโดยรัฐบาล (government intervention) เชํน การจ ากัดการถือครองที่ดิน การยึด

ที่ดินคืนเป็นของรัฐ และการแจกจํายเอกสารสิทธิ์ เป็นต๎น  
3. การอาศัยชุมชนเป็นพ้ืนฐาน (community-based) เชํน โฉนดชุมชน และธนาคารที่ดินชุมชน 

เป็นต๎น 
 ที่ดินเป็นปัจจัยการผลิตที่ส าคัญ และมีความส าคัญตํอการด ารงชีวิตของประชาชนจ านวนไมํน๎อย หาก
ไมํมีที่ดินก็เสมือนขาดเครื่องมือในการท ากินและหารายได๎มาเลี้ยงครอบครัว ในขณะที่กลไกหนึ่งของภาครัฐใน
การแก๎ปัญหาการไมํมีที่ดินกินของประชาชน ท าให๎ประชาชนสามารถเข๎าถึงที่ดินและเป็นเจ๎าของที่ดินได๎ 
อยํางเชํน ธนาคารที่ดินในระดับประเทศ ยังไมํเป็นรูปธรรมและยังมีการถกเถียงกันอยูํวํา ควรมีการจัดองค์กร
ในรูปแบบใด จึงมีความจ าเป็นที่จะต๎องศึกษาถึงทางออกในระดับชุมชน โดยศึกษาถึงบทบาทของธนาคารที่ดิน
ชุมชนในการท าหน๎าที่ดังกลําว  
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1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1.2.1 เพื่อศึกษาสถานการณ์การขาดแคลนที่ดินในบริบทของพื้นที่กรณีศึกษา 
1.2.2 เพ่ือศึกษากระบวนการรวมกลุํม ศักยภาพและข๎อจ ากัดของการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดิน

ชุมชนใน 2 พื้นที่ 
1.2.3 เพื่อเสนอแนะแนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืนในระดับพ้ืนที่และ

ระดับนโยบาย 
 

1.3 วิธีการศึกษา 

1.3.1 ทบทวนและรวบรวมเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับธนาคารที่ดิน สถาบันการเงินชุมชน กับการแก๎ไข
ปัญหาการขาดแคบนที่ดินของเกษตรกรในการผลิตอาหาร 

1.3.2 เก็บรวบรวามข๎อมูลเชิงปริมาณ โดยใช๎แบบสอบถามและเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 
คณะกรรมการกองทุน สมาชิกกลุํม และผู๎ที่เก่ียวข๎อง เพ่ือประกอบการวิเคราะห์ข๎อมูล 

1.3.3 วิเคราะห์แนวคิด รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการกลุํมของกองทุนธนาคารที่ดิน และสถาบัน
การเงินชุมชน ที่เอ้ือประโยชน์ตํอการเข๎าถึงที่ดินของสมาชิก เพ่ือน าไปสูํการผลิตอาหารที่ยั่งยืน รวมทั้งโอกาส
และข๎อจ ากัดของกลุํม 

1.3.4 สรุปและเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืนใน
ระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 

 

1.4 ขอบเขตของการศึกษา 
พ้ืนที่ในการศึกษา 2 พื้นที่ คือ 

1.4.1 กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 
1.4.2 กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 
 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ชุดความรู๎แนวคิดธนาคารที่ดินชุมชนเพ่ือการผลิตที่ยั่งยืน ในบริบทพ้ืนที่กรณีศึกษาจังหวัดสงขลา 
และจังหวัดฉะเชิงเทรา 

1.5.2 รูปแบบ กระบวนการรวมกลุํม และแบบแผนในการบริหารจัดการกองทุนธนาคารที่ดินชุมชนเพ่ือ
การผลิตที่ยั่งยืน ที่สามารถน าไปใช๎ในวงกว๎าง 

1.5.3 ข๎อเสนอแนะแนวทางการพัฒนากองทุนธนาคารที่ดินชุมชน เพ่ือการผลิตอาหารที่ยั่งยืน โอกาสใน
การรักษาที่ดินของเกษตรกร ในระดับพ้ืนที่และระดับนโยบาย 
 



  7 

 
 

บทที่ 2 

ความเป็นมาของกองทุนที่ดินและธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 
 ในบทนี้จะกลําวถึงบทบาทและเปูาหมายในการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน พัฒนาการของกองทุน
ที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย และความเป็นมาของธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 
2.1 “ธนาคารที่ดิน” คืออะไร 
 “ธนาคารที่ดิน”1 เป็นเครื่องมือหนึ่งในการปฏิรูปที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินให๎เกิดความเป็น
ธรรมขึ้นในสังคม ธนาคารที่ดินเป็นกลไกที่จะชํวยแก๎ปัญหาความล๎มเหลวของตลาด ซึ่งเกิดจากการผูกขาดใน
ตลาดที่ดิน ท าให๎เกิดการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินจ านวนมากในคนบางกลุํมที่มีความมั่งคั่งเทํานั้น โดย
ธนาคารที่ดินจะท าหน๎าที่ในการกระจายการถือครองที่ดินมายังผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจนที่ต๎องการที่ดินเพ่ือท า
กินหรืออยูํอาศัย เพ่ือให๎คนกลุํมนี้ได๎มีโอกาสเข๎าใช๎ประโยชน์ในที่ดินหรือเป็นเจ๎าของที่ดิน   
 การด าเนินงานของธนาคารที่ดิน อาจจะเป็นองค์กรสาธารณะ ที่ไมํแสวงหาก าไร หรืออาจจะเป็น
องค์กรของเอกชน ท าธุรกิจเพ่ือแสวงหาก าไร เปูาหมายในการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน สามารถจ าแนกได๎
ดังนี้  
1. เพ่ือกระจายการถือครองที่ดิน (land distribution) เป็นการแก๎ไขปัญหาการกระจุกตัวของที่ดิน (land 
concentration)   
2. เพ่ือรวบรวมที่ดินให๎เป็นแปลงใหญํ (land consolidation) เป็นการแก๎ไขปัญหาการกระจัดกระจายของ
ที่ดิน (land fragmentation) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต  
3. เพ่ือการจัดผังเมือง (urban planning) 
 ที่ดินที่จะน ามาจัดการในธนาคารที่ดิน เป็นได๎ทั้งที่ดินของรัฐ และที่ดินของเอกชน โดยที่ดินของรัฐ
น ามาด าเนินการในลักษณะของการให๎ประชาชนเชํา เพ่ือท าประโยชน์ (ประชาชนไมํสามารถเป็นเจ๎าของได๎) 
สํวนที่ดินของเอกชน น ามาด าเนินการในลักษณะของการให๎เชําหรือเชําซื้อ โดยผู๎ที่เชําซื้อจะสามารถเป็น
เจ๎าของที่ดินได๎ตํอไป 
 งานวิจัยนี้จะศึกษาถึงธนาคารที่ดินที่มีบทบาทในการกระจายการถือครองที่ดิน ซึ่งจะเป็นเครื่องมือ
หนึ่งในการแก๎ไขปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินในประเทศไทย และปัญหาการไมํมีที่ดินท ากินหรือ
อยูํอาศัยของผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจน การที่จะบรรลุเปูาหมายในการกระจายการถือครองที่ดินนั้น ต๎องอาศัย
เครื่องมือหลายอยํางประกอบกัน เชํน ธนาคารที่ดิน ภาษีท่ีดิน และโฉนดชุมชน 
 

                                                           
1 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและธนาคารที่ดินในตํางประเทศใน คุปต ์พันธ์หินกอง. (2555). องค์ความรู้ เรือ่งธนาคารที่ดิน. ชุด
หนังสือ การส ารวจองค์ความรูเ๎พื่อการปฏิรปูประเทศไทย. 
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2.2 พัฒนาการกองทุนที่ดินในประเทศไทย 
 ประเทศไทยมีการจัดตั้งกองทุนเกี่ยวกับการจัดการที่ดินและการแก๎ไขปัญหาให๎กับเกษตรกรและผู๎
ยากจนมาหลายยุคหลายสมัย ซึ่งพอสรุปได๎ดังนี้ (ดูตารางท่ี 2.1 ประกอบ) 

2.2.1 การจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนส าหรับการจัดหาที่ดิน 
แนวคิดการกระจายการถือครองที่ดินมีความส าคัญนับตั้งแตํหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.

2475 เป็นต๎นมา ดังที่ได๎มีการตราพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) เกี่ยวกับการจัดที่ดินและเงินทุนหมุนเวียนส าหรับ
การจัดหาที่ดินหลายฉบับ ดังนี้ 

- พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ. 2483 เพ่ือให๎กรมสหกรณ์สามารถจัดตั้งนิคมสหกรณ์ และให๎
สมาชิกสหกรณ์สามารถครอบครองและท าประโยชน์ในที่ดิน  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2485 โดยให๎อ านาจรัฐบาลในการจัดตั้งนิคม เพ่ือให๎
ประชาชนมีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํง ในเขตที่ดินที่ได๎หวงห๎ามไว๎ตามกฎหมาย 
เมื่อผู๎ที่เข๎าครอบครองที่ดินในนิคม ได๎ท าประโยชน์ในที่ดิน จะได๎รับหนังสือแสดงวํา ได๎ท าประโยชน์ใน
ที่ดินนั้นแล๎ว และมีสิทธิที่จะขอรับโฉนดแผนที่ หรือตราจองที่ตราวํา “ได๎ท าประโยชน์แล๎ว” หรือขอ
ค ารับรองจากเจ๎าหน๎าที่ และท่ีดินดังกลําวพ๎นจากการเป็นที่หวงห๎าม  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 ให๎รัฐบาลจัดตั้งนิคม เพ่ือให๎
ประชาชนได๎มีที่ตั้งเคหสถาน ประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํงในที่ดินของรัฐ หรือในที่ดินสงวนหวงห๎าม  

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ พ.ศ. 2511 ให๎รัฐบาลมีอ านาจในการจัดที่ดินของรัฐ เพ่ือให๎
ประชาชนได๎มีที่ตั้งเคหสถาน และประกอบอาชีพเป็นหลักแหลํงในที่ดินนั้น โดยจัดตั้งเป็นนิคมสร๎าง
ตนเองและนิคมสหกรณ์ หากสมาชิกนิคมท าตามเงื่อนไขของรัฐ ก็จะได๎รับหนังสือรับรองการท า
ประโยชน์ ซึ่งสามารถน ามาขอออกโฉนดที่ดิน หรือหนังสือรับรองการท าประโยชน์ส าหรับที่ดินนั้นตาม
ประมวลกฎหมายที่ดินได๎ 

- ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือจัดให๎แกํเกษตรกร
ตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งอาจนับได๎วํา การจัดตั้งเงินทุนหมุนเวียนนี้ ท าให๎แนวคิดและมาตรการด๎าน
เงินกองทุนที่ดินมีความชัดเจนขึ้น และน ามาสูํการปฏิบัติ โดยเป็นกลไกส าคัญให๎เกษตรกร ชาวนา
ชาวไรํมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  

- โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร (พฤษภาคม 2513) สืบเนื่องจากในปี พ.ศ. 2513  ดร.
ไชยยงค์ ชูชาติ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินในขณะนั้น ได๎ศึกษาปัญหาการถือครองที่ดินของเกษตรกร 
(โดยเฉพาะในภาคกลาง) และได๎เสนอโครงการปรับปรุงระบบการถือครองที่ดินและการจัดรูปที่ดินขึ้น 
เพ่ือก าหนดเป็นนโยบายของรัฐบาล ซึ่งคณะรัฐมนตรีได๎มีมติเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2513 อนุมัติให๎
เริ่มด าเนินการปฏิรูปที่ดิน เพ่ือแก๎ปัญหาเศรษฐกิจและสังคม แม๎วําข๎อเสนอของกรมพัฒนาที่ดิน ยังไมํ
เกิดการปฏิรูปที่ดินในประเทศไทย แตํรัฐบาลก็มีความสนใจในปัญหาที่ท ากินของเกษตรกรมากขึ้น 
และมีการจัดตั้งโครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกรขึ้น โดยจัดหาที่ดินแปลงใหญํที่
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เหมาะสมแกํการเกษตรมาจัดสรรให๎เกษตรกร ซื้อผํอนสํงภายใน 15 – 20 ปี นอกจากนี้ 
คณะกรรมการบริหารกองทุนฯ ยังได๎แตํงตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาการปฏิรูปที่ดิน โครงการกองทุน
ฯ ได๎น ามาสูํการจัดตั้งสหกรณ์การเชําซื้อที่ดินซึ่งอยูํภายใต๎การดูแลของกรมสํงเสริมสหกรณ์ กระทรวง
เกษตรกรและสหกรณ์ และได๎ยุบกองทุนฯ ไปในปี พ.ศ. 2540 

- ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พ.ศ. 2514 เพ่ือเป็นงบประมาณ
ให๎กับโครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร ซึ่งมีการขอตั้งงบประมาณเป็นสองระยะคือ ในปี 
พ.ศ. 2514 - 2515 และ ปี พ.ศ. 2516 - 2519  

- ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2518  ของกรม
สํงเสริมสหกรณ์ เพ่ือจัดสรรให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ โดยกรมสํงเสริมสหกรณ์น าเงินทุน
หมุนเวียนนี้ไปจัดซื้อที่ดินให๎สหกรณ์ประเภทสหกรณ์นิคม สหกรณ์การเกษตรกร สหกรณ์การประมง 
และสหกรณ์บริการ เพ่ือน าไปจัดให๎สมาชิกของสหกรณ์เชําหรือเชําซื้อ 

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ.ศ.
2519 เกิดข้ึนภายหลังการประกาศใช๎ พ.ร.บ. ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 เพ่ือจัดหาที่ดิน
ให๎แกํชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง  โดยให๎ส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเปิดบัญชี
ไว๎ที่กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง ที่คลังจังหวัด และที่คลังอ าเภอ เรียกวํา “บัญชีเงินทุน
หมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ” ในปี พ.ศ. 2520 กองทุนฯ ได๎มีการแก๎ไขเพ่ือ
ขยายวัตถุประสงค์ให๎ครอบคลุม “คําใช๎จํายอ่ืนที่นายกรัฐมนตรีเห็นสมควรจํายเป็นพิเศษเฉพาะราย” 
ซึ่งเป็นลักษณะเดํนของกองทุน ดังจะเห็นได๎จากกองทุนหมุนเวียนที่อยูํภายใต๎ส านักปลัดส านัก
นายกรัฐมนตรีในระยะตํอมา รัฐบาลใช๎แก๎ปัญหาเกษตรกร ชาวนาชาวไรํ ที่ออกมาเดินขบวน ชุมนุม
ประท๎วงในทุกมิติ ทั้งปัญหาหนี้สิน ที่ดินท ากิน ราคาพืชผลตกต่ า ฯลฯ จนมีการกลําววํา มีลักษณะ
คล๎าย “รถดับเพลิง” 

- พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 โดยมีการปรับปรุงคุณสมบัติของผู๎
เป็นสมาชิกนิคมสร๎างตนเอง และสมาชิกนิคมสหกรณ์  
2.2.2 กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม 
หลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 มีการเคลื่อนไหวของชาวนาชาวไรํภายใต๎ “สหพันธ์ชาวนาชาวไรํ

แหํงประเทศไทย” รัฐบาลชุดนายสัญญา ธรรมศักดิ์ และรัฐบาลชุด ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ได๎มีการแตํงตั้ง
คณะกรรมการเพ่ือชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ เกี่ยวกับปัญหาเรื่องหนี้สิน สหพันธ์ชาวนาชาวไรํแหํงประเทศไทย 
นับเป็นพลังส าคัญที่กดดันให๎สภานิติบัญญัติแหํงชาติผํานรํางพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2518 และมีการระบุให๎จัดตั้ง “กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม” ในกระทรวงการคลัง เพ่ือเป็น
ทุนหมุนเวียนและใช๎จํายเพ่ือการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ซึ่งอยูํภายใต๎ส านักงานปฏิ รูปที่ดินเพ่ือ
เกษตรกรรม โดยมี ดร.ไชยยงค์ ชูชาติ เป็นเลขาธิการคนแรก 
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2.2.3 กองทุนเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจนด้านหนี้สินและการกู้ยืม 
รัฐบาลมีการออกระเบียบเกี่ยวกับกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน 

ซึ่งมีความเก่ียวข๎องกับการแก๎ปัญหาด๎านที่ดินหลายฉบับ ดังตํอไปนี้ 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ. 2528 

เพ่ือให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนในด๎านที่ดินและหนี้สิน 
- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่

ยากจน พ.ศ. 2533 รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ ได๎อนุมัติงบประมาณส าหรับเป็นกองทุน
ชํวยเหลือ จ านวน 75 ล๎านบาท2  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนด๎านหนี้สิน
และท่ีดิน พ.ศ. 2536 รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย ได๎จัดสรรงบประมาณเพ่ิมเติมให๎อีกจ านวน 1,390 
ล๎านบาท และขยายวัตถุประสงค์ในการชํวยเหลือให๎กว๎างขวางยิ่งขึ้น เพ่ือแก๎ไขปัญหาหนี้สินนอก
ระบบ3  

- ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยกองทุนหมุนเวียนเพ่ือการกู๎ยืมแกํเกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ. 
2546 เป็นผลมาจากการรวมเงินทุนและกองทุนหมุนเวียน 3 กองทุน4เป็นกองทุนเดียว ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2546 และมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2546 ซึ่ง
เป็นผลสืบเนื่องมาจากการปฏิรูประบบราชการ ในปี พ.ศ. 2545 ได๎มีการโอนงานชํวยเหลือเกษตรกร
และผู๎ยากจน ที่เดิมสังกัดส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี มาสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ และปรับปรุงโครงสร๎างคณะกรรมการชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน (กชก.) ใหมํให๎
สอดคล๎องกับโครงสร๎างของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กองทุนหมุนเวียนฯ นี้ให๎ความชํวยเหลือทั้ง
ด๎านหนี้สิน การรักษากรรมสิทธิ์ในที่ดิน และการประกอบอาชีพ รวมทั้งการเปิดรับหนี้ของเกษตรกร
สมาชิกกองทุนฟ้ืนฟูฯ ที่เป็นหนี้กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) 

 
  

                                                           
2 ผลการด าเนินงานตั้งแตํวันท่ีระเบยีบฯ ใช๎บังคับ (วันท่ี 5 ธันวาคม 2533) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 สามารถให๎ความ
ชํวยเหลือเกษตรกรที่ยากจน จ านวน 706 ราย จ านวนเงินที่อนุมัติให๎กู๎ 85,205,885 บาท จ านวนท่ีดินที่ได๎รับการชํวยเหลือ
เนื้อท่ี 12,978 ไรํ 
3 ผลการด าเนินงานตั้งแตํวันท่ีระเบยีบฯ ใช๎บังคับ (วันท่ี 1 ตุลาคม 2536) ถึงวันท่ี 31 พฤษภาคม 2543 กองทุนหมุนเวียนฯ 
สามารถให๎ความชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจน จ านวน 12,052 ราย จ านวนเงินท่ีอนุมัติให๎ก๎ู 1,590,821,905 บาท จ านวน
ที่ดินท่ีได๎รับการชํวยเหลือเนื้อที่ 13,372 ไร ํ
4 เงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกรและผูย๎ากจน, กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สินเดิมของเกษตรกรที่ยากจน และ
กองทุนหมุนเวียนเพื่อชํวยเหลือเกษตรกรและผู๎ยากจนดา๎นหนี้สินและที่ดิน 
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ตารางท่ี 2.1: พัฒนาการกองทุนที่ดินและการจัดที่ดินในประเทศไทย 
 

ปี พ.ศ. พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน หน่วยงาน 

2483 พระราชบัญญัติจัดตั้งสหกรณ์นิคม พ.ศ.

2483 

กรมสหกรณ์ 

2485 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

พ.ศ. 2485 

กระทรวงมหาดไทย  

กระทรวงเกษตราธิการ 

กระทรวงสาธารณสุข 

2504 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2504 

กระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงสหกรณ์ 

2511 พระราชบัญญัติจัดที่ดินเพ่ือการครองชีพ 

พ.ศ. 2511 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2550) 

กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ 

(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 

กระทรวงมหาดไทย (กรม

ประชาสงเคราะห์) 

2512 ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อ

ที่ดิน พ .ศ.  2512 

กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ 

(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 

2514 ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุน

เพ่ือจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พ .ศ. 2514  

กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติ 

(กรมสหกรณ์ท่ีดิน) 

2518 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วํา

ด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ .ศ. 

2518 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

(กรมสํงเสริมสหกรณ์) 

2518 พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม พ .ศ . 2518 จัดตั้งกองทุน 

“กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อ

เกษตรกรรม” 

กระทรวงการคลัง 

ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือ

เกษตรกรรม 
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ปี พ.ศ. พ.ร.บ./ระเบียบ/เงินทุน/กองทุน หน่วยงาน 

2519 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย

เงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดิน

ชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ .ศ.  2519 

ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี  

ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 

2528 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย

เงินทุนหมุนเวียนชํวยเหลือเกษตรกร

และผู๎ยากจน พ .ศ . 2528 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2535, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2542 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี 

2533 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย

กองทุนหมุนเวียนเพื่อปลดเปลื้องหนี้สิน

เดิมของเกษตรกรที่ยากจน พ.ศ. 2533 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538 และฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี  

(รัฐบาลชุดพลเอกชาติชาย  

ชุณหะวัณ) 

2536 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย

กองทุนหมุนเวียนเพ่ือชํวยเหลือ

เกษตรกรและผู๎ยากจนด๎านหนี้สินและ

ที่ดิน พ .ศ . 2536 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2538  และฉบับที่ 3 

พ.ศ. 2543) 

ส านักงานปลัดส านัก

นายกรัฐมนตรี  

(รัฐบาลชุดนายชวน หลีกภัย) 

2546 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วย

กองทุนหมุนเวียนเพื่อการกู๎ยืมแกํ

เกษตรกรและผู๎ยากจน พ.ศ. 2546 เป็น

การรวมกองทุน 3 กองทุนเข๎าด๎วยกัน 

(ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548, ฉบับที่ 3 พ.ศ. 

2551 และฉบับที่ 4 พ.ศ. 2561) 

ส านักงานปลัดกระทรวงเกษตร

และสหกรณ ์ 
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2.3 เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 นโยบายเรื่องธนาคารที่ดินได๎มีการกลําวถึง และมีการผลักดันมาเป็นเวลานาน นับตั้งแตํปี พ.ศ. 2512 
กระทรวงพัฒนาการแหํงชาติได๎ออก “ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน” ของกรมสหกรณ์ที่ดิน เพ่ือ
จัดให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ซึ่งเป็นระยะแรกที่รัฐบาลมีแนวคิดและมาตรการด๎านเงินกองทุนที่ดิน ซึ่ง
จะท าให๎เกษตรกรชาวนาชาวไรํมีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง และน ามาสูํการปฏิบัติอยํางชัดเจน ตํอมาเงินทุน
หมุนเวียนนี้ได๎ถูกยกเลิก และได๎มีการออก “ระเบียบกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน
จัดซื้อท่ีดิน พ.ศ. 2518” ของกรมสํงเสริมสหกรณ์ เพ่ือจัดสรรให๎แกํเกษตรกรตามวิธีการสหกรณ์ ขึ้นมาแทน  
 ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2513 ได๎มีการจัดตั้ง “โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร” เพ่ือ
ใช๎ในการจัดหาที่ดินแปลงใหญํเหมาะสมแกํการเกษตรมาจัดสรรให๎เกษตรกรซื้อผํอนสํงภายใน 15 – 20 ปี 
ตํอมาได๎มีการออก “ระเบียบเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พ.ศ. 2514” โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือจัดหาที่ดินให๎แกํเกษตรกร โครงการนี้ได๎น ามาสูํการจัดตั้งสหกรณ์การเชําซื้อที่ดินซึ่งอยูํภายใต๎
การดูแลของกรมสํงเสริมสหกรณ์ กระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ และได๎ยุบกองทุนฯ ไปในปี 2540  
  ในปี 2518 สหพันธ์ชาวนาชาวไรํแหํงประเทศไทย เป็นพลังส าคัญท่ีกดดันให๎สภานิติบัญญัติแหํงชาติได๎
ผํานพระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 และตํอมาได๎มีการจัดตั้งกองทุนการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 ขึ้น 
 นอกจากนั้น ยังมีกองทุนที่อยูํภายใต๎การก ากับดูแลโดยนายกรัฐมนตรี คือ “ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดินชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ.ศ. 2519” โดยมี
วัตถุประสงค์หนึ่ง เพ่ือจัดหาที่ดินให๎แกํชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง   
 แนวคิดในการจัดตั้งธนาคารที่ดินในประเทศไทยได๎ปรากฏชัดเจนขึ้น นับแตํมีการจัดตั้งกองทุนการ
ปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม ในปี 2518 ภายใต๎ความดูแลของกระทรวงการคลัง โดยมีความมุํงหวังที่จะขยาย
เป็นธนาคารที่ดินในอนาคต ในเดือนพฤษภาคม 2521 มีการจัดตั้งคณะท างานรํวมระหวํางส านักงานปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) กับธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพ่ือศึกษาแนวทาง
ในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ผลของการศึกษาเห็นสมควรให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น โดยอยูํรํวมกับ ธ.ก.ส. 
และคณะรัฐมนตรีได๎มีมติ เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2522 ให๎ปรับปรุง รําง พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม 
พ.ศ....... และรําง พ.ร.บ.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ....... ให๎สอดคล๎องกัน เมื่อวันที่ 9 
มิถุนายน 2523 ได๎มีการจัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาธนาคารที่ดินขึ้น และได๎มีการเสนอแนวทางการจัดตั้ง
ธนาคารที่ดินไว๎ 5 รูปแบบ คือ 
1. จัดตั้งขึ้นใหมํเป็นเอกเทศแบบรัฐวิสาหกิจโดยสมบูรณ์ 
2. จัดตั้งขึ้นใน ธ.ก.ส. โดยแบํงเป็น 2 ลักษณะคือ รวมกับ ธ.ก.ส. โดยแท๎จริงทั้งเงินทุนและคําใช๎จําย และตั้งใน 
ธ.ก.ส. แบบกึ่งอิสระจาก ธ.ก.ส. หรือเป็นสํวนหนึ่งของ ธ.ก.ส. แตํแบํงทุนและคําใช๎จํายเป็นคนละสํวนกัน  
3. จัดตั้งจากกองทุน ส.ป.ก. ในลักษณะกึ่งราชการ กึ่งรัฐวิสาหกิจ 
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4. จัดตั้งเป็นรูปธรรมนามธรรม (ไมํมีตัวตน) หรือรูปแบบคณะกรรมการโดยมี ส.ป.ก.ท าหน๎าที่เป็นฝุาย
เลขานุการ 
5. เพ่ิมอ านาจหน๎าที่ ส.ป.ก. โดยไมํต๎องจัดตั้งอะไรใหมํ เพียงแตํต๎องพิจารณาแก๎กฎหมาย และก าหนดนโยบาย
และมาตรการเสริมข้ึนใหมํ  
 วันที่ 14 สิงหาคม 2524 มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติการเชําที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 
ตํอมาในวันที่ 15 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติได๎มีมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น 
ภายใต๎การบริหารงานของ ธ.ก.ส. โดยให๎ด าเนินการทั้งในเขตและนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และคณะรัฐมนตรีรับ
หลักการในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ในวันที่ 22 มิถุนายน 2525 หลังจากนั้น คณะกรรมการพัฒนาชนบท
แหํงชาติได๎มอบให๎คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู๎ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 
 นอกจากการศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน ดังที่กลําวมาแล๎วนั้น ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) ได๎มีการก าหนดให๎เรํงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการ
ปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดิน  
 วันที่ 13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดิน ในสํวน
ของแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ และให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติ
การเป็นเวลา 5 ปี โดยมอบหมายให๎ ธ.ก.ส. ท าหน๎าที่เป็นหนํวยสนับสนุนทางการเงินแกํการปฏิรูปที่ดินตาม
แผนนี้ในรูปของ “กองทุนที่ดิน” ตํอมาในปี 2535 ได๎จัดสรรเงินงบประมาณจากกองทุนรวมเพ่ือชํวยเหลือ
เกษตรกรจ านวน 1,000 ล๎านบาท โดยให๎ ธ.ก.ส. ใช๎เงินจ านวนนี้ตลอดจนดอกผลที่ได๎ ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของกองทุนที่ดิน เพ่ือเป็นรากฐานรองรับการจัดตั้ง “ธนาคารที่ดิน” ขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายในเวลา 5 ปี และในวันที่ 8 เมษายน 2535 ได๎มีการประกาศใช๎พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2535 โดยให๎มีกองทุนขึ้นในธนาคาร เรียกวํา “กองทุน
ที่ดิน” เพ่ือให๎ความชํวยเหลือในด๎านการให๎เงินกู๎แกํเกษตรกรเพ่ือน าไปจัดหาที่ดินท ากิน พัฒนาที่ดิน และ
ประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตนตามกฎหมายวําด๎วยการปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม โดยให๎ผู๎จัดการ
ธนาคารเป็นผู๎บริหารกองทุนที่ดินตามระเบียบ ข๎อบังคับ หรือมติที่คณะกรรมการกองทุนที่ดินก าหนด และแยก
การด าเนินงานออกตํางหากจากการด าเนินงานตามปกติของธนาคาร 
 วันที่ 18 พฤษภาคม 2542 คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 
(2540 - 2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ อนุมัติให๎ด าเนินงานในรูปกองทุนที่ดินตํอไป โดย
รํวมกันรับผิดชอบระหวําง ส.ป.ก. และ ธ.ก.ส. เพ่ือปูองกันและแก๎ไขปัญหาทางสังคม ซึ่งจะสํงผลถึงการแก๎ไข
ปัญหาเศรษฐกิจโดยรวมให๎ดีขึ้นด๎วย ส าหรับแผนเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน ระยะที่ 2 (2540 - 2544) 
เป็นการด าเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี (13 สิงหาคม 2534) เพ่ือแก๎ไขปัญหาเกี่ยวกับที่ดินท ากินให๎แกํ
แรงงานรับจ๎างทางการเกษตร เป็นการให๎ความชํวยเหลือในด๎านการให๎กู๎เงินแกํแรงงานรับจ๎างทางการเกษตร
เพ่ือน าไปจัดหาที่ดิน พัฒนาที่ดิน และประกอบอาชีพเกษตรกรรมของตน ตามกฎหมายวําด๎วยการปฏิรูปที่ดิน
เพ่ือเกษตรกรรม โดยได๎รับอนุมัติเงินจากกองทุนรวมเพ่ือชํวยเหลือเกษตรกรและดอกผลไปใช๎ปรับปรุง
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ประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินในรูปของ “กองทุนที่ดิน” เพ่ือเป็นฐานรองรับการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้นเป็น
สถาบันการเงินภายใน 5 ปี โดยมอบหมายให๎ ธ.ก.ส. ท าหน๎าที่เป็นหนํวยสนับสนุนทางการเงินตามแผนนี้  
 วันที่ 4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบนโยบายและแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน ตามที่
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ ซึ่งรวมทั้งสินทรัพย์ที่เป็นที่ดิน การ
ด าเนินงานการแปลงสินทรัพย์เป็นทุนจะมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มระบบภายในวันที่ 1 มกราคม 2547 โดยใน
ระยะยาวจ าเป็นต๎องด าเนินการควบคูํกับการปฏิรูปที่ดินทั้งระบบ ซึ่งจะท าให๎การปฏิรูปการจัดทรัพย์สินของ
ประเทศเป็นไปอยํางมีประสิทธิภาพ วันที่ 22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ เรื่องแนวทางการแปลง
สินทรัพย์เป็นทุนและการปฏิรูปที่ดิน ตามที่ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ
เสนอ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รายงานความก๎าวหน๎าในการด าเนินงานตามนโยบายแปลงสินทรัพย์เป็น
ทุนประเภทที่ดิน ให๎แกํคณะรัฐมนตรีเป็นระยะ  
 ในสมัยรัฐบาลของนาย อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ได๎มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการ
ธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 25545 ขึ้น ซึ่งมีผลบังคับใช๎เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2554 วัตถุประสงค์
หลักของสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (บจธ.) คือ เพ่ือด าเนินการให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่
เป็นธรรมและยั่งยืน มีการใช๎ประโยชน์ในที่ดินอยํางเหมาะสม แก๎ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินและการไมํ
สามารถเข๎าถึงที่ดินของเกษตรกรรายยํอยและผู๎ยากจน และยกรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน เพ่ือจัดตั้ง
ธนาคารที่ดิน ให๎แล๎วเสร็จภายในเวลา 5 ปี หลังจากนั้น บจธ. ก็จะยุติการด าเนินการ หรือหากในกรณีที่ไมํ
สามารถด าเนินการจัดตั้งธนาคารที่ดินได๎ภายในระยะเวลา 5 ปี ให๎รัฐมนตรีประกาศยุบเลิกสถาบันนี้ในราช
กิจจานุเบกษา  

บจธ. เป็นองค์กรที่ท าหน๎าที่จัดเก็บรวบรวมข๎อมูลที่ดินของหนํวยงานภาครัฐ องค์กรปกครองสํวน
ท๎องถิ่น และเอกชนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ และจัดซื้อที่ดินจากเอกชนเพ่ือน ามาจัดให๎เกษตรกร ผู๎ยากจน หรือผู๎
ประสงค์จะใช๎ประโยชน์ในที่ดินได๎เชํา เชําซื้อ หรือเข๎าท าประโยชน์ และสนับสนุนทางการเงินแกํการปฏิรูป
ที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม  

แม๎ บจธ. จะได๎รับเงินงบประมาณประจ าปี พ.ศ. 2555 มาทั้งสิ้น 775,282,600 บาท แตํปัญหาความ
ขัดแย๎งทางการเมืองท าให๎การแตํงตั้งคณะกรรมการบริหารสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน รวมทั้งการ
ด าเนินงานของ บจธ. ลําช๎า แตํตํอมาเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2559 ได๎มีการออกพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
บริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 25596 เพ่ือขยายระยะเวลาในการยุบเลิก
สถาบันจาก 5 ปี เป็น 8 ปี หลังจากนั้น ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบใน
หลักการรํางพระราชกฤษฎีกาสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.... และการ

                                                           
5 ราชกิจจานุเบกษา, พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจดัการธนาคารที่ดิน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2554. เลํม 128 ตอน
ที่ 33 ก. วันท่ี 10 พฤษภาคม 2554. 
6 ราชกิจจานุเบกษา, ประกาศส านกันายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน (องค์การ
มหาชน) (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559. เลํม 133 ตอน 51 ก หน๎า 1-8. 7 มิถุนายน พ.ศ. 2559. 

https://th.wikipedia.org/wiki/7_%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2559
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2554/A/033/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/051/1.PDF
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/A/051/1.PDF


  16 

 
 

ด าเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยมีการขยายระยะเวลาด าเนินการของสถาบันฯ ออกไปคราวละ 1 ปี แตํไมํ
เกิน 3 ปี ซึ่งขึ้นกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแตํละปี นอกจากนั้น ได๎ให๎ บจธ. รับความเห็นของกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติ และคณะกรรมการพัฒนาและ
สํงเสริมองค์การมหาชนไปพิจารณาด าเนินการตํอไปด๎วย 
 ในการจัดท ารํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดินนั้น สภาปฏิรูปแหํงชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษา
ธนาคารที่ดินและรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เพ่ือน าเข๎าสูํ
กระบวนการรํางกฎหมายและเสนอแกํสภานิติบัญญัติแหํงชาติ และในวันที่ 13 กรกฎาคม 2558 ได๎มีการน า
เรื่องเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา โดยคณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข๎อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูปในวันที่ 8 
กันยายน 2558 และมอบหมายให๎ บจธ. รํวมกับกระทรวงมหาดไทยเป็นหนํวยงานหลักในการประชุมหารือกับ
หนํวยงานที่เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข๎อเสนอ เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 
2559 คณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาดังกลําว และเห็นวําเป็นรายงานที่มีความสมบูรณ์
ครบถ๎วนทุกมิติ เป็นแนวทางการบริหารจัดการที่ดิน ปูองกันและแก๎ไขปัญหาการขาดแคลน การบุกรุก รวมไป
ถึงการสูญเสียที่ดิน โดยสามารถแก๎ปัญหาและบริหารจัดการที่ดินได๎อยํางเต็มประสิทธิภาพ และเห็นชอบด๎วย
กับหลักการในรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได๎ให๎ส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี สํงรายงานผลการพิจารณาดั งกลําวให๎คณะกรรมการประสานงานรํวม 3 ฝุาย ได๎แกํ 
คณะรัฐมนตรี สภานิติบัญญัติแหํงชาติ และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพ่ือพิจารณาความสอดคล๎อง
และความเหมาะสมกับการปฏิรูปประเทศ และแจ๎งส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แหํงชาติ ในฐานะฝุายเลขานุการรํวม คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือด าเนินการในสํวนที่เกี่ยวข๎อง
ตํอไป  

ในขณะเดียวกันสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได๎มีการหยิบยกรํางพระราชบัญญัติดังกลําว
มาพิจารณาอีกครั้ง โดยคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านเศรษฐกิจมีการปรับแก๎ไขในบาง
มาตรา ให๎กระชับรัดกุม หลังจากนั้น ที่ประชุมสปท. มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่อง
ธนาคารที่ดินและรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ.ศ.... กํอนจะสํงรายงานนี้ให๎ประธานสปท. เพ่ือเสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป คณะกรรมาธิการฯ ได๎ก าหนดหลักการของธนาคารที่ดินไว๎วํา ธนาคารที่ดินจะ
เป็นเครื่องมือของรัฐบาลที่ใช๎ในการลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ บ าบัดทุกข์บ ารุงสุขให๎แกํเกษตรกร ผู๎
ยากจน ที่ไมํมีที่ดินท ากินหรือที่ดินหลุดจ านอง ชํวยปูองกันไมํให๎ที่ดินตกเป็นของนายทุน และชํวยจัดสรรที่ดิน
ให๎กับประชาชนได๎ท าประโยชน์ โดยธนาคารที่ดินมีอ านาจหน๎าที่ในการชํวยเหลือทางการเงินแกํผู๎ที่ที่ดินหลุด
จ านอง การบริหารจัดการที่ดินของเอกชนที่ไมํได๎ใช๎ประโยชน์ และการจัดซื้อที่ดินเข๎าธนาคาร (ชัชฎาภรณ์ 
ประยูรวงศ,์ น.1-2)  
 เส๎นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย แสดงในตารางที่ 2.2 ที่กลําวมาข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา จนกระทั่งถึง
ปัจจุบัน รําง พ.ร.บ.ธนาคารที่ดิน ก็ยังคงเป็นที่ถกเถียงกันอยูํวํา ควรมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในรูปแบบใด ควร
เป็นเอกเทศหรือไมํ ควรอยูํในรูปแบบของธนาคารด าเนินงานภายใต๎การดูแลชองธนาคารแหํงประเทศไทย
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หรือไมํ ท าให๎ยังไมํมีการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศขึ้นในประเทศไทย มีเพียงการด าเนินงานของ บจธ. 
ซึ่งเป็นแบบจ าลองการด าเนินงานของธนาคารที่ดิน ที่พยายามแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงที่ดินและที่ดินหลุดมือของ
ผู๎ด๎อยโอกาสหรือยากจนอยูํในขณะนี้ 
 
 

ตารางท่ี 2.2: เส้นทางธนาคารที่ดินในประเทศไทย 
 

วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์

2512  ระเบียบวําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ.ศ. 2512 ของกรมสหกรณ์ที่ดิน 

พฤษภาคม 2513 จัดตั้ง “โครงการกองทุนเพ่ือจัดหาที่ดินให๎กับเกษตรกร” 

2514 ระเบียบ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนกองทุนเพ่ือจัดที่ดินให๎แกํเกษตรกร พ .ศ. 2514  

2518 ระเบียบกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียนจัดซื้อที่ดิน พ .ศ. 

2518 

5 มีนาคม 2518  ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2518 

- มาตรา 9 ได๎จัดตั้งกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมภายใต๎ความดูแลของ

กระทรวงการคลัง 

- จัดตั้งกองบริหารกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมขึ้นกับ ส .ป.ก.  

2519 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี วําด๎วยเงินทุนหมุนเวียน กองทุนจัดหาที่ดิน

ชํวยเหลือชาวนาชาวไรํ พ .ศ. 2519 ”โดยมีวัตถุประสงค์หนึ่ง เพ่ือจัดหาที่ดินให๎แกํ

ชาวนาชาวไรํได๎มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง   

พฤษภาคม 2521 จัดตั้งคณะท างานรํวมระหวําง ส .ป.ก. กับ ธ .ก.ส. เพ่ือศึกษาแนวทางในการจัดตั้ง

ธนาคารที่ดิน 

16 มกราคม 2522 คณะรัฐมนตรีมีมติให๎ปรับปรุง รําง พ .ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ

........และรําง พ.ร.บ.ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การแกษตร พ .ศ..........ให๎

สอดคล๎องกัน 
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วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์

9 มิถุนายน 2523 จัดตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณาด๎านธนาคารที่ดินขึ้น ซึ่งเสนอแนวทางการจัดตั้ง

ธนาคารที่ดินเป็น 5 รูปแบบ 

14 สิงหาคม 2524  ประกาศใช๎พระราชบัญญัติการเชําที่ดินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

15 มิถุนายน 2525 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติได๎มีมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น ให๎อยูํ

ภายใต๎การบริหารงานของ ธ.ก.ส. 

22 มิถุนายน 2525 เสนอมติให๎มีการจัดตั้งธนาคารที่ดินขึ้น แกํคณะรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรีรับ

หลักการ  

คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหํงชาติมอบหมายให๎คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย เป็นผู๎ศึกษาแนวทางในการจัดตั้งธนาคารที่ดิน 

2530 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติฉบับที่ 6  )พ.ศ  . 2530-2534) มีการ

ก าหนดให๎เรํงรัดการกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูปที่ดิน และสนับสนุน

การจัดตั้งธนาคารที่ดิน  

13 สิงหาคม 2534 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ แผนพัฒนาการเกษตรและการปฏิรูปที่ดินในสํวนของแผน

เพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดิน 5 ประการ  

- ให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดท าแผนปฏิบัติเป็นเวลา 5 ปี 

- ให๎ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สนับสนุนทางการเงินแกํการ

ปฏิรูปที่ดินตามแผนในรูปของ “กองทุนที่ดิน” 

8 เมษายน 2535 ประกาศใช๎พระราชบัญญัติธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ฉบับที่ 

4) พ.ศ. 2535 โดยมีการแก๎ไขมาตรา 34 ทวิ ให๎มีกองทุนในธนาคารเรียกวํา 

“กองทุนที่ดิน” 

18 พฤษภาคม 2542  คณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิรูปที่ดินระยะที่ 2 (2540 -

2544) ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอ และให๎ด าเนินงานในรูปกองทุน

ที่ดินตํอไป 
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วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์

4 มีนาคม 2546 คณะรัฐมนตรีพิจารณาแนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ 

22 เมษายน 2546 คณะรัฐมนตรีอนุมัติ แนวทางการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน และการปฏิรูปที่ดิน 

ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหํงชาติเสนอ 

1 มกราคม 2547 การแปลงสินทรัพย์เป็นทุนมีผลใช๎บังคับอยํางเต็มระบบ 

2554 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน) พ.ศ .

2554 

9 มิถุนายน 2558  สภาปฏิรูปแหํงชาติ มีมติเห็นชอบรายงานการศึกษาธนาคารที่ดินและรําง

พระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ .ศ.... เพื่อน าเข๎าสูํกระบวนการรํางกฎหมายและ

เสนอแกํสภานิติบัญญัติแหํงชาติ 

13 กรกฎาคม 2558  สภาปฏิรูปแหํงชาติ ได๎น าเรื่องเสนอให๎คณะรัฐมนตรีพิจารณา  

8 กันยายน 2558  คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบข๎อเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป และมอบหมายให๎ บจธ .

รํวมกับกระทรวงมหาดไทย เป็นหนํวยงานหลักในการประชุมหารือกับหนํวยงานที่

เกี่ยวข๎องเพ่ือพิจารณาศึกษาแนวทางและความเหมาะสมของข๎อเสนอ 

7 มิถุนายน 2559 พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน) 

)ฉบับที่ 2) พ .ศ . 2559 เพ่ือขยายระยะเวลาในการยุบเลิกสถาบันจาก 5 ปี เป็น 8 

ปี 

12 กรกฎาคม 2559  คณะรัฐมนตรีได๎มีมติรับทราบรายงานผลการพิจารณาศึกษาแนวทางและความ

เหมาะสมของข๎อเสนอ และเห็นชอบด๎วยกับหลักการในรํางพระราชบัญญัติ

ธนาคารที่ดิน พ .ศ....  

 คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด๎านเศรษฐกิจมีการปรับแก๎ไขรําง

พ.ร.บ.ธนาคารที่ดินในบางมาตรา ให๎กระชับรัดกุม 
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วัน เดือน  ป ี เหตุการณ ์

 ที่ประชุมสปท .มีมติเห็นชอบรายงานของคณะกรรมาธิการฯ เรื่องธนาคารที่ดิน

และรํางพระราชบัญญัติธนาคารที่ดิน พ .ศ.... กํอนจะสํงรายงานนี้ให๎ประธานสปท. 

เพ่ือเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตํอไป 

5 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการรํางพระราชกฤษฎีกาสถาบัน

บริหารจัดการธนาคารที่ดิน )องค์การมหาชน) (ฉบับที่...) พ.ศ.... และการ

ด าเนินการตามภารกิจของ บจธ. โดยมีการขยายระยะเวลาด าเนินการของ บจธ.

ออกไปคราวละ 1 ปี แตํไมํเกิน 3 ปี ซึ่งขึ้นกับการประเมินผลสัมฤทธิ์ในแตํละปี 
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บทที่ 3 

กรณีศึกษา ธนาคารที่ดินชุมชน 
 

ขณะที่ธนาคารที่ดินในระดับชาติยังไมํสามารถจัดตั้งได๎ ในระดับของชุมชน ภาคประชาชนได๎มีการ
ด าเนินงานแก๎ไขปัญหาการเข๎าถึงที่ดินและที่ดินหลุดจ านอง โดยอาศัยกลไกที่เรียกได๎วําเป็น “ธนาคารที่ดิน
ชุมชน” งานวิจัยนี้ได๎ศึกษาธนาคารที่ดินชุมชน เป็นกรณีศึกษา 2 แหํงที่ได๎มีการด าเนินงานและประสบ
ความส าเร็จ ซึ่งอยูํภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด และกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง  
 
3.1 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 

จังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดหนึ่ง ที่มีการด ารงวิถีพ้ืนบ๎านที่โดดเดํนมีเอกลักษณ์ โดยเฉพาะวิถีชุมชน
คาบสมุทรสทิงพระ ซึ่งประกอบด๎วย 4 อ าเภอ คือ อ.สทิงพระ อ.สิงหนคร อ.ระโนด และ อ.กระแสสินธุ์ ตั้งอยูํ
ระหวํางทะเลอําวไทยและทะเลสาบสงขลา เนื่องจากทะเลสาบสงขลาอุดมไปด๎วยทรัพยากรทางทะเลมากมาย 
ทั้งกุ๎ง หอย ปู และปลาที่อุดมสมบูรณ์มาก อีกทั้งทะเลสาบสงขลามีความสวยงาม จนได๎รับการยกให๎เป็นหนึ่ง
ในแหลํงทํองเที่ยวขึ้นชื่อแหํงดินแดนด๎ามขวาน 

ปัจจุบัน ชุมชนคาบสมุทรสทิงพระก็ได๎รับผลกระทบจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมที่รุกล้ าพ้ืนที่
ผลิตอาหารและท าลายความหลากหลายทางชีวภาพ ท าให๎เกิดปัญหาความมั่นคงทางอาหาร นอกจากนั้น 
เกษตรกรยังมีปัญหาด๎านสุขภาพ เนื่องจากการใช๎สารเคมี ตั้งแตํการผลิต การแปรรูป และการเก็บรักษา จึงมี
สารเคมีตกค๎างในรํางกายสูงมาก  

กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด ตั้งอยูํที่ อ าเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา วิถีชีวิ ชุมชนในแถบนี้มี 3 ตของ

รูปแบบที่ส าคัญคือ 

1. วิถีโหนด เป็นวิถีชีวิตเกี่ยวกับตาลโตนด ประกอบด๎วยการขึ้นตาลโตนด เฉาะลูกตาล ลูกตาลเชื่อม 
การท าน้ าผึ้งแวํน น้ าผึ้งเหลว การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากตาลโตนด และการเพาะลูกโหนด 

2. วิถีนา เป็นวิถีชีวิตการท านา อาชีพท านาเป็นอาชีพหลักของชาวบ๎าน ท าสลับกับการท าตาลโตลด 
คือเมื่อหมดหน๎าตาลโตนด ก็จะมาประกอบอาชีพท านา 

3. วิถีเล เป็นวิถีชีวิตชาวประมงแบบดั่งเดิม และการแปรรูปผลิตภัณฑ์ประมง เชํน การท าไซ-สุํม การ
ท าก๎ุงส๎ม ปลาแห๎ง ปลาต๎มน้ าผึ้ง เป็นต๎น 

กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด ได๎มีการเรียนรู๎วิถีชีวิตเหลํานี้ของชาวใต๎ ซึ่งอยูํรํวมกันได๎อยํางเกื้อกูล โดย
เชื่อมร๎อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมเข๎ากับกิจกรรมของกลุํม เพ่ือการเรียนรู๎รํวมกันของสมาชิก การกํอตั้งกลุํมออม
ทรัพย์เกิดจากกระบวนการเรียนรู๎ของชาวบ๎าน โดยผํานบทบาทของผู๎น า ในการสํงเสริมองค์ความรู๎ของชุมชน 
คือ คุณสามารถ สะกวี โดยใช๎กระบวนการท างานสร๎างความสัมพันธ์กับคนในชุมชน เพ่ือเรียนรู๎ซึ่งกันและกัน 
คุณสามารถได๎มีโอกาสพูดคุยกับคนในชุมชนในประเด็นตําง ๆ เชํน การออมทรัพย์ของคนในชุมชน สภาพ
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ความเป็นอยูํของคนในชุมชนที่ยากจน ความมั่นคงและความยั่งยืนของครอบครัวและชุมชน และการไมํได๎รับ
โอกาสในทางการเงินจากเงินกู๎ในระบบ ซึ่งกํอให๎เกิดปัญหาหนี้นอกระบบขึ้นมา 

จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันของคนในชุมชน ได๎มีการชักชวนให๎ญาติมาท ากลุํมออมทรัพย์ด๎วยกัน 
เมื่อเดือนมิถุนายน 2533 ซึ่งมีสมาชิกในการจัดตั้งกลุํมฯ เริ่มแรกจ านวน 33 คน เมื่อสมาชิกมีความมั่นใจใน
การด าเนนิงานของกลุํมออมทรัพย์ จึงได๎ชักน าเครือญาติให๎เข๎ารํวมกลุํมออมทรัพย์ ในปีตํอมามีสมาชิกทั้งหมด 
157 คน กลุํมออมทรัพย์ที่กํอตั้งในปีแรก (ปี 2533) คือต าบลบํอกุล หลังจากนั้นมีการกํอตั้งกลุํมออมทรัพย์ใน
พ้ืนที่อ่ืนอีกคือ ต าบลหัวเปลว (ปี 2534) บํออิฐ และปลายนา (ปี 2535) วัดเลียบ (ปี 2538) บ๎านฉาง และเกาะ
น้ ารํอง (ปี 2540) ตามล าดับ ปัจจุบันกลุํมออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุํมท างานรํวมกันเป็นเครือขําย มีจ านวนสมาชิก
รวมกันกวํา 6,000 คน มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันแล๎วเกือบ 100 ล๎านบาท 

กลุํมออมทรัพย์มีการเรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจกับคนในชุมชน ท าให๎การด าเนินกิจกรรมด๎านการ
ออมทรัพย์เป็นไปด๎วยดี ใช๎หลักบริหารจัดการและกฎระเบียบที่เข๎าใจได๎งําย โดยให๎สมาชิกมาฝากเงินออมทุก
วันที่ 5 ของทุกเดือน ออมเงินได๎สูงสุดคนละ 10 หุ๎น ๆ ละ 10 บาท หรือเดือนละไมํเกิน 100 บาทเทํากันทุก
คน หากสมาชิกรายใดไมํฝากเงินตามก าหนดจะต๎องเสียคําปรับครั้งละ 10 บาทตํอเดือน จากเงินฝากจ านวนนี้ 
กลุํมออมทรัพย์จะน าเงินไปปลํอยกู๎ แตํในระยะแรกประสบปัญหาวํา ชาวบ๎านไมํคํอยมากู๎เงิน เนื่องจากวิถีชีวิต
ของคนใต๎ที่สืบทอดกันมาในเรื่องของการปลอดหนี้ จึงท าให๎ต๎องขอร๎องให๎ครูหรือข๎าราชการในท๎องถิ่นมากู๎เงิน
กํอน เพ่ือให๎กิจการของกลุํมออมทรัพย์มีรายได๎จากดอกเบี้ยและเติบโตขึ้น ตํอมาคณะกรรมการของกลุํมฯ เริ่ม
กู๎เงินและตํอมาเริ่มมีสมาชิกกลุํมกู๎เงินตามมาเรื่อย ๆ จนกระท่ังปัจจุบันนี้สมาชิกกลุํมมีความเชื่อมั่นในกลุํมออม
ทรัพย์ของตนเองมากขึ้น  

นอกจากการสํงเสริมให๎มีกลุํมออมทรัพย์ในชุมชนแล๎ว ยังมีการค านึงถึงความมั่นคงทางอาหาร และคน
ในชุมชนจ าเป็นที่จะต๎องมีฐานเศรษฐกิจและรายได๎ที่จะสามารถน ามาหมุนเวียนและสร๎างความมั่นคงได๎ จึงมี
การสํงเสริมให๎มีธุรกิจเกิดข้ึนในกลุํมออมทรัพย์ (โดยเฉพาะในกลุํมสตรี) และมีการพัฒนาธุรกิจชุมชน “ครัวใบ

 โหนด” ขึ้น โดยตํอยอดจากกลุํมออมทรัพย์ตาลโตนด ซึ่งเป็นกลุํมออมทรัพย์ 1 ใน 7 กลุํม
3.1.1 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 
กลุํมออมทรัพย์มีคณะกรรมการจ านวน 9 คน (แผนภาพที่ 3.1) มาจากการเลือกตั้งจากสมาชิกผู๎ถือ

หุ๎น กรรมการมีวาระด ารงต าแหนํงคราวละ 3 ปี เมื่อหมดวาระก็จะท าหน๎าที่เป็นที่ปรึกษาของกลุํม โดย
คณะกรรมการจะท างานรํวมกันอยํางใกล๎ชิด มีการสรุปผลการท างานเป็นรายสัปดาห์ มีการฝึกอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพและทักษะของผู๎น าสตรีในด๎านตําง ๆ ทั้งในด๎านบัญชี การบริหารจัดการ และการตลาด มีการ
หมุนเวียนหน๎าที่กันทุกเดือน เพ่ือให๎คณะกรรมการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่หลากหลายและยังเป็นการปูองกัน
การทุจริตไปด๎วยในตัว นอกจากนั้นยังมีคณะที่ปรึกษา ท าหน๎าที่ให๎ค าปรึกษาแกํกลุํมตําง ๆ หากมีปัญหา
ภายในกลุํม จะเป็นผู๎ไกลํเกลี่ยประนีประนอมให๎กิจกรรมของกลุํมสามารถด า เนินไปได๎ด๎วยดีทั้งทางด๎านการ
ออมทรัพย์และธุรกิจของกลุํม 
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แผนภาพท่ี 3.1: โครงสร้างคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 

 
3.1.2 ระบบการกู้เงิน  

  การก๎ูเงิน แบํงเป็นประเภทตําง ๆ ดังนี้ 
1. กู๎ปกติ คือ การกู๎จากเงินสัจจะออมทรัพย์ โดยใช๎บัญชีเงินสัจจะออมทรัพย์ในการค้ าประกันการกู๎

เงิน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 ตํอเดือน 
2. กู๎โดยใช๎หลักทรัพย์ค้ าประกัน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 ตํอเดือน 
3. กู๎พิเศษ เชํน การก๎ูเพ่ือไปท าเกษตรอินทรีย์ การก๎ูไปซื้อที่ดิน อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน 
4. ส าหรับคนรุํนใหมํที่อยากประกอบอาชีพ ต๎องน าเสนอโครงการมายังกลุํมฯ เพ่ือพิจารณา อัตรา

ดอกเบี้ยร๎อยละ 1 ตํอเดือน 
3.1.3 การจัดสรรผลประโยชน์  
ผลประโยชน์ที่ได๎จะมีการจัดสรรคืนแกํสมาชิก โดยแบํงสัดสํวนเพื่อประโยชน์สูงสุดของชุมชน ดังนี้  

1. เงินปันผลส าหรับสมาชิก ร๎อยละ 50 
2. เงินทุนส าหรับพัฒนาธุรกิจชุมชน ร๎อยละ 20 มี 3 แผนงานคือ 1. แปรรูปงา เป็นขนมงาขาว งาด า ซึ่งมี
วัตถุประสงค์ในการชํวยเหลือผู๎หญิงให๎มีงานท า สร๎างโอกาสในการตลาด คือ ตลาดอินทรีย์ ขณะนี้ธุรกิจแปรรูป
งาไมํมีการผลิตเนื่องจากปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต๎ 2. ตลาดเขียว มีวัตถุประสงค์ให๎ชาวบ๎านในกลุํมออม
ทรัพย์และชุมชนผลิตพืชผักท่ีปลอดภัยออกมาขาย และทางครัวใบโหนดรับผลผลิตและน ามาแปรรูปขายให๎กับ
ผู๎บริโภคอีกตํอ 3. ครัวใบโหนด มีวัตถุประสงค์เพ่ือสํงเสริมชุมชนท าโครงการความหลากหลายทางด๎านอาหาร 
ท าอาหารสูตรพ้ืนบ๎าน สร๎างรายได๎ให๎กับผู๎น า และสร๎างอาหารพ้ืนบ๎านเล็ก ๆ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และรักษา
วัฒนธรรมของชุมชนตํอไป 
3. กองทุนสวัสดิการชุมชน ร๎อยละ 10 เชํน เงินทุนด๎านสุขภาพส าหรับสมาชิก กองทุนการศึกษาส าหรับ
เยาวชน เงินยังชีพส าหรับผู๎สูงอายุและเด็กกํอนปฐมวัย และกองทุนฌาปนกิจ เป็นต๎น 
4. กองทุนส าหรับการพัฒนากลุํมและฝึกอบรม ร๎อยละ 5 เพ่ือพัฒนาบุคลากร ดูงาน และอบรม 

ประธาน 

ที่ปรึกษา 

รอง/เหรัญญิก 

ฝ่ายเงินกู้  (3 คน) ฝ่ายฌาปณกิจ (3คน) 
ฝ่ายสจัจะ (3คน) 

รอง/เลขา 
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5. กองทุนเพ่ือสังคม ร๎อยละ 5 เพ่ือชํวยเหลือผู๎ประสบเหตุตําง ๆ ในคาบสมุทรสทิงพระ เชํน สึนามิ กิจกรรม
คํายเยาวชน งานวันเด็ก หรือชํวยเครือขํายใหมํ ๆ ที่ก าลังเปิดพ้ืนที่ออมทรัพย์ ยืมเงินไมํคิดดอกเบี้ยส าหรับ
ปลูกและสร๎างอาหารปลอดภัยและท่ีดิน 
6. กองทุนที่ดิน ร้อยละ 10 วัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก เช่น สมาชิกขายจ านองที่ดิน โดยกลุ่มออม
ทรัพย์จะซื้อที่ดินเป็นของกลุ่มและให้สมาชิกผ่อนต่อจนกว่าจะผ่อนหมด จึงจะโอนโฉนดให้เจ้าของ ซื้อ
ที่ดินให้กับสมาชิกอยู่ (ที่ดินของสมาชิกแต่เอามาขายให้กับกลุ่ม) ถ้ามีเงินจะมาไถ่ถอนคืน รับย้ายหนี้ให้
สมาชิกที่มีปัญหา 
 

แผนภาพที่ 3.2: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุ่มออมทรัพย์ครัวใบโหนด 
 

 
 
อยํางไรก็ตาม เงินกองทุนนี้จะเพ่ิมขึ้นตามการเติบโตของกลุํมออมทรัพย์และธุรกิจชุมชน เพ่ือสํงเสริม

กิจกรรมตําง ๆ เชํน การก๎ูยืมแบบปลอดดอกเบี้ย เป็นต๎น 
คนภายนอกอาจจะมองวําดอกเบี้ยเงินกู๎ของกลุํมฯ คํอนข๎างสูง แตํสมาชิกในกลุํมออมทรัพย์ครัวใบ

โหนดเข๎าใจตรงกันวํา ทางกลุํมน าเอาเงินท่ีได๎จากผลก าไรและคําปรับไปท ากิจกรรมพัฒนาเพ่ือเพ่ิมรายได๎ให๎กับ
คนในชุมชน เชํน การพัฒนาธุรกิจในชุมชน นอกจากนั้นสิ่งที่ส าคัญที่สุดของการด าเนินงานของกลุํมออมทรัพย์ 
คือ การจัดสวัสดิการชุมชน ในลักษณะของการชํวยเหลือกันตั้งแตํครรภ์มารดาจนถึงเชิงตะกอน นั่นคือ มีการ
จัดสวัสดิการให๎ครอบครัวสมาชิกตั้งแตํเกิดจนตาย ทารกแรกเกิดจะได๎เป็นสมาชิกกลุํมและมีเงินขวัญถุงให๎ราย
ละ 3,000 บาท มีกิจกรรมให๎กับผู๎สูงอายุในแตํละปี มีฌาปณกิจศพให๎กับสมาชิก และที่ส าคัญที่สุดคือ การช่วย
ไถ่ถอนที่ดินของเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินและต้องการรักษาที่ดินท ากินไว้ 

กลุํมออม
ทรัพย์ 

50% ปันผล
คืนสมาชิก 

20% พัฒนา
ธุรกิจชุมชน 

10% 
สวัสดิการ

ชุมชน 

5% พัฒนา
สังคม 

10% 
กองทุนที่ดิน 

5% พัฒนา
กลุํมและ
ฝึกอบรม 
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ปัจจุบัน กลุํมออมทรัพย์ทั้ง 7 กลุํมท างานรํวมกันเป็นเครือขําย มีจ านวนสมาชิกรวมกันกวํา 6,000 
คน มีเงินหมุนเวียนและทรัพย์สินรวมกันเกือบ 100 ล๎านบาท อีกทั้ง การบริหารงานท าโดยผู๎หญิงในชุมชน ท า
ให๎ปัญหาความเหลื่อมล้ าทางเพศที่เป็นปัญหาเชิงโครงสร๎างในชุมชนลดลงอยํางเห็นได๎ชัด ผู๎หญิงสามารถ
ท างานในชุมชนได๎อยํางมีความสุข มีบทบาทส าคัญในการพัฒนาชุมชน มีความเชื่อมั่น ภาคภูมิใจในตนเอง และ
ได๎รับการยอมรับจากครอบครัวและชุมชนมากขึ้น 

ด๎วยความโดดเดํนในเรื่องของกลุํมออมทรัพย์ จึงได๎มีการพัฒนากองทุนที่ดินของกลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดขึ้น ผู๎น ากลุํมออมทรัพย์มีวิสัยทัศน์โดยมีความเห็นวํา การมีกองทุนที่ดินจะเป็นการรักษาที่ดิน ไว๎ ไมํให๎
ที่ดินหลุดมือไปสูํนายทุนภายนอกพ้ืนที่ และเป็นการชํวยเหลือสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ให๎มีที่ดินท ากินและ
สามารถอยูํได๎อยํางมีความม่ันคงด๎านที่อยูํอาศัย และความหลากหลายทางชีวภาพ  

3.1.4 กรณีตัวอย่างจากสมาชิกกลุ่ม 
 งานวิจัยนี้ได๎สัมภาษณ์สมาชิกกลุํมจ านวน 20 ราย ซึ่งได๎รับความชํวยเหลือจากกลุํมออมทรัพย์ 
ดังตํอไปนี้ 
 กรณีที่ 1 กรณีตัวอยํางที่นับวําเป็นความส าเร็จของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนดคือ นางแก๎ว (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มเป็นสมาชิกของกลุํมออมทรัพย์ฯ เมี่อปี 2538 ฝากเงินเดือนละ 
50 -100 บาท และทั้งครอบครัวเป็นสมาชิกของกลุํมออมทรัพย์ฯ นางแก๎วมีปัญหาเรื่องการเป็นหนี้สิน โดยกู๎
เงินมาจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นจ านวนเงิน 30 ,000 บาท เพ่ือมา
ประกอบอาชีพรับเหมากํอสร๎าง แตํประสบภาวะเศรษฐกิจไมํดี ท าให๎งานที่ท าอยูํเกิดรายได๎ ไมํพอคําใช๎จําย ใน
ปี 2542  จึงได๎ขอยืมโฉนดที่ดินของบิดา มาจ านองกับกลุํมออมทรัพย์ฯ แล๎วเอาเงินไปช าระหนี้ที่ ธ.ก.ส. และ
เงินที่เหลือเอาไปท าทุนตํอ ในระยะแรกของการท างานแทบไมํมีเงินมาช าระเงินต๎นและดอกเบี้ย สํงเงินได๎เดือน
ละ 200-300 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ตํอมาไมํมีเงินก็ท าให๎นางแก๎วต๎องออกไปหางานท านอกพ้ืนที่ และเริ่มเก็บเงิน
ที่จะช าระหนี้ที่ดินได๎ จนกระทั่ง เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2562 ที่ผํานมาได๎ขอไถํถอนที่ดินคืนจากกลุํมฯ เป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น 203,500 บาท ซึ่งที่ผํานมานางแก๎วไมํได๎มีการสํงเงินต๎นและดอกเบี้ย แตํหลังจากที่นางแก๎ว
ได๎ไปท างานตํางจังหวัดกับสามี จึงพยายามเก็บเงินและมาไถํถอนที่ดิน นางแก๎วมีความเห็นวํา หากตนเองและ
สามีน าเอาที่ดินไปจ านองกับธนาคารหรือนายหน๎า ปุานนี้คงจะไมํสามารถไถํถอนที่ดินได๎เหมือนกับที่ฝาก
จ านองอยูํที่กลุํมฯ นี้ ระยะเวลาที่น าเอาที่ดินมาจ านองตั้งแตํปี 2542 จนถึงขณะนี้ ปี 2562 รวมเวลา 20 ปี แตํ
กลุํมฯ ก็ยังไมํมีการยึดที่ดิน อีกทั้งยังลดคําใช๎จํายให๎กับนางแก๎วและครอบครัวอีก ทางครอบครัวของนางแก๎ว
รู๎สึกขอบคุณกลุํมออมทรัพย์ฯ เป็นอยํางมาก ถึงแม๎วํานางแก๎วจะไปท างานตํางถิ่นแตํก็จะฝากออมทรัพย์กับ
กลุํมตํอไป 

กรณีท่ี 2 นาง ก. (นามสมมติ) เริ่มเป็นสมาชิก เมื่อปี 2556 ฝากเงิน 100 บาทตํอเดือน เป็นแมํครัวอยูํ
ที่ครัวใบโหนด มีรายได๎ประมาณเดือนละ 9,000 บาท สามีของนาง ก. ขับรถสํงน้ ามัน มีรายได๎เดือนละ
ประมาณ 10,000 บาท นาง ก. ต๎องน าที่ดินมาจ านองกับกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด เนื่องจากการเป็นผู๎ค้ า
ประกันรถคนที่หนึ่งให๎กับคนที่รู๎จักกัน และโดนบังคับคดี ถูกกองบังคับคดียึดบ๎านขายทอดตลาด 10 กวําปี 
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จากวงเงินกู๎ 50,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท จึงได๎มีการพูดคุยกับที่ปรึกษาของกลุํมออมทรัพย์ฯ ขอให๎
ทางกลุํมซื้อบ๎านไว๎ และผํอนช าระกับกลุํมในแตํละเดือน สมาชิกรายนี้ผํอนเงินให๎กับกลุํมออมทรัพย์ฯ เดือนละ 
2,000 บาท พร๎อมดอกเบี้ย ร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ในขณะนี้ผํอนมาได๎ 2 ปี หากเดือนไหนไมํสามารถสํงเงิน
ผํอนได๎ ก็จะช าระเฉพาะดอกเบี้ย ปัจจุบันผํอนไปแล๎วจ านวนหนึ่ง คงเหลือเงิน 200,000 บาท   

ข๎อดีของกลุํมออมทรัพย์ฯ ก็คือ ถ๎าไมํมีกลุํมออมทรัพย์ฯ สมาชิกรายนี้ก็จะไมํมีบ๎านอยูํอาศัย 
นอกจากนั้นทางกลุํมฯ ยังให๎โอกาสในการได๎งานท าและให๎โอกาสในการผํอนบ๎านคืน รวมถึงให๎ค าปรึกษาในทุก
เรื่อง 

กรณีที่ 3 นาง ข. (นามสมมติ) อายุ 47 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ปี 2549 ฝากเงินเดือนละ 
100 บาท เป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ด๎วย มีรายได๎ 10,000 บาทตํอเดือน การที่นาง ข. เป็นหนี้ 
เนื่องจาก การกู๎เงินมาใช๎ในการซํอมแซมบ๎าน เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท ทางกลุํมฯ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ท าสัญญาในการผํอนช าระ 10 ปี โดยผํอนเดือนละ 3,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย กลุํม
ออมทรัพย์ฯ ท าให๎ นาง ข. ได๎รับโอกาสในการซํอมแซมบ๎าน เพราะหากเก็บสะสมเงินเองก็ไมํสามารถที่จะเก็บ
ได๎เพียงพอที่จะซํอมแซมบ๎าน กลุํมออมทรัพย์ฯ จึงเป็นการเปิดโอกาสให๎คนจนสามารถกู๎เงินได๎และทุกคน
สามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน มกีารชํวยเหลือซึ่งกันและกัน 

กรณีท่ี 4 นาง ค. (นามสมมติ) อายุ 70 ปี เริ่มเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2547 ฝาก
เงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ฯ มีรายได๎จากเบี้ยผู๎สูงอายุ อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจ าหมูํบ๎าน (อสม.) และลูกสํงมาให๎ เดือนละ 5,000 บาท (ไมํแนํนอน) นาง ค. มีปัญหาเรื่อง
ที่ดิน เนื่องจากได๎น าที่ดินไปจ านองกับสหกรณ์ด๎วยวงเงิน 400,000 บาท เมื่อถึงระยะเวลาในการช าระคืน ก็ไมํ
สามารถที่จะช าระคืนได๎ จึงน าเรื่องมาปรึกษากับกลุํมออมทรัพย์ฯ ให๎ไถํถอนที่ดินมาไว๎ที่กลุํมฯ และท าสัญญา
เงินกู ๎ดอกเบี้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน โดยนาง ค. ผํอนช าระทุกเดือน ๆ ละ 1,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย และได๎
ช าระหนี้ทั้งหมดเป็นที่เรียบร๎อยแล๎ว เมื่อปี 2560 และเมื่อ ปี 2561 ได๎มีการกู๎เงินอีกครั้ง เพ่ือเป็นคําใช๎จํายใน
ครัวเรือน ข๎อดีของการมีกลุํมฯ คือ สมาชิกรู๎สึกเป็นเจ๎าของกลุํมฯ มีความมั่นใจในกลุํมฯ และกลุํมฯ สามารถ
ชํวยสมาชิกได๎จริง   

กรณีที่ 5 นาง ง. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเป็นสมาชิก ปี 2533 -2534 โดยการชักชวนของคุณ
สามารถ สะกวี ฝากเงินออมทรัพย์ฯ ครั้งแรก 30 บาทตํอเดือน กู๎เงินจากกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรก 1,000 
บาท ดอกเบี้ยร๎อยละ 3 ตํอเดือน การช าระเงินกู๎ ใช๎ระบบลดต๎นลดดอก มีรายได๎จากการขายขนมไทยพ้ืนบ๎าน 
มีปัญหาในเรื่องของที่ดิน เนื่องจากลูกมีหนี้สิน จะกู๎ยืมเงินจากผู๎อ่ืน ก็ไมํมีใครให๎กู๎ จึงได๎น าที่นา 2 งานกวําไป
จ านองที่ธนาคาร แตํก็ยังไมํพอใช๎หนี้ จึงต๎องน าเอาที่สวนอีกจ านวน 2 ไรํไปจ านองด๎วย หลังจากนั้น จึงได๎มา
ปรึกษากับกลุํมฯ ทางกลุํมฯ จึงให๎เงินไปไถํถอนที่จากธนาคารมากํอนเป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท ในขณะนี้
ยังไมํได๎ผํอนช าระเงินให๎กับกลุํมฯ แตํอยํางใด   

กรณีท่ี 6 นาง จ. (นามสมมติ) อายุ 67 ปี เริ่มฝากเงินครั้งแรกกับกลุํมฯ เมื่อปี 2534 ซึ่งถือเป็นคนรุํน
ที่ 2 ที่มีความเชื่อม่ันในกลุํมออมทรัพย์ฯ โดยฝากเงินขั้นต่ าหุ๎นละ 10 บาท เป็นจ านวน 10 หุ๎น โดยการชักน า
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ของแกนน าทํานหนึ่ง (ลุงเปื้อน) มีรายได๎จากการท าสวนมะมํวงพิมเสนเบา ปีละ 50,000 – 60,000 บาท ได๎รับ
เงินสวัสดิการจากรัฐทั้งเบี้ยผู๎สูงอายุ เงินอาสาสมัครสาธารณสุข และบัตรสวัสดิการคนจน นอกจากนั้นมีรายได๎
จากการปลูกผักอีกเล็กน๎อย ปัญหาหนี้สินที่มีเกิดจากการที่ลูกชายได๎ขายฝากที่ดิน 2 ไรํ (ใช๎ในการท าสวน
มะมํวง) กับนายทุน เป็นเงินจ านวน 460,000 บาท และไมํทราบวํานายทุนคิดดอกเบี้ยเดือนละเทํา ไร 
นอกจากนั้นสามียังเอาที่ดินผืนเดียวกันนั้นไปขายฝากอีกทอด จนกระทั่งมีคนจะมายึดที่ดิน นาง จ. ถึงได๎ทราบ 
และให๎น๎องสะใภ๎มาพูดคุยกับทางกลุํมฯ เพ่ือแก๎ปัญหา ซึ่งในขณะนั้นทางกลุํมออมทรัพย์ฯ ยังไมํมีกองทุน
เกี่ยวกับที่ดิน จึงท าให๎คณะกรรมการได๎ปรึกษาหารือกันถึง 15 ครั้ง และมีการอนุมัติให๎การชํวยเหลือในกรณีนี้ 
นาง จ. จึงเป็นสมาชิกคนแรกของกลุํมฯ ที่ได๎รับการชํวยเหลือธุรกรรมด๎านที่ดิน ซึ่งการผํอนช าระหนี้มีเงื่อนไข
วํานาง จ. จะต๎องโอนที่ดินมาเป็นของกลุํมฯ กํอน และคณะกรรมการจะมีการสลักชื่อเอาไว๎ที่หลังโฉนด ซึ่งมี
การสลักชื่อหลายคน โดยนาง จ. ยินดีที่จะโอนโฉนดให๎เป็นของกลุํมฯ และท าการผํอนช าระ 15 ปี โดยทาง
กลุํมคิดดอกเบี้ยร๎อยละ 0.25 ตํอเดือน ปัจจุบันนี้นาง จ. ได๎ช าระหนี้ทุกเดือน และยังเหลืออีก 303,000 บาท 
ซึ่งจํายเดือนละ 2,000-3,000 บาท การได๎เข๎าเป็นสมาชิกของกลุํมฯ ของนาง จ. ท าให๎นาง จ. และครอบครัว 
ได๎รับโอกาสในการได๎ท่ีดินกลับคืนมาเป็นของตนเอง รวมทั้งยังได๎รับสวัสดิการตําง ๆ จากกลุํมฯ อีกด๎วย 

กรณีท่ี 7 นาง ฉ. (นามสมมติ) อายุ 58 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เมื่อปี 2540 โดยฝากเงินครั้งแรก
จ านวน 10 หุ๎น จากการชักน าของญาติ เนื่องจาก นาง ฉ. อยูํพ้ืนที่อ่ืน แตํได๎มาประกอบอาชีพที่สิงหนคร โดย
การเย็บเสื้อขาย ให๎เชําชุด ในขณะนั้นมีการเลือกตั้งคณะกรรมการของกลุํมบํอกุล นาง ฉ. ได๎รับเลือกเข๎าเป็น
คณะกรรมการด๎วย เป็นคณะกรรมการได๎ 3 ปี หลังจากนั้นเป็นที่ปรึกษาของกลุํมฯ นาง ฉ. ต๎องการชํวยเหลือ
เพ่ือนและหลานซึ่งก าลังศึกษาเลําเรียน จึงน าที่ดินมาขายฝากกับกลุํมฯ เป็นจ านวนเงิน 1 ล๎านบาท ท าสัญญา 
10 ปี ผํอนช าระคืนเดือนละ 10,000 บาท ปัจจุบันนี้เหลือหนี้ที่ต๎องช าระอีก 800,000 บาท ซึ่งทางนาง ฉ. 
สามารถที่จะช าระเงินคืนเงินได๎เนื่องจากมีรายได๎ที่แนํนอนคือ การท าร๎านตัดเสื้อ รายได๎เฉลี่ยวันละ 1,000 
บาท และมีน๎องสาวที่มีรายได๎จากการขายส๎มต าและหลานสํงเงินมาให๎ใช๎ 

กรณีที่ 8 นาง ช. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี มีรายได๎จากการท าสวนมะมํวง 2.2 ไรํประมาณ 60,000 -
70,000 บาทตํอปี และรับจ๎างเลี้ยงวัวชนเดือนละ 4,000 บาท มีความจ า เป็นต๎องใช๎เงินในการท ากิจการด๎าน
การเกษตร ได๎ขอให๎คนอ่ืนเอาที่ดินของตนเองไปจ านองที่ธนาคารให๎ เป็นจ านวนเงิน 400,000 บาท ตํอมาหา
รายได๎ไมํทันที่จะสํงเงินต๎นและดอกเบี้ย จึงท าให๎ นาง ช. และครอบครัวต๎องหันหน๎ามาพ่ึงกลุํมออมทรัพย์ฯ 
เพ่ือจะน าที่ดินออกจากธนาคารมาจ านองไว๎กับกลุํมฯ ทางกลุํมฯ จึงด าเนินการย๎ายหนี้ให๎ โดยนาง ช. ท า
สัญญาในการผํอนช าระเดือนละ 4,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ซึ่งบางเดือนนาง ช. 
ก็สามารถสํงเงินได๎ บางเดือนก็ไมํสามารถสํงเงินให๎กับกลุํมฯ ได๎  ซึ่งถ๎าเป็นธนาคาร คงจะมีการฟูองร๎องกันและ
มีการยึดที่ดินไปแล๎วก็ได๎ จึงท าให๎ นาง ช. มีความมั่นใจในกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนดมาก นอกจากนั้นยังมี
การชํวยเหลือทั้งด๎านสวัสดิการตั้งแตํเกิดจนถึงตายให๎กับสมาชิกทุกคนด๎วย 

กรณีท่ี 9 นาย ซ. (นามสมมติ) อายุ 54 ปี เข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เมื่อปี 2533 โดยการชักชวนของแกน
น ากลุํม (ลุงเปื้อน) และสมาชิกในครอบครัวเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ ทั้ง 4 คนคือ ตนเอง ภรรยา พํอตา และแมํ
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ยาย นาย ซ. มีอาชีพในการช าแหลํะหมูขายในตลาด ได๎ก าไรวันละ 1,500 บาท ด๎วยมีความจ าเป็นที่จะต๎องซื้อ
บ๎านและทางเข๎าบ๎าน จึงได๎ไปปรึกษากับกลุํมฯ และขอกู๎เงิน โดยน าเอาที่ดินของตนเองไปขายฝากกับกลุํมฯ 
เป็นจ านวนเงิน 800,000 บาท แตํน าเงินออกมาเพียง 500,000 บาทเทํานั้น โดยมีการผํอนช าระเงินต๎นเดือน
ละ 7,000 บาท สํวนดอกเบี้ยตํางหาก แตํตํอมาไมํนานภรรยาได๎เสียชีวิต ท าให๎นาย ซ. ต๎องหยุดสํงเงินกํอน 
ปัจจุบันนี้ผํอนช าระจนเหลือหนี้จ านวน 27,000 บาท ซึ่งนาย ซ. ให๎ความเห็นวํา งานของกลุํมฯ เป็นการ
ชํวยเหลือเกษตรกรได๎รวดเร็วกวําหนํวยงานอ่ืน เกิดความเป็นเจ๎าของกลุํมฯ และกลุํมฯ มีสวัสดิการให๎ตั้งแตํ
เกิดจนถึงตาย ท าให๎นาย ซ. ได๎ให๎ลูกสาวเข๎ารับเลือกไปเป็นคณะท างานให๎กับกลุํมฯ เพ่ือจะได๎ชํ วยเหลือ
ชาวบ๎านคนอ่ืน ๆ ตํอไป 

กรณีที่ 10 นาง ฌ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข๎ามาเป็นสมาชิกลุํมฯ เมื่อปี 2533 เดิมฝากเงินครั้ง
ละ 50 บาท ตํอมาฝากเพ่ิมข้ึนเป็น 100 บาท ครอบครัวมีความเชื่อม่ันกับกลุํมออมทรัพย์ฯ มาก จึงเป็นสมาชิก
กันทั้งหมด (5-6 คน) โดยการชักชวนของคุณสามารถที่ท าให๎ครอบครัวมีความมั่นใจ นอกจากนั้นนาง ฌ. ยังได๎
มีโอกาสมาท างานที่กลุํมฯ โดยเป็นแมํครัวให๎กับกลุํมฯ ท าให๎มีรายได๎วันละ 200-300 บาท สาเหตุของการเป็น
หนี้คือ พ่ีชายไปก๎ูเงิน แตํด๎วยหลักทรัพย์ไมํพอจึงมาขอใช๎ที่ดินของตนเองไปชํวยค้ าประกัน ตํอมาพ่ีชายเสียชีวิต 
และลูกหลานก็ไมํมีใครจะชํวยเหลือหรืออยากจะได๎ที่ดินคืน ท าให๎นาง ฌ. ต๎องไปปรึกษากับกลุํมฯ ให๎ชํวย
แก๎ปัญหาให๎ เนื่องจากนาง ฌ. ก าลังจะเสียที่ดินของพ่ีชายและของตนที่ไปค้ าประกันไว๎ ทางกลุํมฯ จึงได๎
ด าเนินการให๎ความชํวยเหลือโดยไปไถํถอนที่ดินให๎ เป็นจ านวนเงิน 250,000 บาท และท าสัญญาผํอนทั้งต๎น
และดอกเบี้ยเดือนละ 500 บาท  

ทางกลุํมฯ นอกจากจะชํวยในเรื่องของการย๎ายหนี้ และชํวยเหลือเรื่องของที่ดินท ากินจะถูกยึดจาก
ธนาคารหรือนายทุนแล๎ว ทางกลุํมฯ ก็ยังชํวยเหลือในเรื่องของการน าเอาที่ดินมาค้ าประกันเงินกู๎ภายในกลุํมอีก
ด๎วยดังเชํน กรณีดังตํอไปนี้ 

กรณีท่ี 11 นาง ญ. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2541 ฝากเงิน 1 
หุ๎นละ 10 บาทตํอเดือน ด๎วยความยากจนและไมํคํอยมีรายได๎จากการประกอบอาชีพที่แนํนอน รวมทั้งญาติมี
ปัญหาสุขภาพ จึงได๎น าเอาที่ดินไปขายฝากกับกลุํมฯ เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท และท าสัญญาในการผํอน
ช าระเดือนละ 2,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ตํอมาน๎องชายได๎น าที่ดิน จ านวน 2 ไรํ ไปจ านองที่กลุํมฯ อีก เป็น
จ านวนเงิน 500,000 บาท ถึงแม๎วําทางครอบครัวไมํมีเงินที่จะช าระคืน ทางกลุํมฯ ก็ยังชํวยเหลือ โดยไมํยึด
ที่ดิน นาง ญ. จะพยายามที่จะคืนเงินเพ่ือไถํถอนที่ดินคืนตํอไป 

กรณีที่ 12 นาง ฎ. (นามสมมติ) อายุ 37 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เริ่มแรกเมื่อปี 2556 
โดยฝากเงินเดือนละ 100 บาท และเป็นคณะกรรมการรับเงินสัจจะ นอกจากนั้นในครอบครัวยังมีคนสมัครเป็น
สมาชิกอีก 2 คน นาง ฎ. มีรายได๎จากการท างานรายวัน ๆ ละ 320 บาท ในสํวนที่เป็นปัญหาเรื่องหนี้สินคือ 
การซํอมบ๎าน นาง ฎ. เคยเอาที่ดินไปจ านองที่สหกรณ์ เป็นจ านวนเงิน 270,000 บาท และตํอมาไมํมีเงินข าระ
หนี้ ท าให๎สหกรณ์จะยึดที่ดิน จึงได๎น าเรื่องมาปรึกษากับกลุํมฯ และขอให๎กลุํมฯ ชํวย กลุํมฯ จึงไปไถํถอนที่ดิน
จากสหกรณ์ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 380,000 บาท ด๎วยเหตุนี้ท าให๎นาง ฎ. ต๎องไปท างานโรงงาน เพ่ือที่จะสามารถ
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ช าระหนี้ให๎กับกลุํมออมทรัพย์ฯ โดยมีการผํอนช าระเดือนละ 3,000 บาท พร๎อมดอกเบี้ย 500 บาท ขณะนี้
ยังคงเหลือเงินกู๎คําซํอมบ๎านอีก 104,000 บาท ซึ่ง นาง ฎ. เห็นวํา การมีกลุํมฯ ท าให๎ตนเองสามารถลืมตาอ๎า
ปากได๎ พร๎อมทั้งสามารถผํอนช าระเอาที่ดินกลับมาเป็นของตนเองได๎ในไมํช๎า พร๎อมทั้งได๎รับสวัสดิการตั้งแตํ
เกิดจนถึงตาย 

กรณีท่ี 13 นาง ฏ. (นามสมมติ) อายุ 69 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมตั้งแตํปี 2537 ฝากเงิน 10 หุ๎นทุก
เดือน มีรายได๎จากการที่ลูกสํงมาให๎เดือนละ 8,000 บาท มีบัญหาการเงินจากการลงทุนในการท าน้ าตาลแวํน 
และสํงลูกเรียน 3 คน ท าให๎หมุนเงินไมํทัน เลยต๎องกู๎เงินจาก ธ.ก.ส. ครั้งแรกประมาณ 4,000 – 5,000 บาท 
ซึ่งลูกได๎ช าระหนี้ให๎หมดแล๎ว แตํตํอมาเมื่อปี 2558 ลูกมีปัญหาเลยน าเอาโฉนดที่ดินมาจ านองไว๎ที่กลุํมฯ เป็น
เงิน 50,000 บาทและท าสัญญาผํอนช าระในแตํละเดือนและผํอนมาเรื่อย ๆ ตอนนี้เหลือ 30,000 บาท ในกรณี
ของนาง ฏ. ไมํได๎โอนโฉนดให๎กับกลุํม แตํน าเอามาค้ าประกันเงินกู๎ไว๎ นาง ฏ. มีความเห็นวํา ข๎อดีของกลุํมออม
ทรัพย์ฯ คือ การที่ไมํต๎องยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีดอกเบี้ยสูงมาก และกลุํมฯ ยังสามารถสร๎างสวัสดิการให๎กับ
สมาชิกตั้งแตํเกิดจนถึงตายได๎อีกด๎วย 

กรณีท่ี 14 นาง ฐ. (นามสมมติ) อายุ 62 ปี ฝากเงินกับกลุํมฯ เดือนละ 100 บาท มีรายได๎จากการท า
น้ าตาลผึ้ง และจับจีบผ๎าคลุมโต๏ะจีน รายได๎วันละ 200-300 บาท นอกจากนั้นก็ท าน้ าตาลโตนดขาย ปัญหาที่
ต๎องเอาที่ดินไปจ านองที่กลุํมฯ คือ รายได๎ไมํพอคําใช๎จํายและตนท างานหาเงินคนเดียวเลี้ยงครอบครัว เลย
น าเอาบ๎านไปค้ าประกันเงินก๎ู เพ่ือมาใช๎จํายในครอบครัวและสํงลูกเรียน   

กรณีท่ี 15 นาง ฑ. (นามสมมติ) อายุ 63 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ครั้งแรกเมื่อปี 2535 
- 2536 ฝากเงินเดือนละ 50 บาท และเพ่ิมจนถึง 100 บาท มาจนถึงปัจจุบัน นาง ฑ. มีอาชีพท าสวน ท านา ซึ่ง
มีรายได๎ประมาณปีละ 30,000 บาท นอกจากนี้ยังได๎รับจ๎างงานทั่วไปและมีรายได๎จากลูกสํงมาให๎เดือนละ 
4,000-5,000 บาท แตํก็ไมํเป็นประจ าทุกเดือน เนื่องจากนาง ฑ. ต๎องการจะมีที่ดินเป็นของตนเองในการท ามา
หากิน จึงได๎ขอกู๎เงินจากทางกลุํมฯ และให๎ทางกลุํมฯ ชํวยในเรื่องของการช าระเงินให๎กํอน แล๎วตนเองก็ท า
สัญญาเพื่อเชําซื้อกับกลุํมฯ อีกตํอหนึ่ง   

กรณีท่ี 16 นาง ฒ. (นามสมมติ) อายุ 50 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2534 โดยคุณ
สามารถเป็นผู๎ชักชวนให๎เข๎ากลุํม ฝากเงินเดือนละ 100 บาท ด๎วยปัญหาเศรษฐกิจ จึงท าให๎ตนเองต๎องน าเอา
ที่ดินมาจ านองกับกลุํมฯ เป็นจ านวนเงิน 300,000 บาท และน าเงินมาลงทุนและให๎น๎องชาย ปัจจุบันผํอนสํง
เดือนละ 6,000 บาทพร๎อมดอกเบี้ย ปัจจุบันสํงเงินจนเหลือ 120,000 บาท นาง ฒ. มีความเห็นวํา กลุํมฯ เป็น
แหลํงเงินทุนของชุมชนที่สามารถชํวยเหลือชาวบ๎านได๎อยํางแท๎จริง 

กรณีที่ 17 นาง ณ. (นามสมมติ) อายุ 56 ปี เริ่มเข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมฯ ตั้งแตํปี 2535 เคยเป็น
สมาชิกกลุํมในหมูํบ๎าน แตํกลุํมฯ ก็ล๎มไปกํอน เพราะมีปัญหาเรื่องการจัดการ และเห็นวําที่ครัวใบโหนดมีการตั้ง
กลุํมฯ จึงมาสมัครเป็นสมาชิก สํวนสามีเริ่มมาเป็นสมาชิกกลุํมฯ ในปี 2559 ครั้งแรกที่นาง ณ. น าโฉนดที่ดินมา
ฝากไว๎ที่กลุํมฯ เพ่ือกู๎เงินไปจัดงานบวชให๎กับลูกชายเป็นจ านวนเงิน 25,000 บาท ซึ่งเงินฝากในขณะนั้นที่
สามารถกู๎ได๎มีประมาณ 4,000-5,000 บาท ซึ่งไมํพอในการจัดงานบวช จึงน าโฉนดที่ดินมาเป็นหลักประกันค้ า
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เงินกู๎ เมื่อผํอนเงินกู๎ก๎อนนั้นหมด ก็กู๎ยืมอีก เพ่ือน าไปลงทุนค๎าขาย (ขายผัก) กับลูกชาย มีรายได๎ประมาณเดือน
ละ 10,000 บาท และรายได๎จากการขายวัวปีละ 15,000-20,000 บาท และแตํละเดือนลูก ๆ จะชํวยในการซื้อ
ข๎าวของเครื่องใช๎ประเภท สบูํ ยาสีฟัน ผงซักฟอก ยาสระผม ฯลฯ มาให๎ แตํไมํได๎ให๎เป็นเงิน ทุกเดือน นาง ณ. 
จะฝากเงินกับกลุํมออมทรัพย์ฯ เดือนละ 200 บาท (2 คน นาง ณ. และสามี) ฝากเงินสั จจะ เดือนละ 100 
บาทและฝากเงินฌาปนกิจของสามี เดือนละ 100-120 บาท นาง ณ. มีความเห็นวํา ข๎อดีของการเป็นสมาชิก
กลุํมฯ คือ สามารถก๎ูยืมเงินได๎โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ าคือ ร๎อยละ 2 ตํอเดือน ซี่งสามารถผํอนจํายได๎ โดยมี
มากก็จํายมากมีน๎อยก็จํายน๎อย 

กรณีที่ 18 นาง ด. (นามสมมติ) อายุ 60 ปี เข๎ามาเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ในปี 2534 เมื่อได๎รับ
การชักชวนครั้งแรก ได๎ตอบปฏิเสธเพราะไมํเข๎าใจและยังไมํเชื่อใจ ไมํเข๎าใจวําเงินที่น าไปฝากเอาไปเก็บไว๎ที่ไหน 
และมีการบริหารจัดการอยํางไร เมื่อเป็นสมาชิกเริ่มแรกฝากเงินเดือนละ 30 บาท และเข๎ารํวมเป็นสมาชิกทั้ง
ครอบครัว 5 คน พอสิ้นปีก็ได๎รับเงินปันผล ท าให๎มีความเชื่อมั่นในการฝากเงินกับกลุํมฯ มากขึ้น โดยเพ่ิมเป็น
เดือนละ 100 บาทตํอคน (5 คน รวม 500 บาท) นาง ด. น าที่ดินมาจ านองเพ่ือกู๎เงินเป็นจ านวน 200,000 
บาท เพื่อให๎ลูกชายท าไรํนาสวนผสมแบบเกษตรอินทรีย์ และกลุํมฯ ก็สนับสนุนเรื่องการท าเกษตรอินทรีย์และ
ซื้อพืชพันธุ์ และคิดดอกเบื้ยร๎อยละ 0.50 ตํอเดือน ปัจจุบันลูกชายรับหน๎าที่ผํอนช าระหนี้ โดยตนเองก็เป็นคน
ค้ าประกันให๎ นาง ด. มีความเห็นวํา ข๎อดีของการมีกลุํมออมทรัพย์ฯ คือ มีสิทธิกู๎เงินอัตราดอกเบี้ยต่ า สามารถ
กู๎มาท าการเกษตรแบบไรํนาสวนผสมหรือซื้อพืชพันธุ์ด๎วยอัตราดอกเบี้ยเพียงร๎อยละ 0.50 ตํอเดือนเทํานั้น ทาง
กลุํมฯ สนับสนุนให๎คนที่มีการศึกษาไมํสูง (เชํน จบป.4) ได๎เข๎ามาเรียนรู๎การท างานกับกลุํมฯ ด๎วย มีการพาไปดู
งานและน ามาปรับใช๎ในการพัฒนางานของกลุํมฯ ได๎ กลุํมฯ มีประโยชน์กับสมาชิกทุกคน มีทั้งสวัสดิการ
รักษาพยาบาล เป็นสวัสดิการตั้งแตํครรภ์มารดาสูํเชิงตระกอนอยํางแท๎จริง  

กรณีที่ 19 นาง ต. (นามสมมติ) อายุ 76 ปี เข๎าเป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ ในชํวงปี 2539 - 2540  
เพราะเห็นวําอยูํใกล๎บ๎าน และรู๎จักคุ๎นเคยกัน โดยครอบครัวเริ่มฝากเงินกับกลุํมฯ 2 คน (นาง ต. และบิดา) คน
ละ 100 บาท (รวม 200 บาท) เมื่อบิดาเสียชีวิตก็ยกเงินฝากให๎กับลูกเขยและลูกสาวรับชํวงในการฝากตํอไป 
ปัจจุบัน นาง ต. ไมํได๎ประกอบอาชีพอะไรเป็นหลัก ท าสวนผักบ๎างเล็ก ๆ น๎อย ๆ รายได๎สํวนใหญํมาจากลูก ๆ 
ที่ให๎ไว๎ใช๎จํายในแตํละเดือน สาเหตุที่เอาที่ดินมาจ านองกับกลุํมฯ เพราะลูกต๎องการซื้อรถเพ่ือไว๎ใช๎ในการรับจ๎าง
กรีดยาง จึงจ าเป็นต๎องกู๎ยืมเงินจ านวน 100,000 บาท เพ่ือใช๎ดาว์นรถ และลูกก็รับผิดชอบในการผํอนช าระหนี้
ก๎อนนี้ ปัจจุบันมีหนี้คงเหลือกับกลุํมฯ ประมาณ 50,000 บาท ข๎อดีของการมีกลุํมฯ คือ ได๎ฝากเงินและมีเงิน
เหลือเก็บบ๎าง และสามารถฝากเงินจ านวนน๎อย ๆ ได๎ 

  กรณีท่ี 20 นางสาว ถ. (นามสมมติ) อายุ 53 ปี เริ่มเข๎าเป็นสมาชิกกลุํมฯ เพราะน๎องชาย ในชํวงที่ยัง
เป็นวัยรุํนได๎เอาชื่อมาลงเป็นสมาชิกกลุํมฯ ไว๎ให๎ และฝากเงินให๎กับทุกคนในครอบครัวทุกเดือน คนละ 50 บาท 
(เป็นเงิน 250 บาท รวม 5 คน) เมื่อน๎องชายไปเรียนตํอก็เลยต๎องเป็นคนฝากเงินตํอและเพ่ิมเป็นคนละ 100 
บาทตํอเดือน ปัจจุบันทุกคนในครอบครัวเป็นสมาชิกกับกลุํมฯ รวม 10 คน รวมเป็นเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 
1,000 บาท และทุกครั้งที่มีการประชุมก็จะเข๎ารํวมฟังด๎วยเสมอ จนได๎เสนอชื่อและเป็นคณะกรรมการของกลุํม
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ออมทรัพย์บํอกุล สาเหตุที่กู๎เงินกับกลุํมออมทรัพย์บํอกุล เพ่ือใช๎เป็นเงินหมุนเวียนจ านวน 20,000 – 50,000 
บาท เมื่อช าระหนี้หมดก็ก๎ูใหมํอีก โดยช าระคืนเงินกู๎ (เงินต๎นและดอกเบื้ย) เดือนละ 2,000 บาท นางสาว ถ. มี
รายได๎จากร๎านขายของช าและท าขนมขาย เดือนละ 10,000 บาท ข๎อดีของการมีกลุํมออมทรัพย์ฯ คือ เวลามี
เรื่องฉุกเฉินก็สามารถก๎ูเงินได๎งํายและได๎ทันที มีเงินสะสมที่เก็บเอาไว๎ โดยแยกสํวนกันระหวํางเงินฝากกับเงินที่
กู๎ยืม และในกลุํมออมทรัพย์ฯ ก็ยังมีเงินสวัสดิการหลายประเภท 

จากกรณีศึกษาตัวอยํางข๎างต๎นจะเห็นได๎วํา กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด สามารถชํวยรักษาที่ดินให๎กับ
สมาชิกได๎เป็นจ านวนมาก ซึ่งเป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุํมฯ ที่จัดสรรผลประโยชน์ของกลุํมออมทรัพย์ สํวน
หนึ่งไว๎เป็นกองทุนที่ดิน เพ่ือซื้อที่ดินไว๎กับกลุํมไมํให๎ที่ดินหลุดมือไปให๎นายทุนภายนอก และท าให๎สมาชิกกลุํม
ออมทรัพย์ มีที่ดินท ากินและมีที่อยูํอาศัยอยํางมั่นคง เครือขํายกลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนดสามารถชํวยเหลือ
ชาวบ๎านได๎ ในเรื่องของการเข๎าถึงที่ดินท ากินและอยูํอาศัย การไถํถอนที่ดินไมํให๎ที่ดินหลุดมือ เพ่ือด ารงรักษา
ทีด่ินและวิถีชีวิตให๎กับคนในชุมชน   
 
3.2 ธนาคารที่ดินชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 

กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ตั้งอยูํที่ ต าบลคู๎ยายหมี อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัด
ฉะเชิงเทรา บ๎านยางแดง เป็นหมูํบ๎านหนึ่งในพ้ืนที่ของต าบลคู๎ยายหมี ที่มีความส าคัญในด๎านการพัฒนากลุํม
ออมทรัพย์สัจจะของตนเองขึ้นมา จากการพูดคุยแลกเปลี่ยนในกลุํมผู๎น า พบวํา แตํเดิมพ้ืนที่ของชุมชนบ๎านยาง
แดงเป็นชุมชนดั้งเดิม ซึ่งอยูํอาศัยสืบทอดกันมาตั้งแตํบรรพบุรุษ พ้ืนฐานของชุมชนเป็นพ่ีน๎อง เครือญาติกัน มี
การพ่ึงพาอาศัยกันในเรื่องการท าการเกษตรและการท ามาหากิน ถ๎อยทีถ๎อยอาศัย สภาพพ้ืนที่แตํเดิมกํอนมี
การบุกเบิกพ้ืนที่ท ากินนั้น มีลักษณะเป็นปุามากํอน แตํด๎วยการสัมปทานปุาไม๎ของรัฐบาลไทย ท าให๎พ้ืนที่ปุา
เริ่มเสื่อมโทรม จึงกํอให๎เกิดการอพยพย๎ายถิ่นฐาน โดยเฉพาะชาวบ๎านทางภาคอีสานที่ย๎ายเข๎ ามาอาศัยอยูํ 
กํอให๎เกิดเป็นชุมชนและวัฒนธรรมที่ผสมผสานกันระหวํางคนพ้ืนที่เดิมและคนพ้ืนที่ใหมํ แตํยังคงยึดสายอพยพ
ที่เป็นเครือญาติเดียวกัน  
 ปัญหาในการด ารงชีวิตของเกษตรกรเป็นเรื่องส าคัญ การย๎ายถิ่นที่อยูํท าให๎เกิดปัญหาที่ท ากินไมํเพียงพอ 
จึงมีการบุกรุกพ้ืนที่ปาุเสื่อมโทรมเป็นที่ท ากิน เมื่อมีประชากรมากขึ้น รายได๎และคําใช๎จํายในชุมชนจึงเป็นปัญหา 
ในเขตพ้ืนที่ของบ๎านยางแดง เกิดปัญหาความยากจนในพ้ืนที่ และเด็กนักเรียนไมํมีอาหารกลางวันรับประทาน
อยํางเพียงพอ 
 การแก๎ไขปัญหาของภาครัฐที่ได๎เข๎ามาสํงเสริมในพ้ืนที่คือ การสํงเสริมสนับสนุนให๎เกษตรกรหันมาปลูก
พืชเศรษฐกิจที่สามารถเป็นอาชีพหลัก เพ่ือสร๎างรายได๎ให๎กับครอบครัว เชํน มันส าปะหลัง อ๎อย ข๎าว ยาง 
ข๎าวโพด ซึ่งการปลูกพืชเหลํานี้ต๎องอาศัยพ้ืนที่ขนาดใหญํ จึงท าให๎มีการบุกรุกแผ๎วถางพ้ืนที่ปุาเสื่อมโทรมมาเป็น
พ้ืนที่เพ่ือท าการเกษตร นอกจากนั้น ยังมีนโยบายของภาครัฐที่เข๎ามาหนุนเสริมการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ด๎วยการ
ปลํอยสินเชื่อในการท าการเกษตร โดยมีนโยบายวําชาวบ๎านที่จะมีสิทธิกู๎เงินต๎องปลูกมันส าปะหลังเทํานั้น 
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นอกจากนั้น มีการสํงเสริมการท ากลุํมออมทรัพย์ กลุํมเกษตรกร สร๎างอาชีพเสริมให๎กับแมํบ๎านเกษตรกรด๎วยการ
ท าการแปรรูปสินค๎าเกษตร ฯลฯ  

ผลจากกระบวนการพัฒนาที่ได๎รับการสํงเสริมจากภาครัฐ ท าให๎เกิดปัญหาที่ตามมาคือ ชาวบ๎านไมํมี
ความรู๎สึกในการเป็นเจ๎าของกลุํมตําง ๆ ที่รัฐสํงเสริม ระบบการบริหารจัดการภายในไมํมีความโปรํงใส มีการใช๎
ความเป็นพวกพ๎อง และผู๎มีบุญคุณในการหาผลประโยชน์จากกลุํม ชาวบ๎านที่ยากจนสํวนใหญํ มักจะไมํได๎กู๎เงิน 
หรือเข๎ามามีสํวนรํวมในการท างาน อาจกลําวได๎วํา เข๎าไมํถึงโอกาสนั่นเอง นอกจากนี้ยังท าให๎ชาวบ๎านเกิดปัญหา
หนี้สินจ านวนมากตามมา จึงมีการกู๎เงินจากกองทุนหนึ่ง เพ่ือไปใช๎คืนให๎แกํอีกกองทุนหนึ่ง หรือกู๎เงินจากกองทุน
ไปท ากิจกรรม แตํไมํได๎มีการสํงเงินคืน ท าให๎เกิดความล๎มเหลวในการท างานจากการสํงเสริมของภาครัฐ 

ในราวปี 2524 ได๎มีโครงการพัฒนาชุมชนแควระบม – สียัด โดยคุณเกษม เพชรนที เข๎ามาท าการศึกษา
ปัญหาและรํวมบุกเบิกการท างานพัฒนาในพ้ืนที่ โดยการท างานเป็นลักษณะของการสร๎างแนวความคิดให๎กับคน
ในชุมชน ท าการศึกษาความล๎มเหลวของกลุํมตําง ๆ ที่รัฐได๎เข๎ามาสํงเสริม ท าการวิเคราะห์ การสร๎างเวทีแหํงการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู๎ ระดมความคิด มีการแลกเปลี่ยนพูดคุยกับทุกหนํวยงาน มีการเสริมองค์ความรู๎ให๎กับชาวบ๎าน
ในเรื่องของการบริหารจัดการ การท าบัญชี การพัฒนาอาชีพ และการสร๎างรายได๎เสริม แตํสิ่งที่ส าคัญที่สุดคือ 
การสร๎างการเรียนรู๎ผํานกลไกด๎วยการท ากลุํมออมทรัพย์รํวมกัน วัตถุประสงค์ของกลุํมออมทรัพย์ก็คือ เพ่ือสร๎าง
ความเข๎มแข็งให๎กับกลุํม โดยผํานกระบวนการสร๎างความตํอเนื่องของเวทีแลกเปลี่ยน และการท ากิจกรรมใหมํ ๆ 
ในการสร๎างแนวความคิด ไมํวําจะเป็นกลุํมธนาคารข๎าว เพ่ือเป็นฐานอาหารให๎กับคนในชุมชน ชํวยลดภาวะการ
ขาดแคลนอาหาร การท าธนาคารควาย เพ่ือเป็นการชํวยเหลือในด๎านแรงงาน 

3.2.1 พัฒนาการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 จากสภาพความเป็นอยูํและโอกาสในการเรียนรู๎ กระบวนการท างานด๎านการพัฒนาโครงการพัฒนา
ชนบทแควระบม-สียัด กลุํมออมทรัพย์ที่ตั้งขึ้นครั้งแรกของพ้ืนที่ มาจากกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านยาง
แดง โดยจะมีเฉพาะผู๎ชายเทํานั้นที่เข๎ามาบริหารจัดการ กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎ านยางแดง เกิดขึ้น
เมื่อปี พ.ศ. 2529 จากกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู๎รํวมกันของคนในชุมชน กระบวนการเกิดกลุํม เริ่มจากการ
ที่ผู๎ชายได๎รับโอกาสในการเข๎ารํวมรับรู๎ข๎อมูลขําวสารในแนวคิดการพัฒนา โดยทางแมํบ๎านไมํได๎เข๎าไปรํวม
กระบวนการเหลํานั้นด๎วย แตํจะได๎รับการบอกเลําจากสามี เมื่อสามีเป็นผู๎รับความรู๎ แตํการท ากิจกรรมต๎องเป็น
แมํบ๎านที่อยูํที่บ๎านในการท ากิจกรรม จึงเกิดความไมํเข๎าใจกันในครอบครัว จึงได๎มีการพูดคุยกันในระดับ
ครอบครัวเพ่ือแก๎ไขปัญหาและทางออกรํวมกัน จนได๎มีนักพัฒนาหญิง คือ คุณนันทวัน หาญดี ได๎ลงพ้ืนที่และท า
ความเข๎าใจกับกลุํมและจัดกระบวนการเรียนรู๎ โดยการจัดให๎มีการไปศึกษาดูงานเรื่องกลุํมออมทรัพย์จาก
ภายนอกพ้ืนที่เป็นระยะ ๆ ประสบการณ์เหลํานี้ท าให๎กลุํมเกษตรกรแมํบ๎านได๎มีแนวคิดในการกํอตั้งกลุํมออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดงขึ้นมา การท างานของกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง สมัย
การพัฒนาในยุคแรก ๆ การพูดคุยในแนวคิดกํอนการตั้งกลุํมจะเกิดขึ้นหลังจากการกินข๎าวเย็นเสร็จ ตํอมาได๎
เปลี่ยนมาท ากิจกรรมทุกวันพระ ด๎วยเหตุผลที่วํา วันพระทุกคนจะหยุดงานในไรํ ในสวน เพ่ือมาวัด จึงเป็นเวลาที่
ผู๎หญิงได๎มีเวลาตอนบํายมาพูดคุยกัน หลังจากนั้น กิจกรรมมีมากขึ้น ไมํวําจะเป็นการสร๎างทักษะเพ่ือการสร๎าง
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รายได๎ในครอบครัว การเรียนรู๎ในเชิงนโยบายของรัฐที่มีผลกระทบตํอตนเองและชุมชน จึงท าให๎มีการก าหนดวันที่
แนํนอนในการมาพบปะกัน เมื่อเริ่มกํอตั้งกลุํมมีสมาชิกจ านวน 12 คน และมีแนวความคิดและวัตถุประสงค์การ
ท างานในทิศทางที่คล๎าย ๆ กันคือ 
 1. เพ่ือพิสูจน์ให๎ชาวบ๎านในพ้ืนที่โดยเฉพาะกลุํมออมทรัพย์ด๎วยกันที่เกิดขึ้นกํอนหน๎า แตํไมํประสบ
ผลส าเร็จในการบริหารจัดการ ได๎เห็นรูปแบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 2. ใช๎กิจกรรมกลุํมออมทรัพย์เป็นเวทีพบปะ พูดคุย แลกเปลี่ยนทางความคิดระหวํางสมาชิกด๎วยกัน 
 การออมเงินเป็นกิจกรรมที่รํวมใจกันของกลุํมแมํบ๎าน ตามแนวคิดที่วํา มีน๎อยออมน๎อย ท าให๎เป็นนิสัย 
และสร๎างวินัยให๎กับครอบครัว จึงท าให๎กลุํมเติบโตอยํางช๎า ๆ และมีความยั่งยืน 
 การขยายงานด๎านการพัฒนาในโครงการพัฒนาชนบทแควระบม-สียัด ยังได๎มีการขยายกิจกรรมกลุํมออม
ทรัพย์ไปยังพ้ืนที่รอบต าบลคู๎ยายหมี เกิดกลุํมออมทรัพย์อื่น ๆ ตามมาในชํวงเวลาที่ไลํเลี่ยกัน 
 ปี 2532 เป็นชํวงเวลาที่เครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก (ประเทศไทย) ได๎เข๎าไปรํวมในการท างานพัฒนา 
โดยให๎การสนับสนุนให๎เกิดกลุํมชาวบ๎านในพ้ืนที่ จึงได๎มีการขยายผลในการจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์เพ่ิมเติมขึ้นอีก
หลายพ้ืนที่ ซึ่งมีการพัฒนาให๎เกิดการเรียนรู๎รํวมกันจนเป็นเครือขําย จ านวน 11 กลุํมได๎แกํ กลุํมออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาบ๎านยางแดง (บริหารจัดการโดยกลุํมเกษตรกรผู๎ชาย) , กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง 
(บริหารจัดการโดยกลุํมเกษตรกรผู๎หญิง), กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านบางพะเนียง, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาบ๎านห๎วยกบ, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านห๎วยน้ าใส, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎าน
อํางทอง, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านหนองแสง, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านทํามํวง, กลุํมออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านปุาอีแทน, กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาบ๎านหนองคล๎า และกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการ
พัฒนาบ๎านสระไม๎แดง 
 นอกจากกลุํมออมทรัพย์จะสร๎างความเข๎มแข็งให๎กับชุมชนแล๎ว ยังเป็นการชํวยเหลือกันในเรื่องของการ
ลดภาระหนี้สินนอกระบบให๎กับสมาชิก การออมเงินรํวมกัน การกู๎ยืม และการชํวยเหลือกันในชุมชนเป็นเสมือน
สัญญาและข๎อผูกมัดของกลุํมในการพัฒนาไปด๎วยกัน 
 การพัฒนาในภาพรวมจะพบวํา มีความส าเร็จที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ที่วัดผลได๎จากการเติบโตของกลุํมออม
ทรพัย์ทั้ง 11 กลุํม ตัวชี้วัดคือ ยอดเงินออมของกลุํมที่มีจ านวนมากขึ้น และสามารถน าไปจัดสวัสดิการได๎ในหลาย
รูปแบบ   
 กลุํมที่ประสบผลส าเร็จและมีความชัดเจนที่เป็นรูปธรรมที่สุดคือ กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎าน
ยางแดง ในเรื่องการใช้เงินหมุนเวียนของกลุ่มออมทรัพย์ซื้อที่ดินของสมาชิกเข้ามาไว้ในกลุ่ม เพื่อป้องกันไม่ให้
ที่ดินหลุดมือไปสู่นายทุนภายนอก 

3.2.2 การบริหารจัดการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 โครงสร๎างการบริหารงานกลุํมประกอบด๎วย ประธาน 1 คน รองประธาน 1 คน เลขานุการ 1 คน 
เหรัญญิก 1 คน คณะกรรมการบริหาร 3 คน คณะกรรมการพิจารณาเงินกู๎ 3 คน คณะกรรมการการศึกษาและ
ประชาสัมพันธ์ 3 คน คณะกรรมการตรวจสอบ 3 คน (แผนภาพที่ 3.3) วาระการด ารงต าแหนํงคราวละ 2 ปี 



  34 

 
 

 
แผนภาพที่ 3.3: โครงสร๎างคณะกรรมการกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง 

 

 
 

แตํเดิมการบริหารจัดการเป็นเรื่องที่ยังไมํมีความยุํงยาก เนื่องจากเป็นการออมเงินอยํางเดียว สมาชิกจะ
ท าการฝากอยํางเดียว ไมํมีการก๎ู เนื่องจากการออมเป็นการสร๎างวินัยให๎กับสมาชิก เป็นกิจกรรมที่ท าให๎ครอบครัว
มีความเข๎าใจกัน การฝากเงินแตํเดิมเริ่มต๎นตั้งแตํ 2 บาท หรือ 5 บาท หรือแล๎วแตํก าลังของผู๎ฝากวํามีมากน๎อย
เพียงไร เมื่อเก็บเงินฝากได๎แตํละเดือนก็จะน าเอาไปฝากกับธนาคารกํอน 
 ตํอมาเมื่อมีเงินที่อยูํในธนาคารมากขึ้น จึงได๎มีการน าเอาเงินจากการออมของสมาชิกมาปลํอยกู๎ การ
ปลํอยกู๎ครั้งแรกเป็นการเฉลี่ยทุกข์ เฉลี่ยสุขรํวมกัน คือกู๎ได๎ 5,000 บาทตํอคน คิดดอกเบี้ยในอัตราร๎อยละ 2 ตํอปี 
เมื่อมีเงินก็สามารถน ามาช าระคืนได๎ 
 หลักการออมและการปลํอยก๎ูให๎กับสมาชิกในปัจจุบัน คือ 

1. ทุกปีสมาชิกกลุํมจะมีการตั้งเปูาหมายของการระดมเงินออมวํา ในปีนั้น ๆ กลุํมจะต๎องมีเงิน
หมุนเวียนจ านวนเทําไร โดยการวางแผนสํงเสริมให๎สมาชิกออมเป็นจ านวนเทําไรตํอเดือน 

2. สมาชิกทุกคนจะต๎องน าเงินมาออมอยํางน๎อยไมํต่ ากวําเดือนละ 50 บาท 
3. สมาชิกที่สามารถขอกู๎เงินจากกลุํมได๎ ต๎องมีอายุการฝากเงินไมํต่ ากวํา 3 ปื คิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู๎ 

ร๎อยละ 6 ตํอปี หรือร๎อยละ 0.5 ตํอเดือน 
 สํวนในเรื่องของกฎ กติกาในการฝาก กู๎ และช าระคืน เมื่อมีการประชุมใหญํประจ าปี จะมีการ
เปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
 นับจากการเริ่มกํอตั้งกลุํมจนถึงสิ้นปี 2561 มีสมาชิกกลุํมจ านวน 185 ครัวเรือน (ครัวเรือนละ 5 -8 คน 
ซึ่งมักจะเป็นสมาชิกทั้งครัวเรือน) มีเงินทุนหมุนเวียนภายในกลุํมออมทรัพย์ประมาณ 6 ล๎านบาท และมีการ
บริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน 3 รูปแบบ คือ 

1. การก๎ูแบบสามัญ เป็นการให๎สมาชิกกู๎ไปประกอบอาชีพ ผู๎ถือหุ๎นมีสิทธิในการกู๎ คิดดอกเบี้ยในอัตรา
ร๎อยละ 6 ตํอป ีโดยให๎กู๎ 3 เทําของเงินฝาก 

2. การก๎ูแบบพิเศษ เป็นการให๎สมาชิกกู๎ในกรณีท่ีมีความจ าเป็น เชํน การย๎ายหนี้ การซื้อที่ดิน การปลูก
บ๎าน (อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 6 ตํอปี) กู๎เพ่ือการลงทุนในด๎านอาชีพ (อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 8 ตํอปี) 
ในสํวนนี้ได๎มีการตั้งงบประมาณส าหรับแก๎ไขปัญหาเรื่องที่ดินท ากินของสมาชิก 

ประธาน 

รองประธาน เลขานกุาร เหรัญญิก 
กรรมการบริหาร  

3 คน 

กรรมการเงินกู้   

3 คน 

กรรมการการศกึษา 

 3 คน 

กรรมการตรวจสอบ 

 3 คน 
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3. ฝากประจ ากับธนาคาร (หากเงินเหลือจากที่สมาชิกขอกู๎แล๎ว)  
3.2.3 การจัดสรรผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์หรือผลก าไรจากการฝากออมทรัพย์และสะสมหุ๎น มีการจัดสรร (แผนภาพที่ 3.4) ดังนี้ 
1. ร๎อยละ 50 เป็นเงินปันผล ส าหรับเงินออมและเงินหุ๎น 
2. ร๎อยละ 20 เป็นคําสวัสดิการแกํสมาชิกกลุํม7 
3. ร๎อยละ 10 เป็นคําตอบแทนคณะกรรมการ 
4. ร๎อยละ 5 เป็นเงินสมทบกิจกรรมของกลุํม 
5. ร๎อยละ 5 เป็นเงินส ารองของกลุํม 
6. ร๎อยละ 5 เป็นเงินส าหรับงานศึกษาองค์ความรู๎ 
7. ร๎อยละ 5 เป็นเงินส าหรับการขยายงานกลุํม 

  
แผนภาพที่ 3.4: การจัดสรรผลประโยชน์ของกลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง 

 

 
 
  

                                                           
7 คําสวัสดิการร๎อยละ 20 น้ัน ได๎ครอบคลุมสวัสดิการตั้งแตํเกิด ชรา เจ็บปุวย และเสียชีวิต ดังนี้   

1. เกิด เปิดบัญชีให๎เด็กแรกเกิด 1,000 บาทตํอบัญชี พร๎อมคําสมุดฝาก 
2. ปุวย มีเงินส าหรับการเยี่ยมไข๎ 500 บาท และเบิกคํารักษาพยาบาลได๎ 1,500 บาท/ปี/คน 
3. ชรา มีของขวัญในเทศกาลตําง ๆ ได๎แกํ วันสงกรานต์ และวันข้ึนปีใหมํ 
4. ตาย เป็นเจ๎าภาพ 1 คืน พร๎อมกับพวงหรีด 1 อัน 

กลุํมออม
ทรัพย์ 

50% ปันผลคืน
สมาชิก 

10% 
คําตอบแทน

คณะกรรมการ 

20% 
สวัสดิการ

ชุมชน 

5% เงิน
สมทบ

กิจกรรมกลุํม 

5% เงิน
ส ารองของ

กลุํม 

5% เงินส าหรับ
งานศึกษาองค์

ความรู๎ 

5% เงินส าหรับ
การขยายงาน

กลุํม 
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3.2.4 กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดงกับการจัดการที่ดินชุมชน 
 การบริหารจัดการกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ที่กลําวมาข๎างต๎นนี้ได๎เป็นตัวอยํางให๎
กลุํมออมทรัพย์ทั้งเครือขําย 11 กลุํม ได๎มีการบริหารจัดการที่เหมือนกัน แตํประเด็นที่นําสนใจของกลุํมออม
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง คือ การบริหารจัดการเงินทุนของกลุํม โดยมีการน าเอาเงินทุนไปใช๎ในการ
แก๎ไขปัญหาที่ดินหลุดจ านองให๎กับสมาชิกในกลุํม ด๎วยสถานการณ์ของปัญหาที่ดิน ที่เกิดจากนโยบายของภาครัฐ 
ในเรื่องของการปลูกพืชเศรษฐกิจเพ่ือการสํงออก และสํงเสริมให๎เกิดโรงงานอุตสาหกรรมใหมํ ท าให๎มีนายทุนและ
ผู๎ที่มีก าลังทรัพย์เข๎ามากว๎านซื้อที่ดินในชุมชน และออกเงินกู๎นอกระบบให๎ชาวบ๎านเอาที่ดินมาจ านอง ซึ่งปัจจัย
เหลํานี้ท าให๎ชาวบ๎านติดกับดักของวงจรหนี้ โดยที่ตนเองยังขาดความตระหนักรู๎ เป็นเหตุให๎กลุํมออมทรัพย์เพ่ือ
การพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ได๎น าเอาเงินทุนที่มีอยูํ ไปแก๎ไขปัญหาที่ดินที่หลุดจ านองให๎กับสมาชิก 
 กรณีตัวอยํางของธนาคารที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง กรณีของนาง
เรณู (นามสมมติ) ในชํวงประมาณปี พ.ศ. 2552 เกิดปัญหาที่ดินจ านวน 3 ไรํที่จ านองไว๎กับธนาคาร จะหลุด
จ านอง จึงขอให๎ทางกลุํมออมทรัพย์ไปไถํถอนที่ดินจากธนาคารมาไว๎กับกลุํมฯ เป็นจ านวนเงิน 90 ,000 บาท 
(ราคาประเมินอยูํที่ไรํละ 30,000 บาท) นางเรณูได๎ผํอนช าระหนี้ให๎กับกลุํมฯ และไถํถอนที่ดินแปลงนี้ไปเรียบร๎อย
แล๎ว และยังผํอนช าระที่ดินอีก 1 แปลง จ านวน 5 ไรํ เป็นจ านวนเงิน 150,000 บาท นอกจากนั้นยังมีอีกหลาย
คนในกลุํมที่ได๎รับการชํวยเหลือจากการน าเอาเงินทุนมาใช๎แก๎ปัญหาในเรื่องของที่ดิน และการสร๎างบ๎าน  

กรณีของนาง ท. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี และนาย ธ. (นามสมมติ) อายุ 51 ปี มีอาชีพเกษตรกรทั้งคูํเริ่ม
เป็นสมาชิกกลุํมออมทรัพย์ฯ เมื่อปี 2529 ฝากเงินออมครั้งแรกเป็นเงินเดือนละ 10 บาท เนื่องด๎วยยังไมํมีรายได๎
ที่แนํนอน แตํเดิมนั้นท าการปลูกพืชเศรษฐกิจเป็นหลัก คือ มันส าปะหลัง ซึ่งมีรายได๎เป็นรายได๎รายปีเทํานั้น ทั้ง
สองคนได๎เรียนรู๎ในเรื่องของกลุํมออมทรัพย์ฯ และนาง ท. ได๎เข๎ามาเป็นคณะกรรมการของกลุํมออมทรัพย์ฯ ด๎วย 
จากการเปิดโอกาสให๎เกษตรกรได๎กู๎เงินหมุนเวียนไปท าการประกอบอาชีพ และชํวยเหลือในเรื่องของที่ดินและ
สินทรัพย์ตําง ๆ นาง ท. จึงขอกู๎เงินมาปรับปรุงซํอมแซมบ๎านเรือนของตน เป็นจ านวนเงิน 500,000  บาท โดยใช๎
สมุดออมทรัพย์ในการค้ าประกัน การช าระเงินคืน เป็นการช าระแบบสํงต๎นและสํงดอก โดยการลดต๎นลดดอก ท า
ให๎หนี้สินที่กู๎มาสามารถช าระได๎หมดเร็วกวําการกู๎เงินจากธนาคาร จึงนับวําเป็นการชํวยเหลือกสมาชิกในกลุํมฯ 
อยํางแท๎จริง นาง ท. มีความเห็นวํา การที่ได๎เข๎าใจวิสัยทัศน์ของกลุํมฯ และมีความเป็นเจ๎าของรํวมกัน ท าให๎กลุํม
ฯ มีความเข๎มแข็ง และสามารถเติบโตทั้งความคิดและสินทรัพย์ไปพร๎อมกันโดยงําย จะเห็นได๎จากสมาชิกในกลุํม
จะไมํมีใครเป็นหนี้กองทุนหมูํบ๎าน และธนาคารเลย นอกเหนือจากกลุํมออมทรัพย์ฯ ของตนเอง 

กรณีของนาง น. และนาย บ. (นามสมมติ) มีอาชีพท าไรํ ท านาและค๎าขาย เป็นสมาชิกของกลุํมออม
ทรัพย์ฯ ตั้งแตํเริ่มต๎น มีการฝากเงินตั้งแตํต๎น ประมาณ 5-10 บาท และตํอมาก็เพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เนื่องจากมีความ
เดือนร๎อนในที่อยูํอาศัย ตนมีที่ดินท ากิน แตํไมํมีบ๎านอยูํอาศัย จึงท าให๎มาขอกู๎เงินเพื่อไปสร๎างบ๎านของตนเอง เป็น
จ านวนเงิน 320,000 บาท โดยการน าเอาที่ดินของตนเองมาค้ าประกันกับกลุํมฯ เพื่อน าเงินมาสร๎างบ๎าน โดยผํอน
ช าระเป็นรายเดือน แบบลดต๎น ลดดอก ท าให๎สามารถผํอนช าระได๎ด๎วยรายได๎ของตนเอง โดยไมํต๎องยืมเงินคนอ่ืน
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มาเพ่ือช าระหนี้ นาง น. มีความเห็นวํา กลุํมฯ ให๎โอกาสตนเองในการสร๎างบ๎านเพ่ืออยูํอาศัย และที่ส าคัญกลุํม
สามารถชํวยเหลือสมาชิกได๎ทุกด๎าน ตนเองมีความม่ันใจในกลุํมออมทรัพย์แมํบ๎านยางแดงเป็นอยํางมาก  
 แนวคิดของกลุํมในเรื่องการจัดการที่ดินของสมาชิก คือ การปูองกันไมํให๎ที่ดินของชาวบ๎านในชุมชนหลุด
จ านอง และตกไปเป็นของบุคคลภายนอกชุมชน ซึ่งบุคคลเหลํานี้อาจจะน าที่ดินในชุมชนไปท าโรงงานหรือสร๎าง
ผลเสียทั้งในด๎านทรัพยากร และสังคมตํอชุมชนได๎ ด๎วยความพร๎อมใจ พร๎อมเพรียง มีความรํวมมือกัน เข๎าใจใน
หลักของการออมทรัพย์ ท าให๎กลุํมเกิดความเข๎มแข็งและอยูํได๎อยํางยั่งยืน  
 กลุํมออมทรัพย์กับการจัดการที่ดิน เป็นกิจกรรมส าคัญของกลุํมชาวบ๎าน เพ่ือเป็นการ พิสูจน์ถึงความ
เข๎มแข็ง ความเชื่อมั่นและความเชื่อใจกันได๎เป็นอยํางดี นอกจากนั้นยังเห็นถึงการพัฒนาของสมาชิกและ
ครอบครัวในด๎านความมีวินัยในการออมและการสํงคืนเงินกู๎ และการเป็นเจ๎าของกลุํมออมทรัพย์ 
 นอกจากนี้การด าเนินการกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาฯ ยังกํอให๎เกิดการเป็นเครือขํายที่มีการบริหาร
จัดการออมทรัพย์กลางขึ้นมา ใน 11 กลุํม โดยมีวัตถุประสงค์หลัก 2 ประการคือ 
 1. หนุนเสริมความรู๎ให๎กับกลุํมออมทรัพย์ที่เป็นสมาชิกในเครือขําย 
 2. ชํวยเหลือและสนับสนุนเงินทุนให๎กับสมาชิกส าหรับการประกอบอาชีพ การจัดการที่ดินในระดับ
เครือขําย 

3.2.5 ผลที่ได้รับจากการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการพัฒนาแม่บ้านยางแดง 
 การจัดตั้งกลุํมออมทรัพย์ฯ เกิดผลลัพธ์ใน 2 ระดับ คือ 

1. ในระดับครอบครัว 
  - ท าให๎ครอบครัวเกิดความเข๎าใจกัน 
  - สร๎างระเบียบวินัยให๎คนในครอบครัวเรื่องของการออม 
  - มีเงินออมในครอบครัว และสามารถก๎ูยืมไปประกอบอาชีพได๎ 
  - ได๎มีการซื้อท่ีดินเพิ่ม 

2. ในระดับชุมชน 
  - ได๎ความเชื่อใจ เชื่อมั่น เห็นประโยชน์รํวมกันของคนในชุมชน 
  - มีความเห็นอกเห็นใจกัน เกิดความสามัคคี 
  - เกิดการมีสํวนรํวมในการแก๎ไขปัญหา และฟันฝุาอุปสรรค์รํวมกัน 
  - มีระบบบัญชีที่เข๎าใจงําย  
  - ท าให๎ที่ดินยังเป็นของคนในชุมชน 
  - สามารถแก๎ปัญหาที่ดินในระดับชุมชนของตนเองได๎ โดยไมํต๎องรับความชํวยเหลือจากผู๎อื่น 
 จากการด าเนินงานของกลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง ท าให๎ทราบวํากระบวนการ
กิจกรรมกลุํมออมทรัพย์ สามารถน ามาแก๎ไขปัญหาที่ดินในระดับชุมชนได๎ในระดับหนึ่ง ซึ่งเป็นนโยบายของกลุํมที่
จะจัดการปัญหาด๎านที่ดิน คือ ท าให๎ชาวบ๎านได๎มีที่ดินท ากินเป็นของตนเอง แก๎ปัญหาที่ดินหลุดจ านอง ปูองกัน
การเข๎ามาซื้อที่ดินของนายทุนภายนอกชุมชน ข๎อเสนอหนึ่งของกลุํมออมทรัพย์ฯ เกี่ยวกับการจัดการที่ดิน คือ รัฐ
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ควรเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านมีสํวนรํวมในการจัดการกลุํมที่ดินรํวมกับภาครัฐ เพ่ือให๎เกิดโมเดลใหมํ ๆ ที่สามารถ
ชํวยเหลือเกษตรกรที่มีปัญหาที่ดินท ากิน 
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บทที่ 4 
แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและบทสรุป 

 
 ในบทนี้จะกลําวถึง สาเหตุของการกํอหนี้ของชาวบ๎าน ซึ่งเป็นเหตุให๎ต๎องน าที่ดินไปจ านอง และอาจมี
ผลในการท าให๎ที่ดินหลุดมือ ประโยชน์ของการมีธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน ซึ่งในกลุํมตัวอยํางเป็น
สํวนหนึ่งของการด าเนินงานภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ภายในชุมชน แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชน และ
บทสรุปของการศึกษาธนาคารที่ดินชุมชนจากกรณีตัวอยํางที่ประสบความส าเร็จ 
 
4.1 สาเหตุในการก่อหนี้ของชาวบ้านกับการจ านองท่ีดิน 

จากการศึกษากลุํมตัวอยํางสมาชิกของ “กลุํมออมทรัพย์ครัวใบโหนด” และ “กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการ
พัฒนาแมํบ๎านยางแดง” พบวํา การที่ชาวบ๎านต๎องน าที่ดินไปจ านองกับธนาคาร สหกรณ์ หรือกลุํมออมทรัพย์ 
ซึ่งในหลายตัวอยํางต๎องมาขอความชํวยเหลือจากกลุํมออมทรัพย์ให๎ชํวยไถํถอนที่ดินของตนจากสถาบันการเงิน 
มาจ านองกับกลุํมออมทรัพย์แทน เนื่องจากไมํสามารถช าระเงินคืนได๎ เพ่ือไมํให๎สูญเสียกรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้น
อยํางถาวร สามารถสรุปสาเหตุในการน าที่ดินไปจ านองได๎ดังนี้   
1. คนในครอบครัว เชํน ลูก สามี น าที่ดินไปขายฝาก 
2. น าที่ดินไปค้ าประกันการกู๎เงินจากสถาบันการเงินให๎ผู๎อื่น    
3. ชํวยเหลือผู๎ อ่ืน เชํน ลูก เพ่ือน ญาติ เนื่องจากปัญหาตําง ๆ เชํน ลูกมีหนี้สิน ลูกต๎องการซื้อรถเพ่ือมา
ประกอบอาชีพ ญาติมีปัญหาสุขภาพ  
4. กู๎เงินเพื่อซื้อบ๎าน/ปลูกบ๎าน/ซํอมบ๎าน     
5. กู๎เงินเพื่อเป็นคําใช๎จํายในครัวเรือน เนื่องจากมีปัญหาทางเศรษฐกิจ มีรายได๎ไมํพอคําใช๎จําย    
6. สํงลูกหลานเรียนหนังสือ 
7. ต๎องการจะมีท่ีดินเป็นของตนเองในการท ามาหากิน 
8. ต๎องการใช๎เงินเพ่ือท ากิจการด๎านการเกษตร ท าไรํนาสวนผสม เกษตรอินทรีย์ การลงทุนท าธุรกิจหรือท า
การค๎า      
9. ต๎องการใช๎เงินเพ่ือจัดงานพิธีตําง ๆ เชํน งานบวช 
 
4.2 ประโยชน์ของธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน     
 การมีกลุํมออมทรัพย์ตําง ๆ และธนาคารที่ดินชุมชน/กองทุนที่ดินชุมชน ภายในกลุํมออมทรัพย์มี
ประโยชน์ ดังนี้ 
1. การมีธนาคารที่ดินชุมชนสามารถให๎ความชํวยเหลือแกํชาวบ๎านได๎ โดยเฉพาะในกรณีที่ที่ดินจะโดนยึด 
เนื่องจากชาวบ๎านไมํสามารถผํอนช าระกับธนาคาร/สหกรณ์/นายทุนเงินกู๎ได๎ โดยการย๎ายหนี้มาไว๎ที่ธนาคาร
ที่ดินชุมชน ภายใต๎กลุํมออมทรัพย์ 
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2. ที่ดนิ/บ๎านยังไมํหลุดมือจากชาวบ๎าน แม๎วําจะไมํสามารถผํอนช าระหนี้กับกลุํมฯ ได๎สม่ าเสมอ 
3. เปิดโอกาสให๎คนจนสามารถกู๎เงินได๎และทุกคนสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินทุน กลุํมฯ จึงเป็นแหลํงเงินทุนของ
ชุมชนที่สามารถชํวยเหลือชาวบ๎านได๎อยํางแท๎จริง และรวดเร็วกวําหนํวยงานอ่ืน เวลาที่ชาวบ๎านต๎องการใช๎เงิน
ในกรณีฉุกเฉินสามารถกู๎เงินได๎งํายและทันที 
4. การมีกลุํมออมทรัพย์/ธนาคารที่ดินชุมชน เป็นการเปิดโอกาสให๎ชาวบ๎านได๎มีที่ดิน/บ๎านเป็นของตนเอง 
5. สามารถน าที่ดินมาค้ าประกันเงินกู๎ภายในกลุํมฯ ได๎ เพ่ือน าเงินมาลงทุน เป็นคําใช๎จํายในครอบครัว ฯลฯ  
6. สามารถกู๎ยืมเงินได๎โดยเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ า ซี่งสามารถผํอนจํายได๎ โดยมีมากก็ช าระมาก มีน๎อยก็ช าระ
น๎อย โดยไมํต๎องไปยืมเงินนอกระบบ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูง 
7. การมีกลุํมฯ ท าให๎สมาชิกได๎ฝากเงิน โดยสามารถฝากเงินจ านวนน๎อย ๆ ได๎ ท าให๎มีเงินออม แยกสํวนกับ
เงินกู ๎
8. การช าระคืนเงินก๎ูแบบลดต๎น ลดดอก ท าให๎สามารถช าระหนี้ได๎เร็ว 
9. ท าให๎ชาวบ๎านเติบโตทั้งด๎านความคิดและสินทรัพย์ไปพร๎อมกัน 
10. เมื่อชาวบ๎านเข๎าใจในวิสัยทัศน์ของกลุํมฯ มีความเป็นเจ๎าของกลุํม ฯ รํวมกันและมีความมั่นใจในกลุํมฯ ท าให๎
กลุํมฯ มีความเข๎มแข็ง และสามารถให๎ค าปรึกษาและความชํวยเหลือสมาชิกในกลุํมได๎ เกิดการชํวยเหลือซึ่งกัน
และกัน  
11. การเป็นสมาชิกกลุํมฯ ท าให๎ได๎รับสวัสดิการในด๎านตําง ๆ ซึ่งสามารถออกแบบการจัดสวัสดิการได๎
ครอบคลุมตั้งแตํเกิดจนตาย 
 
4.3 แนวทางการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

งานศึกษานี้พบวํา แนวทางในการพัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนที่สามารถเกิดเป็นรูปธรรมขึ้นได๎ สามารถ

พัฒนามาจากกลุํมออมทรัพย์ในระดับชุมชน เนื่องจากธนาคารที่ดินชุมชนจ าเป็นต๎องมีเงินทุนในระดับหนึ่ง จึง

จะสามารถใช๎เป็นทุนในการให๎กู๎แกํสมาชิกในการซื้อ/เชําซื้อ หรือการให๎กู๎โดยน าที่ดินมาค้ าประกันในกรณีที่

ชาวบ๎านมีความจ าเป็นต๎องใช๎เงินในกรณีตําง ๆ เพ่ือให๎ชาวบ๎านได๎มีโอกาสมีที่ดิน/บ๎านเป็นของตนเอง ได๎รับ

ความชํวยเหลือในกรณีจ าเป็นตําง ๆ และปูองกันไมํให๎กรรมสิทธิ์ในที่ดินตกไปเป็นของสถาบันการเงินหรือ

นายทุนนอกพ้ืนที่ แหลํงเงินทุนในระดับชุมชนที่จะสามารถน ามาเป็นเงินทุนให๎กับธนาคารที่ดินชุมชนได๎ ก็คือ

การออมทรัพย์ของคนในชุมชน และผลประโยชน์ที่ได๎รับจากด าเนินงานของกลุํมออมทรัพย์ แนวทางในการ

พัฒนาธนาคารที่ดินชุมชนพอสรุปได๎ดังนี้  

1. การพัฒนาให๎เกิดกลุํมออมทรัพย์ที่มีความมั่นคง และเห็นความส าคัญของการมีธนาคารที่ดินชุมชน 

เพ่ือเป็นทางออกให๎กับชาวบ๎านที่มีปัญหาเกี่ยวกับที่ดิน 

2. ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งในการท าให๎เกิดการรวมกลุํมกันและท าให๎กลุํมประสบความส าเร็จ ก็คือการ

มีผู๎น า/กลุํมผู๎กํอการจ านวนหนึ่ง ค๎นหาเปูาหมายและมีแนวทางของกลุํมที่ชัดเจน 
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3. ให๎ความส าคัญกับการพัฒนากลุํมที่มีสมาชิกกลุํมเป็นศูนย์กลางและมีสํวนรํวมในกระบวนการพัฒนาใน

ทุกขั้นตอน และเกิดความเป็นเจ๎าของกลุํมรํวมกัน ตั้งแตํการบริหารจัดการกลุํมและการเป็นผู๎รับ

ประโยชน์ตําง ๆ จากการด าเนินงานของกลุํม 

4. มีการบริหารจัดการกลุํมที่ดี การด าเนินงานของกลุํมต๎องมีความโปรํงใส สามารถตรวจสอบได๎ ไมํให๎

เกิดการผูกขาดอ านาจการตัดสินใจโดยคนบางกลุํม สํงเสริมให๎สมาชิกเข๎ามามีสํวนรํวมในการบริหาร

จัดการ กลุํมจึงจะสามารถเป็นเครื่องมือในการแก๎ปัญหาของชุมชนได๎ 

5. มีแนวทางการด าเนินงาน โดยการให๎ข๎อมูลขําวสาร เสริมกระบวนการเรียนรู๎และสร๎างความเข๎าใจ เพ่ือ

พัฒนาศักยภาพในการเข๎ามามีสํวนรํวมในกิจกรรมกลุํมและการแก๎ไขปัญหารํวมกันของสมาชิกกลุํม 

เชํน การเปิดพ้ืนที่ให๎สมาชิกที่มีปัญหาด๎านที่ดินได๎มีโอกาสแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน เพ่ือหาทางแก๎ปัญหา

รํวมกัน  

6. เชื่อมร๎อยวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชุมชนเข๎ากับกิจกรรมของกลุํม เพ่ือการเรียนรู๎รํวมกันของสมาชิก 

7. การออกแบบกฎระเบียบหรือข๎อตกลงรํวม ซึ่งสามารถแบํงได๎เป็น 2 ระดับ คือ 1. ระดับกรรมการกลุํม 

เชํน การตั้งเปูาการออมในแตํละปี มีการวางแผน การหาวิธีการในการสํงเสริมให๎สมาชิกเกิดการออม  

2. ระดับสมาชิกกลุํม โดยสมาชิกต๎องยอมรับข๎อตกลงรํวมกันของกลุํมทุกประการ เชํน การออม 

(สมาชิกต๎องมีวินัยในการออม) การกู๎ยืม (สมาชิกต๎องมีวินัยในการผํอนช าระหนี้ ) การจัดสรร

ผลประโยชน์จากการด าเนินงานของกลุํม 

8. มีการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพและทักษะของกรรมการบริหารกลุํม ทั้งด๎านการท าบัญชี  และการ

บริหารงาน โดยอาจมีการหมุนเวียนหน๎าที่กันท า เพ่ือให๎คณะกรรมการมีโอกาสพัฒนาทักษะที่

หลากหลายและเป็นการปูองกันการทุจริตไปด๎วยในตัว 

9. การรวมกลุํมและการขยายพ้ืนที่ จะเป็นปัจจัยส าคัญในการเพ่ิมความสามารถในการจัดการที่ดิน และ

ตํอรองในระดับนโยบายได๎  

10. กลุํมควรเริ่มจากการพึ่งพาตนเอง ผู๎ที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับท่ีดินควรลุกขึ้นมาจัดการตนเอง เพ่ือท าให๎

ท๎องถิ่นและรัฐเห็นถึงศักยภาพของกลุํม และเข๎ามาหนุนเสริม สร๎างความรํวมมือในท๎องถิ่นให๎มีความ

เข๎มแข็งในการแก๎ปัญหา 

ภาครัฐควรให๎การสนับสนุนในการจัดตั้งธนาคารที่ดินทั้งในระดับประเทศ และในระดับธนาคารที่ดิน

ชุมชน ให๎ธนาคารที่ดินมีแหลํงเงินทุนมากกวําการออมทรัพย์ในระดับกลุํม เพ่ือเป็นแหลํงเงินทุนส าหรับซื้อที่ดิน

มาให๎แกํผู๎ที่ไมํมีที่ดินท ากินหรืออยูํอาศัย ได๎มีโอกาสเชําหรือเชําซื้อ และได๎มีโอกาสมีที่ดินเป็นของตนเองใน

อนาคต นอกจากนั้นภาครัฐควรที่จะให๎การอุดหนุนชํวยเหลือเกษตรกรยากจนหลังจากการได๎ที่ดิน  เชํน จัดท า 

โครงสร๎างพื้นฐาน (แหลํงน้ า/ไฟฟูา) สนับสนุนทรัพยากรและปัจจัยทางการผลิต สํงเสริมการตลาดและการค๎าที่

เป็นธรรมกับเกษตรกรรายยํอย เป็นต๎น   
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4.4 บทสรุป 
 จากการศึกษาการด าเนินงานของธนาคารที่ดินชุมชน จากกลุํมตัวอยําง “กลุํมออมทรัพย์ครัวใบ
โหนด” และ “กลุํมออมทรัพย์เพ่ือการพัฒนาแมํบ๎านยางแดง” ที่กลําวมาข๎างต๎น พบวํา ธนาคารที่ดินชุมชน 
ท าให๎ชาวบ๎านสามารถมีที่ดินท ากินและอยูํอาศัยเป็นของตนเอง เข๎าถึงที่ดินเพ่ือใช๎ประโยชน์ โดยอาศัยกลไก
การซื้อที่ดินมาเป็นของกลุํมออมทรัพย์ และให๎ชาวบ๎านผํอนช าระกับทางกลุํมออมทรัพย์ หรือใช๎กลไกทาง
การเงิน โดยให๎ชาวบ๎านกู๎เงินจากกลุํมออมทรัพย์มาซื้อที่ดิน แสดงให๎เห็นวํา ธนาคารที่ดินชุมชน สามารถ
แก๎ปัญหาที่ดินในระดับชุมชนได๎ คือสามารถปูองกันไมํให๎ที่ดินของชาวบ๎านหลุดไปเป็นของนายทุนนอกพ้ืนที่ 
ซึ่งอาจจะมากว๎านซื้อที่ดินเพ่ือประกอบกิจการบางอยําง ที่มีผลกระทบภายนอกทางด๎านลบกับประชาชนใน
พ้ืนที่ นอกจากนั้นธนาคารที่ดินชุมชนยังมีบทบาทในการชํวยเหลือชาวบ๎านที่ที่ดินจะหลุดจ านองจากระบบ
ธนาคารพาณิชย์ เพ่ือให๎คนกลุํมนี้ยังคงมีท่ีดินท ากินและอยูํอาศัย ตลอดจนได๎เป็นเจ๎าของที่ดินอีกครั้งในอนาคต  
 ธนาคารที่ดินชุมชน จึงเป็นแบบอยํางที่ดีที่แสดงให๎เห็นวํา ธนาคารที่ดิน เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถ
แก๎ปัญหาที่ดินให๎กับประชาชนได๎ และมีบทบาทส าคัญในการกระจายการถือครองที่ดิน ลดการกระจุกตัวของ
การถือครองที่ดินในประเทศไทย ดังนั้นรัฐควรจะให๎การสํงเสริมการด าเนินงานของภาคประชาชน และ
สนับสนุนการจัดตั้งธนาคารที่ดินในระดับประเทศ เพ่ือแก๎ไขปัญหาการขาดแคลนที่ดินท ากินและอยูํอาศัยของ
ประชาชน การเข๎าไมํถึงที่ดินเพ่ือใช๎ท าประโยชน์ในการประกอบอาชีพ เนื่องจากที่ดินเป็นปัจจัยการผลิ ตที่
ส าคัญในการเลี้ยงชีพของประชาชนเป็นจ านวนมาก ตลอดจนท าให๎เกิดการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็น
ธรรมตํอไป 
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โครงการศึกษาสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง 
 กรณีศึกษาจังหวดัพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี และชัยนาท 
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และ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธนพนัธ์  ไล่ประกอบทรัพย์ 
คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
 

เดือนมีนาคม 2562 
 

 
 

รายงานวจิยัฉบับนีไ้ด้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมูลนิธิชีวติไท (Local Act)  
ภายใต้โครงการพฒันาต้นแบบการปรับตวัของชาวนาที่มีปัญหาหนีสิ้น  

สู่การผลติอาหารที่ยัง่ยืน เพ่ือวถิชีีวติสุขภาวะ 
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ค าน า 

 งานวจิยัเร่ืองสภาพการเช่านาของชาวนาภาคกลาง: กรณีศึกษาจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
และชยันาท มีวตัถุประสงค ์3 ประการ ไดแ้ก่ 1) เพื่อศึกษารวบรวมองคค์วามรู้และสถานการณ์ของการทาํนา
เช่าในภาคกลาง 2) เพื่อศึกษาเง่ือนไขและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้าํนาเช่า และ 3) เพื่อศึกษาและ
วิเคราะห์โอกาสในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้าํนาเช่าไปสู่การผลิตท่ีย ัง่ยืน โดยงานวิจยัช้ินน้ีมีขอบเขต
การศึกษา 1) สภาพและลกัษณะการทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง 2) ปัญหาและอุปสรรคของชาวนาท่ีทาํนาเช่า
ในพื้นท่ีภาคกลาง และ 3) รูปแบบการปรับตวัของชาวนาท่ีทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง  
 งานวิจยัช้ินน้ีทาํการเก็บขอ้มูลจากการเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม
และวถีิการเพาะปลูกแบบตลาดเขม้ขน้เพื่อจดัทาํกรอบการวิเคราะห์ และการเก็บขอ้มูลเชิงประจกัษจ์ากการ
จดัทาํแบบสอบถาม การสัมภาษณ์รายบุคคล และการสนทนากลุ่มกบักลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีทาํนาเช่าในพื้นท่ี
จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยธุยา และ สุพรรณบุรีซ่ึงเป็นพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วท่ีสําคญัของประเทศและมีการ
ทาํนาเช่าอยา่งกวา้งขวาง การสุ่มตวัอยา่งเป็นการสุมตวัอยา่งแบบเฉพาะเจาะจงไปยงัชาวนาท่ีทาํนาเช่า ทั้งน้ี
ผูว้จิยัพยายามกระจายกลุ่มตวัอยา่งปริมาณการทาํนาเช่าจากจาํนวนการเข่าท่ีนานอ้ยไปยงัจาํนวนการเช่าท่ีนา
มาก ในส่วนของการวเิคราะห์ งานวจิยัช้ินน้ีผสมผสานเทคนิคการวเิคราะห์ทางสถิติ ไดแ้ก่ การวิเคราะห์ดว้ย
สถิติพรรณนา (การวดัตดัขวาง) และสถิติอนุมาน (T-Test) เพื่อวิเคราะห์ลกัษณะทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่งและ
ลกัษณะของความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงกฎหมายและโครงการของภาครัฐ 
 ผลการศึกษาพบวา่ ชาวนาท่ีทาํนาเช่ายงัไม่ทราบกฎหมายและโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลมากนกั
ทาํให้เกิดปัญหาความเหล่ือมลํ้าในโอกาสการเขา้ถึงโรงการของรัฐบาลและการเสียสิทธิในการไดรั้บความ
คุม้ครองตามพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 เช่น สิทธิในการไดรั้บการลดค่าเช่า
หากประสบภยัธรรมชาติจนไม่ได้ผลผลิตตามท่ีตกลงไวก้บัเจา้ของท่ีดิน เป็นตน้ ในส่วนของปัญหาของ
ชาวนาท่ีทาํนาเช่า ปัญหาหลกัคือปัญหาหน้ีสินทั้งหน้ีสินจากการลงทุนในการเพาะปลูกและหน้ีสินนอกภาค
การเกษตร ทาํให้ชาวนามีหน้ีสินจนไม่สามารถจ่ายเงินตน้ได้และตอ้งทาํนาเช่าอย่างเขม้ขน้โดยปลูกใน
ปริมาณมากและพยายามเช่าท่ีนาเพิ่มข้ึน ชาวนาไม่มีอาํนาจในการต่อรองในการเช่านาตอ้งยอมรับเง่ือนไข
ของเจา้ของท่ีนา ชาวนาบางส่วนไม่สามารถเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐไดท้าํให้ขาดโอกาสในการ
ปรับตวั  
 อย่างไรก็ตาม ชาวนาท่ีทาํนาเช่าพยายามปรับตวัเพื่อแกไ้ขปัญหาของตนเอง รูปแบบการปรับตวัมี
ตั้งแต่การจดัตั้งกลุ่มเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากโครงการของภาครัฐ การเร่ิมทาํการเพาะปลูกขา้วปลอด
สารเคมีและขา้วอินทรีย ์การทาํยาปราบศตัรูพืชและปุ๋ยชีวภาพเพื่อลดตน้ทุนการเพาะปลูก เป็นตน้  
 งานวิจยัช้ินน้ีมีขอ้เสนอแนะให้รัฐบาลช่วยเหลือราคาขา้วเปลือกโดยมีมาตรการระยะสั้นและระยะ
ยาวเพื่อลดปัญหาราคาขา้วเปลือกตกตํ่าซ่ึงส่งผลกระทบต่อรายไดข้องชาวนา ลดระดบัความเหล่ือมลํ้าในการ
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เขา้ถึงโครงการของภาครัฐโดยสนบัสนุนการมีส่วนร่วมของชาวนาในขั้นตอนการนาํนโยบายไปปฏิบติัใน
พื้นท่ีเพื่อตรวจสอบและรักษาผลประโยชน์ของชาวนา การสนบัสนุนการทาํเกษตรอินทรียอ์ยา่งจริงจงัและ
ครบวงจรการผลิตและการตลาดเพื่อให้ชาวนาสามารถขายผลผลิตของตนเองไดแ้น่นอน การสนบัสนุนการ
ปรับตวัของชาวนาท่ีทาํนาเช่าอย่างจริงจงั เช่น การให้ทุนสนับสนุนการพฒันายาปราบศตัรูพืชและปุ๋ย
ชีวภาพ การจดัหาตลาดขา้วอินทรียท่ี์แน่นอนใหช้าวนา  
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บทที ่1 

บทน า 

1.1 ทีม่าและความส าคญัของปัญหา 

ขา้วเป็นพืชอาหารหลกัของสังคมไทยมายาวนานและเป็นพืชเศรษฐกิจท่ีทาํรายไดเ้ขา้ประเทศมา

อยา่งต่อเน่ืองจนทาํใหไ้ทยเป็นประเทศผูส่้งออกขา้วหลกัของตลาดโลกและเป็นท่ีรู้จกัไปทัว่โลก ขา้วยงัเป็น

บ่อเกิดของวฒันธรรมไทยในหลาย ๆ ด้าน จนประเทศไทยสามารถนํามาเป็นส่ิงท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว

ต่างประเทศเขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยเป็นจาํนวนมาก ดงันั้นชาวนาเพาะปลูกขา้วซ่ึงเป็นกลุ่มเกษตรท่ีมี

ความสําคัญต่อสังคมไทยในฐานะผูผ้ลิตอาหารท่ีสําคัญและเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดใน

สังคมไทยควรจะมีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีดี  

อยา่งไรก็ตาม ชาวนากลบักลายเป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีประสบปัญหาหลายประการไม่วา่จะเป็นปัญหา

ราคาผลผลิตตกตํ่า ปัญหาภยัพิบติัทางธรรมชาติและภาวะโลกร้อน  ปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบในการขาย

ผลผลิต และปัญหาการเขา้ไม่ถึงการช่วยเหลือของโครงการภาครัฐ ทาํใหช้าวนาหลายกลุ่มเดือดร้อน หน่ึงใน

กลุ่มชาวนาท่ีไดรั้บความเดือดร้อนมากท่ีสุดกลุ่มชาวนาผูเ้ช่านาซ่ึงไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเองหรือมีท่ีดิน

ทาํกินในจาํนวนนอ้ยและตอ้งเช่าท่ีนาผูอ่ื้นทาํนา ชาวนาผูเ้ช่านาประสบปัญหาและความยากลาํบากในการ

เพาะปลูกและการขายผลผลิต นอกจากน้ี กลุ่มชาวนาผูเ้ช่านายงัเจอปัญหาความเหล่ือมลํ้าในดา้นต่าง ๆ เช่น 

การเขา้ไม่ถึงทุนการเพาะปลูก การเขา้ไม่ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐ หรือการถูกเอารัดเอาเปรียบในดา้นการ

เพาะปลูกและการขายผลผลิต จนทาํให้กลุ่มชาวนาผูเ้ช่านาประสบกบัความยากลาํบากในการปรับตวัหรือ

กลายเป็น “กลุ่มเปราะบาง (Precarious Group)” ในภาคการเกษตร 

ปัญหาเร่ืองท่ีดินทาํกินของเกษตรกรนั้ นมีความสลับซับซ้อน เก่ียวพนักับหลายปัจจยั ทั้ งด้าน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง  ซ่ึงการรวบรวมองคค์วามรู้เก่ียวกบัสถานการณ์ของเกษตรกรผูท้าํนาเช่า เง่ือนไข

ปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ตลอดจนโอกาสในการปรับตวัของเกษตรกร  เพื่อให้ทราบขอ้มูลท่ีเป็นปัจจุบนันั้นมีความ

จาํเป็น  สาํหรับการพฒันานโยบายท่ีนาํไปสู่การแกปั้ญหาใหก้บัเกษตรกรไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

1.2 วตัถุประสงค์การวจิัย 

1) ศึกษาและอธิบายสถานการณ์ของการทาํนาเช่าในภาคกลาง  

2) ศึกษาและอธิบายเง่ือนไขและปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้าํนาเช่า  

3) วเิคราะห์โอกาสในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้าํนาเช่าไปสู่การผลิตท่ีย ัง่ยนื  

4) ขอ้เสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสนบัสนุนใหช้าวนาผูเ้ช่านาไดมี้โอกาสในการปรับตวัเพื่อการพฒันาท่ีย ัง่ยืน

ในอนาคต 
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1.3 ค าถามการวจิัย 
1) สถานการณ์การทาํนาเช่าในเขตภาคกลางมีลกัษณะอยา่งไร? 
2) ปัจจยัใดท่ีส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้าํนาเช่าท่ีนาํไปสู่ความเหล่ือมลํ้าระหวา่งเกษตรกรผูท้าํนาเช่ากบั
เกษตรกรกลุ่มอ่ืน ๆ? 
3) ความพยายามในการปรับตวัของเกษตรกรผูท้าํนาเช่าในภาคกลางมีลกัษณะอยา่งไร? 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 

ขอบเขตของกลุ่มตวัอย่างเป็นเกษตรกรผูท้าํนาเช่า ใน 3 จงัหวดัภาคกลางตอนล่าง ไดแ้ก่ จงัหวดั

สุพรรณบุรี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และจงัหวดัชัยนาท (ดูรายละเอียดบทท่ี 4) ในส่วนของขอบเขต

การศึกษา ผูว้ิจยัทาํการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาเช่าเพื่อกาํหนดกรอบการวิเคราะห์

โดยใช ้3 แนวคิด (ดูรายละเอียดบทท่ี 2) ไดแ้ก่ 1) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความลาํเอียงต่อเขต

เมือง (Urban Bias) ซ่ึงอธิบายผลกระทบทางลบของการกาํหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิงเด่ียว

เพื่อการพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ ทาํให้ชาวนาชาวนาตอ้งพึ่งพาการช่วยเหลือของรัฐและทาํให้เกิดภาวะความ

เหล่ือมลํ้าในกระบวนการผลิต  2) แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ซ่ึงเป็นรากฐานความคิดท่ีสําคญั

ต่อการกาํหนดนโยบายการเกษตรเพื่อการผลิตพืชเชิงเด่ียวเพื่อการพาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ นอกจากน้ี ผูว้ิจยั

สํารวจลักษณะการกําหนดนโยบายข้าวของไทยเพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีทําให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าใน

กระบวนการผลิตขา้วของไทยอีกดว้ย (ดูรายละเอียดบทท่ี 2) 

เม่ือผูว้ิจยัไดก้รอบการวิเคราะห์แลว้ ผูว้ิจยัทาํการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ีโดยใชว้ิธีการเก็บขอ้มูล 3 แบบ 

(ดูรายละเอียดบทท่ี 4) 

- ผูว้จิยัทาํการสัมภาษณ์ส่วนบุคคล (Individual Interviews)  

- สนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) กบัเกษตรกรท่ีทาํนาเช่าเป็นหลกั ชาวนาท่ีมีการปรับตวั 

และเจา้ของท่ีนา  

- ทาํการเก็บขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างดว้ยการใช้แบบสอบถามโดยเลือกกลุ่มตวัอย่าง จาก

ระดบัการถือครองนาเช่า เป็นเกณฑห์ลกัการใชแ้บบสอบถามเพื่อเก็บรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณ เพื่อ

ประกอบการวเิคราะห์ขอ้มูล 

ในดา้นขอบเขตของระยะเวลา ผูว้จิยัไดเ้ร่ิมทาํการวิจยัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 ถึง มกราคม  

2562 ตารางท่ี 1.1 แสดงกรอบระยะเวลาการทาํการศึกษา 
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ตารางที ่1.1: กรอบระยะเวลาการศึกษา 9 เดือน  
กจิกรรม ระยะเวลา 

1. กาํหนดกรอบการศึกษา และประเด็นการเก็บขอ้มูล กรกฎาคม 2561 

2. การศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง สิงหาคม  2561 

3. การเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี และเขียนรายงานการวจิยั สิงหาคม-พฤศจิกายน 2561 

4. การนาํเสนอความกา้วหนา้งานวจิยั  ธนัวาคม 2561 

5. การเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมและเขียนรายงานวจิยัฉบบัสมบูรณ์ มกราคม 2562 

6. ส่งร่างรายงานวจิยั กุมภาพนัธ์ 2562 

7. การนาํเสนอผลการศึกษา มีนาคม 2562 

 

1.5 ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

1) ขอ้มูลสถานการณ์การทาํนาเช่าท่ีเป็นปัจจุบนัทั้งในระดบัภาพรวมและระดบัพื้นท่ี 

2) ขอ้มูลเง่ือนไข ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อเกษตรกรผูท้าํนาเช่า และโอกาสในการปรับตวั เพื่อความย ัง่ยนืของ

การผลิต 

3) ขอ้เสนอเชิงนโยบายเพื่อความมัน่คงและย ัง่ยนืทางการผลิตของเกษตรกรผูท้าํนาเช่า 
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บทที ่2 

ส ารวจทฤษฎกีารพึง่พา นโยบายข้าวของไทย และงานวจิยัด้านการเปลีย่นแปลงวถิกีาร
เพาะปลูก 

2.1 บทน า 

การพฒันาและส่งเสริมขา้วของไทยมีการเปล่ียนแปลงอยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 

โดยการกาํหนดนโยบายขา้วของไทยมีลกัษณะบนลงล่าง (Top-Down) ซ่ึงรัฐส่วนกลางกาํหนดนโยบายผา่น

หน่วยงานราชการดา้นการเกษตรและหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาชนบท ในขณะท่ีชาวนาไม่

ค่อยมีบทบาทในกระบวนการกาํหนดนโยบายมากนกั รัฐพยายามส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีทางการเกษตร

มากข้ึนซ่ึงทาํให้ชาวนามีภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกมากข้ึน นอกจากน้ี รัฐยงัเน้นการดาํเนินนโยบาย

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

2560; Laiprakobsup, 2014) ทาํให้ชาวนาพึ่งพาการช่วยเหลือของรัฐในดา้นการเพาะปลูก (ขวญัตา เบ็ญจะ

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

นอ้ย เช่น ชาวนาท่ีทาํนาเช่า มีแนวโนม้จะเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐไดย้ากกวา่ชาวนาท่ีมีฐานะดีกว่า

หรือเจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก เช่น เจา้ของท่ีดิน (Laiprakobsup, 2017) การกาํหนดนโยบายขา้วของไทยจึง

ทาํใหเ้กิดสภาวะความเหล่ือมลํ้าในการผลิตและเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะในภูมิภาคท่ีมีการเพาะปลูกขา้วเป็น

พืชเชิงเด่ียวอยา่งเขม้ขน้ เช่น พื้นท่ีภาคกลางตอนล่าง จึงจาํเป็นท่ีจะตอ้งวเิคราะห์แนวคิดท่ีเป็นตน้ตอของการ

กาํหนดนโยบายขา้วของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนั 

บทท่ี 2 มีวตัถุประสงคใ์นการสาํรวจแนวคิดท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ปัจจยัท่ีเป็นอุปสรรคต่อชาวนาท่ีทาํ

นาเช่าและปัญหาความเหล่ือมลํ้ าท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตข้าวของไทย แนวคิดเสรีนิยมใหม่ (Neo-

Liberalism) แนวคิดการพึ่งพา (Dependency) และความลาํเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) และแนวคิดเสรี

นิยมใหม่ (Neo-Liberalism) ท่ีผูว้ิจยันาํมาใชใ้นการวิเคราะห์ปัญหาของการทาํนาเช่าเพราะตน้ตอของปัญหา

ความเหล่ือมลํ้าในการทาํนาเช่า (โดยเฉพาะในพื้นท่ีภาคกลาง) ซ่ึงผลกัดนัให้เกษตรกรเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว

เพื่อป้อนผลผลิตทางการเกษตรเขา้สู่ตลาดการบริโภคและอุตสาหกรรม  

นโยบายการเกษตรในลกัษณะดงักล่าวมุ่งหวงัวา่การผลิตในปริมาณมากจะทาํให้เกษตรกรมีรายได้

สูงข้ึน การกาํหนดนโยบายขา้วก็ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดความทนัสมยัใหม่และเสรีนิยมใหม่เช่นกนัโดยให้

ชาวนาเพาะปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพตํ่าในปริมาณมาก อยา่งไรก็ตาม การเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวกลบัส่งผลกระทบ

ดา้นลบต่อเกษตรกรในดา้นต่าง ๆ เช่น ทาํใหช้าวนามีหน้ีส้ินมากข้ึนจากการเพาะปลูก หรือทาํให้ชาวนาตอ้ง

พึ่งพารัฐในการเพาะปลูก นอกจากน้ี บทท่ี 2 ยงัสํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงของชาวนา

ไทยในดา้นวถีิการเพาะปลูกซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดการจากวิถีการเพาะปลูกเชิงพาณิชยท่ี์
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เนน้การปลูกพืชเชิงเด่ียวอยา่งเขม้ขน้ ส่วนท่ี 2.2 สํารวจแนวคิดการพึ่งพาและความลาํเอียงต่อเขตเมือง ส่วน

ท่ี 2.3 สํารวจแนวคิดเสรีนิยมใหม่ซ่ึงมีอิทธิพลต่อการส่งเสริมให้เกิดเกษตรกรรมเชิงพาณิชยท่ี์เน้นการ

เพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวอย่างเขม้ขน้ ส่วนท่ี 2.4 สํารวจวิวฒันาการของการกาํหนดนโยบายการเกษตรของ

ประเทศกาํลงัพฒันาและนโยบายขา้วของไทยตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 ถึง รัฐบาลคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ (คสช.) ส่วนท่ี 2.5 สํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกขา้วของ

ชาวนาไทย และส่วนท่ี 2.6 สรุปบทท่ี 2 

2.2 การควบคุมภาคการเกษตร: ทฤษฎีการพึง่พา (Dependency Theory) และความล าเอยีงเขต
เมือง (Urban Bias)8  

ทฤษฎีการพึ่งพาและทฤษฎีความลาํเอียงเขตเมืองอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง เศรษฐกิจและ
การเกษตรในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 โดยเฉพาะในประเทศกาํลงัพฒันา การเกษตรมีบทบาทท่ีเป็นรองใน
ระบบความสัมพนัธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการเกษตร ผูน้าํทางการเมืองและเศรษฐกิจควบคุมภาค
การเกษตรอยา่งเตม็ท่ีเพื่อดึงทรัพยากรออกจากการเกษตรซ่ึงรวมทั้งขา้วและชาวนา 

ทฤษฎีการพ่ึงพาอธิบายความสัมพนัธ์ระหว่างการเมือง เศรษฐกิจและการเกษตรในประเทศกาํลัง

พฒันาในลกัษณะท่ีทั้งสามส่วยมีความสัมพนัธ์ในลกัษณะพึ่งพาท่ีไม่เท่าเทียมกนั (Evans, 1979) เกษตรกรตอ้ง

พึ่งพารัฐและอุตสาหกรรมในการขายสินคา้ของตน ในขณะท่ีรัฐและอุตสาหกรรมพึ่งพาเกษตรกรในแง่ของ

สินคา้เกษตรท่ีเป็นวตัถุดิบป้อนเขา้สู่กระบวนการผลิตอุตสาหกรรมและการส่งออกสินคา้เกษตรสู่ตลาดโลก 

รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันามกัจะแทรกแซงสินคา้เกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะสินคา้เกษตรมีผลกระทบต่อ

ประเทศและประชาชนทั้งในแง่ของการเป็นรายไดข้องประเทศและการบริโภคของประชาชน เหตุผลหลกัใน

การแทรกแซงของรัฐบาลในประเทศกําลังพฒันาต่อภาคการเกษตรคือการโยกยา้ยทรัพยากร (Resource 

Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืนหรือการโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการผลิตอ่ืน

เพื่อการอุดหนุนภาคการเกษตรในมุมมองทางเศรษฐศาสตร์ รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยเป็นไปเพื่อการสร้าง

อรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตร

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ดัทาํนโยบาย (Policy Makers) เช่ือวา่การกระตุน้ภาคอุตสาหกรรมจะนาํไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วและให้มูลค่ามากกวา่ ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยทรัพยากร

เป็นไปเพื่อสร้างเสถียรภาพทางการเมืองให้กับผูน้ําทางการเมือง กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาค

การเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมหรือภาคการเกษตรบางส่วนเพราะผูน้าํทางการเมืองตอ้งการตอบแทนการ

สนบัสนุนของเครือข่ายทางการเมืองท่ีสนบัสนุนและมีพลงัอาํนาจทางการเมืองสูง 

การกาํหนดนโยบายการเกษตรในมุมมองของทฤษฎีพึ่งพาจึงลกัษณะท่ีควบคุมกระบวนการผลิตและ

การเพาะปลูก กล่าวคือ รัฐบาลส่งเสริมการเพาะปลูกพืชบางประเภทท่ีเป็นท่ีตอ้งการของอุตสาหกรรมและ

                                                           
8 สว่นหนึง่ของเนือ้หาในสว่นท่ี 2.2 มาจาก ธนพนัธ์ ไลป่ระกอบทรัพย์ (2556) 
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ตอบสนองความตอ้งการตลาดโลกมากกวา่ชพืชประเภทอ่ืน ๆ และนโยบายการควบคุมราคาสินคา้เกษตรให้อยู่

ในระดบัตํ่ากว่าราคาตลาด (Krueger, 1991) เพื่อให้ผูบ้ริโภคหลกัคือ อุตสาหกรรมและผูบ้ริโภคในเขตเมือง

สามารถซ้ือหาสินคา้เกษตรในราคาถูกไดแ้ละทาํใหสิ้นคา้เกษตรของประเทศสามารถแข่งขนัไดใ้นตลาดโลกซ่ึง

คล้ายคลึงกบัทฤษฎีความได้เปรียบในเชิงเปรียบเทียบ (Competitive Advantage) (Lin, 2009) ซ่ึงรัฐและ

อุตสาหกรรมตอ้งการให้สินคา้ส่งออก (รวมทั้งสินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก เช่น ขา้ว) มีราคาตํ่าเพื่อจูงใจผู ้

นาํเขา้ในตลาดโลก ตวัอยา่งท่ีชดัเจนคือนโยบายราคาขา้วของไทยในช่วงปี พ.ศ. 2493 ถึง 2523 ราคาขา้วของ

ไทยตํ่ากวา่ราคาขา้วของคู่แข่งท่ีสําคญั เช่น สหรัฐอเมริกา อินเดีย เน่ืองจากรัฐบาลไทยใช้นโยบายการเก็บภาษี

ขา้วส่งออกเพื่อทาํให้ราคาขา้วของไทยตํ่ากว่าราคาขา้วของคู่แข่งในตลาดโลก (Siamwalla & Setboonsarng, 

1991) รัฐบาลเวียดนามก็กาํหนดราคาขา้วของตนเองให้ตํ่ากวา่ราคาขา้วของประเทศคู่แข่ง เช่น ไทยหรืออินเดีย 

ตั้งแต่ประมาณช่วงปี พ.ศ. 2543 จนถึงปัจจุบนั 

 นอกจากทฤษฎีพึ่งพา ทฤษฎคีวามล าเอียงต่อเขตเมืองพยายามอธิบายความสัมพนัธ์ระหวา่งการเมือง 

เศรษฐกิจและการเกษตรผา่นมุมมองความสัมพนัธ์ท่ีไม่เท่าเทียมกนัระหวา่งเมืองกบัชนบท  Lipton (1977) 

ช้ีให้เห็นวา่กระบวนการพฒันาเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมในประเทศกาํลงัพฒันามีลกัษณะท่ีลาํเอียงไปยงั

ผูค้นท่ีอยูใ่นเขตเมืองและอุตสาหกรรมโดยกระบวนการดงักล่าวเนน้การกระจายทรัพยากรไปสู่เขตเมืองและ

อุตสาหกรรมมากกว่าชนบทและการเกษตร ทฤษฎีความลาํเอียงต่อเขตเมืองพยายามตอบโตก้ารอธิบาย

กระบวนการพฒันาของสองสายแนวคิดหลกัในการอธิบายปรากฏการณ์การพฒันาในประเทศกาํลงัพฒันา 

กล่าวคือ แนวคิดความเป็นสมยัใหม่ (Modernization) ซ่ึงเช่ือวา่หากประเทศกาํลงัพฒันาตอ้งการความมัน่คง

ทางการเมืองและสังคม รัฐบาลจาํเป็นท่ีจะตอ้งระดมทรัพยากรทุกอยา่งเพื่อสร้างความทนัสมยัให้กบัประเทศ 

ความทนัสมยัในท่ีน้ีหมายถึงความกา้วหนา้ทางเทคโนโลยแีละอุตสาหกรรมขั้นสูง รวมทั้งรายไดป้ระชาชาติ

ท่ีอยู่ในระดับสูง นักวิชาการตะวนัตกมองว่าการสร้างความทันสมัยมีระดับขั้นไม่สามารถท่ีจะประสบ

ความสําเร็จไดภ้ายในเร็ววนั (Rustow, 1990) อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันาควรมีบทบาทใน

การกระตุน้ให้เกิดกระบวนการท่ีนาํไปสู่ความทนัสมยั ไดแ้ก่ การสร้างโครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เช่น เข่ือน 

อ่างเก็บนํ้า โรงไฟฟ้า เพื่อกระตุน้การพฒันาและรองรับการขยายตวัทางเศรษฐกิจต่อไปในอนาคต จะเห็นได้

วา่แนวคิดความเป็นสมยัใหม่จะเน้นบทบาทของรัฐเป็นอย่างมาก กล่าวคือ จะให้รัฐบาลเขา้มาเป็นผูน้าํใน

การกาํหนดนโยบายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาประเทศ ลกัษณะเช่นน้ีอาจมองไดว้า่นกัคิดสายการสร้างความ

ทนัสมยัสนบัสนุนการแทรกแซงของรัฐบาลในภาคการผลิตต่าง ๆ รวมทั้งภาคการเกษตรดว้ย 

 

แนวคิดความลาํเอียงต่อเขตเมืองเป็นผลผลิตของแนวคิดสายมาร์กซิสต์ (Marxist) ซ่ึงเช่ือว่าการ

พฒันาเศรษฐกิจในประเทศโลกท่ีสามเป็นผลพวงจากการต่อสู้ระหวา่งกลุ่มชนชั้นนาํซ่ึงหมายถึงกลุ่มทุนและ

กลุ่มชนชั้นแรงงานและเกษตรกร และแนวคิดสายการพึ่งพา (Dependency) ซ่ึงเช่ือว่าในระบบเศรษฐกิจ
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ระหว่างประเทศ ผลประโยชน์ท่ีไดจ้ากการพฒันาเศรษฐกิจไม่เท่าเทียมกนัโดยประเทศพฒันาแลว้ซ่ึงเป็น

กลุ่มแกน (Core) ของการพฒันาเศรษฐกิจจะไดรั้บประโยชน์มากท่ีสุด ในขณะท่ีกลุ่มแรงงานและเกษตรกร

ในเขตชนบทในประเทศกาํลงัพฒันาจะไดรั้บประโยชน์นอ้ยท่ีสุด นอกจากน้ีกลุ่มน้ียงัตอ้งพึ่งพาเทคโนโลยี

จากประเทศกลุ่มแกนอีกดว้ย 

แง่มุมในเร่ืองบทบาทของรัฐของแนวคิดการสร้างความทนัสมยัสอดคลอ้งกบัแนวคิดเศรษฐศาสตร์

สายเคนส์ (Keynesian Economics) ซ่ึงตอ้งการใหรั้ฐเขา้มามีบทบาทในการกระตุน้เศรษฐกิจและช่วยเหลือเชิง

อุดหนุนประชาชนผา่นโครงการสวสัดิการสังคม (Lin, 2009) แนวคิดของเคนส์เช่ือวา่บทบาทของรัฐจะมีส่วน

ช่วยให้เกิดการกระตุน้เศรษฐกิจในฐานะท่ีรัฐเป็นผูล้งทุนท่ีใหญ่ท่ีสุดในสังคม แน่นอนวา่บทบาทของรัฐคง

หมายถึงการเขา้ไปควบคุมกลไกตลาด ไดแ้ก่ การผลิตและราคาสินคา้ แนวคิดของเคนส์ถูกตีความวา่รัฐบาล

ตอ้งเขา้ไปควบคุมราคาสินคา้และบริการโดยเฉพาะราคาอาหารและค่าจา้งแรงงานเพื่อไม่ให้ความผนัผวน

ของราคานาํไปสู่ภาวะเงินเฟ้อ (Inflation) ซ่ึงกระทบกบัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ แนวคิดของเคนส์ไดรั้บ

ความนิยมในประเทศพฒันาแลว้และกาํลงัพฒันาในช่วงปี 1950-1970 ในส่วนของประเทศกาํลงัพฒันา การ

แทรกแซงราคาสินคา้กลายเป็นนโยบายท่ีรัฐบาลนิยมเน่ืองจากมีความเช่ือว่าการควบคุมภาคการเกษตรและ

โยกยา้ยทรัพยากรจากภาคชนบทจะทาํให้ประเทศประสบความสําเร็จในการพฒันาเศรษฐกิจ (Bates, 1981; 

Krueger, 1991)  
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บทที ่1 
 
 

รูปที ่2.1: ความสัมพนัธ์ระหว่างข้าว ชาวนา การเมืองและเศรษฐกจิในมุมมองทฤษฎพีึง่พาและ
ความล าเอยีงต่อเขตเมือง 

 
หมายเหต:ุ                การส่งสิงคา้ไปยงัศูนยก์ลางในราคาถูก             การส่งสินคา้ไปยงัชายขอบในราคาสูง 

ชายขอบ (Periphery): ข๎าว ชาวนาและชนบทซึ่งอยูํชายขอบ (Periphery) ของ

ระบบการเมืองและเศรษฐกิจ ขายข๎าวให๎รัฐ อุตสาหกรรมและผู๎บรโิภค 

กึ่งชายขอบ (Semi-Periphery): รัฐ อุตสาหกรรมเกษตร

และอื่น ๆ ผู๎บริโภคในเมืองใหญํซึ่งภาคสํวนเศรษฐกิจ

และสังคมในประเทศก าลังพัฒนา 

 

 

 

 

 

 

 

ศูนย์กลาง (Core): 

รัฐ อุตสาหกรรม

และผูบ๎ริโภคใน

ประเทศ

อุตสาหกรรม
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  แนวคิดความลาํเอียงต่อเขตเมือง (Urban Bias) อธิบายการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐวา่เป็น

การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตรเพื่อสนบัสนุนการพฒันาอุตสาหกรรมและการสร้างความทนัสมยั

ใหก้บัรัฐบาลประเทศกาํลงัพฒันา อยา่งไรก็ตาม แนวคิดความลาํเอียงต่อเขตเมืองมีปัญหาในการอธิบายการ

แทรกแซงของรัฐสองประการ ประการแรก รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันาลดการแทรกแซงเชิงควบคุมลง

นบัตั้งแต่ปี 1980 ประการท่ีสอง รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันาเขา้แทรกแซงในเชิงควบคุมภาคการเกษตรบาง

สินคา้ แต่กลบัแทรกแซงเชิงอุดหนุนในบางสินคา้ (Varshney, 1995) ดงันั้นนโยบายการแทรกแซงสินคา้เกษตร

ของรัฐบาลมีความแตกต่างกนัออกไปซ่ึงตรงขา้มกบัแนวคิดความลาํเอียงต่อเขตเมือง ความแตกต่างใน

นโยบายการแทรกแซงแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเกษตรกรและกลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตรบางกลุ่มมีความ

เขม้แข็งจนสามารถกดดนัให้รัฐบาลอุดหนุนกลุ่มตนได ้ในขณะท่ีกลุ่มเกษตรกรและอุตสาหกรรมบางกลุ่ม

ไม่สามารถกดดนัใหรั้ฐบาลยกเลิกนโยบายการแทรกแซงท่ีเป็นกระทบต่อผลประโยชน์ของตนได ้ 

2.3 การปฏรูิปตลาด การเปิดเสรีทางการค้าและนโยบายการเกษตร: เสรีนิยมใหม่กบัการก าหนด

นโยบายการเกษตร 

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

อิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจของรัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศในเอเชีย

ตะวนัออกเฉียงใต ้Bob Jessop (2002, p. 453) ใหค้าํจาํกดัความของแนวคิดของเสรีนิยมใหม่ในทางเศรษฐกิจ

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

กลไกตลาดทาํงานอย่างเต็มท่ี รัฐบาลไม่ควรเขา้มาแทรกแซงในระบบเศรษฐกิจและสังคมในลกัษณะของ

การกาํหนดกลไกตลาดและควบคุมราคา รัฐบาลมีหน้าท่ีในการรักษาความสงบเรียบร้อยและจดับริหาร
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สาธารณะ โครงสร้างพื้นฐานและสวสัดิการสังคมให้กบัประชาชนและเอกชนเพื่อเตรียมความพร้อมในการ

แข่งขนัในระบบตลาด ในเชิงนโยบาย ทฤษฎีเสรีนิยมใหม่เช่ือวา่รัฐตอ้งปรับแนวทางการกาํหนดนโยบายท่ี

สนบัสนุนการทาํงานของกลไกตลาดไม่วา่จะเป็นการลดกฎระเบียบท่ีเป็นการกีดกั้นการติดต่อกนัอยา่งเสรี 

การปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐใหมี้ความคล่องตวัและสามารถให้บริหารไดอ้ยา่งเต็มท่ี การส่งเสริมการคา้อยา่ง

เสีรทั้งในตลาดภายในประเทศและระหวา่งประเทศ 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‛ 

แนวคิดของเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดแนวนโยบายสาธารณะรวมทั้งนโยบายการเกษตร

ของประเทศกาํลังพฒันาโดยเฉพาะประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนามและไทย ในช่วงต้น

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

ไดรั้บอิทธิพลจากแนวคิดเสรีนิยมใหม่และเร่ิมเปล่ียนทิศทางการพฒันาเศรษฐกิจ รัฐบาลในเอเชียตะวนัออก

เฉียงใตเ้ร่ิมการปฏิรูประบบตลาดและการเปิดเสรีทางการคา้ การปฏิรูประบบตลาดทาํให้รัฐยกเลิกนโยบาย

การพฒันาเศรษฐกิจในลกัษณะการแทรกแซงตลาดและการอุดหนุนหน่วยงานภาครัฐและอุตสาหกรรมของ

รัฐ รัฐบาลหลายประเทศรวมทั้งประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ปล่ียนแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจ 2 

ประการ ประการท่ี 1 รัฐในประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมปรับแนวนโยบายการพฒันาเศรษฐกิจจาก 

“การส่งเสริมอุตสาหกรรมภายในประเทศเพื่อทดแทนการนาํเขา้ (Import Substitution Industrialization)” สู่ 

“การส่งเสริมการผลิตเพื่อเนน้การส่งออก (Export Oriented Industrialization)” (Haggard, 1990) ทาํให้รัฐ

จาํเป็นต้องลดการตั้งกาํแพงภาษีและกาํแพงทางการค้าอ่ืน ๆ เพื่อเปิดรับการลงทุนและเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศมากข้ึน ประการท่ี 2 รัฐในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตก้าํหนดนโยบายการปฏิรูปตลาด (Market 

Reform) โดยลดบทบาทการแทรกแซงตลาดของหน่วยงานภาครัฐ รัฐบาลยกเลิกกฎเกณฑ์ท่ีควบคุมตลาด

สินคา้ดว้ยการกาํหนดราคา การลดโควตาและสิทธิพิเศษทางการคา้แก่รัฐวิสาหกิจและอุตสาหกรรมของรัฐ 

ระดับการปฏิรูปตลาดตามแนวคิดเสรีนิยมใหม่ในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้มีความแตกต่างกันออกไป 

สิงคโปร์มีการปฏิรูประบบตลาดตั้งแต่กลางทศวรรษท่ี 2510 ส่วนเวียดนามและไทยเร่ิมการปฏิรูประบบ

ตลาดช่วงกลางและปลายทศวรรษท่ี 2520      
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การปฏิรูประบบตลาดและการเปิดเสรีทางการคา้ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงแนวทางการกาํหนด

นโยบายการเกษตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตร้วมทั้งเวียดนามและไทย หากกล่าวโดยรวม รัฐบาลเวียดนาม

และไทยในขณะนั้นตดัสินใจลดหรือยกเลิกนโยบายการควบคุมตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศลงและ

ส่งเสริมการส่งออกสินคา้เกษตรมากข้ึนโดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศให้สูงข้ึน ในกรณีของ

เวียดนาม หลงัจากรัฐบาลพรรคคอมมิวนิสต์ตดัสินใจประกาศแนวนโยบายใหม่ (Doi Moi) รัฐบาลผ่อน

คลายนโยบายนารวม (Collective Plantation) โดยชาวนาไม่ตอ้งขายขา้วให้รัฐบาลเสมอไปและลดการ

ควบคุมราคารับซ้ือสินค้าเกษตร เช่น ข้าวเปลือก โดยชาวนามีอิสระในการขายข้าวให้กับเอกชนได ้

(Gavagnin et al., 2016) รัฐบาลปฏิรูปนโยบายท่ีดินโดยให้กรรมสิทธ์ิในการใชท่ี้ดินและสามารถขายสิทธ์ิ

การใชท่ี้ดินแก่ปัจเจกบุคคลอ่ืนก็ได ้(ดูบทท่ี 3)  

ในกรณีประเทศไทย รัฐบาลในขณะนั้นตดัสินใจยกเลิกนโยบายการควบคุมตลาดสินคา้เกษตร

ส่งออก ไดแ้ก่ การกาํหนดโควตาการส่งออก (Export Quota Restriction)  การบงัคบัเอกชนให้ขายขา้วใน

ราคาถูก (Rice Reserve Requirement) และการยกเลิกการจดัเก็บค่าธรรมเนียมส่งออกขา้ว (Rice Premium) 

(รังสรรค ์ธนะพรพนัธ์, 2530; Siamwalla & Setboonsarng, 1991) และยกเลิกบทบาทหนา้ท่ีของหน่วยงาน

รัฐท่ีมีหนา้ท่ีควบคุมสินคา้เกษตรดว้ยการรับซ้ือสินคา้เกษตรในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดและปฏิรูปบทบาท

หน้าท่ีของหน่วยงานเหล่านั้นให้เป็นไปตามกลไกของตลาดมากข้ึน (Krueger, 1991; Siamwalla & 

Setboonsarng, 1991) รัฐบาลไทยปฏิรูปหน่วยงานภาครัฐ เช่น กระทรวงพาณิชย ์องคก์ารตลาดเพื่อเกษตรกร 

หรือธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ให้มีภารกิจในการช่วยเหลือเกษตรกรในการเพาะปลูก

และการพยงุราคาสินคา้เกษตร 

อย่างไรก็ตาม แนวคิดเสรีนิยมใหม่ไม่ไดมี้อิทธิพลเสมอไปในการกาํหนดนโยบายการเกษตรของ

ประเทศเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตย้งัคงดาํเนินมาตรการปกป้องตลาดสินคา้

เกษตรภายในประเทศดว้ยเคร่ืองมือเชิงนโยบายท่ีไม่ใช่เก่ียวขอ้งกบักาํแพงภาษี (Non-Tariff Protection) 

รัฐบาลเวียดนามจดัตั้งรัฐวิสาหกิจเพื่อควบคุมการส่งออกสินคา้เกษตรไดแ้ก่ บริษทั VINAFOOD ในขณะท่ี 

รัฐบาลไทยยงัคงมาตรการควบคุมการนําเข้าสินค้าเกษตรโดยเฉพาะข้าวและการควบคุมราคาข้าว

ภายในประเทศดว้ยโครงการขายขา้วราคาถูก (โครงการธงฟ้า) (Laiprakobsup, 2010)  

ท่ีสําคญัท่ีสุด รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้าํเนินนโยบายการอุดหนุนและการช่วยเหลือภาค

การเกษตรเพิ่มข้ึนดว้ยมาตรการอุดหนุนระยะสั้นซ่ึงเป็นมาตรการเชิงนโยบายท่ีขดัแยง้กบัแนวนโยบายแบบ

เสรีนิยมใหม่ท่ีไม่ตอ้งการให้รัฐบาลเขา้ไปแทรกแซงกลไกตลาดโดยเฉพาะราคา ในช่วงทศวรรษปี พ.ศ. 

2540 เป็นตน้มา รัฐบาลในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตด้าํเนินมาตรการอุดหนุนภาคการเกษตรในระยะสั้น ๆ ใน

ลกัษณะของการรับประกนัราคาขั้นตํ่าและการอุดหนุนปัจจยัการผลิต นโยบายการอุดหนุนราคาขา้วและ

นโยบายช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลเวียดนามและรัฐบาลไทยสะทอ้นการดาํเนินนโยบายอุดหนุนในระยะ
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สั้ นได้เป็นอย่างดี ในขณะท่ีรัฐบาลเวียดนามดาํเนินนโยบายลดตน้ทุนการเพาะปลูกโดยให้เงินแก่ชาวนา 

500,000 ดองต่อ 1 คนต่อ 1 เอเคอร์ รัฐบาลไทยดาํเนินนโยบายอุดหนุนชาวนาในหลายรูปแบบตั้งแต่การรับ

จาํนาํขา้วเปลือกโดยไม่พจิารณาราคาขา้วในตลาด การรับประกนัราคาขา้วเปลือกจนไปถึงการลดตน้ทุนการ

เพาะปลูกดว้ยการโอนเงินให้เกษตรกรไร่ละ 1,000 บาทต่อ 1 คนต่อ 1 ไร่ มาตรการลกัษณะดงักล่าวของ

รัฐบาลเวียดนามและไทยตรงกนัขา้มกับแนวนโยบายของเสรีนิยมใหม่ แม้ว่าทั้งเวียดนามและไทยเป็น

สมาชิกขององคก์รการคา้โลก (World trade Organization) และเป็นสมาชิกของเขตเศรษฐกิจเสรีอาเซียน 

(ASEAN Free Trade Area)  

 นโยบายเสรีนิยมใหม่มีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายการเกษตรของประเทศกาํหลังพฒันา 3 

ประการดว้ยกนั ประการที่ 1 รัฐบาลเปิดเสรีตลาดสินคา้เกษตรเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการเพาะปลูกให้สูงข้ึน

โดยคาดหวงัการลงทุนทางเทคโนโลยีการเกษตรจากบรรษทัต่างประเทศ เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจะช่วยให้

ผลิตภาพสูงข้ึน ในขณะเดียวกนั ส่งออกสินค้าเกษตรมากข้ึนจากการเปิดเสรีตลาดสินค้าเกษตร (Bello, 

2006) โดยการลดกาํแพงภาษีการส่งออกสินคา้เกษตรและลดกาํแพงภาษีการนาํเขา้เคร่ืองจกัรทางการเกษตร

และปัจจยัทางการเกษตร เช่น ยาปราบศตัรูพืช ปุ๋ยเคมี ประการที่ 2 รัฐบาลอุดหนุนราคาสินคา้เกษตรเพื่อจูง

ใจให้เกษตรกรเพาะปลูกผลผลิตอย่างต่อเน่ือง การอุดหนุนสินคา้เกษตรจะทในระดบัการเพาะปลูก (Farm-

Gate) และการตลาดภายในประเทศ (Domestic Market) ในระดบัการเพาะปลูก เกษตรกรไดรั้บความ

ช่วยเหลือจากรัฐบาลในดา้นการลดตน้ทุนการเพาะปลูกและมาตรการการอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูก ใน

ส่วนของระดบัการตลาดภายในประเทศ รัฐบาลประกนัราคาสินคา้เกษตรหรือรับซ้ือสินคา้เกษตรในราคาท่ี

กาํหนดไว ้(Laiprakobsup, 2014) ประการที ่3 วถีิการเพาะปลูกของเกษตรกรเปล่ียนแปลงเป็นการเกษตรเชิง

พาณิชยอ์ย่างเขม้ขน้ (Intensively Commercialized Agricultural Production) โดยเน้นการเพาะปลูกพืช

ประเภทใดประเภทหน่ึงในปริมาณมากโดยมุ่งหวงัวา่จะไดก้ารเพาะปลูกจาํนวนมาทาํให้ไดผ้ลกาํไรมากข้ึน 

เกษตรกรลงทุนในตน้ทุนการเพาะปลูกอยา่งมากในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก นอกจากน้ี ระยะการเพาะปลูก

ของเกษตรกรมีลกัษณะท่ีสั้นลงแต่ทาํการเพาะปลูกบ่อยคร้ัง  
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รูปที ่2.2: ความสัมพนัธ์ระหว่างเสรีนิยมใหม่กบัการก าหนดนโยบายการเกษตร

แนวนโยบายเสรีนิยมใหมํ 

ด๎านที่ 1: เปิดเสรีทางการค๎า 

1) ผลักดันการสํงออกสินค๎าเกษตรมากข้ึน 

2) เพ่ิมผลิตภาพ 

3) เปิดรับการลงทุนทางเทคโนโลยีจาก

เอกชนทั้งในและตํางประเทศ 

ด๎านที่ 2: ปกปูองและอุดหนุนภาค

การเกษตร 

1) ปกปูองตลาดน าเข๎าด๎วยมาตรการที่ไมํใช๎

ภาษ ี

2) อุดหนุนราคาสินค๎าเกษตร 

3) ชํวยเหลือด๎านการผลิตและเพาะปลูก 

ด๎านที่ 3: วิถีการเพาะปลูกของเกษตรกร 

1) เชิงพาณิชย์เข๎มข๎น เน๎นการปลูกพืช

เชิงเดี่ยว 

2) ลงทุนด๎านปัจจัยและเครื่องจักรการ

เพาะปลูก 

3) เพาะปลูกจ านวนบํอยครั้งในรอบ
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2.4 จากยุคนโยบายการเกษตรเพ่ือผู้บริโภคสู่การเกษตรเพ่ือผู้ผลิต: นโยบายการเกษตรใน

ประเทศก าลงัพฒันาและนโยบายข้าวของไทย 

2.4.1 นโยบายการเกษตรในประเทศก าลงัพัฒนา 

นบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันา (รวมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใต)้ มี

บทบาทในการแทรกแซงสินค้าเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ เพราะสินค้าเกษตรมีผลกระทบต่อประเทศและ

ประชาชนทั้งในแง่ของการเป็นรายได้ของประเทศและการบริโภคของประชาชน บทบาทของรัฐในภาค

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

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

ทศวรรษท่ี 1980 ถึงปัจจุบนั 

ในยุคท่ี 1 รัฐบาลกาํหนดนโยบายการเกษตรเพื่อสนบัสนุนและช่วยเหลือผูบ้ริโภคมากกวา่ผูผ้ลิตหรือ

เกษตรกร ดังนั้นลักษณะการแทรกแซงภาคการเกษตรของรัฐบาลจึงเป็นการโยกยา้ยทรัพยากร (Resource 

Transfers) จากภาคการเกษตรเพื่อการอุดหนุนภาคเศรษฐกิจอ่ืน รัฐบาลตดัสินใจโยกยา้ยเป็นไปเพื่อการสร้าง

อรรถประโยชน์สูงสุดให้กบัการพฒันาเศรษฐกิจโดยรวม กล่าวคือ การโยกยา้ยทรัพยากรจากภาคการเกษตร

ไปสู่ภาคอุตสาหกรรม เพราะผูจ้ดัทาํนโยบาย (Policy Makers) เช่ือว่าการกระตุน้ภาคอุตสาหกรรมจะนาํไปสู่

การพฒันาเศรษฐกิจท่ีรวดเร็วและให้มูลค่ามากกวา่ ในมุมมองทางรัฐศาสตร์ ลกัษณะการโยกยา้ยทรัพยากรจาก

ภาคการเกษตรมีทั้งการควบคุมราคาสินคา้เกษตรให้ตํ่าเพื่อโยกยา้ยส่วนต่างของรายได้ไปเป็นรายได้ในการ

พฒันาประเทศในดา้นอ่ืน ๆ และการโยกยา้ยแรงงานจากภาคการเกษตรสู่ภาคเศรษฐกิจอ่ืน ๆ ในราคาค่าจา้งท่ี

ถูก (Bates, 1981)  

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

การเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันาไวด้งัน้ี 

“ประเทศส่วนใหญ่ตั้งอตัราภาษีสูงกบัภาคการเกษตร 

- ภาษีทางออ้มต่อภาคการเกษตร เช่น การกาํหนดอตัราแลกเปล่ียนไวสู้งกวา่ความเป็นจริง

และมาตรการทางภาษี เช่น ภาษีนาํเขา้ท่ีสูงและการปกป้องอุตสาหกรรมภายในประเทศมี

อตัราท่ีสูงกวา่มาตรการภาษีทางตรง เช่น อตัราภาษีส่งออก ถึงสามเท่า 

- มาตรการภาษีทางตรงส่วนใหญ่เป็นมาตรการท่ีดาํเนินการท่ีตรงกนัขา้มกบัความไดเ้ปรียบ

เชิงเปรียบเทียบ (Comparative Advantage) ในระยะยาว เช่น การเก็บภาษีในอตัราท่ีสูงกบั

เกษตรกรท่ีปลูกพืชท่ีเป็นพืชได้เปรียบของประเทศนั้ น ในขณะท่ี รัฐบาลปกป้องและ

อุดหนุนเกษตรกรท่ีเพาะปลูกพืชท่ีประเทศนั้นไม่สามารถแข่งขนักบัประเทศอ่ืนได ้
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- ปริมาณทรัพยากรท่ีจดัสรรให้กับภาคการเกษตร เช่น การอุดหนุนผ่านระบบเครดิต 

โครงสร้างพื้นฐาน การวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร (Extension) ไม่เทียบเท่ากบัปริมาณ

การดึงทรัพยากรออกจากภาคเกษตร 

- ทรัพยากรท่ีจดัสรรให้ภาคการเกษตรนั้นให้ประโยชน์แก่กลุ่มธุรกิจการเกษตรขนาดใหญ่

มากกวา่เกษตรกรรายยอ่ยและแรงงานในภาคการเกษตรท่ีไม่มีท่ีดินทาํกิน (แปลโดยผูว้จิยั)” 

จะเห็นไดว้่าการกาํหนดนโยบายการเกษตรของประเทศกาํลงัพฒันาในยุคท่ี 1 เนน้มาตรการทาง

การเงินการคลงัและนโยบายราคาในระดบัมหภาคเพื่อดึงทรัพยากรจากภาคการเกษตรไปยงัภาคเศรษฐกิจอ่ืน 

ๆ เช่น การเก็บภาษีสินค้าเกษตรเพื่อการส่งออกซ่ึงเป็นสินค้าเกษตรท่ีนํารายได้เข้าสู่ประเทศ นโยบาย

การเกษตรในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตมี้ลกัษณะควบคุมมากกวา่การส่งเสริมเกษตรกรดว้ยเคร่ืองมือเชิงนโยบาย

รูปแบบต่าง ๆ ยกตวัอยา่งเช่น นโยบายการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้วของไทย (Rice Premium) (รังสรรค ์

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

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

Intel, & Balisacan, 2009) เพื่อไม่ให้ราคาขา้วสูงกว่าราคาตลาดโลกจนกระทบรายไดข้องผูบ้ริโภค นโยบาย

ดงักล่าวส่งผลกระทบต่อเกษตรกรในลกัษณะท่ีเกษตรกรไม่สามารถขายได้ตามราคาตลาดโลกเพราะรัฐบาล

ควบคุมราคา ในขณะท่ี การเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้วทาํให้เกษตรกรตอ้ง “แบกภาระทางภาษี (Tax 

Burden)” ซ่ึงถูกส่งผ่านจากผูส่้งออก พ่อค้าข้าวภายในประเทศ โรงสีและพ่อค้าท้องถ่ิน (Siamwalla & 

Setboonsarng, 1987)  

อยา่งไรก็ดี นโยบายการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันาไม่ไดเ้นน้มาตรการ นโยบายการเกษตรในยุค

ท่ี 1 ยงัเนน้มาตรการการส่งเสริมการเพาะปลูกดว้ย นโยบายการส่งเสริมการเกษตรในยุคท่ี 1 เนน้การจดัสรร

โครงสร้างพื้นฐานและการอุดหนุนปัจจยัการผลิต Reardon และ Timmer (2007) ไดส้รุปแนวนโยบาย

ส่งเสริมการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันาในช่วงปี 1950 ถึง 1980 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงคือ 1950 ถึง 1960 

ซ่ึงเนน้การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อการส่งเสริมการเพาะปลูกและการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร ดงัน้ี 

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

และโครงสร้างพื้นฐานจดัเก็บผลผลิตเพื่อการแลกเปล่ียน (Transactions) (ตลาดสาธารณะ

และโกดงัขนาดใหญ่สาํหรับเก็บผลผลิต)...  

- การพฒันาคุณภาพและมาตรฐานสินคา้เกษตรสาธารณะ (โดยเฉพาะผลผลิตท่ีเป็นพืช

อาหาร) ถูกกาํหนดโดยรัฐและปรับปรุงมาตรฐานสินค้าอย่างต่อเน่ืองสําหรับการค้า

ระหวา่งประเทศ (Long-Distance Trade) (Reardon & Timmer, 2007, หนา้ 2815) (แปล

โดยผูว้จิยั)‛ 
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ในขณะท่ี นโยบายส่งเสริมการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 เนน้การอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูก

และการช่วยเหลือดา้นราคา ดงัน้ี 

“- เน่ืองจากการเติบโตของตลาดสินเช่ือระหว่างประเทศ รัฐบาลพฒันากองทุน (Funds) 

เพื่อสนบัสนุนบทบาทของรัฐในการส่งเสริมการเพาะปลูก 

- การอุดหนุนปัจจยัการเพาะปลูกเพื่อกระตุ้นการเติบโตของทุน ปุ๋ย เมล็ดพนัธ์ุและ

เคร่ืองจกัรการเพะปลูก 

- รัฐบาลใช้นโยบายอุดหนุนราคาอาหารสําหรับการช่วยเหลือผูบ้ริโภค (ด้านอุปสงค์) 

และนโยบายประกนัราคาสินคา้เกษตรสําหรับการช่วยเหลือเกษตรกร (ดา้นอุปทาน) ซ่ึง

ทาํใหเ้กิดภาวะ “Food Price Dilemma‛ … 

- มีการเปล่ียนแปลงเชิงองค์กรภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งการส่งเสริมและการจดัสรรทรัพยากร

เพื่อการเพาะปลูก รัฐบาลจดัตั้ง Parastatals เพื่อเป็นศูนยก์ลางในการส่งเสริมและจดัสรร

ทรัพยากรเพื่อการเพาะปลูกซ่ึงจะเป็นการแก้ไขปัญหา (Get Around) ความไร้

ประ สิท ธิ ภาพ ของระ บบ ราช ก ารแล ะ ระ บ บตล าดท่ี ล้าห ลังด้วย การรวม ศูนย ์

(Consolidation) ในการกาํหนดนโยบาย (Reardon & Timmer, 2007, หนา้ 2819) (แปล

โดยผูว้จิยั)”      

Reardon และ Timmer (2007) กล่าววา่นโยบายส่งเสริมการเกษตรในช่วงปี 1970 ถึง 1980 ไดรั้บ

อิทธิพลจากการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ซ่ึงไดแ้ก่การใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่มาเพิ่มผลิตภาพการ

เพาะปลูก รัฐบาลในประเทศกาํลงัพฒันารวมทั้งเอเชียตะวนัออกเฉียงใตห้นัมาลงทุนในดา้นเทคโนโลยีการ

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 มนัสําปะหลงัหรือออ้ยโรงงาน (Poapongsakorn et al, 1995) ในกรณีของ

ฟิลิปปินส์ รัฐบาลลงทุนในการพฒันาพนัธ์ุขา้วตามโครงการ the Modern Varieties (MV) พร้อมกบัการ

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

MV ของฟิลิปปินส์ไวว้า่ 
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 “นวตักรรม (ในขณะนั้น) ท่ีมุ่งเนน้การเพิ่มผลิตภาพโดยทัว่ไปแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

(a) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกบัชีวภาพ (การใช้พนัธ์ุขา้วแบบใหม่ ใช้ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง ยาปราบ

ศตัรูพืชซ่ึงช่วงเพิ่มการผลิต) 

(b) เทคโนโลยีท่ีเก่ียวกับเคร่ืองจกัร (การใช้เคร่ืองสูบนํ้ า รถแทรกเตอร์ เคร่ืองฝัด

ขา้วเปลือกซ่ึงทดแทนแรงงานมนุษย)์ (แปลโดยผูว้จิยั)”  

ในยคุท่ี 2 รัฐบาลเร่ิมกาํหนดนโยบายการเกษตรเพื่อผูผ้ลิตหรือเกษตรกรมากข้ึน รัฐบาลในประเทศ

กาํลงัพฒันาเร่ิมปรับเปล่ียนการกาํหนดนโยบายการเกษตร ในดา้นการคลงั รัฐบาลยกเลิกการจดัเก็บภาษีใน

สินคา้เกษตรเพื่อการส่งออก ตวัอยา่งเช่น การยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้ว (Rice Premium) 

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

อตัราภาษีการนาํเขา้สินคา้ปัจจยัการเพาะปลูกเพื่อกระตุน้ให้เกิดการลงทุนในเทคโนโลยีดา้นการเพาะปลูก 

(Anderson & Martin) ในดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูก รัฐบาลเพิ่มการช่วยเหลือเกษตรกรดว้ยการจดัสรร

งบประมาณในการพยุงราคาสินคา้เกษตรระยะสั้นตามบริบทของตลาดในแต่ละห้วงเวลา Binswanger และ 

Deininger (1997, หนา้ 1962) ช้ีให้เห็นวา่การกาํหนดนโยบายการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันาโดยเฉพาะ

ในเอเชียตะวนัออกและตะวนัออกเฉียงใตเ้ร่ิมมีการเปล่ียนแปลงตั้งแต่ช่วงปี 1970  

 “ประการแรก มีการเปล่ียนแปลงเชิงโครสร้างการเกษตรจากโครงสร้างท่ีครัวเรือนเป็น

แกนกลาง (Family Farms) เป็นการเกษตรเพื่อการตลาด ประเทศในเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ไดแ้ก่ อินโดนิเชีย มาเลเชีย และไทยซ่ึงตามแนวทางของไตห้วนัและเกาหลีใต ้ลดการ

เก็บภาษีในภาคการเกษตรในทศวรรษ 1970 และเร่ิมสนบัสนุนเกษตรกรครัวเรือนขนาด

เล็ก นอกจากการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีเป็นประโยชน์ต่อภาคการเกษตร 

ประเทศเหล่าน้ียงัลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานสําหรับเขตชนบทและการบริการสาธารณะ 

การลงทุนในการวิจยัและการส่งเสริมการเกษตร (Research and Extension) และการ

จดัสรรระบบสินเช่ือใหค้รัวเรือนเกษตรกร... (แปลโดยผูว้จิยั)”   

การเปล่ียนแปลงนโยบายการเกษตรในประเทศกาํลงัพฒันารวมทั้งตะวนัออกเฉียงใตท่ี้สําคญัไดแ้ก่

การลดบทบาทการแทรกแซงของรัฐและการกาํหนดนโยบายท่ีอิงกบักลไกตลาดมากข้ึนโดยเฉพาะนโยบาย

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)  
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‚… (2) ตลาดสินคา้เกษตรและปัจจยัการเพาะปลูกเปิดเสรีมากข้ึนโดยเร่ิมท่ีทวีปลาติน

อเมริกา ตามมาดว้ยเอเชีย แอฟริกาและประเทศสังคมนิยมในยโุรปตะวนัออก.. 

(3) การอุดหนุนปัจจยัการผลิตไม่ไดรั้บความนิยมพร้อม ๆ กบัการยกเลิกหน่วยงานรัฐ

แบบ paratatals รัฐบาลตอ้งการดึงดูการลงทุนจากเอกชนในตลาดปัจจยัการผลิต 

(4) การอุดหนุนผูบ้ริโภคและการอุดหนุนราคาแก่เกษตรกรไม่ไดรั้บความนิยมเพราะ

รัฐบาลหลายประเทศไม่มีความสามารถทางการเงินเพียงพอ 

(5) ตลาดสินคา้เกษตรธัญพืชในประเทศกาํลงัพฒันาเติบโตจากการตดัสินใจลดกาํแพง

ภาษีและเทคโนโลยีการคมนาคม ตลาดสินคา้เกษตรอ่ืน ๆ ยิ่งเติบโตข้ึนจากการพฒันา

เทคโนโลยกีารขนส่ง แปรรูปและการจดัเก็บผลผลิต 

(6) การผ่อนปรนกฎระเบียบการลงทุนจากต่างประเทศซ่ึงทาํให้มีการลงทุนใน

อุตสาหกรรมแปรรูปอาหาร (แปลโดยผูว้จิยั)” 

ส่วนนโยบายการเกษตรในช่วงทศวรรษ 1990 ถึง 2000 ยงัคงเนน้การปฏิรูปตลาดอยา่งต่อเน่ือง มี

ดงัน้ี  

“ (1) การปรับโครงสร้างตลาดอาหารในประเทศดาํเนินต่อเน่ืองโดยเฉพาะการแปรรูป 

การคา้ปลีกและการบริการอาหาร 

(2) การลงทุนจากต่างประเทศมีอิทธิพลทาํให้ตลาดสินคา้เกษตรภายในประเทศโตข้ึนใน

แง่ของการบริโภคและการผลิต (แปลโดยผูว้จิยั)” 

มีขอ้สังเกตเก่ียวกบันโยบายการเกษตรของประเทศกาํลงัพฒันาอยู ่2 ประการ ประการท่ี 1 บทบาท

ของรัฐในตลาดสินคา้เกษตรมีการเปล่ียนแปลงจากการแทรกแซงสู่การลดบทบาทและยอมให้ตลาดสินคา้

เกษตรเป็นไปตามกลไกมากข้ึน ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถึง ตน้ 1980 รัฐบาลควบคุมตลาดการเกษตรดว้ย

มาตรการราคาและภาษีโดยเฉพาะตลาดสินคา้เกษตรท่ีเป็นสินคา้ส่งออก แต่ในช่วงทศวรรษท่ี 1980 รัฐลด

บทบาทการแทรกแซงลงและสนบัสนุนการลงทุนจากต่างประเทศและกลุ่มทุนมากข้ึน นอกจากน้ี รัฐบาลมี

แนวโนม้จะช่วยเหลือเกษตรกรมากข้ึนผา่นโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกและการพยุงราคา สะทอ้นให้เห็น

ว่าการกาํหนดนโยบายการเกษตรเร่ิมมีการเปล่ียนแปลงในลกัษณะท่ีมีตวัละครเพิ่มข้ึนในกระบวนการ

กาํหนดนโยบายการเกษตร ประการท่ี 2  บทบาทของรัฐในแต่ละช่วงสะทอ้นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อรัฐบาลท่ี

แตกต่างกนัออกไป ในช่วงทศวรรษ 1950 ถึง 1960 การแทรกแซงตลาดสินคา้เกษตรสะทอ้นแนวคิดการ

พฒันาเศรษฐกิจท่ีรัฐตอ้งเขา้ไปมีบทบาทในตลาดเพื่อรับประกนัวา่การพฒันาไดรั้บการวางแผนอยา่งดี พอ

มาช่วงทศวรรษท่ี 1970 ถึง 1980 นโยบายการแทรกแซงไม่เป็นท่ีนิยมและรัฐบาลเร่ิมดาํเนินปรับนโยบาย

การเกษตรซ่ึงสะทอ้นแนวคิดท่ีมีอิทธิพลต่อการกาํหนดนโยบายท่ีลดบทบาทของรัฐลง ตั้งแต่ช่วงปี 1980 ถึง



  69 

 
 

ปัจจุบนั รัฐบาลเร่ิมปฏิรูปตลาดสินคา้เกษตรและเปิดเสรีตลาดการเกษตรในบางดา้นซ่ึงสะทอ้นแนวคิดเสรี

นิยมใหม่  

2.4.2 วิวฒันาการนโยบายข้าวของไทย 

 นโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาของไทยหลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 แบ่งไดอ้อกเป็น 3 ช่วง

ด้วยกัน จากยุคท่ีเน้นการแทรกแซงตลาดข้าวด้วยการจัดเก็บภาษีเปล่ียนมาเป็นยุคท่ีเน้นการพยุงราคา

ขา้วเปลือก ซ่ึงเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจและกรอบเชิงนโยบายการพฒันา

ประเทศ ยุคที่ 1 ได้แก่ การก าหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในระบอบนโยบายพรีเมียมข้าว 

(1950 ถึง 1986) การกาํหนดนโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในระบอบนโยบายพรีเมียมขา้ว

มุ่งเนน้ 2 นโยบายเป็นสําคญั นโยบายท่ี 1 ไดแ้ก่ การจดัเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกขา้วหรือพรีเมียมขา้ว 

(Rice Premium) ส่วนนโยบายท่ี 2 ไดแ้ก่ การช่วยเหลือชาวนาในดา้นการเพิ่มผลผลิต ไดแ้ก่ การชลประทาน

และเทคโนโลยกีารเพาะปลูก 

วตัถุประสงคข์องนโยบายขา้วในระบอบพรีเมียมขา้วมีอยู ่3 ประการ ประการท่ี 1 รัฐบาลตอ้งการ

รายไดจ้ากการส่งออกขา้วมาพฒันาประเทศ เน่ืองจากประเทศไทยยงัคงพึ่งพารายไดจ้ากการส่งออกสินคา้

เกษตรในช่วงเวลานั้น รัฐบาลจาํเป็นตอ้งจดัเก็บภาษีการส่งออกสินคา้เกษตร เช่น ขา้ว เพื่อนาํมาพฒันา

โครงสร้างพื้นฐาน รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วสูงมากในช่วงปี 1956-1965 ในปี 1957, รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วคิด

เป็นร้อยละ 19 ของงบประมาณรายไดข้องรัฐบาล ในช่วงทศวรรษท่ี 1970 รายไดจ้ากพรีเมียมขา้วลดลงอยา่ง

ต่อเน่ืองจนไม่ได้เป็นสัดส่วนท่ีสําคญัของรายได้ประเทศ การลดลงของพรีเมียมข้าวมาจากราคาขา้วใน

ตลาดโลกท่ีตกตํ่าลงและการพฒันาอุตสาหกรรมการผลิตซ่ึงกลายเป็นสินคา้ส่งออกท่ีสําคญัของไทย รายได้

จากพรีเมียมขา้วไม่ไดก้ลายเป็นส่วนสาํคญัของรายไดข้องรัฐบาลในช่วงทศวรรษท่ี 1980  

ประการท่ี 2 รัฐบาลกาํหนดนโยบายพรีเมียมขา้วเพื่อควบคุมราคาขา้วในประเทศให้ตํ่าลง รัฐบาล

เก็บภาษีกบัผูส่้งออกขา้ว ผูส่้งออกขา้วถ่ายโอนภาระทางภาษี (Tax Burden) ไปยงัผูค้า้ขา้วภายในประเทศ

และชาวนาเพื่อเพิ่มกาํไรจากการขายขา้วในจาํนวนจาํกดัโดยการกดราคารับซ้ือขา้วให้ตํ่ากว่าราคาตลาด 

Warr (2001) ตั้งขอ้สังเกตวา่แรงงานท่ีอยูใ่นเขตเมืองและแรงงานไร้ฝีมือเป็นกลุ่มคนท่ีไดรั้บประโยชน์จาก

นโยบายพรีเมียมขา้วเพราะพรีเมียมขา้วทาํให้ราคาขา้วในตลาดภายในประเทศตํ่ากว่าราคาตลาดโลก ส่วน

แรงงานในภาคชนบทและการเกษตรเสียประโยชน์จากพรีเมียมขา้วเพราะถูกกดราคาขายขา้วซ่ึงกระทบต่อ

รายไดแ้ละค่าจา้งแรงงาน  

ประการท่ี 3 รัฐบาลกาํหนดนโยบายพรีเมียมขา้วเพื่อควบคุมอิทธิพลทางการเมืองของกลุ่มธุรกิจ 

รัฐบาลเป็นผูก้าํหนดอตัราการเก็บพรีเมียมขา้วและโควตาการส่งออกขา้วของผูส่้งออกขา้ว ทาํให้ผูส่้งออก

ขา้วตอ้งเกรงใจผูน้าํรัฐบาลและหน่วยงานรัฐในฐานะผูก้าํหนดสิทธิในการส่งออกขา้ว โดยเฉพาะนโยบาย
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กาํหนดโควตาการส่งออกขา้ว รัฐบาลมีอิทธิพลทางการเมืองเหนือผูส่้งออกขา้วโดยเฉพาะผูส่้งออกขา้วราย

ใหญ่ในการอนุมติัการส่งออกขา้ว ผูส่้งออกขา้วรายใหญ่ใช้โควตาท่ีได้รับจากรัฐบาลมาจดัสรรให้กบัผู ้

ส่งออกขา้วรายยอ่ย กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาลครอบงาํธุรกิจการส่งออกขา้วในทุกระดบัผา่นการกาํหนดโวตา 

ในอีกดา้นหน่ึง นโยบายพรีเมียมขา้วเป็นการควบคุมพลงัทางการเมืองของชาวนาผา่นการควบคุมราคาขา้ว

ด้วย ราคาข้าวท่ีตํ่าทาํให้โอกาสของชาวนาในการเคล่ือนไหวและระดมพลังทางการเมือง (Political 

Mobilization) มีนอ้ยเพราะทรัพยากรท่ีใชใ้นการระดมพลงัทางการเมืองมีนอ้ย อยา่งไรก็ดี การควบคุมราคา

ขา้วใหต้ํ่าสร้างความไม่พอใจแก่ชาวนาในชนบทท่ีมีรายไดต้ ํ่ากวา่ไม่นอ้ยเพราะชาวนาขาดทุนจากการลงทุน

ในการเพาะปลูกเกษตรเชิงเด่ียว  

นโยบายท่ี 2 เป็นนโยบายการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้วดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่ ไทยเป็นอีกหน่ึง

ประเทศกาํลงัพฒันาในเอเชียท่ีไดรั้บอิทธิพลจากการปฏิวติัเขียว (Green Revolution) ดา้นการเกษตรเพื่อเพิ่ม

ผลผลิตข้าวให้เพียงพอกับความต้องการภายในประเทศและส่งออกต่างประเทศได้ การส่งเสริมด้าน

การเกษตรเร่ิมตน้ในปี 1950 เม่ือรัฐบาลทาํโครงการปรับปรุงพนัธ์ุขา้วโดยมีการฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีเกษตร

และออกสํารวจและเก็บพนัธ์ุขา้วทัว่ประเทศไปทดสอบขา้วพนัธ์ุท่ีดีท่ีสุดและนาํมาผสมพนัธ์ุ (วิฑูรย ์เล่ียม

จาํรูญ และสุรัยน ธญักิจจานุกิจ, 2551)  

รัฐบาลไทยกลบัมาลงทุนดา้นการชลประทานอีกคร้ังหลงัจากหยุดชะงกัไปในช่วงสงครามโลกคร้ัง

ท่ี 2 โครงการเข่ือนเจา้พระยาและเข่ือนภูมิพล (ยนัฮี) เป็น 2 โครงการชลประทานท่ีสําคญัในนั้น กรม

ชลประทานเป็นหน่วยงานสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตรท่ีไดรั้บจดัสรรงบประมาณสูงท่ีสุด

ในหน่วยงานดา้นการเกษตร ในขณะท่ี รัฐบาลจดัตั้งโรงไฟฟ้ายนัฮี (ต่อมาการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศ

ไทย) เพื่อดูแลเข่ือนภูมิพล  

นอกจากการลงทุนดา้นชลประทาน การส่งเสริมดา้นการเพาะปลูกดว้ยเทคโนโลยีสมยัใหม่เป็นอีก

หน่ึงนโยบายท่ีรัฐบาลไทยใหค้วามสาํคญัในระบอบพรีเมียมขา้ว กรมส่งเสริมการเกษตร (โดยการสนบัสนุน

จากสถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ (International Rice Research Institute)) องคก์ารระหวา่งประเทศมีบทบาท

สําคญัในการช่วยรัฐบาลไทยพฒันาพนัธ์ุขา้ว ในช่วงทศวรรษท่ี 1950 ถึง 1960 สถาบนัวิจยัขา้วนานาชาติ 

(International Rice Research Institute) มีบทบาทในการพฒันาพนัธ์ุขา้วท่ีสามารถปลูกไดทุ้กฤดูกาล

เพาะปลูกและขา้วหอมมะลิท่ีเป็นสินคา้ส่งออกสาํคญัของไทย  

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

with some collaborative breeding programs with other national and international 

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

1950s, collaborations with United States Department of Agriculture (USDA) and United 
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States Overseas Mission (USOM) Rice Improvement Program have trained 30 Thai 

scientists for rice variety selection. Subsequently the ‘good rice varieties collection 

program’ was created. The world- renowned Thai Jasmine rice--Khao Dawk Mali 105 

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

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

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

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

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

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

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

ในขณะเดียวกนั รับบาลไทยตอ้งการรับความช่วยเหลือจากองคก์รระหว่างประเทศเพราะตอ้งการ

ไดรั้บความช่วยเหลือทางการเงินและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยัจากต่างประเทศโดยท่ีรัฐบาลไม่ตอ้งลงทุน 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).‛ 
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การส่งเสริมการเพาะปลูกพนัธ์ุขา้วแบบใหม่ท่ีไม่ไวแสงในช่วงทศวรรษท่ี 1960 ทาํให้กระตุน้การ

เพิ่มผลผลิตดา้นการเพาะปลูก (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) ขา้วพนัธ์ุไม่ไวแสงทาํให้การเพาะปลูกขา้วทาํได้

มากกวา่ 1 ฤดูกาลเพาะปลูกโดยเฉพาะในเขตชลประทาน ฤดูกาลเพาะปลูก “นาปรัง” ถือกาํเนิดข้ึนในเขตลุ่ม

แม่นํ้าเจา้พระยาราวทศวรรษท่ี 1970 และกลายเป็นวถีิการเพาะปลูกในเขตภาคกลาง  

แต่การเกิดข้ึนของนาปรังทาํให้เกิดลกัษณะท่ีผูว้ิจยัเรียกวา่ “การพึ่งพารัฐ (State Dependence)” ใน

เวลาต่อมา เน่ืองจาการเพาะปลูกนาปรังกลายเป็นวิถีการเพาะปลูกของชาวนา ชาวนาจึงเกิดความเคยชินว่า

ตอ้งปลูกขา้วในฤดูนาปรังซ่ึงสภาพดินฟ้าอากาศอาจจะไม่เหมาะสม กล่าวอีกนยัหน่ึงการส่งเสริมของรัฐบาล

สร้างความเคยชินใหก้บัชาวนาในวถีิการเพาะปลูกขา้วนาปรัง เม่ือชาวนาไม่สามารถเพาะปลูกไดผ้ลผลิตคุม้

กบัการลงทุน ชาวนามกัจะเรียกร้องให้รัฐบาลช่วยเหลือและชดเชยความเสียหาย กล่าวอีกนยัหน่ึง นโยบาย

การช่วยเหลือชาวนาในระบอบพรีเมียมสร้างพฤติกรรมการพึ่งพารัฐให้กบัชาวนาในระบอบนโยบายต่อ ๆ 

มาโดยเฉพาะระบอบนโยบายรับจาํนาํขา้ว    

ในช่วงปี 1958 ถึง 1967 โครงการส่วนใหญ่เป็นการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีสมยัใหม่ เช่น พนัธ์ุ

ขา้วแบบใหม่ การใชปุ๋้ยและยาปราบศตัรูพืช และการเพาะปลูกพืชหมุนเวยีน หน่วยงานท่ีมีบทบาทมากท่ีสุด

ในการส่งเสริมการเกษตรได้แก่ กรมการข้าวและกรมส่งเสริมการเกษตร ในขณะท่ีนโยบายด้านการ

ช่วยเหลือราคาและการขายข้าวเปลือกมีปรากฏในช่วงปี 1965 โดยกระทรวงเศรษฐการหรือกระทรวง

พาณิชยมี์บทบาทสาํคญั น่าสนใจวา่ กระทรวงเศรษฐการเคยมีโครงการท่ีจะสร้างไซโลยุง้ฉางขนาดใหญ่ใน

จงัหวดัขนาดใหญ่เพื่อเป็นศูนยเ์ก็บขา้วเปลือก แนวคิดดงักล่าวแตกต่างจากนโยบายของรัฐบาลไทยใน

ระบอบนโยบายขา้วต่อ ๆ มาซ่ึงไม่มีแนวคิดท่ีจะลงทุนสร้างไซโลยุง้ฉางของรัฐบาล แต่เป็นการเช่าไซโล

จากโรงสีเอกชนมากกวา่ บทบาทการส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีการเพาะปลูกและการสร้างไซโลยุง้ฉางของ

รัฐสะทอ้นอิทธิพลของกรอบแนวคิด “การพฒันาอุตสาหกรรมเพื่อทดแทนการนาํเขา้ (ISI)” ซ่ึงหน่วยงาน

ของรัฐบาลมีบทบาทในการพฒันาการเพาะปลูก การผลิต และการคา้ขา้วมากกวา่เอกชนหรือชาวนาเอง 

ปี 1959 เป็นปีท่ีมีนโยบายเก่ียวกบัขา้วและการช่วยเหลือชาวนาหลายโครงการ นโยบายท่ีสําคญัและ

มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในทศวรรษต่อมาก็คือ โครงการวิจยัพนัธ์ุขา้วซ่ึงไดส้ายพนัธ์ุ 

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

เศรษฐกิจการเกษตร, 2502) และต่อยอดไปสู่การคน้ควา้และผสมพนัธ์ุขา้วท่ีออกรวงไดโ้ดยไม่จาํกดัฤดูกาล 

ทาํให้ชาวนาสามารถปลูกขา้วได้ตลอดทั้งปีและนิยมปลูกพนัธ์ุท่ีรัฐสนับสนุน ต่อมาจึงมีการพฒันาพนัธ์ุ 

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

การเกษตรและโครงการจดัตั้งธนาคารการเกษตร 
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การเปล่ียนแปลงในการดาํเนินนโยบายพรีเมียมขา้วเกิดข้ึนในปี 1974 เม่ือรัฐบาลสัญญา ธรรมศกัด์ิ 

จดัตั้งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรโดยนาํรายไดจ้ากพรีเมียมขา้วมาจดัตั้งกองทุนดงักล่าว แมว้่ารัฐบาลยงั

ไม่ไดย้กเลิกนโยบายพรีเมียมขา้ว แต่ก็ถือเป็นชยัชนะเล็ก ๆ ของกลุ่มท่ีคาดหวงัจะเห็นการเปล่ียนแปลงใน

การดาํเนินนโยบายพรีเมียม อย่างไรก็ตาม หน่วยงานรัฐก็ต่อสู้เก่ียวกบัรายได้จากพรีเมียมขา้วเพื่อดึงเงิน

ดงักล่าวไปอยู่ในความดูแลของตน ในปี 1974 (หลงัจากความขดัแยง้ทางการเมือง) รัฐบาลตดัสินใจโยก

เงินพรีเมียมข้าวไปจัดตั้ งกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรเพื่อปกป้องข้อกล่าวหาเก่ียวกับการบริหารเงิน

ค่าธรรมเนียมผิดพลาด (Mismanagement) และการทุจริตในการใชเ้งิน (อมัมาร์ สยามวาลา และวิโรจน์ ณ. 

ระนอง, 2533; Siamwalla & Setboonsarng, 1987) กองทุนสงเคราะห์เกษตรกรบริหารงานร่วมกนัระหวา่ง

ปลดักระทรวงหลายกระทรวง คณะกรรมการมีอาํนาจหนา้ท่ีในการจดัสรรเงินกองทุนไปยงัโครงการอะไรก็

ไดท่ี้เก่ียวกบัการช่วยเหลือดา้นการเกษตร คณะกรรมการจึงต่อสู้กนัอยา่งมากในการดึงงบประมาณจดัสรร

ไปยงักระทรวงของตน ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมซ่ึงเป็นหน่ึงในคณะกรรมการกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกรตอ้งการให้กองทุนจดัสรรเงินกองทุนให้กบัโครงการช่วยเหลือเกษตรกรผูป้ลูกออ้ยซ่ึงอยู่ภายใต้

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

และสหกรณ์ตอ้งการให้กองทุนจดัสรรเงินไปยงัโครงการช่วยเหลือชาวนาซ่ึงอยู่ในการดูแลของกระทรวง

เกษตรและสหกรณ์ ส่วนปลดักระทรวงพาณิชยต์้องการให้เงินจดัสรรไปอุดหนุนโครงการการกาํหนด

โควตาสํารองขา้ว (Rice Reserve Requirement) เพื่อจะไดด้าํเนินโครงการขายขา้วราคาถูกให้กบัผูท่ี้มีรายได้

น้อย การแย่งชิงเงินรายได้ในกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรสะทอ้นการเมืองในหน่วยงานรัฐในการแย่งชิง

งบประมาณไปอยูใ่นความดูแลของตนซ่ึงสามารถนาํไปหาประโยชน์ไดม้าก เช่น การกาํหนดโควตาสํารอง

ขา้วเป็นการบงัคบัซ้ือขา้วจากผูส่้งออกขา้วในราคาท่ีตํ่า กรมการคา้ภายในนําขา้วไปขายให้กบัร้านคา้ท่ี

กรมการคา้ภายในอนุญาตใหข้ายซ่ึงเท่ากบัเป็นการกดราคาขา้วภายในประเทศให้ตํ่าลงและทาํให้ชาวนาขาย

ขา้วไม่ได้ตามราคาตลาด แต่ผูท่ี้ได้รับประโยชน์กลับเป็นร้านคา้ (บางส่วน) และหน่วยงานรัฐท่ีจดัเก็บ

ค่าธรรมเนียม 

 ในขณะท่ีรัฐบาลกาํลงัยกเลิกนโยบายพรีเมียมขา้ว รัฐบาลไทยดาํเนินโครงการส่งเสริมด้านการ

เพาะปลูกอยา่งต่อเน่ือง ตารางท่ี 2.1 สรุปนโยบายดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 1977 ถึง 1987 ใน

ดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้ว รัฐบาลเนน้การเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูก เช่น โครงการนานํ้ าตม

แบบใหม่ โครงการแลกพนัธ์ุขา้วพื้นเมืองกบัขา้วพนัธ์ุผสมของหน่วยงานรัฐ ท่ีสําคญั รัฐบาลเร่ิมเปล่ียน

นโยบายการช่วยเหลือชาวนาโดยให้ความสําคญักับการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชหลากหลายมากข้ึน 

(Agricultural Diversification) ในฤดูกาลท่ีไม่สามารถปลูกขา้วไดโ้ดยเร่ิมจากการกาํหนดเขตพืชเศรษฐกิจ 

(Agricultural Zoning) ให้เกษตรกรในพื้นท่ีเขตนั้นปลูกพืชเศรษฐกิจท่ีรัฐบาลกาํหนด หรือโครงการ
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เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในนาขา้วซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่รัฐบาลตอ้งการให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ 

นอกจากขา้วเพื่อป้อนผลผลิตเขา้สู่ตลาดส่งออกสินคา้เกษตร  

โครงการพยุงราคาข้าวเปลือกมีความสําคญัมากข้ึนโดยเป็นการรับจาํนาํขา้วเปลือกจากยุง้ฉางของ

ชาวนาในพื้นท่ีในราคาท่ีตํ่ากวา่ราคาตลาดและในปริมาณไม่มาก (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) วตัถุประสงค์

เพื่อชะลอการขายขา้วเปลือกของชาวนาในตลาด ช่ือโครงการในขณะนั้นเป็นช่ือการพยุงราคาขา้วเปลือก 

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 

(อตก.) และองคก์ารคลงัสินคา้ (อคส.) (Parastatal agencies) เขา้มามีบทบาทในการดาํเนินนโยบายพยุงราคา

ขา้วเปลือก ซ่ึงทั้งสองหน่วยงานโดยเฉพาะธกส. และอคส. จะมีบทบาทอย่างมาก (และอ้ือฉาว) ในการ

ดาํเนินนโยบายพยงุราคาขา้วเปลือก  

ตารางที ่2.1: สรุปโครงการช่วยเหลือชาวนาด้านเพาะปลูกช่วงปี 1977 ถึง 1986 

ปี โครงการ หน่วยงาน 

1977 1) มาตรการประกนัราคาและพยงุราคาขา้วเปลือกแบบยุง้ฉาง สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

1979 1) ส่งเสริมการปลูกพืชชนิดอ่ืนในนาขา้ว จ. อุบลราชธานี 

2) นโยบายปีเกษตรกรโดยเน้นการเพิ่มรายได้ การพยุงราคา
ขา้วเปลือก การหาสินเช่ือเกษตรกร การส่งเสริมอาชีพอ่ืน ๆ  

3) แผนพยงุราคาขา้วเปลือก 

4) กาํหนดเขตพืชเศรษฐกิจ (Zoning) 

 

5) การรับซ้ือขาวเปลือกเพื่อพยงุราคา 

กรมวชิาการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

องคก์ารคลงัสินคา้ 

สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

ศูนยบ์ริการงานรับซ้ือและ
จาํหน่ายขา้วเปลือก 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1980 1) การทดลองการเพิ่มผลผลิต กรมวชิาการเกษตร 

1981 1) การแทรกแซงตลาดราคาขา้วเปลือกโดยรับซ้ือปริมาณ 200,000 
ตนั 

2) การทดลองทาํนาหวา่นนํ้าตมแผนใหม่ 

องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 
(อตก.) 

กรมวชิาการเกษตร 
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ปี โครงการ หน่วยงาน 

1982 1) การกาํหนดเขตเศรษฐกิจพืช 

 

2) การทดลองเพาะปลูกไร่นาสวนผสม 

สาํนกังานเศรษฐกิจ
การเกษตร 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1983 1) การดาํเนินโครงการแลกเปล่ียนพนัธ์ุขา้วโดยให้ชาวนานาํพนัธ์ุ
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) แนวทางการแกไ้ขปัญหาราคาผลผลิตการเกษตรตกตํ่า 

 

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

 การดาํเนินนโยบายพยุงราคาขา้วในช่วงปี 1981-3 อยูห่้วงเวลาเดียวกนักบัราคาขา้วเปลือกตกตํ่าจน

ชาวนาในเขตภาคกลางประทว้งเรียกร้องใหรั้ฐบาลเขา้มาพยุงราคาขา้วเปลือก การประทว้งของชาวนาไดรั้บ

การสนบัสนุนจากพรรคการเมืองและนกัการเมืองจากพรรคชาติไทยซ่ึงมีฐานเสียงอยู่ในเขตภาคกลางโดย

ระดมชาวนาในจงัหวดัสุพรรณบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง มาประท้วงรัฐบาล พล.อ. เปรม ให้พยุงราคา

ขา้วเปลือก (Laiprakobsup, 2010) แมว้า่ชาวนาจะไม่มีบทบาทสําคญัในการกาํหนดนโยบายขา้วและการ

ช่วยเหลือชาวนา แต่ชาวนากลายเป็นฐานเสียงท่ีสําคญัท่ีผูน้าํรัฐบาลในยุคต่อมาใช้ในการเป็นเหตุผลทาง

การเมืองในการกาํหนดนโยบายขา้ว  
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ยุคที่ 2 เป็นการก าหนดนโยบายและการเมืองในนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในระบอบ

นโยบายรับจ าน าข้าวแบบจ ากัด (1987 ถึง 2002) หลงัจากรัฐบาล พล.อ. เปรม ประกาศยกเวน้การเก็บพ

รีเมียมขา้วในปี 1986 รัฐบาลให้ความสําคญักบันโยบายการช่วยเหลือชาวนาในรูปแบบการอุดหนุนชาวนา

ระยะสั้นมากข้ึน โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกถูกพฒันาจากโครงการทดลองเพื่อชะลอผลผลิตออกสู่ตลาด

เป็นโครงการช่วยเหลือชาวนาเสมือนเป็นโครงการสวสัดิการของชาวนาท่ีตอ้งดาํเนินการทุกปีการเพาะปลูก 

สมพร อิศวิลานนท์ (2554) มองว่าโครงการพยุงราคาขา้วไดพ้ฒันาจากโครงการขนาดเล็ก9 ท่ีทาํเฉพาะ

ฤดูกาลเพาะปลูกเป็นโครงการประจาํของรัฐบาลทุกยุคทุกสมยั นอกจากโครงการพยุงราคาขา้วเปลือกแลว้ 

รัฐบาลยงัดาํเนินนโยบายตลาดกลางรับซ้ือขา้วและการส่งเสริมสหกรณ์การเกษตรเพื่อเป็นช่องทางในการ

ขายขา้วและการรวบรวมขา้วเปลือกเขา้สู่ตลาด 

นอกจากน้ี รัฐบาลไทยยงัดาํเนินนโยบายส่งเสริมดา้นการเพาะปลูกแบบให้เปล่า เช่น โครงการแจก

เมล็ดพนัธ์ุและปุ๋ยเคมี จากการพูดคุยกับอดีตเกษตรอาํเภอ จังหวดัพิจิตร พบว่าโครงการส่งเสริมการ

เพาะปลูกในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ถึง 2000 มีระดบัการให้เปล่าสูงกวา่โครงการส่งเสริมการเพาะปลูกใน

ปัจจุบนั (2561) บางโครงการเป็นการให้เปล่าโดยผ่านการช่วยเหลือจากหน่วยงานรัฐบาลต่างประเทศใน

รูปแบบของการทดลอง10  

นโยบายด้านการส่งเสริมการเพาะปลูกมีการเปล่ียนแปลงไปจากระบอบนโยบายพรีเมียมขา้ว 3 

ประการ ประการท่ี 1 รัฐบาลลดการส่งเสริมการทาํนาอยา่งเขม้ขน้และหนัมาส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกพืช

ชนิดอ่ืนแทนในรูปแบบของพืชหมุนเวียน โครงการลดการเพาะปลูกขา้วนาปรังหรือการขอให้ชาวนาชะลอ

การเพาะปลูกขา้วนาปีออกไป ประการท่ี 2 รัฐบาลเร่ิมส่งเสริมการวางแผนการเพาะปลูกกบัการตลาด 

กล่าวคือ หน่วยงานรัฐบาลเร่ิมส่งเสริมการเพาะปลูกโดยกลไกตลาดมากข้ึนกว่าระบอบนโยบายก่อน เปิด

โอกาสใหภ้าคเอกชนเขา้มามีส่วนในการดาํเนินนโยบายมากข้ึน ประการท่ี 3 มีหน่วยงานเขา้มาเก่ียวขอ้งกบั

การดาํเนินนโยบายช่วยเหลือชาวนา โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกในปี 1990 และ 1992 (เป็นช่วงท่ีราคา

ขา้วเปลือกตกตํ่า) เป็นตวัอย่างของบทบาทของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไม่ใช่กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง

พาณิชย์ในการดําเนินนโยบายพยุงราคาข้าวเปลือก สังเกตได้ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคง ได้แก่ 

กระทรวงมหาดไทยและกองทพั ยงัคงมีบทบาทในการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกซ่ึงสะทอ้นให้เห็นว่า

กองทพัยงัตอ้งการมีบทบาทในการดาํเนินนโยบายขา้ว อย่างไรก็ตาม งบประมาณท่ีไดรั้บในการดาํเนิน
                                                           
9 โครงการรับจ าน าข้าวเปลอืกเร่ิมต้นจากการเป็นโครงการช่วยเหลอืเกษตรกรขนาดเล็กที่ด าเนินการบางฤดกูาลเพาะปลกู 
(Provisional Program) โดยเป็นความคิดของเทคโนแครตด้านเศรษฐศาสตร์จากกระทรวงการคลงั ธนาคารเพื่อการเกษตร
และสหกรณ์การเกษตรในการช่วยเหลือชาวนาที่ เป็นลกูค้าของ ธกส. ที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต ่าในปี 1984 เป็น
โครงการท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัเงินกู้ยืมดอกเบีย้ต ่าโดยให้ชาวนาน าเอาข้าวเปลอืกมาวางค า้ประกนั (Vanishjakvong, 2001)  
10 สมัภาษณ์อดีตเกษตรอ าเภอ จงัหวดัพิจิตร วนัท่ี 13 มกราคม 2561  
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นโยบายพยงุราคาค่อนขา้งจาํกดั อมัมาร์ สยามวาลา และวโิรจน์ ณ. ระนอง (2533) มองวา่โครงการท่ีกระจาย

งบประมาณใหห้น่วยงานไปรับซ้ือขา้วจากชาวนาในปริมาณท่ีจาํกดัเป็นการประชาสัมพนัธ์เพื่อ “หวงัผลทาง

การเมือง” ในลกัษณะท่ีแสดงให้สังคมเห็นว่ารัฐบาลแก้ไขปัญหาราคาขา้วตกตํ่ามากกว่าการแกไ้ขปัญหา

อยา่งแทจ้ริงเพราะวา่เงินท่ีใชใ้นการรับซ้ือมีจาํนวนนอ้ยไม่ส่งผลกระทบต่อการชะลอการขายขา้วเปลือกของ

ชาวนาหรือการดึงปริมาณขา้วออกจากตลาดเพื่อเพิ่มราคาขา้วใหสู้งข้ึน 

ตารางที ่2.2: สรุปนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาปี 1987 ถึง 1994 

ปี โครงการ หน่วยงาน 
1987 - แผนชีวติใหม่ของเกษตรกรเพื่อแกไ้ข   

    - ปัญหาความยากจนของเกษตรกร  
    - ปัญหาผลผลิตท่ีมีมากเกินความตอ้งการ 
    - ปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกตํ่า  
- โครงการลดพื้นท่ีนาปรัง 1,500 ไร่  
- โครงการส่งเสริมการเล้ียงสัตวน์ํ้ าจืดในเขตพื้นท่ีชลประทานแทน
การปลูกขา้วนาปี 2530 
- สินเช่ือเพื่อกระจายผลผลิตทางการเกษตรเพื่อปลูกพืชราคาดี
ทดแทน 
- แผนประสานความร่วมมือส่ีภาคเพื่อพัฒนาการเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรโดยส่งเสริมการปลูกขา้วบาสมาติ 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1988 - ระงบัการทาํนาปรัง 
- แผนประสานการผลิตและการตลาด 

กรมส่งเสริมการเกษตร 

1990 - โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก (5,000 ลา้นบาท) 
- โครงการรับชาํระหน้ีค่าปุ๋ยดว้ยขา้วเปลือก (100 ลา้นบาท) 
- โครงการเก็บขา้วเปลือกของกลุ่มเกษตรกร (200 ลา้นบาท) 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและการบริการตลาดขา้วของ
สหกรณ์ (500 ลา้นบาท)  
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก (200 ลา้นบาท) 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร (35 ลา้นบาท) 
 
 
- โครงการสนบัสนุนเงินปลอดดอกเบ้ียเพื่อซ้ือขา้วจากชาวนา (20 
ลา้นบาท) 

ธกส. 
อตก. 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
กระทรวงมหาดไทย 
กรป. กลาง 
กองบญัชาการทหาร
สูงสุด 
กรมสวสัดิการทหารเรือ 
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ปี โครงการ หน่วยงาน 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกและขา้วสาร (15 ลา้นบาท) กองทพัอากาศ 

1991 - แผนพฒันาดา้นการเกษตร เนน้ 4 เร่ืองหลกั 1) การแกปั้ญหาความ
ยากจนในชนบท 2) การพัฒนาด้านอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่
เกษตรกร 3) การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 4) การปรับปรุงการ
บริหารการพฒันาการเกษตร  
- นโยบายการป้องกนัการระบาดของเพล้ียกระโดดสีนํ้าตาล 
- ขอให้ชาวนาเล่ือนระยะเวลาการเพาะปลูกข้าวนาปีออกไปอีก 1 
เดือน 

กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 

1992 - ยกระดบัราคาขา้วเปลือก 5 % ใหสู้งกวา่ราคาตลาด 
 
 
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก (5,000 ลา้นบาท)  
- โครงการปล่อยสินเช่ือในรูปแบบแพค็ก้ิงเครดิต (5,000 ลา้นบาท)  
- โครงการแทรกแซงขา้วเปลือก (300 ลา้นบาท)   
- โครงการรับซ้ือขา้วเปลือกจากเกษตรกร (200 ลา้นบาท)   
- โครงการส่งเสริมและพฒันาให้โรงสี และตลาดกลางมีเคร่ืองอบลด
ความช้ืน (123 ลา้นบาท)   
- โครงการแทรกแซงโดยการรับซ้ือขา้วสารเขา้เก็บในโกดงั (1,500 
ลา้นบาท)  
- โครงการเร่งรัดการส่งออกขา้วไปต่างประเทศ 
- โครงการเช่ือมโยงสินคา้เพื่อการผลิต และบริการตลาดขา้วของ
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  
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

 
 
กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ 
กรมส่งเสริมการเกษตร 
ธกส. 
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ปี โครงการ หน่วยงาน 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้ว (300 ลา้นบาท) 
- โครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือก (30 ลา้นบาท) 
- โครงการซ้ือขา้วไปเก็บในโกดงั 
- โครงการส่งเสริมและพฒันาให้โรงสีและตลาดกลางมีเคร่ืองอบลด
ความช้ืน (123.6 ลา้นบาท) 
- โครงการแพค็ก้ิง เครดิต 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาดขา้ว (750 
ลา้นบาท) เป็นโครงการต่อเน่ือง  
- โครงการเก็บรวบรวมขา้วเปลือกกลุ่มเกษตรกร (300 ลา้นบาท) เป็น
โครงการดาํเนินงานต่อเน่ือง 

กระทรวงมหาดไทย 
กระทรวงกลาโหม 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
กระทรวงพาณิชย ์
 
ธนาคารแห่งประเทศไทย 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
กรมส่งเสริมการเกษตร 

1994 - โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกของ ธกส. ปี 2536/37 
- โครงการเช่ือโยงสินเช่ือเพื่อการผลิต และบริการตลาดข้าวของ
สหกรณ์การผลิต 2536/37  
- การระบายข้าวส่งออก จะใช้กลไกของผูส่้งออกภาคเอกชน
ดาํเนินการเป็นหลกั  
- โครงการระบายขา้วส่งออกล่วงหนา้ สําหรับการระบายขา้วส่งออก
ภ า ค รั ฐ บ า ล ใ ห้ ดํา เ นิ น ก า ร ใ น รู ป รั ฐ บ า ล ต่ อ รั ฐ บ า ล เ ท่ า นั้ น    
- แทรกแซงตลาดขา้ว ให้ดาํเนินการผ่านสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร 
โรงสีตลาดกลางและผูค้า้ทอ้งถ่ินโดยตรง  
- โครงการรับซ้ือขา้วสารจากชุมนุมสหกรณ์การเกษตร (600 ลา้น
บาท) 

ธกส. อคส. อตก. 
 
 
สมาคมผูส่้งออกขา้ว 
 
กรมการคา้ต่างประเทศ 
 
กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
อคส. 

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

 จะเห็นได้ว่า โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกในช่วงน้ีเร่ิมใช้คาํว่า “รับจาํนํา” โดยเป็นการรับซ้ือ

ข้าวเปลือกจากชาวนาผ่านทางสถาบันเกษตรกร โรงสี และตลาดกลาง หากพิจารณาในแง่มุมของ

งบประมาณโครงการ โครงการพยุงราคาขา้วเปลือกของรัฐบาลในช่วงน้ีมีขนาดเล็กเม่ือเปรียบเทียบกับ

โครงการรับจาํนาํในเวลาต่อมา เช่น โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ปีการเพาะปลูก 1990-1991 และ 1992-

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

งบประมาณไม่เกิน 500 ลา้นบาท (ตาราง 4.4) ซ่ึงเป็นการดาํเนินนโยบายแทรกแซงราคาขา้วเปลือกใน

ปริมาณท่ีจาํกดัมากหากเปรียบเทียบโครงการรับจาํนาํในระบอบนโยบายรับจาํนาํขา้วเพื่อวตัถุประสงคท์าง

การเมือง 
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 การดาํเนินนโยบายรับจาํนาํขา้วในขอบเขตท่ีจาํกดัสะทอ้นแนวคิดของผูก้าํหนดนโยบายของรัฐบาล 

รัฐบาลในขณะนั้นมีแนวคิดชัดเจนว่าจะไม่ดาํเนินนโยบายพยุงราคาในระยะยาวและดาํเนินโยบายใน

ขอบเขตท่ีจาํกดัและจาํเป็นเม่ือราคาขา้วตกตํ่าอย่างหนกั รัฐบาลจะไม่รับจาํนาํขา้วเปลือกในราคาท่ีสูงมาก 

ในการตอบกระทูข้องนาย นิคม วรปัญญา ซ่ึงตอ้งการให้รัฐบาลกาํหนดราคาขา้วเกวียนละ 6,000 บาท นาย 

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

“รัฐบาลไม่สามารถกาํหนดราคาขา้วเปลือกให้สูงถึงเกวียนละ 6,000 บาท เน่ืองจากปริมาณ

ขา้วเปลือกท่ีผลิตไดภ้ายในประเทศมีมากกวา่ 20 ลา้นตนั ต่อปี หากรัฐบาลเขา้ไปผลกัดนัให้

ราคาขา้วเปลือกสูงถึงเกวยีนละ 6,000 บาท รัฐบาลจะตอ้งเขา้ไปดาํเนินการเอง และตอ้งใชเ้งิน 

บุคลากร เร่ืองมือเคร่ืองใช้เพื่อการน้ีเป็นจาํนวนมาก... ...จะทาํให้ขา้วไทยไม่สามารถเขา้ไป

แข่งขนัในตลาดโลกได.้.. ...ดงันั้น รัฐบาลจึงเห็นควรปล่อยให้ราคาข้าวเปลือกเป็นไปตาม

กลไกของตลาด (พิมพต์วัเอนโดยผูว้จิยั)” 

การตั้งคาํถามของนาย นิคม ส.ส. จากจงัหวดัลพบุรีและนาย วีรพงศ์ รามางกูร รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลงัสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองของนักการเมือง (โดยเฉพาะจากต่างจงัหวดั) ท่ีต้องการให้

รัฐบาลแทรกแซงตลาดขา้วด้วยการรับซ้ือในราคาท่ีสูง แต่นายวีรพงศ์ซ่ึงเป็นนักเศรษฐศาสตร์และเป็น

ผูเ้ช่ียวชาญในการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาค (Macroeconomist and Technocrat) ไม่เห็นดว้ยท่ีจะให้

รัฐบาลแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกมากเกินไป อยา่งไรก็ดี มีขอ้สังเกตวา่รัฐบาลดาํเนินโครงการแทรกแซง

ราคาขา้วเปลือกบ่อยคร้ังมากข้ึนกวา่ในทศวรรษท่ี 1980 อาจจะกล่าวไดว้า่รัฐบาลดาํเนินนโยบายพยุงราคา

ข้าวเปลือกแทบจะทุกปีการเพาะปลูก ทั้ งน้ีอาจเป็นไปได้ว่ารัฐบาลได้รับแรงกดดันทางการเมืองจาก

สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรและในคณะรัฐมนตรีใหด้าํเนินนโยบายพยงุราคาบ่อยคร้ังข้ึน 

 รัฐบาลไทยยงัส่งเสริมให้มีตลาดกลางคา้ขา้วมากข้ึน11 เน่ืองจากรัฐบาลไม่ตอ้งการแทรกแซงตลาด

ขา้วโดยตรงหรือไม่ตอ้งการรับซ้ือขา้วจากชาวนาโดยตรงเพราะไม่ตรงกบัแนวคิดการเปิดกวา้งทางการคา้ซ่ึง

เป็นกรอบเชิงนโยบายท่ีสําคญัของรัฐบาลในขณะนั้น (รัฐบาลนาย อานนัท ์ปันยาชุน และนายชวน หลีกภยั 

(คร้ังท่ี 1)) รัฐบาลส่งเสริมการเปิดตลาดกลางขา้วเปลือกเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนามีช่องทางในการขาย

ขา้วเปลือกของตนเองไดโ้ดยตรงไม่ตอ้งผา่นพอ่คา้ท่ีมารับซ้ือในทอ้งถ่ินและตามกลไกตลาด (สมพร อิศวิลา

นนท์, 2554) ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ตลาดกลางคา้ขา้วเพิ่มมากข้ึนตามการขยายตวัของการผลิตและการ

ส่งออกขา้วในช่วงนั้น สมพร อิศวลิานนท ์(2554, หนา้ 39) อธิบายลกัษณะของตลาดกลางในช่วงทศวรรษท่ี 

1990 ดงัน้ี 
                                                           
11 ตลาดกลางค้าข้าวเปลอืกเร่ิมปรากฏตัง้แตท่ศวรรษที่ 1960 (สมพร อิศวิลานนท์, 2554) โดยเร่ิมจากทา่ข้าวริมน า้ซึ่งรับซือ้
ข้าวเปลอืกจากพอ่ค้าคนกลางที่รวบรวมข้าวในท้องถ่ินมาขายให้เจ้าของทา่ข้าวเพื่อขนสง่ทางเรือ  
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“ตลาดกลางข้าวเปลือกจะปะกอบด้วยทั้งของเอกชนท่ีอยู่ภายใต้การดูแลของกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย ์และหน่วยงานภายใตก้ารกาํกบัของธนาคารเพื่อการเกษตรและ

สหกรณ์การเกษตร ตลาดกลางไม่วา่จะภายใตก้ารดูแลของหน่วยงานใด บทบาทของเจา้ของ

ตลาดกลางจะเป็นผูจ้ดัหาสถานท่ีให้สําหรับการดูแลซ้ือผูข้ายมาพบกันและตกลงซ้ือขาย

ขา้วเปลือกในราคาท่ีเป็นท่ียอมรับทั้งสองฝ่ายโดยตลาดกลางเป็นผูใ้หค้วามสะดวกเพื่อบริหาร

ในการซ้ือขาย การส่งมอบรับมอบ การชัง่นํ้าหนกั และการจ่ายเงินค่าขา้วเปลือก... ...เกษตรกร

มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนจากผูเ้สนอขายเป็นผูข้าย ในขณะท่ีพอ่คา้เปล่ียนจากผูซ้ื้อกลายเป็นผูเ้สนอ

ซ้ือ เกษตรกรสามารถเลือกขายขา้วเปลือกไดใ้นราคาสูงท่ีสุดท่ีผูซ้ื้อมาเสนอซ้ือเน่ืองจากมีผู ้

ซ้ือหลายคนในตลาด” 

ในปี 2545 (ก่อนการดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วอยา่งเขม้ขน้) มีตลาดกลางท่ีดาํเนินการจดัตั้งโดย 

กรมการคา้ภายในจาํนวน 70 ราย ตลาดกลางขา้วมกัอยูใ่นภาคเหนือและภาคกลาง บทบาทของตลาดกลาง

ในช่วงทศวรรษท่ี 1990 ถึง 2000 มีมากต่อตลาดคา้ขา้ว ราคาขา้วเปลือกของประเทศมกัจะอา้งอิงจากตลาด

กลาง เช่น ท่าขา้วกาํนนัทรง  

 นอกจากตลาดกลางแลว้ สมาคมการคา้ขา้วเกิดข้ึนมาในช่วงทศวรรษ 1990 สมาคมโรงสีขา้วใน

ภูมิภาคเป็นสมาคมคา้ขา้วท่ีเพิ่มมากข้ึนในช่วงน้ี สมาคมโรงสีขา้วสุพรรณบุรีเกิดข้ึนในปี 1993 (ราชกิจจา

นุเบกษา, 2536) ซ่ึงเป็นหน่ึงในสมาคมท่ีมีบทบาทในการคา้ขา้วและการเรียกร้องให้รัฐบาลดาํเนินนโยบาย

แทรกแซงราคาขา้ว การเพิ่มข้ึนของตลาดกลางขา้วทาํใหต้ลาดกลางขา้วและโรงสีมีบทบาทมากข้ึนในการนาํ

นโยบายพยุงราคาขา้วเปลือกไปปฏิบติั รัฐบาลไทยในระบอบรับจาํนาํขา้วแบบจาํกดัไม่ตอ้งการแทรกแซง

ตลาดขา้วเปลือกโดยตรง จึงกาํหนดใหช้าวนาขายขา้วผา่นตลาดกลางหรือโรงสีท่ีไดรั้บการอนุมติัให้เขา้ร่วม

โครงการ 

 นโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาในช่วงปลายของระบอบนโยบายรับจาํนาํขา้วแบบจาํกดัมีการ

เปล่ียนแปลงในส่วนของโครงการพยุงราคาขา้วเปลือก ประการท่ี 1 โครงการพยุงราคา (ซ่ึงตอนน้ีเป็น

โครงการรับจาํนาํแลว้) ถูกดาํเนินการถูกปีจนกลายเป็นนโยบายประจาํของรัฐบาลแลว้ ประการท่ี 2 จดัตั้ง

คณะกรรมการนโยบายขา้ว (กนข.) ข้ึนมาจดัการนโยบายขา้วแทนคณะกรรมการนโยบายและมาตรการ

ช่วยเหลือเกษตรกร (คชก.) ซ่ึงเป็นคณะกรรมการท่ีดูแลการกาํหนดนโยบายขา้วโดยตรงมีนายกรัฐมนตรีเป็น

ประธาน เท่ากบัว่าผูน้าํทางการเมืองตอ้งการเข้ามารวมศูนยอ์าํนาจการกาํหนดนโยบายขา้วอย่างจริงจงั

มากกว่าการถ่ายโอนอาํนาจไปให้คณะกรรมการพิเศษในอดีต ประการท่ี 3 รัฐบาลให้ความสําคญักบัการ

ควบคุมมาตรฐานขา้วและการส่งออกขา้วเน่ืองจากเป็นสมาชิกองคก์รการคา้โลก (WTO)  รัฐบาลไทยออก
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มาตรฐานสินคา้ขา้วไทย (2540) สินคา้ขา้วหอมมะลิไทย (2541 และ2543) เพื่อควบคุมคุณภาพของขา้ว

ส่งออกโดยเฉพาะขา้วคุณภาพสูง 

 

ตารางที ่2.3: สรุปนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาปี 1995 ถึง 2002 

ปี โครงการ หน่วยงาน 
1995 - เห็นชอบนาํขา้วไทยเขา้ตามขอ้ผกูพนัของ GATT 

 
- ประกาศหลกัเร่ืองเกณฑ์และวิธีการออกหนงัสือรับรอง
แสดงการไดรั้บสิทธ์ิชาํระภาษีตามความตกลงการเกษตร
ภายใตอ้งคก์ารการคา้โลก สาํหรับสินคา้ขา้ว  
- โครงการเร่งระบายขา้วส่งออกเพื่อรองรับผลผลิตขา้ว
นาปรังโดยใหก้ารอุดหนุนกบัผูส่้งออกท่ีเก็บสต๊อกและ
ปรับปรุงคุณภาพขา้วในอตัราตนัละ 10 เหรียญสหรัฐฯ 
หรือประมาณ 250 บาท 
 - โครงการสนบัสนุนโรงสีและผูค้า้ขา้วเปลือกใหไ้ดรั้บ
สินเช่ือดอกเบ้ียอตัราร้อยละ 5 ต่อปี โดยกาํหนดเป้าหมาย
ไวใ้หเ้ป็นปริมาณขา้วเปลือก 600,000 ตนัขา้วเปลือก  
 - โครงการชดเชยดอกเบ้ียใหแ้ก่ผูส่้งออกท่ีรับซ้ือ
ขา้วสารนาปรังในอตัราร้อยละ 5 ต่อปี จาํนวน 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 จาํนวน 800,000 ตนั  
      - โครงการสนบัสนุนผูส่้งออก ใหไ้ดรั้บสินเช่ือ
ดอกเบ้ียอตัราพิเศษ จาํนวน 500,000 ตนั 
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ปี โครงการ หน่วยงาน 
- กรอบนโยบายขา้ว  
      - การส่งออกขา้ว จะใชก้ลไกของผูส่้งออกภาคเอกชน
เป็นหลกั สาํหรับการส่งออกขา้วของภาครัฐบาลจะ
ดาํเนินการในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาลเท่านั้น  
      - การรักษาเสถียรภาพราคาขา้วเม่ือจาํเป็น จะ
ดาํเนินการผา่นสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ตลาดกลาง และ
ผูป้ระกอบการคา้ขา้ว รวมทั้งส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  
     - จะกาํกบัดูแลใหมี้สตอ๊กขา้วอยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 
และมีปริมาณเพียงพอสาํหรับการบริโภคภายในประเทศ  
      - การรับจาํนาํขา้วเปลือก จะให ้ธกส. เป็นหน่วยงาน
หลกัในการใหสิ้นเช่ือแก่ผูค้า้ขา้วเปลือกและผูส่้งออก 

1997 - ประกาศมาตรฐานสินค้าข้าว  
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์ปี 2539/40  
-  โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 

1998 - มาตรฐานสินค้าข้าวหอมมะลไิทย 
- ระเบียบวา่ดว้ยการส่งออกขา้วนอกราชอาณาจกัร 
- โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์  
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 

- กระทรวงพาณิชย ์
- กระทรวงพาณิชย ์
- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 

1999 - ส่งเสริมการใช้ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยเคมีเพื่อปรับปรุงดิน 
- จดัหาปุ๋ยเคมีราคาถูกแก่เกษตรกรให้เพียงพอและให้ทนั
ฤดูการผลิตทุกปี  
 - ส่งเสริมการคา้ต่างตอบแทนระหว่างขา้วกบัสินคา้ท่ี
ตอ้งนาํเขา้อ่ืน ๆ 

- กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 
 
- กระทรวงพาณิชย ์

2000 - มาตรฐานสินคา้ขา้วหอมมะลิไทย 
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 
- กาํหนดนโยบายและมาตรการขา้ว 
- เพิ่มราคารับจาํนาํขา้วเปลือกแก่เกษตรกรและเร่งอาํนวย
ความสะดวกในเร่ืองการจาํนาํขา้ว 
- ออกไปแทรกแซงตลาดขา้วสาร จาํนวน 5 แสนตนั ทัว่

- กระทรวงพาณิชย ์
- ธกส. 
- กนข. 
- ธกส. 
 
- อตก. อคส. 
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ปี โครงการ หน่วยงาน 
ประเทศ 
- เร่งรัดการขายขา้วแบบรัฐต่อรัฐ 
- ธกส. ขยายเวลารับจาํนาํขา้วเปลือกและรับจาํนาํขา้วนา
ปรังมีเป้าหมายจาํนวน 2.5 ลา้นตนัขา้วเปลือก 
- คณะกรรมการนโยบายขา้ว ขยายระยะเวลาการไถ่ถอน
ขา้วจาํนาํ ธกส. อีก 2 เดือน   
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปีของ ธกส. จาํนวน 2.5 
ลา้นตนัขา้วเปลือก (ยกเวน้ภาคใต)้ 

 
- กระทรวงพาณิชย ์
- ธกส. 
 
- กนข. 
 
- ธกส. 

2001 -โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตและบริการตลาด 
ขา้วของสหกรณ์ 
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกโดยรับจาํนาํจากเกษตรกร
ท่ีมียุง้ฉาง และเป็นเกษตรกรรับรองเป็นสมาชิกของ 
ธกส. .  
- โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วหอมพนัธ์ุดีโดยจดัตั้ง
ศูนยส่์งเสริมและผลิตพนัธ์ุขา้วชุมชนจาํนวน 600 ศูนย ์
เพื่อผลิตเมล็ดพนัธ์ขา้ว  
- โครงการและเป้าหมายการผลิตขา้วหอมมะลิ ปทุมธานี 

- กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 
 
 
 
 
 
กระทรวงเกษตร ฯ และกระทรวง
พาณิชย ์

2002 - โครงการเช่ือมโยงสินเช่ือเพื่อการผลิตการบริการตลาด
ขา้วของสหกรณ์ ปี 2544/45   
- โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกนาปี  
- ข้ึนทะเบียนเกษตรกรทัว่ประเทศ 

กรมส่งเสริมสหกรณ์ 
 
- ธกส. 
- กรมส่งเสริมการเกษตร 

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

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัคงส่งเสริมดา้นการเพาะปลูก เช่น การจดัหาปุ๋ยราคาถูก การส่งเสริมพนัธ์ุขา้ว 

ท่ีน่าสนใจคือโครงการส่งเสริมการเพาะปลูกขา้วหอมปทุมเพื่อหวงัจะเพิ่มผลผลิตขา้วคุณภาพสูงในพื้นท่ี

ชลประทานแต่ไม่สามารถปลูกขา้วหอมมะลิได ้การส่งเสริมการปลูกขา้วหอมปทุมธานีจะมีอิทธิพลต่อ

พฤติกรรมการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเป็นอยา่งมากเพราะชาวนาคาดหวงัวา่จะใหร้าคาท่ีดีกวา่

ขา้วเจา้ธรรมดา อยา่งไรก็ดี ขา้วหอมปทุมธานีมีจุดดอ้ยตรงท่ีมีโรคและศตัรูพืชมากและไม่ทนต่อโรคและ

ศตัรูพืช นอกจากน้ี ราคาขา้วหอมปทุมและขา้วเจา้ในเวลาต่อมาจะไม่มีความแตกต่างกนัมากนกัเพราะโรงสี

ทาํการรับซ้ือพร้อมกนัและสีแปรสภาพขา้วหอมปทุมฯ กบัขา้วเจา้ไปพร้อมกนั (ดูส่วนท่ี 4.5) 
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การดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วบ่อยคร้ังและขอบเขตของโครงการเติบโตข้ึนในช่วงปลายทศวรรษ

ท่ี 1990 มาจากการมีบทบาทในการกาํหนดนโยบายสาธารณะของนกัการเมืองท่ีมาจากการเลือกตั้งในพื้นท่ี

ต่างจงัหวดัซ่ึงมีฐานเสียงเป็นชาวนา ในช่วงตน้ทศวรรษท่ี 1990 รัฐมนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการกาํหนด

นโยบายขา้วเป็นนกัเศรษฐศาสตร์ ในช่วงปลายทศวรรษ รัฐมนตรีท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งลว้นเป็นนกัการเมืองท่ีมา

จากการเลือกตั้งทั้งส้ิน ความตอ้งการท่ีจะจดัสรรงบประมาณลงไปยงัโครงการพยงุราคาขา้วเปลือกมีมากข้ึน

เพราะเป็นการจดัสรรเงินสดใหก้บัชาวนา นอกจากน้ี รัฐบาลยงัพยายามขยายระยะเวลาการรับซ้ือขา้วเปลือก

จากชาวนาใหย้าวข้ึนเพื่อจูงใจใหช้าวนาเขา้ร่วมโครงการมากข้ึน เสมือนเป็นการเอาใจชาวนา ดงันั้น

แรงจูงใจทางการเมืองเร่ืองการเลือกตั้งจึงเป็นปัจจยัสาํคญัในการดาํเนินนโยบายพยงุราคามากข้ึน การดาํเนิน

โครงการรับจาํนาํขา้วบ่อยคร้ังยงัเป็นการเอาใจกลุ่มโรงสีเพราะกลุ่มโรงสีเป็นกลุ่มท่ีมีบทบาทในการเมืองใน

พื้นท่ี โรงสีกลายเป็นธุรกิจท่ีช่วยรวบรวมขา้วใหก้บัรัฐบาลซ่ึงไม่มีโกดงัขนาดใหญ่ท่ีเก็บขา้วเปลือกปริมาณ

มาก ดงันั้นรัฐบาลตอ้งจ่ายค่าเช่าโกดงัและค่ารักษาสภาพขา้วใหโ้รงสี ทาํให้โรงสีไดรั้บประโยชน์จาก

โครงการดงักล่าว กลุ่มโรงสีจึงกลายเป็นกลุ่มท่ีมีแสดงความเห็นดว้ยกบัโครงการพยงุราคาขา้วเปลือกอยา่ง

เปิดเผย  

ในดา้นการส่งเสริมการเพาะปลูก รัฐบาลพยายามช่วยเหลือชาวนาผา่นกลุ่มและสถาบนัเกษตรกร 

เช่น สหกรณ์การเกษตร ซ่ึงรัฐบาลสนบัสนุนใหช้าวนารวมตวักนัในนามของสถาบนัเกษตรกรเพื่อการ

ช่วยเหลือไดอ้ยา่งทัว่ถึง นอกจากน้ี รัฐบาลเร่ิมจดัทาํทะเบียนเกษตรกรโดยใหช้าวนาลงทะเบียนเกษตรกร

เพื่อยนืยนัวา่เป็นเกษตรกรจริงเพาะปลูกจริง  

ยคุท่ี 3 เป็นนโยบายและการเมืองในนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในระบอบนโยบายรับจ าน า

ข้าวเพ่ือการเมือง (2002 ถึง 2014) การกาํหนดนโยบายขา้วและการช่วยเหลือชาวนาในปี 2002 ถึง 2014 ให้

ความสาํคญัท่ีนโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือก การเปล่ียนแปลงโครงการับจาํนาํขา้วแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ช่วง ในยุค

ระบอบนโยบายน้ี ช่วงที ่1 ตั้งแต่ปี 2002 ถึง 2011 โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกเปล่ียนโฉมหนา้ภายหลงัจาก

พรรคไทยรักไทยชนะการเลือกตั้งทัว่ปี 2001 ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่12 รัฐบาลท่ีนาํโดยพรรคไทยรักไทย

ซ่ึงมีฐานเสียงในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง ไดเ้ปล่ียนแปลงการดาํเนินโครงการรับ

จาํนาํขา้วเปลือก สมพร อิศวิลานนท ์(2554, หนา้ 63) อธิบายการเปล่ียนแปลงของโครงการรับจาํนาํภายใต้

รัฐบาลพรรคไทยรักไทย 

“เม่ือรัฐบาลภายใตพ้รรคไทยรักไทย โดยการนาํของนายกรัฐมนตรีทกัษิณ ชินวตัร เขา้มา

บริหารประเทศในเดือนกุมภาพนัธ์ 2544 (2001) ไดป้รับปรุงโครงการรับจาํนาํใหม่ โดยให ้

                                                           
12 ในการเลอืกตัง้ทัว่ไปปี 2544 ผู้สมคัรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคไทยรักไทยได้รับการเลือกตัง้รวม 245 ที่นัง่ (จาก 
500 ที่นัง่) ทัง้จากระบบเขตเดียวเบอร์เดียวและระบบบญัชีรายช่ือ 
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ธกส. รับจาํนาํใบประทวนสินคา้ท่ี อตก. และ อคส. ออกให้แก่เกษตรกรท่ีนาํขา้วเปลือกนา

ปรังปี 2544 ไปฝากไว ้ซ่ึงเร่ิมดาํเนินการตั้งตาเดือน เมษายน ถึงสิงหาคม 2544 กาํหน

ระยะเวลาไถ่ถอน 5 เดือน พร้อมกบัขยายวงเงินรับจาํนาํเป็นไม่เกินรายละ 350,000 บาท และ

กาํหนดเง่ือนไขให้สามารถนาํขา้วเปลือกนาปรังท่ี อตก. และ อคส. รับฝากไวไ้ปแปรสภาพ

เป็นขา้วสารและเก็บไวใ้นคลงัสินคา้กลาง” 

การรับจาํนาํใบประทวนสินคา้เป็นการดาํเนินโครงการท่ีแตกต่างจากโครงการรับจาํนาํในอดีตท่ี ธกส. เน้น

การรับจาํนาํยุง้ฉาง หรือ ธกส. (โดยผ่านหน่วยงานรัฐท่ีเก่ียวขอ้ง) รับจาํนาํผ่านสถาบนัเกษตรกรมากกว่า 

นอกจากน้ี รัฐบาลยงัขยายเวลารับจาํนาํไถ่ถอนใหย้าวข้ึนเป็น 5 เดือน  

 ขนาดของโครงการรับจาํนาํในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยก็มีขนาดใหญ่ข้ึนมากจากโครงการรับ

จาํนาํขา้วในอดีต  สมพร อิศวลิานนท ์(2554, หนา้ 63) ระบุ 

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

โครงการรับจาํนาํโดยเป้าหมายของการรับจาํนาํถึง 9.0 ลา้นตนัขา้วเปลือก (หรือประมาณ

เกือบ 1 ใน 3 ของผลผลิตขา้วทั้งประเทศ) พร้อมกบัขยายราคารับจาํนาํให้สูงกวา่ราคาตลาด... 

ในส่วนของขา้วหอมมะลิคุณภาพต่าง ๆ ไดย้กระดบัราคาสูงข้ึนจากเดิมตนัละ 3,000 หรือ

เพิ่มข้ึนประมาณร้อยละ 43-45 สําหรับขา้วหอมจงัหวดัไดเ้พิ่มข้ึนตนัละ 2,000 บาท หรือ

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

นโยบายน้ีสร้างแรงจูงใจใหช้าวนานาํขา้วเขา้โครงการรับจาํนาํของรัฐบาลเป็นอยา่งมากเป็นจาํนวน

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

โดยรัฐบาลในขณะนั้นใชเ้งินงบประมาณถึง 71,773 ลา้นบาทในปีการเพาะปลูก 2005/06 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบ

กบังบประมาณโครงการรับจาํนาํขา้วในอดีตก่อนปี 2002 ซ่ึง ธกส. มกัจะไดรั้บอนุมติัให้ดาํเนินการในวงเงิน

ไม่เกิน 5,000 ลา้นบาท และเม่ือบวกกบัโครงการแทรกแซงตลาดขา้วเปลือกของหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีไดรั้บการ

อนุมติัจากรัฐบาลใหท้าํโครงการก็ไม่เกิน 8,000 ลา้นบาท หรือแตกต่างกนัถึงเกือบ 10 เท่า นอกจากน้ี ผูว้ิจยัมี

ขอ้สังเกตวา่การขยายขนาดของโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกในช่วงรัฐบาลพรรคไทยรักไทยนั้นอยูใ่นช่วงท่ี

มีการเลือกตั้งทัว่ไปในปี 2005 และเป็นช่วงท่ีรัฐบาลพรรคไทยรักไทยถูกโจมตีอยา่งรุนแรงในกรณีของการ

ทุจริตโดยใช้การดาํเนินนโยบายของรัฐบาลเพื่อจดัสรรผลประโยชน์ให้กบัเครือข่ายพนัธมิตรทางการเมือง

และฐานคะแนนเสียงทางการเมืองโดยไม่ไดก้ระจายทรัพยากรสาธารณะบนพื้นฐานของความตอ้งการหรือ

ความจาํเป็นทางเศรษฐกิจ 

 รัฐบาลพรรคไทยรักไทยไดต้ั้งราคาขา้วเปลือกรับจาํนาํไวเ้กือบเทียบเท่าหรือสูงกวา่ราคาตลาดอยา่ง

ต่อเน่ือง เช่น ปีการเพาะปลูก2001/02 ราคาขา้วขาว 5 เปอร์เซ็นตอ์ยูท่ี่ 4,600 บาทต่อตนั ในขณะท่ี รัฐบาล
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กาํหนดราคาไวท่ี้ 4,775 บาทต่อตัน หรือราคาของรัฐบาลคิดเป็น 104 เปอร์เซ็นต์ของราคาตลาด 

(Laiprakobsup, 2010) ทาํให้ชาวนามีแนวโนม้จะขายขา้วให้กบัรัฐบาลมากกวา่เอกชน และมีแนวโนม้จะไม่

ไถ่ถอนคืน แมว้า่ราคาขา้วจะสูงข้ึนในปี 2007 และ 2008 รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนซ่ึงจดัตั้งหลงัจากการ

ถูกพิจารณายบุพรรคไทยรักไทยของศาลรัฐธรรมนูญยงัดาํเนินโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก ในปี 2008 ราคา

ขา้วพุ่งสูงข้ึนไปถึงเกือบ 10,000 บาทต่อตนั แต่รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนก็กาํหนดราคาไวท่ี้ 11,850 บาท

ต่อตนั ในขณะเดียวกนั รัฐบาลพลงัประชาชนก็ดาํเนินโครงการควบคุมราคาขา้วสารเพื่อไม่ให้กระทบกบั

ผูบ้ริโภคท่ีมีรายไดน้อ้ยท่ีอยูใ่นเขตเมืองซ่ึงเป็นฐานเสียงคะแนนเสียงของพรรคพลงัประชาชนเช่นกนั ดงันั้น

ในช่วงราคาขา้วพุง่สูงข้ึน รัฐบาลพรรคพลงัประชาชนดาํเนินนโยบายขา้วแบบสองทางเพื่อรักษาฐานคะแนน

เสียงของตนเองเป็นสาํคญั (Poapongsakorn, 2010) 

นอกจากการตั้งราคาขา้วไวสู้งกวา่ราคาตลาดแลว้ รัฐบาลในเวลานั้นยงัใชจ้าํนวนโควตาการรับจาํนาํ

ขา้วในการเรียกความนิยมทางการเมืองจากชาวนาท่ีเป็นฐานคะแนนเสียงอีกดว้ย รัฐบาลในขณะนั้นมกัจะรับ

จาํนาํขา้วปริมาณมากในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ส่วนหน่ึงเป็นเพราะว่าภาคเหนือและภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือเป็นแหล่งปลูกขา้วท่ีสําคญัของประเทศ แต่อีกส่วนหน่ึงฐานคะแนนเสียงของรัฐบาล

พรรคไทยรักไทยอยู่ในภูมิภาคดงักล่าวเช่นกนั  ตวัอย่างเช่น ในปีการเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจาํนาํ

ขา้วเปลือกประมาณ 1 ลา้นตนัจากภาคเหนือ พอปีการเพาะปลูก 2004/05 รัฐบาลรับจาํนาํขา้วเปลือกจาก

ภาคเหนือประมาณ 2 ลา้นตนั ท่ีสาํคญั ปริมาณการรับจาํนาํขา้วเปลือกในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือเพิ่มสูงข้ึน

เป็นอยา่งมาก ในปีการเพาะปลูก 2003/04 รัฐบาลรับจาํนาํขา้วเปลือกจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 261,100 

ตนั พอปีการเพาะปลูกท่ี 2004/05 รัฐบาลรับจาํนาํขา้วจากภาคตะวนัออกเฉียงเหนือถึง 5.26 ลา้นตนั กล่าวอีก

นัยหน่ึง รัฐบาลในขณะนั้นเพิ่มปริมาณการรับจาํนําข้าวเฉพาะในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือกว่า 2000 

เปอร์เซ็นต ์ 

ท่ีสําคญัท่ีสุด การเพิ่มข้ึนของปริมาณการรับจาํนาํขา้วเกิดข้ึนในปีท่ีกาํลงัจะมีการเลือกตั้งทัว่ไป 

(2005) ซ่ึงจาํนวนสมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎรในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงเหนือมีจาํนวน 76 และ 135 

ท่ีนั่ง ตามลําดับ (คณะกรรมการการเลือกตั้ ง , 2548) พรรคการเมืองท่ีชนะการเลือกตั้ งในเขตภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคเหนือมกัจะไดเ้ป็นแกนนาํในการจดัตั้งรัฐบาล ดงันั้นการจดัสรรโครงการท่ี

สร้างแรงจูงใจใหผู้มี้สิทธิเลือกตั้งเลือกพรรคของตนจึงเป็นกลายเป็นแนวนโยบายของพรรคการเมือง 

ตอ้งไม่ลืมว่ากลุ่มผูมี้สิทธิออกเสียงกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือและภาคตะวนัออกเฉียงหนืออยู่ในพื้นท่ีชนบท

และเป็นชาวนาท่ีตอ้งการความช่วยเหลือจากโครงการของรัฐเน่ืองจากมีรายได้ตํ่า โครงการท่ีมีลกัษณะ

อุดหนุนดว้ยเงินสดมกัจะจูงใจใหผู้มี้สิทธิออกเสียงส่วนใหญ่ท่ีเป็นชาวนา  
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 การลดนํ้าหนกัความช้ืนของขา้วเปลือกท่ีเขา้โครงการรับจาํนาํเป็นอีกประเด็นท่ีรัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทยทาํเพื่อเปิดโอกาสให้ชาวนาสามารถนําข้าวเข้าโครงการได้มากข้ึน โดยแบ่งประเภทของความช้ืน

ออกเป็นประเภทต่าง ๆ และมีการหกัลดราคาตามความช้ืนท่ีสูงข้ึน (ราชกิจจานุเบกษา, 2544 เล่ม 118 ตอน

พิเศษ 42ง) ซ่ึงแตกต่างจากเม่ือก่อนท่ีรัฐบาลจะไม่รับจาํนาํขา้วท่ีมีความช้ืนมากกวา่ 15 เปอร์เซ็นต ์ 

 ช่วงที่ 2 ปี 2011 ถึง 2014 รัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีนาํโดยนางสาว ยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร ได้ขยาย

โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกให้เป็นนโยบายหลกัของรัฐบาลโดยเปล่ียนวตัถุประสงคข์องโครงการรับจาํนาํ

ใหเ้ป็นโครงการเพื่อยกระดบัรายไดเ้กษตรกร ไม่ใช่โครงการเพื่อแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกตกตํ่า 

 “วตัถุประสงคข์องโครงการรับจาํนาํขา้ว คือ (1) เพื่อยกระดบัรายได ้และชีวติความเป็นอยูท่ี่ดี 

ข้ึนของชาวนา (2) เพื่อสร้างความแข็งแกร่ง และความมีเสถียรภาพ และการเติบโตทาง

เศรษฐกิจของประเทศดว้ยการขยายตวัของการบริโภคภายใน เพราะเม่ือชาวนามีรายไดสู้งข้ึน

ก็จะจบัจ่ายมากข้ึน มีเงินหมุนเวียนภายในประเทศมากข้ึน (3) เพื่อดึงอุปทานขา้วเขา้มาอยูใ่น

ความควบคุม ทาํให้สามารถสร้างเสถียรภาพของราคาขา้วได ้(4) เพื่อยกระดบัราคาขา้วไทย

ให้สูงข้ึนทั้งระบบ เน่ืองจากขา้วไทยเป็นท่ีนิยมและเป็นท่ีตอ้งการของตลาดต่างประเทศ จึง

ควรจะขายได้ราคาสูงกว่าขา้วจากประเทศผูส่้งออกรายอ่ืน (อมัมาร สยามวาลา และคณะ, 

2557, หนา้ 2-2)” 

ขนาดของโครงการรับจาํนาํขา้วของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กว่าโครงการรับจาํนาํขา้ว

ของรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพรรคพลงัประชาชนเป็นอยา่งมาก มีขา้วเขา้โครงการรับจาํนาํเพิ่มข้ึนอยา่ง

มาก ในช่วงปี 2011 ถึง 2014 มีขา้วเปลือกเขา้โครงการรับจาํนาํกว่า 54 ลา้นตนั (อมัมาร สยามวาลา และ

คณะ, 2557) ในดา้นงบประมาณ รัฐบาลพรรคเพื่อไทยใช้งบประมาณในโครงการดงักล่าวกวา่ 8 แสนลา้น

บาทซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 17 ของงบประมาณแผ่นดิน (อมัมาร สยามวาลา, 2557) จะเห็นได้ว่า ขนาดของ

โครงการรับจาํนาํขา้วของพรรคเพื่อไทยมีขนาดใหญ่กวา่โครงการรับจาํนาํในอดีต (แมแ้ต่โครงการรับจาํนาํ

สมยัรัฐบาลพรรคไทยรักไทยและพลงัประชาชน) หลายเท่าตวั ในแง่มุมของผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง โครงการรับ

จาํนาํสมยัรัฐบาลพรรคเพื่อไทยมีจาํนวนชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํจาํนวนมากกว่า 1 ล้านคนซ่ึง

สะทอ้นให้เห็นความตอ้งการในการระดมความสนบัสนุนทางการเมืองจากโครงการรับจาํนาํขา้ว มีจาํนวน

โรงสีท่ีเขา้ร่วมโครงการกวา่ 1,000 โรงสี โรงสีหลายแห่งเป็นโรงสีเกิดใหม่เพื่อรองรับโครงการรับจาํนาํขา้ว

โดยหวงัทาํกาํไรจากการเขา้โครงการรับจาํนาํขา้ว13   

                                                           
13 สมัภาษณ์อดีตเจ้าของตลาดกลางข้าวเปลอืก วนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
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 ด้วยขนาดของโครงการรับจํานําข้าวท่ีใหญ่โตมโหฬาร ทําให้เกิดช่องว่างในการทุจริตใน

กระบวนการดาํเนินโครงการ14 การรับจาํนาํขา้วเปลือกจาํนวนมหาศาลทาํให้กระบวนการตรวจสอบของ

หน่วยงานภาครัฐไม่ทัว่ถึง ประกอบกบัขา้วเปลือกมิไดอ้ยูใ่นโกดงัของรัฐบาลแต่เป็นของเอกชน ทาํให้เกิด

การลกัลอบนาํขา้วเปลือกไปจาํหน่ายในตลาดหรือนาํมาวนเขา้โครงการใหม่หรือ “เวียนเทียนขา้ว” มีการ

ลกัลอบนาํขา้วจากประเทศเพื่อนบา้นมาเขา้โครงการรับจาํนาํซ่ึงไม่มีทางท่ีเจา้หน้าท่ีของรัฐจะควบคุมดูแล

ไดท้ัว่ถึง ดว้ยปริมาณขา้วมหาศาลทาํให้การดูแลรักษาสภาพขา้วเปลือกเป็นไปอย่างยากลาํบาก ทาํให้ขา้ว

เส่ือมคุณภาพได้เร็วและไม่สามารถขายต่างประเทศได้ ซ่ึงเป็นการสร้างภาระให้กับรัฐบาลในการใช้

งบประมาณดูแลขา้วเปลือกเหล่านั้น  

 โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยส่งผลกระทบต่อการเพาะปลูก การผลิต และ

การส่งออกเป็นอยา่งมาก ในดา้นการเพาะปลูก โครงการรับจาํนาํขา้วทาํให้เกิดพฤติกรรมการ “พึ่งพารัฐ” ใน

การเพาะปลูก กล่าวคือ ชาวนาตดัสินใจปลูกขา้วท่ีมีคุณภาพตํ่าแต่ให้ผลผลิตเร็วเพื่อขายขา้วให้แก่รัฐบาล

แทนท่ีจะปลูกและพฒันาการเพาะปลูกขา้วของตนเองเพื่อตอบสนองความตอ้งการของตลาดหรือเพื่อเพิ่ม

มูลค่าผลผลิตของตนเอง (ขวญัตา เบ็ญจะขนัธ์ และคณะ, 2557) ชาวนามีค่าใชจ่้ายแอบแฝงท่ีเพิ่มสูงข้ึนจาก

โครงการรับจาํนาํขา้ว กล่าวคือ ชาวนาตอ้งเพิ่มค่าใชจ่้ายในการเพาะปลูก เก็บเก่ียวและการขนส่งขา้วเปลือก

เขา้โครงการรับจาํนาํใหท้นัโครงการหมดระยะซ่ึงเป็นภาระต่อชาวนาเป็นอยา่งมาก  

 ในด้านการผลิต โครงการรับจาํนาํทาํลายตลาดกลางค้าข้าวซ่ึงเป็นกลไกการคา้ข้าวท่ีสําคญัใน

ระบอบนโยบายรับจาํนาํขา้วแบบจาํกดั ตลาดกลางคา้ขา้วขนาดใหญ่ทัว่ประเทศหายไปเพราะการแทรกแซง

ของรัฐบาลโดยการรับซ้ือขา้วในราคาสูง (สมพร อิศวิลานนท,์ 2554) กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาลพรรคไทยรัก

ไทยไดท้าํลายกลไกการคา้ขา้วท่ีคิดข้ึนในช่วงรัฐบาลเทคโนแครตเป็นผูคิ้ดข้ึน ท่ีสําคญัท่ีสุด โครงการรับ

จาํนาํทาํให้เกิดโรงสีจาํนวนมากท่ีไม่มีความจาํเป็น ผูท่ี้มีทุนในทอ้งถ่ินในขณะนั้นลงทุนสร้างโรงสีหรือท่า

ขา้วเพื่อเขา้โครงการรับจาํนาํโดยเฉพาะ โรงสีบางแห่งสร้างใกลทุ้่งนาเพื่อรอรับขา้วเปลือก อย่างไรก็ตาม 

เม่ือโครงการรับจาํนาํยุติลง โรงสีและท่าขา้วหลายแห่งปิดตวัลงซ่ึงทาํให้เกิดความเสียหายต่อเศรษฐกิจใน

พื้นท่ีเป็นอย่างมาก ในดา้นการส่งออก โครงการรับจาํนาํขา้วเหลือทาํให้ปริมาณการส่งออกขา้วของไทย

ลดลง Laiprakobsup (2014) ไดค้าดการณ์ผลกระทบของโครงการรับจาํนาํขา้วท่ีมีต่อการส่งออกขา้วของไทย

ว่าทาํให้ปริมาณการส่งออกลดลงกว่า 100,000 ตัน ต่อเดือน เท่ากับว่าโครงการรับจาํนําข้าวทาํให้

ความสามารถในการแข่งขนัทางการคา้ระหวา่งประเทศของไทยลดลง  

                                                           
14 ผู้วิจยัไม่ขอลงรายละเอียดในการทจุริตโครงการรับจ าน าข้าวเพราะไม่ใช่วตัถปุระสงค์ของงานวิจัยชิ น้นี ้ผู้ที่สนใจการ
ทจุริตในโครงการรับจ าน าข้าวโดยละเอียดสามารถด ูอมัมาร สยามวาลา และคณะ (2557) 
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การก าหนดนโยบายข้าวและการช่วยเหลือชาวนาในรัฐบาล คสช. ภายหลงัการทาํรัฐประหารปี 2014 

รัฐบาล คสช. ปฏิเสธการดาํเนินนโยบายรับจาํนาํขา้วเน่ืองจากไม่ตอ้งการดาํเนินนโยบายท่ีเป็นนโยบายหลกั

ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยท่ีถูกทาํรัฐประหาร หลงัจากเขา้มาเป็นรัฐบาลไม่นาน รัฐบาล คสช. ดาํเนินการทาง

กฎหมายกับโครงการรับจาํนําข้าวโดยการจัดตั้ งคณะกรรมการนโยบายบริหารและจัดการข้าวแทน

คณะกรรมการนโยบายขา้วโดยประกอบดว้ยหัวหน้าส่วนราชการระดบัอธิบดีเป็นหลกั ไม่มีตวัแทนจาก

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

ประกอบดว้ย 1) คณะอนุกรรมการจดัทาํบญัชีขา้วคงเหลือของรัฐ 2) คณะอนุกรรมการดา้นการผลิตและ

การตลาดข้าว 3) คณะอนุกรรมการด้านการตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้าวคงเหลือแห่งรัฐ 4) 

คณะอนุกรรมการพิจารณาการระบายขา้ว  

รัฐบาล คสช. หนัมาดาํเนินนโยบายส่งเสริมการเพาะปลูกแทนการพยุงราคา นโยบายการช่วยเหลือ

ชาวนาของรัฐบาล คสช. สามารถแบ่งไดเ้ป็น 3 แบบ รูปแบบท่ี 1 การช่วยเหลือดา้นการเพาะปลูก รัฐบาล 

คสช. ให้เงินช่วยเหลือการเพาะปลูกข้าวในจาํนวนจาํกัด ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย์ (2561, หน้า 152) 

อธิบายมาตรการช่วยเหลือชาวนาในดา้นการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ตั้งแต่เดือน 

พฤษภาคม 2557 ถึงปัจจุบนั ไวว้า่  

“ในฤดูกาลเพาะปลูกท่ี 2557/58 รัฐบาลกาํหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูก

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

2559/60 รัฐบาลกาํหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 

10 ไร่ (รัฐบาลไทย, 2560) ในส่วนฤดูกาลเพาะปลูกท่ี 2560/61 รัฐบาลกาํหนดมาตรการ

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

ชาวนาตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรและมีบญัชีเงินฝากกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) จะเห็นไดว้า่มาตรการช่วยเหลือชาวนาดา้นการเพาะปลูกของรัฐบาล พล.อ. 

ประยุทธ์ เป็นมาตรการระยะสั้ นและบางฤดูกาลเพาะปลูกก็ไม่ได้ดาํเนินการ (เช่น ฤดูกาล

เพาะปลูก 2558/59) ส่วนปริมาณความช่วยเหลือก็ไม่เหมือนกนัในแต่ละฤดูกาลเพาะปลูก”  

โดยชาวนาจะตอ้ง 1) ข้ึนทะเบียนเกษตรกรเพื่อยนืยนัการเป็นเกษตรกร 2) ตอ้งมีหลกัฐานยืนยนัวา่มี

การเพาะปลูกขา้วในฤดูกาลผลิตนั้นจริง ๆ (ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ,์ 2561 ) โดยมีการประชาคมใน

หมู่บ้านหรือชุมชนเพื่อยืนยนัการเพาะปลูกจริงของชาวนาคนนั้น ส่วนชาวนาท่ีเช่าท่ีนาต้องยื่นสําเนา

หลกัฐานการเช่าท่ีนาและโฉนดท่ีดิน  

รูปแบบท่ี 2 ไดแ้ก่ มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืนและการเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจ รัฐบาล 

คสช. ส่งเสริมใหช้าวนาหนัมาเพาะปลูกพืชท่ีหลากหลายและเล้ียงสัตวเ์ศรษฐกิจเพื่อเพิ่มรายไดใ้ห้แก่ชาวนา
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และตอ้งการลดปริมาณการเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะขา้วนาปรัง กล่าวอีกนยัหน่ึง รัฐบาล คสช. ตอ้งการลด

แรงกดดนัทางการเมืองจากชาวนาหากเกิดกรณีขา้วลน้ตลาดและราคาขา้วตกตํ่า นอกจากน้ี การส่งเสริมให้

ปลูกพืชอ่ืน ๆ เพราะไทยประสบปัญหาภยัแลง้ช่วงปี 2014 – 2016 การปลูกขา้วช่วงฤดูแลง้ไม่ไดผ้ลและเกิด

ความเสียหายได ้เพื่อลดแรงกดดนัจากชาวนา รัฐบาลจึงพยายามส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกพืชท่ีใชน้ํ้ านอ้ย 

เช่น ปอเทือง ถัว่  

ในอดีต รัฐบาลส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจชนิดอ่ืน ๆ เช่น พืชไร่ พืชสวน เน่ืองจากเป็นแนวการ

พฒันาเศรษฐกิจของประเทศในการสร้างความหลากหลายทางด้านการผลิตสินค้าเกษตร (Agricultural 

Diversification) (ดูส่วนท่ี 4.3.2) เพื่อให้ประเทศไทยสามารถส่งออกสินคา้เกษตรและอาหารไดห้ลากหลาย

และเพื่อป้อนวตัถุดิบสู่อุตสาหกรรมสินคา้เกษตรแปรรูปและอุตสาหกรรมการผลิต อยา่งไรก็ตาม รัฐบาลใน

ระยะหลงั (โดยเฉพาะรัฐบาล พล.อ. ประยทุธ์) ดาํเนินมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ และ

เล้ียงสัตวเ์พื่อสร้างแรงจูงใจให้ชาวนาลดการปลูกขา้ว (โดยเฉพาะนาปรัง) มาตรการส่งเสริมการเพาะปลูก

พืชท่ีหลากหลายของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ เป็นตวัอยา่งของมาตรการส่งเสริมการเพาะปลูกพืชชนิดอ่ืน ๆ 

เพื่อจูงใจใหช้าวนาลดการเพาะปลูกขา้วโดยเฉพาะนาปรัง ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2559 รัฐบาล (ผา่นทาง

กรมส่งเสริมการเกษตร) กาํหนดมาตรการสนบัสนุนชาวนาให้ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ 

พร้อมทั้งการปรับเปล่ียนพื้นท่ีการเพาะปลูก ไร่ละ 5,000 บาท ไม่เกิน 5 ไร่ (กรมส่งเสริมการเกษตร, 2559)15 

ในส่วนของการส่งเสริมการเล้ียงสัตว ์รัฐบาลให้เงินสนบัสนุนพนัธ์ุปลาครัวเรือนละ 2,300 บาท และพนัธ์ุ

สัตวข์นาดเล็กครัวเรือนละ 2,844 บาท (ดลวรรฒ สนสุข, 2559)16 ในฤดูกาลเพาะปลูกนาปรัง 2560 รัฐบาล 

(ผา่นทางกรมส่งเสริมการเกษตร) กาํหนดมาตรการสนบัสนุนชาวนาให้เพาะปลูกพืชไร่ พืชลม้ลุก เช่น พืช

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

ธุรกิจ, 2560)17 โดยชาวนาตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกรและลงทุนเพาะปลูกก่อน หน่วยงานรัฐจึงจะให้เงิน

ช่วยเหลือสนบัสนุน 

 มีข้อสังเกตว่ามาตรการช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกและเก็บเก่ียวและมาตรการส่งเสริมการ

ปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจะใหช้าวนาลงทุนการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ ก่อนแลว้รัฐบาล

จะช่วยเหลือ 

 รูปแบบท่ี 3 การช่วยเหลือด้านการเพาะปลูกแก่ชาวนาในรูปแบบกลุ่มหรือสถาบนัเกษตรกร 

โครงการของรัฐบาล คสช. ท่ีสําคญั ไดแ้ก่ โครงการนาปลงใหญ่ ซ่ึงตอ้งการให้ชาวนารวมตวักนัในรูปแบบ

                                                           
15 http://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2016/10/คูม่ือโครงการเกษตรกรรมทางเลอืกอื่น.pdf 
16 http://isaanrecord.com/2016/10/25/zoning-rice-farming-policy-fail/ 
17 https://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1473850713 
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ของกลุ่มเกษตรกรไม่ตํ่ากวา่ 30 คน หรือไม่ตํ่ากวา่ 500 ไร่ โดยรัฐบาลจะใหค้วามช่วยเหลือในดา้น 1) การให้

เงินกูด้อกเบ้ียตํ่าแก่กลุ่มชาวนา 2) การจดัหาปัจจยัการเพาะปลูกเป็นจาํนวนมากแต่ในราคาตํ่า 3) การ

เช่ือมโยงตลาดผูบ้ริโภคกบัผลผลิตของชาวนา โดยรัฐบาล คสช. เร่ิมดาํเนินโครงการนาแปลงใหญ่ตั้งแต่ปี

การเพาะปลูกท่ี 2559 โดยมีเง่ือนไขดงัน้ี 1) เป็นกลุ่มเกษตรกรท่ีมีสมาชิกจาํนวน 5 คนข้ึนไป (มากกวา่ 5 คน

ได)้ เพื่อเหมาะสมในการจดัทาํ ระบบควบคุมภายในแบบกลุ่ม และการบริหารจดัการการผลิตขา้วอินทรีย์

ตามมาตรฐาน 2) มีพื้นท่ีของกลุ่มรวมกนัไม่ตํ่ากวา่ 100 ไร่ (มากกวา่ 100 ไร่ได)้ อยูใ่นชุมชนเดียวกนัหรือใน

บริเวณ ใกลเ้คียงกนั และอยูใ่นตาํบลเดียวกนั 3) พื้นท่ีเขา้ร่วมโครงการตอ้งไม่ไดก้ารรับรองการผลิตขา้วตาม

มาตรฐานเกษตรอินทรียใ์ด ๆ (กรณีเกษตรกรมีใบรับรองยงัคงอายุการรับรองอยู่ และมีความตอ้งการขยาย

พื้นท่ี/หรือเพิ่มจาํนวนแปลง สามารถเขา้ร่วมโครงการฯ ได้ โดยแปลงท่ีเข้าร่วมนั้นตอ้งยงัไม่ได้รับการ

รับรอง) 4) มีแหล่งนํ้าตามธรรมชาติ (เช่น อาศยันํ้ าฝน สระนํ้ า คูคลอง บ่อนํ้ า บ่อบาดาล เป็นตน้) หรือแหล่ง

นํ้ าท่ีมีความเหมาะสมกบัการผลิตขา้วอินทรีย ์5) พื้นท่ีมีเอกสารสิทธ์ิ หรือพื้นท่ีท่ีไดรั้บการอนุญาตให้ใช้

ประโยชน์จากหน่วยงานท่ีมีสิทธ์ิรับรอง โดยช่ือท่ีระบุในเอกสารสิทธ์ิจะตอ้งเป็นช่ือเกษตรกรท่ีเขา้ร่วม

โครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจา้ของเอกสารสิทธ์ิ 6) จดัทาํรายละเอียดขอ้มูลการปลูกขา้วอินทรียข์อง

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

ตอ้งผ่านการรับรองจากคณะกรรมการขบัเคล่ือนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ แบบเบ็ดเสร็จ 

(Single Command) 8) เกษตรกรเขา้ร่วมโครงการท่ีเป็นสมาชิกนาแปลงใหญ่ ให้คงสภาพความเป็นสมาชิก 

นาแปลงใหญ่ไว ้และให้เกษตรกรเลือกรับการสนบัสนุนท่ีซํ้ าซ้อนทางใดทางหน่ึงเพียงอย่างเดียว และ 9) 

หากเกษตรกรยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการหลงัจากไดรั้บเงินสนบัสนุนแลว้เกษตรกรจะไม่สามารถสมคัรเขา้

ร่วมโครงการน้ีไดอี้ก อย่างไรก็ตาม รัฐบาล คสช. ยงัไม่ทิ้งโครงการรับจาํนาํเสียทีเดียว รัฐบาลไดด้าํเนิน

โครงการชะลอการขายขา้วเปลือกหรือรับจาํนาํยุง้ฉางเพื่อช่วยเหลือชาวนาท่ีเก็บเก่ียวขา้วแลว้แต่ยงัไม่ไดข้าย

โดยรัฐบาลจะชดเชยเป็นค่าเก็บรักษาขา้วเปลือกและค่าขนยา้ยโดยรัฐบาล คสช. ดาํเนินนโยบายดงักล่าวมา

ตั้งแต่ปีการเพาะปลูก 2017 

2.5 ส ารวจงานวจิัยการเปลีย่นแปลงวถิีการเพาะปลูกและการผลติของชาวนา 

 งานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกับการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนาโดยสังเขปมี

ลกัษณะสาํคญั 3 ประการ ประการที่ 1 งานวิจัยมุ่งเน้นความสัมพันธ์เชิงสาเหตุระหว่างการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสร้างกับการเปลี่ยนแปลงของวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนา การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้าง

แบ่งออกเป็นการเปล่ียนแปลงของโครงสร้างเศรษฐกิจ การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจ หมายถึง 

การเปล่ียนแปลงของโครงสร้างการผลิตแบบทุนนิยมท่ีเนน้การผลิตสินคา้จาํนวนมากและเนน้การขายและ

ส่งออกไปยงัตลาดโลก กล่าวอีกนัยหน่ึง การเขา้มาของระบบตลาดนาํมาซ่ึงการเปล่ียนแปลงของวิถีการ
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เพาะปลูกและการผลิตของชาวนา ทาํให้ชาวนาปรับเปล่ียนวิถีการผลิตจากการเพาะปลูกเพื่อการย ังชีพและ

กินในครัวเรือนเป็นการเพาะปลูกในปริมาณมากเพื่อการขายและส่งออก การเขา้มาของระบบการผลิตเพื่อ

การตลาดทาํให้ชาวนาปรับเปล่ียนพฤติกรรมการเพาะปลูกของตนเองท่ีเน้นการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว 

(Monocrop) เพื่อการขายและลงทุนในการเพาะปลูกและไม่เก็บผลผลิตไวบ้ริโภคในครัวเรือน  

 การเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจไทยท่ีเนน้การส่งออกนบัตั้งแต่หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 สร้าง

ความเปล่ียนแปลงในวิถีการผลิตของชาวนาโดยเฉพาะในเขตภาคกลางเป็นอย่างมาก ชาวนาในภาคกลาง

ปรับเปล่ียนวิถีการเพาะปลูกจากการเพาะปลูกแบบยงัชีพมาเป็นการเพาะปลูกเพื่อการขาย  พฤติกรรมการ

เพาะปลูกท่ีปรับเปล่ียนไดแ้ก่ 1) การเพาะปลูกพนัธ์ุขา้วท่ีใชร้อบระยะสั้นในการเก็บเก่ียว 2) เพาะปลูกขา้ว 2-

3 รอบ (หากมีนํ้าเพียงพอ) 3) จา้งแรงงานและเคร่ืองจกัรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูก 4) เช่าท่ีนาเพิ่มเพื่อเพิ่ม

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

ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงของวิถีการผลิตของชาวนาในภาคกลางและตะวนัออกเฉียงเหนือ 

อรรถจกัร สัตยานุรักษ์ (2560) ช้ีให้เห็นว่าวิถีการเพาะปลูกของชาวนาไทยในภาคกลางและภาคอีสานมี

ลกัษณะเป็น “ผูป้ระกอบการนา” ท่ีเพาะปลูกขา้วเพื่อการขายมากกว่าการยงัชีพและพึ่ งพาแรงงานและ

เคร่ืองจกัรการเกษตรในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว การเปล่ียนแปลงของวิถีการเพาะปลูกชอง

ชาวนาเกิดจากอิทธิพลของ “การผลิตเพื่อการตลาด” ในภาคการเกษตรโดยเฉพาะในพื้นท่ีลุ่มแม่นํ้ าภาคกลาง 

(อยา่งนอ้ย ๆ ก็ 30 ปี) ความพยายามในการเร่งส่งออกขา้วทาํใหช้าวนาจาํเป็นตอ้งเร่งเพาะปลูกและเพาะปลูก

ให้มากข้ึน การเพาะปลูกแบบยงัชีพจึงไม่เหมาะกบัการผลิตเพื่อการตลาด ชาวนาจึงจาํเป็นตอ้งปรับเปล่ียน

กระบวนการเพาะปลูกและพฤติกรรมการเพาะปลูกให้สอดคลอ้งกบัการผลิตเพื่อการตลาด จามะรี เชียงทอง 

(2560) ช้ีให้เห็นว่าชาวนาในสังคมสมยัใหม่ใช้เทคโนโลยีในการช่วยเหลือการเพาะปลูกและการขาย

ขา้วเปลือก เช่น การใชโ้ทรศพัทใ์นการติดต่อส่ือสาร การใช้ application ในโทรศพัท์เพื่อตรวจสอบสภาพ

ภูมิอากาศและการตรวจสอบราคา ในการศึกษาการเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจของชาวนาในจงัหวดับึงกาฬ 

เชิดชาย หม่ืนภกัดี (2560) ช้ีให้เห็นว่าวิถีการเพาะปลูกของชาวนาท่ีจงัหวดับึงกาฬเน้นการเพาะปลูกเพื่อ

การคา้มากข้ึนตั้งแต่ทศวรรษท่ี 1960 ถึง 1980 ซ่ึงรัฐเขา้มาส่งเสริมการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวในปริมาณมาก

ดว้ยวตัถุประสงคท่ี์จะเพิ่มรายไดใ้หก้บัชาวนาและต่อสู้กบัการเผยแพร่ลทัธิคอมมิวนิสตใ์นพื้นท่ีภาคอีสาน 

น่าสนใจวา่ งานวิจยัของเชิดชาย ช้ีให้เห็นวา่ “การเขา้มาของอาํนาจรัฐ” เป็นปัจจยัทางการเมืองท่ีมี

ผลกระทบต่อวถีิการผลิตของชาวนา รัฐส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวถีิการเพาะปลูก 2 ประการดว้ยกนั 

ประการท่ี 1 การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมือง ไดแ้ก่ การเปล่ียนแปลงระบอบการเมืองและกลุ่ม

ผูน้าํทางการเมือง นาํไปสู่การเปล่ียนแปลงในการกาํหนดนโยบายเศรษฐกิจมหภาคท่ีทาํให้เกิดการขยายตวั

ของระบบเศรษฐกิจทุนนิยมและตลาด การเขา้มาของลทัธิเจา้อาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใตเ้ป็น
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ตวัอยา่งของการเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทางการเมืองท่ีมีอิทธิพลต่อชาวนาโดยเฉพาะชาวนาในพื้นท่ีลุ่ม

แม่นํ้ าสําคัญ ๆ ท่ีอยู่ใกล้กับอํานาจรัฐอาณานิคม ภายหลังจากการยึดครองและล้มล้างระบอบ

สมบูรณาญาสิทธิราชย ์รัฐบาลอาณานิคมมีวตัถุประสงค์ในการผลกัดนัให้ชาวนาเพาะปลูกจาํนวนมากเพื่อ

ตอบสนองการบริโภคในประเทศอาณานิคมและการส่งออกไปยงัประเทศเจา้อาณานิคมและขายต่างประเทศ 

ทาํให้รัฐบาลอาณานิคมกาํหนดนโยบายท่ีสนบัสนุนการเพาะปลูกเพื่อการคา้ซ่ึงขดัแยง้กบัวิถีการเพาะปลูก

แบบยงัชีพของชาวนา หากนโยบายของรัฐบาลอาณานิคมส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนา 

ชาวนามีแนวโนม้ท่ีจะสร้างความรุนแรงเพื่อต่อตา้นนโยบาย จึงทาํให้เกิดความขดัแยง้ระหวา่งรัฐอาณานิคม

กบัชาวนาและนาํไปสู่ขบวนการกบฏชาวนาในหลายพื้นท่ี ในการศึกษาความขดัแยง้ระหวา่งในชาวนากบัเจา้

อาณานิคมในเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้Scott (1985) ช้ีให้เห็นว่าขบวนการกบฏชาวนาเป็นการต่อตา้น

นโยบายของรัฐบาลอาณานิคม นโยบายท่ีขดูรีดชาวนาดว้ยการ “เก็บภาษีในอตัราท่ีสูง” หรือ “ซ้ือผลผลิตใน

ราคาท่ีตํ่า” ทาํให้รายไดข้องชาวนาตํ่ากวา่ “ระดบัการยงัชีพ” (Subsistence Line) ประเด็นของ Scott คือการ

เปล่ียนแปลงวถีิการผลิตของชาวนาและการต่อตา้นรัฐบาลของชาวนาสอดคลอ้งไปกบับริบททางการเมืองท่ี

เปล่ียนแปลงไป  

ประการท่ี 2 การเปล่ียนแปลงของระบอบการเมืองนาํไปสู่การเปล่ียนแปลงการกาํหนดนโยบายการ

กระจายทรัพยากรซ่ึงส่งผลกระทบต่อการเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนา การเมืองแบบ

ประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง (Democratic and Electoral Politics) สร้างแรงจูงใจให้ผูน้าํทางการเมือง

กาํหนดนโยบายกระจายทรัพยากรให้ชาวนาซ่ึงเป็นคนกลุ่มใหญ่ในสังคมเพื่อเรียกความนิยมทางการเมือง

จากชาวนา ดงันั้นเม่ือเปรียบเทียบกบัระบอบการเมืองเผด็จการ การกระจายทรัพยากรสาธารณะในรูปแบบ

การอุดหนุนและการช่วยเหลือมกัจะมีปริมาณมากในระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย (Laiprakobsup & 

Tangsupvattana, 2016) นโยบายอุดหนุนเป็นปัจจยัผลกัดนัให้ชาวนาเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกเป็นแบบ

การคา้โดยเพาะปลูกปริมาณมากและเพื่อขายมากกว่าเก็บไวกิ้น นโยบายการรับจาํนาํขา้วเปลือกในช่วง

รัฐบาลพรรคไทยรักไทยและเพื่อไทยช่วงปี 2000 ถึง 201418 ทาํให้เกิดการเปล่ียนแปลงอยา่งมากต่อวิถีการ

เพาะปลูกของชาวนา งานวิจยัของ ขวญัตา เบ็ญจะขนัธ์ และคณะ (2557) ช้ีให้เห็นว่านโยบายรับจาํนํา

ขา้วเปลือกทาํให้ 1) ชาวนาเพาะปลูกขา้วท่ีสามารถเก็บเก่ียวไดไ้ม่เกิน 90 วนั 2) จา้งแรงงานและเคร่ืองจกัร

ในทุกขั้นตอนการเพาะปลูกและเก็บเก่ียว 3) เช่าท่ีดินในปริมาณมาก (มากกว่าท่ีดินท่ีตนเองถือครอง) เพื่อ

การเพาะปลูก และ 4) ขายขา้วเขา้โครงการรับจาํนาํของรัฐบาลมากกวา่ขายให้กบัตลาด กล่าวอีกนยัหน่ึง วิถี

                                                           
18 พรรคไทยรักไทยเป็นแกนน าในการจดัตัง้รัฐบาลปี 2001 ถึง 2006 สว่นพรรคเพื่อไทยซึ่งแกนน าพรรคมาจากพรรคไทยรัก
ไทยเป็นแกนน าในการจดัตัง้รัฐบาลปี 2011 ถึง 2014  
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การเพาะปลูกของชาวนาไทยข้ึนอยูก่บันโยบายของรัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้งท่ีมีแรงจูงใจในการกาํหนด

นโยบายอุดหนุนชาวนาดว้ยการรับซ้ือผลผลิตในราคาท่ีกาํหนด (ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย,์ 2557) 

ประการที่ 2 งานวิจัยใช้กรณีศึกษาในการวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของชาวนา จากการส ารวจ

งานวิจัย พบว่ากรณีศึกษาที่งานวิจัยมักใช้แบ่งได้เป็น 2 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 งานวิจยัในกลุ่มน้ีมกัศึกษาการ

เปล่ียนแปลงของชาวนาในภาคกลาง (โดยเฉพาะในเขตภาคกลางตอนล่าง) เน่ืองจากภาคกลางเป็นพื้นท่ีท่ี

ไดรั้บผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงของระบบเศรษฐกิจเป็นเวลานานและต่อเน่ืองตั้งแต่การทาํสนธิสัญญา 

Bowring ในช่วงกลางศตวรรษท่ี 19 ซ่ึงทาํให้วิถีการเพาะปลูกของชาวนาในเขตภาคกลางเนน้การเพาะปลูก

เพื่อการคา้และการส่งออก ชาวนาในภาคกลางยงัไดรั้บผลกระทบจากการปรับเปล่ียนนโยบายเศรษฐกิจใน

ระดบัมหภาคของไทยตั้งแต่ช่วงทศวรรษท่ี 1950 เป็นตน้มา รัฐบาลไทยเน้นการส่งออก (โดยเฉพาะการ

ส่งออกสินค้าอุตสาหกรรม) และการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (Foreign Direct 

Investment) ทาํใหเ้กิดนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในพื้นท่ีภาคกลางซ่ีงใกลก้บักรุงเทพมหานคร ชาวนาขาย

ท่ีนาใหก้บัอุตสาหกรรมและมาเป็นผูเ้ช่าท่ีดินทาํกิน จนปริมาณการเช่าท่ีดินของชาวนาเพิ่มข้ึนมากกวา่ท่ีดิน

ในกรรมสิทธ์ิของตนเอง ชาวนาตอ้งเช่าท่ีนาท่ีอยู่ห่างใกลจ้ากท่ีอยู่ของตนเอง จึงจาํเป็นตอ้งพึ่งพาแรงงาน

และเคร่ืองจกัรในการเพาะปลูก ประภาส ป่ินตบแต่ง (2558) วิเคราะห์ผลกระทบของการเปล่ียนแปลงเชิง

โครงสร้างเศรษฐกิจของไทยต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดันครปฐม ขวญัตา เบ็ญจะขนัธ์ และ

คณะ (2557) ทาํการศึกษาผลกระทบของการกาํหนดนโยบายรับจาํนาํขา้วเปลือกต่อวิถีการเพาะปลูกใน

จงัหวดัพิจิตร มหาสารคาม และอุบลราชธานี  

กลุ่มที่ 2 งานวิจยัในกลุ่มน้ีมกัศึกษาการเปล่ียนแปลงของชาวนาในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ

เน่ืองจาก 1) ภาคอีสานเป็นพื้นท่ีท่ีเพาะปลูกขา้วมากท่ีสุดและเป็นขา้วพนัธ์ุท่ีมีคุณภาพ (ขา้วหอมมะลิ) 2) 

ภาคอีสานมีประวติัศาสตร์การต่อสู้ทางการเมืองระหวา่งชาวนากบัรัฐ 3) ชาวนาในภาคอีสานมีจาํนวนมาก

ซ่ึงเป็นฐานคะแนนเสียงท่ีสําคญัในการเลือกตั้ง กนกพร รัตนสุธีระกุล (2557) ศึกษาการเปล่ียนแปลงของ

การเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดัมหาสารคาม เชิดชาย หม่ืนภกัดี (2560) วิเคราะห์ผลกระทบของการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจและการเขา้มาของอาํนาจรัฐต่อวถีิการเพาะปลูกของชาวนาในจงัหวดับึงกาฬ  
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รูปที ่2.3: ความสัมพนัธ์ระหว่างการเปลีย่นแปลงทางการเมือง เศรษฐกจิ และวถิีการ
เพาะปลูก 

 

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสร้างทาง

การเมือง 

- การเปลีย่นแปลงการก าหนดนโยบาย 

การเปล่ียนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจ 

- การเข้ามาของระบบเศรษฐกิจทนุนิยม

และการตลาด 

การเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลกู 

- เพาะปลกูพืชเชิงเดีย่ว 

- เพาะปลกูเพื่อการขาย 

- จ้างแรงงานและเคร่ืองจกัร 
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ประการที่ 3 งานวิจัยวิเคราะห์ผลกระทบเชิงลบของการเปลี่ยนแปลงระดับมหภาคต่อชาวนา และ

ความพยายามในการปรับตัวในรูปแบบต่าง ๆ จากการสาํรวจงานวจิยั พบวา่ผลกระทบเชิงลบท่ีเกิดกบัชาวนา

มีดว้ยกนั 3 ประการ ประการที่ 1 การเพาะปลูกเพื่อการคา้และการกาํหนดนโยบายของรัฐทาํให้ชาวนามี

ภาระตน้ทุนการเพาะปลูกท่ีสูงข้ึน งานวจิยัของ ขวญัตา เบญ็จะขนัธ์ และคณะ (2557) ช้ีให้เห็นวา่นโยบายรับ

จาํนาํขา้วเปลือกทาํให้ชาวนาในภาคกลางและอีสานมีตน้ทุนการเพาะปลูกและการเก็บเก่ียวสูงข้ึนเน่ืองจาก

ชาวนาต้องรีบเพาะปลูกและเก็บเก่ียวก่อนโครงการของรัฐบาลจะส้ินสุด ประภาส ป่ินตบแต่ง (2558) 

ช้ีให้เห็นว่าระบบเศรษฐกิจเชิงพาณิชยผ์ลกัให้ชาวนาตอ้งเพาะปลูกขา้วในปริมาณมากข้ึน แต่ตน้ทุนการ

เพาะปลูกท่ีสูงข้ึน ราคาผลผลิตท่ีผนัผวน และความเส่ือมโทรมของการช่วยเหลือจากเครือญาติและชุมชน ทาํ

ให้ชาวนาประสบปัญหาความยากลําบากในการเพาะปลูก  ทาํให้ชาวนากลายเป็นกลุ่มท่ี “เปราะบาง 

(Precarious Social Group)” เพราะไม่สามารถคาดการณ์ผลกระทบท่ีเกิดจากความเปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ

และการเมืองได ้ประการที ่2  การเพาะปลูกเพื่อการคา้และการกาํหนดนโยบายของรัฐทาํให้เกิดความเหล่ือม

ลํ้าในหมู่ชาวนา ชาวนาบางกลุ่ม (โดยเฉพาะชาวนาท่ีมีฐานะยากจน) ไม่สามารถเขา้ถึงปัจจยัการเพาะปลูกท่ี

มีคุณภาพและการช่วยเหลือจากภาครัฐ ชาวนาท่ีมีฐานะท่ีดีและเจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก เช่น เจา้ของท่ีดิน 

ร้านคา้ปัจจยัการเพาะปลูก หรือโรงสี มีโอกาสในการเขา้ถึงการช่วยเหลือของภาครัฐมากกวา่ งานวิจยัของ 

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

แนวโน้มท่ีจะเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐได้น้อยกว่าชาวนาท่ีมีฐานะดีและเจ้าของปัจจยัการ

เพาะปลูก ประการท่ี 3 ชาวนาปรับตวัไดล้าํบากในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมหากไม่มีการปรับเปล่ียนการ

กาํหนดนโยบาย งานวิจยัช้ีให้เห็นว่าการกาํหนดนโยบายขา้วปัจจุบนัท่ีอยู่ในกรอบของระบบการผลิตเชิง

พาณิชยเ์ขม้ขน้จะไม่สนบัสนุนใหช้าวนาอยูร่อดได ้ การอุดหนุนระยะสั้นไม่ช่วยสนบัสนุนให้ชาวนาอยูร่อด 

แต่กลบักลายเป็นการทาํใหช้าวนากลายเป็น “กลุ่มท่ีตอ้งพึ่งพา (Dependent Group)” ท่ีตอ้งรอความช่วยเหลือ

และเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐตลอดเวลา (ขวญัตา เบญ็จะขนัธ์ และคณะ, 2557; ชลิตา บณัฑุวงศ)์ 

จากการสาํรวจงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง พบวา่วถีิการผลิตแบบตลาดเขม้ขน้และการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียว

ทาํให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าในกระบวนการผลิตขา้วระหวา่งชาวนาดว้ยกนัเอง ชาวนาท่ีมีฐานะยากจนและถือ

ครองปัจจยัการเพาะปลูกน้อย (หรือชาวนาท่ีทาํนาเช่า) มีโอกาสในการเขา้ถึงปัจจยัการเพาะปลูกและการ

ช่วยเหลือต่าง ๆ น้อยกว่าเจา้ของปัจจยัการผลิตและชาวนาท่ีมีฐานะดีกว่า ผูว้ิจยัจึงมีขอ้ถกเถียงว่า มีความ

แตกต่างกันอย่างมากระหว่างชาวนาที่ท านาเช่ากับชาวนาที่มีที่ดินเป็นของตนเองในการเข้าถึงโครงการ

ช่วยเหลือของรัฐบาลและการรับรู้ข่าวสารในเร่ืองการช่วยเหลือของรัฐบาล นอกจากน้ี ชาวนาท่ีเขา้ไม่ถึง

ขอ้มูลข่าวสาร เช่น กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านา ทาํให้ชาวนาเหล่านั้นไม่สามารถเขา้ถึงขอ้มูลโครงการ
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ช่วยเหลือชาวนาอีกดว้ยซ่ึงทาํให้ระดบัการเขา้ถึงโครงการช่วยเหลือมีความแตกต่างกนัอย่างมากระหว่าง

ชาวนาท่ีเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารกบัชาวนาท่ีเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสาร 

2.6 สรุป  

 นโยบายขา้วของไทยมีการเปล่ียนแปลงมาโดยตลอดจากการจดัเก็บภาษีการส่งออกขา้วและการ

ควบคุมราคาขา้วมาเป็นการอุดหนุนราคาขา้วเปลือกแก่ชาวนาผา่นโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกและโครงการ

ช่วยเหลือประเภทอ่ืน ๆ การเปล่ียนแปลวของนโยบายข้าวไทยสอดคล้องไปกับการเปล่ียนแปลงของ

โครงสร้างทางการเมืองและเศรษฐกิจไทย อย่างไรก็ดี การกาํหนดนโยบายขา้วของรัฐบาลทาํให้เกิดการ

เปล่ียนแปลงในวิถีการเพาะปลูกและการผลิตของชาวนาในลกัษณะท่ีมีความเป็น “เชิงพาณิชย์” มากข้ึน 

ชาวนาปลูกขา้วเพื่อการคา้มากกวา่การยงัชีพ ทาํให้ชาวนาลงทุนในการเพาะปลูกมากข้ึนกวา่ในอดีตรวมทั้ง

การเช่าพื้นท่ีทาํนาท่ีเพิ่มสูงข้ึนเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง 

 อยา่งไรก็ตาม การเปล่ียนแปลงวิถีการเพาะปลูกของชาวนส่งผลกระทบทางลบต่อชาวนาไทยอยา่ง

หลีกเล่ียงไม่ได ้ชาวนาไทยเส่ียงต่อการเป็นหน้ีส้ินลน้พน้ตวัเพราะการลงทุนในการเพาะปลูกและการผลิต 

แต่ราคาผลผลิตกลบัมีความผนัผวนอยา่งรุนแรง ชาวนาพึ่งพาวิถีการเพาะปลูกเชิงพาณิชยอ์ยา่งมากจนติดกบั

ดักของการลงทุนอย่างมากแต่ได้ผลตอบแทนไม่คุ ้มค่า หรือ “วงจรอุบาทว์ของการเป็นหน้ีส้ินในการ

เพาะปลูก” การทาํนาเช่าเป็นตวัอยา่งท่ีสะทอ้นการติดกบัวงจรอุบาทวข์องการเป็นหน้ีส้ินไดดี้ท่ีสุด ชาวนา

ตอ้งเช่าท่ีดินจาํนวนมหาศาลจนเกินจาํนวนท่ีดินท่ีตนเองถือครองอยู่เพื่อหวงัจะเพิ่มการเพาะปลูก แต่ดว้ย

ราคาผลผลิตท่ีตกตํ่าอยา่งต่อเน่ือง ทาํให้การทาํนาเช่าไม่คุม้ค่า นอกจากน้ี ระบบการเพาะปลูกเชิงพาณิชยท์าํ

ให้เกิดสภาวะ “ความเหล่ือมลํ้ า” ระหว่างชาวนากบัผูเ้ล่นอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตขา้ว เช่น เจา้ของท่ีนา 

เจา้ของปัจจยัการเพาะปลูก ผูป้ระกอบการ หรือแมแ้ต่รัฐ การทาํนาเช่าทาํให้ชาวนาอยูใ่นสถานะท่ีดอ้ยกวา่ผู ้

เล่นอ่ืน ๆ ในกระบวนการผลิตขา้วจนทาํให้ชาวนา (โดยเฉพาะท่ีทาํนาเช่า) เป็น “กลุ่มเปราะบาง” ท่ีสุดใน

กระบวนการผลิต  
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บทที ่3 

การออกแบบงานวจิยั 

3.1 บทน า 

 บทท่ี 3 อธิบายการออกแบบงานวิจยัการทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาคกลางและวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพล

ต่อปัญหาของชาวนาท่ีทาํนาเช่าในพื้นท่ีกรณีศึกษา ไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท พระนครศรีอยุธยา และสุพรรณบุรี 

งานวจิยัช้ินน้ีผสมผสานการวจิยัเชิงปริมาณและการวจิยัเชิงคุณภาพเพื่อตอบวตัถุประสงคก์ารวิจยั (ดูบทท่ี 1) 

ในส่วนของการวิจยัเชิงปริมาณ ผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจเก็บขอ้มูลพื้นฐานจากกลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีทาํนาเช่า

ใน 3 พื้นท่ีกรณีศึกษา และทาํการวิเคราะห์ดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นสภาพทัว่ไปของกลุ่มตวัอย่าง

ชาวนาและใช้เทคนิคทางสถิติอนุมาน T-Test วิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาความเหล่ือมลํ้าระหวา่ง

ชาวนาท่ีทาํนาเช่า ในส่วนของการวิจยัเชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัไดท้าํการสัมภาษณ์รายบุคคลและสนทนากลุ่มกบั

กลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีทาํนาเช่าเพื่อวิเคราะห์เจาะลึกในประเด็นปัญหาความเหล่ือมลํ้ า ความคิดเห็นต่อ

นโยบายการช่วยเหลือของภาครัฐ และลกัษณะการปรับตวัของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่วนท่ี 3.2 อธิบาย

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูลโดยแบ่งออกเป็นการวิเคราะห์เชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ส่วนท่ี 3.3 จะเป็นการ

อธิบายขอ้มูลของพื้นท่ีกรณีศึกษาและกลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีผูว้ิจยัทาํการเลือกศึกษาและวิธีการเลือกกลุ่ม

ตวัอยา่ง ส่วนท่ี 3.4 สรุปบทท่ี 3   

3.2 อธิบายวธีิการวธีิการเกบ็ข้อมูลและวเิคราะห์ 

 ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคการวเิคราะห์เชิงปริมาณและเชิงปริมาณในการวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อตอบวตัถุประสงค์

การวจิยั (ดูบทท่ี 1) ในส่วนของการวเิคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ิจยัใชก้ารสํารวจเอกสาร (Documentary Review) 

โดยเน้นพระราชบญัญติัการเช่านาและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อการทาํเกษตรกรรม ผูว้ิจยั

สํารวจพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมเพื่อวิเคราะห์กฎหมายท่ีมีผลกระทบต่อการทาํนาเช่า 

ผูว้ิจยัสํารวจงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่าท่ีดินเพื่อการทาํเกษตรกรรมและสภาพของการเช่านาโดยทัว่ไป 

เช่น งานของ ศิริพร สัจจานนัท ์และคณะ (2559) และ งานของ อุชุก ดว้งบุตรศรี (2560) เพื่อสํารวจการทาํนา

เช่าในพื้นท่ีอ่ืน ๆ เพื่อเปรียบเทียบกบัการทาํนาเช่าในพื้นท่ีกรณีศึกษา  

 ผูว้ิจยัสัมภาษณ์รายบุคคล (Individual Interview) กบัสนทนากลุ่ม (Focus Group) กลุ่มตวัอยา่งทั้งน้ี

แลว้แต่ความสะดวกของกลุ่มตวัอยา่ง ชาวนาบางรายสะดวกในการคุยเป็นรายบุคคล บางรายสะดวกคุยเป็น

กลุ่ม ทั้งน้ีผูว้จิยักาํหนดไวว้า่จาํนวนกลุ่มตวัอยา่งในการสนทนากลุ่มอยูร่ะหวา่ง 3-4 ราย ต่อการสนทนากลุ่ม 

1 คร้ัง เพื่อไม่ให้เกิดการแย่งกนัตอบและการผูกขาดการพูดคุยของชาวนาบางราย การสัมภาษณ์และการ
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สนทนากลุ่มใชเ้วลาประมาณ 45 – 60 นาที เพื่อไม่ให้การพูดคุยนานเกินไป โดยประเด็นการพูดคุยประกอบ

ไปดว้ย 4 หวัขอ้หลกั คือ  

 ขอ้มูลส่วนบุคคล วถีิการเพาะปลูก และการทาํนาเช่า 
 ปัญหาและอุปสรรคในการทาํนาเช่า รวมทั้งความเหล่ือมลํ้าของชาวนาท่ีทาํนาเช่า 
 การ (ไม่) ปรับตวัของชาวนา 
 ความเห็นต่อนโยบายและโครงการของภาครัฐ 

 ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงปริมาณ ผูว้ิจยัเก็บขอ้มูลพื้นฐานดว้ยการทาํแบบสอบถามกลุ่มตวัอยา่ง

ชาวนาท่ีทาํนาเช่าทั้งส้ิน 48 ราย โดยแบบสอบถามประกอบไปดว้ย 4 ส่วน (ดูแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) 

 ส่วนท่ี 1: ขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงเป็นขอ้มูลเศรษฐกิจสังคมส่วนบุคคล (Socioeconomic Profile) 
 ส่วนท่ี 2: สภาพการทาํนา 
 ส่วนท่ี 3: สภาพการเช่านา 
 ส่วนท่ี 4: ความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา 

และโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล นาย อภิสิทธ์ิ เวชชาชีวะ และ น.ส. ยิง่ลกัษณ์ ชินวตัร 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์ขอ้มูลจากแบบสอบถามดว้ยสถิติเชิงพรรณนาเพื่อให้เห็นขอ้มูลเบ้ืองตน้ของวิถีการ

เพาะปลูกของกลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีทาํนาเช่า ในส่วนของการวิเคราะห์ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อปัญหาความ

เหล่ือมลํ้าของชาวนาท่ีทาํนาเช่า ผูว้จิยัใชเ้ทคนิคทางสถิติการวดัตดัขวาง (Cross Tabulation) ในการวิเคราะห์

ความสัมพนัธ์ระหวา่งการทาํนาเช่ากบัการเขา้ไม่ถึงนโยบายการช่วยเหลือของรัฐบาลซ่ึงสะทอ้นความเหล่ือม

ลํ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารของชาวนา นอกจากน้ี เพื่อตรวจสอบวา่การเขา้ไม่ถึงขอ้มูลภาครัฐของชาวนามี

ผลต่อการเขา้ถึงนโยบายรัฐบาลหรือไม่ ผูว้ิจยัใช้เทคนิคทางสถิติ T-Test เพื่อวิเคราะห์ว่าชาวนาท่ีเขา้ถึง

ขอ้มูลทางกฎหมายกบักลุ่มท่ีเขา้ไม่ถึงมีความแตกต่างในการเขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลอย่างมี

นยัสาํคญัหรือไม่  

ในกรณีของความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสาร ผูว้ิจยัมีสมมติฐานวา่มีความแตกต่างอยา่งมี

นยัสําคญัระหว่างชาวนาท่ีไม่รู้กฎหมายการควบคุมค่าเช่านากบัชาวนาท่ีทราบในการเขา้ถึงขอ้มูลนโยบาย

การช่วยเหลือของรัฐบาล 

ในส่วนของการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ผูว้ิจ ัยใช้วิธีการกําหนดประเด็น (Thematic Method) 

(Laiprakobsup, 2018) ให้สอดคลอ้งกบัขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์เพื่อความสะดวกในการสกดัเน้ือหาจาก

การสัมภาษณ์ได้อย่างมีเป้าหมาย โดยมีการกาํหนดคาํสําคญัในการสกัดเน้ือหา ในกรณีของปัญหาและ

อุปสรรค ผูว้จิยัใชค้าํสาํคญัท่ีเก่ียวขอ้งกบั “ความเหล่ือมลํ้า” “การเขา้ไม่ถึงขอ้มูล” การรู้ข่าวท่ีหลงัจากผูอ่ื้น” 

การไม่ถูกรวม” ในกรณีของการปรับตัวของชาวนา ผูว้ิจ ัยใช้คาํสําคัญหรือวลีท่ีเก่ียวข้องกับ “วิถีการ
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เพาะปลูกท่ีลดการใชส้ารเคมี” “เกษตรอินทรีย”์ “การปลูกพืชประเภทอ่ืน ๆ นอกจากขา้วโดยไม่จาํเป็นตอ้ง

เป็นพืชท่ีแนะนาํโดยรัฐบาล” เพื่อใหเ้ห็นรูปแบบความพยายามในการปรับเปล่ียนการเพาะปลูก 

3.3 อธิบายข้อมูลพืน้ทีแ่ละกลุ่มตัวอย่าง 

การวจิยัคร้ังน้ีทาํการสาํรวจและเก็บขอ้มูลจากชาวนาท่ีทาํนาเช่า ใน 3 จงัหวดั ไดแ้ก่ จงัหวดัสุพรรณบุรี  

พระนครศรีอยธุยา และชยันาท  

1. พื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  กลุ่มตวัอย่างท่ีเก็บขอ้มูลมีพื้นท่ีทาํนาอยูใ่นเขตชลประทาน โครงการส่ง
นํ้าและบาํรุงรักษาสามชุก   และมี 1 ราย ทาํนาในเขตท่ีราบลุ่ม อาํเภอบางปลามา้  

2. พื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กลุ่มตวัอย่างเก็บขอ้มูลมีพื้นท่ีทาํนาอยู่ในเขตชลประทาน บา้น
หนองนํ้าใหญ่ อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา พื้นท่ีน้ีอยูใ่นทุ่งผกัไห่ ซ่ึงมีลกัษณะเป็นแกม้
ลิงรับนํ้ าในช่วงฤดูนํ้ าหลาก ระหว่างเดือน  กนัยายน – ตุลาคม  แต่ถา้ปีใดนํ้ ามาก ระยะเวลาท่ีนํ้ า
ท่วมก็จะยาวไปจนถึงเดือนธนัวาคม   เน่ืองจากพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มนํ้ าท่วมถึง ทาํให้ลกัษณะดินใน
เขตน้ีเป็นดินตะกอนท่ีค่อนขา้งอุดมสมบูรณ์  

3. พื้นที่จังหวัดชัยนาท กลุ่มตวัอย่างเก็บขอ้มูล อยูใ่นตาํบลบางขุด อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท  มี
พื้นท่ีทาํนาอยู่ในเขตโครงการส่งนํ้ าและบาํรุงรักษาบรมธาตุ อย่างไรก็ตามพบว่า พื้นท่ีทาํนาของ
ชาวนาบางราย นํ้าไม่เพียงพอในช่วงเขา้ฤดูแลง้ ชาวนาในเขตน้ีจึงมีการขุดบ่อบาดาลเพื่อนาํนํ้ ามาใช้
ในการเกษตรดว้ย  
ผูว้จิยัใชเ้หตุผล 2 ประการในการเลือก 3 จงัหวดั ประการท่ี 1 การเพาะปลูกขา้วใน 3 จงัหวดัมีความ

เขม้ขน้ในเชิงพาณิชย ์ชาวนาทั้งสามจงัหวดัมีการทาํนาเชิงพาณิชย์อย่างเขม้ขน้ จากการสอบถามขอ้มูล

เบ้ืองตน้ก่อนเขา้พื้นท่ี ผูว้จิยัพบวา่ชาวนาในสามพื้นท่ีเพาะปลูกขา้วเป็นหลกัโดยเพาะปลูกถึง 2 คร้ังต่อปี (ดู

หวัขอ้ยอ่ยขอ้มูลการเพาะปลูกในส่วนน้ี) ซ่ึงถือวา่เพาะปลูกสูงกวา่ชาวนาในจงัหวดัภาคกลางอ่ืน ๆ ชาวนาท่ี

ทาํนาเช่าในสามจงัหวดัเช่าท่ีนาเป็นปริมาณมาก ประการท่ี 2 ชาวนาสามารถเขา้ถึงตลาดการขายขา้วเปลือก

ไดง่้ายเน่ืองจากมีโรงสีและลานตากขา้วจาํนวนมากในพื้นท่ี  
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รูปที ่3.1: อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 

ทีม่า: ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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รูปที ่3.2: อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทีม่า: ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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รูปที ่3.3: อาํเภอสรรคบุรี จงัหวดัชยันาท 

ทีม่า: นนัทา กนัตรี (2561) 
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ช่วงเวลาการทาํนาของชาวนาในพื้นท่ีทั้ง 3 แห่ง พบว่า พื้นท่ีสองแห่ง คือ ท่ี อ.สรรคบุรี ชยันาท 

และ ท่ี อ. เมืองสุพรรณบุรี มีช่วงเวลา ใกลเ้คียงกนั คือเร่ิมทาํนารอบแรกในช่วงเดือน พฤษภาคม และในช่วง

เดือน เมษายน ทางชลประทานจะหยุดการส่งนํ้ า อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ี อาํเภอ สรรคบุรี พบว่าชาวนา

สามารถทาํนาได้ 3 รอบ โดยใช้นํ้ าจากบ่อบาดาลร่วมด้วยในช่วงเขา้ฤดูแลง้ ประมาณเดือน กุมภาพนัธ์-

มีนาคม ซ่ึงจะเป็นช่วงท่ีนํ้าจากคลองชลประทานไม่เพียงพอกบัการทาํนา   

ชาวนาในพื้นท่ีลุ่ม บา้นหนองนํ้ าใหญ่ อาํเภอผกัไห่ จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และรายหน่ึงท่ีทาํนา

เขต อาํเภอบางปลามา้ จงัหวดัสุพรรณบุรี ช่วงเวลาทาํนาจะเร่ิมช้ากว่า คือ จะเร่ิมทาํนาหลงัจากนํ้ าท่ีหลาก

ท่วมในทุ่งเร่ิมลดลง โดยทัว่ไปประมาณเดือนมกราคม ของทุกปี แต่ถา้ปีใดท่ีนํ้ านอ้ย ระดบันํ้ าท่ีหลากท่วม

ทุ่งลดลงเร็วกว่าปกติ การทาํนาก็สามารถเร่ิมในเดือน พฤศจิกายน-ธันวาคมของปี ระหว่างการเขา้ไปเก็บ

ข้อมูลในพื้นท่ี ผูว้ิจยัพบว่าชาวนาทาํการเพาะปลูกโดยใช้สารเคมีปราบศตัรูพืชเป็นหลัก ตวัอย่างเช่น 

ระหวา่งทางท่ีผูว้จิยัเดินทางในจงัหวดัสุพรรณบุรี ผูว้จิยัเห็นคน (อาจจะเป็นชาวนาหรือแรงงานรับจา้ง) กาํลงั

ฉีดยาปราบศตัรูพืชในนาหรือใชร้ถฉีดยาแทนแรงงานคนในช่วงเชา้ สะทอ้นให้เห็นวา่ชาวนาส่วนหน่ึงยงัคง

พึ่งพาสารเคมีในการเพาะปลูกขา้วอยู ่
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รูปที ่3.4: การฉีดยาปราศตัรูพืช อาํเภอเมืองสุพรรณบุรี จงัหวดัสุพรรณบุรี 

ทีม่า: (บน) นนัทา กนัตรี (2561)  
(ล่าง) ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2561) 
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ผูว้ิจยัไดท้าํการสํารวจขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอย่างชาวนาทั้งหมด 45 ราย โดยให้ชาวนาตอบ

แบบสอบถาม (ดูส่วนท่ี 3.3) โดยเกณฑ์ในการเลือกกลุ่มตัวอย่างเป็นการเลือกแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เฉพาะชาวนาท่ีทาํนาเช่า ผูว้ิจยัยงัคาํนึงถึงจาํนวนท่ีดินเช่านาโดยให้กระจายจาํนวนท่ีนาจากนอ้ย

ไปหาจาํนวนมาก ขอ้มูลพื้นฐานของกลุ่มตวัอยา่งแบ่งไดด้งัน้ี 

ข้อมูลด้านเศรษฐกจิสังคม (Socioeconomic Profile) 

 เพศ19: เพศหญิง 26 ราย เพศชาย 19 ราย  
 อายุโดยเฉลีย่20: อยูท่ี่ 58 ปี โดยอายตุ ํ่าสุดอยูท่ี่ 33 ปี และสูงสุดอยูท่ี่ 86 ปี ซ่ึงสะทอ้นให้เห็น

วา่ชาวนาใน 3 จงัหวดัมีอายคุ่อนขา้งมาก กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ (31 รายจากจาํนวนผูท่ี้ระบุ 
47 ราย)  

 ระดับการศึกษา21: ส่วนใหญ่ระบุว่ามีระดบัการศึกษาท่ีประถมศึกษา 31 ราย ตามมาดว้ย
ระดบัมธัยมศึกษาจาํนวน 9 ราย ส่วนระดบัอาชีวศึกษาและอุดมศึกษารวมกนั 6 ราย 

 อาชีพ: ส่วนใหญ่มีอาชีพหลกัคือเป็นเกษตรกรและทาํนา มีอยู ่7 รายท่ีระบุวา่มีอาชีพหลกั
คือ คา้ขายและรับจา้งทัว่ไป ส่วนการทาํนาเป็นอาชีพเสริม ในส่วนของอาชีพเสริม ชาวนา
ส่วนใหญ่มกัจะรับจา้งทัว่ไป รับจา้งเยบ็ผา้ บางส่วนปลูกพืชผกัสวนครัวและไมด้อกขายใน
ชุมชน 

 จ านวนสมาชิกในครอบครัว: โดยเฉล่ียจะมีสมาชิกท่ีเป็นวยัเด็กและวยัเรียน 1 คน ส่วน
สมาชิกวยัทาํงานประมาณ 3 คน 

ข้อมูลด้านรายได้และรายจ่ายของครัวเรือน (Household Income) 

 ระดับรายได้: กลุ่มตวัอยา่ง 20 รายระบุวา่มีรายไดค้รอบครัวอยูท่ี่ 100,000 ถึง 250,000 บาท 
ต่อปี ส่วนอีก 20 รายระบุวา่มีรายไดม้ากกวา่ 250,000 บาท ต่อปี อีก 8 ราย ระบุวา่มีรายได้
ตํ่ากวา่ 100,000 บาท ต่อปี ซ่ึงถือวา่นอ้ยมากและมีความเส่ียงท่ีจะมีการเป็นหน้ี 

 แหล่งรายได้: ส่วนใหญ่มาจากการทาํนา บางส่วนระบุวา่มาจากการคา้ขาย รับจา้งทัว่ไป 
เช่น ขบัรถส่งนกัเรียน 

 รายจ่ายต่อเดือน: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 11,670.21 บาท รายจ่ายอนัดบัท่ี 1 คือ ค่าอาหาร และค่านํ้ า
ค่าไฟ รองลงมาไดแ้ก่ ค่าฌาปนกิจซ่ึงเป็นสวสัดิการหลกัและเป็นเงินออมหลกัของกลุ่ม
ตวัอยา่ง (จาํนวน 32 ราย) และค่าการศึกษาบุตรธิดา (จาํนวน 23 ราย) ค่าผอ่นรถ (จาํนวน 
17 ราย)   

                                                           
19 มี 3 รายที่ไมไ่ด้ระบวุา่มีเพศสภาพใด 
20 มี 1 รายที่ไมไ่ด้ระบอุายขุองตนเอง 
21 มี 2 รายไมไ่ด้ระบกุารศกึษา 
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ข้อมูลลกัษณะการเป็นหนีส้ิ้น 

 การมีหนี้สินในระบบและระยเวลาการเป็นหนี้: กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 35 ราย (จากผูต้อบ 48 
ราย) ระบุวา่เป็นหน้ีกบัธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ระยะเวลาเป็นหน้ีส้ิน
โดยเฉล่ีย 10 ปี โดยตํ่าสุดอยูท่ี่ 6 เดือน สูงสุดอยูท่ี่ 30 ปี22  

 การมีหนีสิ้นนอกระบบและระยะเวลาการเป็นหนี้: กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 19 ราย (จากผูต้อบ 
40 ราย) ระบุวา่มีหน้ีนอกระบบทั้งจากการยืมญาติพี่น้อง คนรู้จกัในชุมชน และเจา้หน้ีใน
พื้นท่ี ระยะเวลาเป็นหน้ีส้ินโดยเฉล่ีย 5.35 ปี 

 จ านวนเงินทีเ่ป็นหนี:้ กลุ่มตวัอยา่ง 31 ราย (จากผูต้อบ 42 ราย) ระบุวา่เป็นหน้ีตั้งแต่ 50,000 
ถึงมากกวา่ 100,000 บาท  

 ประเภทของหนี้: ส่วนใหญ่เป็นหน้ีสินจากการทาํการเกษตร (จาํนวน 35 ราย) ตามมาดว้ย
หน้ีสินจากค่าใชจ่้ายในครัวเรือนและการศึกษาบุตร สะทอ้นให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งเป็นหน้ี
ส้ินจากการทาํนาเป็นหลกั  

ข้อมูลการเพาะปลูก 

 ระยะเวลาการท านา: โดยเฉล่ียทาํนามา 26 ปี  
 ต้นทุนการเพาะปลูก: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 3,989.36 บาท ต่อไร่ 
 ผลผลติต่อไร่: โดยเฉล่ียผลผลิตต่อไร่อยูท่ี่ 890.67 กิโลกรัมต่อไร่ 
 แรงงานทีท่ านาในครัวเรือน: โดยเฉล่ีย 2 คน ต่อครัวเรือน 
 การจ้างแรงงานท านา: ส่วนใหญ่เป็นการผสมผสานกนัระหว่างการทาํเองและการจา้ง

แรงงานช่วยทาํนา (จาํนวน 41 ราย) ส่วนท่ีจา้งทั้งหมดทุกกระบวนการมี 6 ราย มีเพียง 1 คน
ท่ีตอบว่าทาํเองทั้งหมด สะทอ้นให้เห็นว่าชาวนาส่วนใหญ่พึ่งพาแรงงานในกระบวนการ
เพาะปลูก 

 จ้างแรงงานกระบวนการไหน: กลุ่มตวัอย่างแทบทุกรายจา้งแรงงานช่วงการเตรียมดิน
เพาะปลูก ไดแ้ก่ การป่ันดิน (จาํนวนมากท่ีสุด) การไถดิน และการทาํเทือก ตามมาดว้ยการ
เก่ียวซ่ึงแทบทุกรายจา้งรถเก่ียวหรือแรงงานมาเก่ียวขา้ว ในขณะท่ี มีชาวนาบางส่วนจา้ง
ขั้นตอนการฉีดยาปรามศตัรูพืช  

 จ านวนเคร่ืองมือการเพาะปลูก: ส่วนใหญ่จะถือครองเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเพาะปลูก
โดยเฉพาะท่อสูบนํ้ า สะทอ้นวา่ชาวนาให้ความสําคญักบันํ้ าในการเพาะปลูก (ดูตาราง 3.1) 
ตามมาดว้ยเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัช่วงการดูแลรักษา เช่น เคร่ืองหว่านหรือเคร่ืองฉีดพ่น 
ในขณะท่ี คร่ึงหน่ึงของชาวนาไม่สามารถเป็นเจา้ของเคร่ืองมือท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเตรียมดิน

                                                           
22 จ านวนผู้ที่ระบรุะยะเวลาการเป็นหนีอ้ยู่ที่ 35 ราย ผู้ เขียนสงัเกตว่าข้อนีม้ีจ านวนคนที่ไม่ตอบมากที่สดุถึง 9 ราย อาจจะ
สะท้อนให้เห็นวา่กลุม่ตวัอยา่งไมอ่ยากจะระบสุถานภาพการเป็นหนีน้อกระบบ 
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และรถเก่ียวและขนส่ง มีเพียงแค่ 2 ราย ท่ีตอบว่ามีรถเก่ียวข้าว ผูว้ิจยัสังเกตจากการ
สัมภาษณ์วา่ค่าใชจ่้ายของชาวนาท่ีทาํนาเช่ามกัจะไปอยูท่ี่ค่าจา้งเตรียมดินกบัค่าเก็บเก่ียว 

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

 ราคาข้าวเปลือกที่ขายได้23: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 6,512.90 บาทต่อตนั ซ่ึงค่อนขา้งตํ่าในช่วงเวลา
นั้น 

 รอบการท านาต่อ 1 ปีการเพาะปลูก: ส่วนใหญ่ทาํนา 2 รอบ ต่อปีการเพาะปลูก (จาํนวน 47 
ราย) มีเพียง 1 รายท่ีสามารถทาํได ้3 รอบ  

ตารางที ่3.1: จ านวนเคร่ืองมือการเพาะปลูก 
เคร่ืองมือ จ านวนเฉลีย่ 
รถไถเดินตาม (จาํนวนผูต้อบ 38 คน) 2 เคร่ือง 
รถแทรกเตอร์ (จาํนวนผูต้อบ 5 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองสูบนํ้า (จาํนวนผูต้อบ 32 คน) 1 เคร่ือง 
ท่อสูบนํ้า (จาํนวนผูต้อบ 45 คน) 2 เคร่ือง 
ขลุบ (จาํนวนผูต้อบ 34 คน) 1 เคร่ือง 
ลูกควกั (จาํนวนผูต้อบ 10 คน) 1 เคร่ือง 
เทือก (จาํนวนผูต้อบ 28 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองหวา่นขา้ว (จาํนวนผูต้อบ 33 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองหวา่นปุ๋ย (จาํนวนผูต้อบ 31 คน) 1 เคร่ือง 
เคร่ืองฉีดยาปราบศตัรูพืชแบบสะพายหลงั (จาํนวนผูต้อบ 31 คน)  1 เคร่ือง 
รถเก่ียวขา้ว (จาํนวนผูต้อบ 2 คน) 1 คนั 
รถอีแต๋น (จาํนวนผูต้อบ 1 คน) 20 คนั 
รถหกลอ้ (จาํนวนผูต้อบ 1 คน) 3 คนั 
ทีม่า: ผูว้จิยั 

 ข้อมูลการท านาเช่า24 

 จ านวนปีที่ท านาเช่า: โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 23 ปี ค่ามธัยฐานอยูท่ี่ 25 ปี ตํ่าสุดอยูท่ี่ 2 ปี และสูงสุด
อยูท่ี่ 60 ปี ซ่ึงถือวา่มีการกระจายตวัของระยะเวลาท่ีอยูใ่นการทาํนาเช่า 

                                                           
23 ผู้วิจยัได้ท าการตดัข้อมลูที่เป็น outlier (25,000 บาท 1 ข้อมลู) และข้อมลูที่กรอกจ านวนก ากวม (2 ข้อมลู) ออกจากการ
วิเคราะห์ 
24 ข้อมลูสว่นนีอ้าจจะมีความแตกตา่งจากข้อมลูที่ได้จากการสมัภาษณ์หรือสนทนากลุม่ (สว่นท่ี 4.4 บทที่ 4)  
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 จ านวนผลผลติต่อไร่ทีท่ านาเช่า: โดยเฉล่ีย 18 ถงัต่อไร่ 
 การท าสัญญาเช่า: จาํนวน 36 ราย เป็นการทาํสัญญาปากเปล่า จาํนวน 9 ราย เป็นการทาํ

สัญญาเช่าท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 ระยะเวลาสัญญาเช่าที่ตกลงกัน: ส่วนใหญ่ระบุวา่ 2 ปี (จาํนวน 17 ราย) มี 22 รายท่ีไม่ได้

ตอบคาํถามน้ีซ่ึงสะทอ้นว่าชาวนาไม่ทราบว่าพระราชบญัญติัการเช่านาเพื่อเกษตรกรรม 
พ.ศ. 2559 ใหเ้ช่านาไม่ตํ่ากวา่ 3 ปี (ดูส่วนท่ี 4.2 บทท่ี 4) 

 เจ้าของที่นา25: จาํนวน 32 รายระบุว่าเจ้าของท่ีนาเช่าเป็นญาติและคนท่ีรู้จกัคุน้เคยกัน 
จาํนวน 5 ระบุว่าเจา้ขอท่ีนาเป็นเถา้แก่หรือนายทุนท่ีรู้จกักนั จาํนวนท่ีเหลือจะเป็นเพื่อน
บา้น (2 ราย) คนท่ีไม่รู้จกัและนายทุนท่ีไม่รู้จกั (2 ราย)  

 การปรับปรุงที่นา: จาํนวน 17 รายระบุวา่ไม่ไดป้รับปรุงอะไรเลย จาํนวน 13 ราย เป็นปลูก
ปอเทืองหรือถัว่ จาํนวน 7 รายเป็นการยกร่องท่ีนา มีจาํนวน 9 ราย ท่ีทาํการขดุบ่อนํ้า 

 การบอกเลกิเช่าของเจ้าของทีน่า: 41 รายระบุวา่ไม่มีการบอกเลิกเช่า อีก 6 ราย ระบุวา่มีการ
บอกเลิกเช่า ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่เจา้ของท่ีนาส่วนใหญ่ใหช้าวนาเช่านาต่อไปเร่ือย ๆ   

 อยากเลิกท านาเช่าหรือไม่: 21 รายระบุวา่อยากเลิก อีก 20 รายระบุวา่จะทาํต่อไป ส่วน 7 
ระบุวา่ยงัไม่แน่ใจ 

 อยากปลูกข้าวอินทรีย์หรือไม่: มีเพียง 5 รายท่ีอยากทาํขา้วอินทรียเ์พราะทาํอยูแ่ลว้ ส่วน
ใหญ่ไม่อยากทาํดว้ยเหตุผล 1) ตน้ทุนการเพาะปลูกสูง 2) ไม่สามารถหาตลาดได ้3) ไม่คุม้
กบัค่าเช่าท่ีนา 4) ผลผลิตต่อไร่นอ้ย 

จากการสํารวจแบบสอบถาม กลุ่มตวัอย่างมีจาํนวนท่ีนาท่ีตนเองถือครองโดยเฉล่ีย 11.17 ไร่ โดย
จาํนวนตํ่าสุดอยูท่ี่ 3 ไร่ สูงสุดอยูท่ี่ 34 ไร่ ในกรณีของนาเช่า โดยเฉล่ียอยูท่ี่ 23.21 ไร่ โดยจาํนวนเช่านาตํ่าสุด
อยูท่ี่ 5 ไร่ สูงสุดอยูท่ี่ 90 ไร่ สะทอ้นให้เห็นวา่กลุ่มตวัอยา่งชาวนาพึ่งพิงการเช่านาเป็นอย่างมาก เม่ือผูว้ิจยั
สาํรวจขอ้มูล พบวา่กลุ่มตวัอยา่งหลายรายไม่มีท่ีดินเป็นของตนเอง ชาวนารายท่ีระบุวา่เช่านาจาํนวน 90 ไร่ ก็
ไม่ไดร้ะบุวา่ตนเองมีท่ีดินท่ีเป็นของตนเองจาํนวนเท่าไหร่  

 

3.4 สรุป 

 การวิเคราะห์สภาพการทาํนาเช่า ปัญหาและอุปสรรค และการปรับตัวของชาวนาท่ีทาํนาเช่า 
จาํเป็นตอ้งใชว้ธีิการวเิคราะห์ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณเพื่อจะไดผ้ลการวเิคราะห์ท่ีรอบดา้นทั้งภาพกวา้ง
และภาพเชิงลึกของชาวนาท่ีทาํนาเช่า การสาํรวจขอ้มูลพื้นฐานดว้ยแบบสอบถามและการใชเ้ทคนิคทางสถิติ

                                                           
25 มีจ านวน 7 รายที่ไมต่อบค าถามนี ้
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เชิงพรรณนาและอนุมานช่วยใหเ้ห็นภาพทัว่ไปของวถีิการเพาะปลูกของชาวนาท่ีทาํนาเช่าและความสัมพนัธ์
เชิงสาเหตุระหวา่งวิถีการทาํนาเช่ากบัการเขา้ไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐซ่ึงสะทอ้นความเหล่ือมลํ้า
ของชาวนาท่ีทาํนาเช่า ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มทาํให้เห็นภาพเชิงลึกของปัญหาและ
อุปสรรคท่ีชาวนาท่ีทาํนาเช่าประสบและความพยายามในการปรับตวัของชาวนาท่ีทาํนาเช่าในรูปแบบต่าง ๆ 
หรือแมแ้ต่ความไม่สามารถในการปรับตวัของชาวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  112 

 
 

บทที ่4 

ส ารวจลกัษณะการเช่าที่ดนิเพ่ือเกษตรกรรมและการท านาเช่าในพืน้ที่ภาคกลาง 

4.1 บทน า 

 การทาํนาเช่าเป็นส่วนสําคญัในกระบวนการเพาะปลูกและผลิตขา้วของไทยสมยัใหม่โดยเฉพาะใน

ภาคกลาง การเช่าท่ีนากลายเป็นเร่ืองปกติสําหรับชาวนาในพื้นท่ีภาคกลางเพื่อเพิ่มผลผลิตของตนเอง ท่ี

สําคญัท่ีสุด การเช่าท่ีนาของชาวนาในภาคกลางมีปริมาณมากเม่ือเปรียบเทียบกบัชาวนาในภาคอ่ืน ๆ ใน

ขณะเดียวกนั การจ่ายค่าเช่านามีรูปแบบท่ีแตกต่างกนัไปตามการตกลงและความสัมพนัธ์ระหวา่งเจา้ของกบั

ผูเ้ช่า (ดูส่วนท่ี 4.4) ไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะการจ่ายเงินเท่านั้น  

บทท่ี 4 สํารวจลกัษณะการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและการทาํนาเช่าจากงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งและ

จากการเก็บขอ้มูลในพื้นท่ี ส่วนท่ี 4.2 สํารวจพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านาเพื่อเกษตรกรรมตั้งแต่

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 จนถึง พ.ศ. 2559 ส่วนท่ี 4.3 สาํรวจลกัษณะการเช่านาและปัญหาของการเช่านาจาก

งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ส่วนท่ี 4.4 อธิบายวถีิการทาํนาและการเช่านาในพื้นท่ีกรณีศึกษา ส่วนท่ี 4.5 สรุปบทท่ี 4  

4.2 พระราชบัญญัติทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่านา 

 ประเทศไทยมีการออกกฎหมายเพื่อควบคุมการเช่านาโดยเฉพาะราคาค่าเช่านามาโดยตลอดตั้งแต่

หลงัสงครามโลกคร้ังท่ี 2 โดยกฎหมายท่ีสาํคญัไดแ้ก่ 

 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)26 

                                                           
26 พระราชบญัญัติฯ พ.ศ. 2559 เป็นการแก้ไขข้อความบางมาตราของพระราชบญัญัติฯ พ.ศ. 2524 ไม่ใช่เป็นการยกเลิก
พระราชบญัญตัิฯ พ.ศ. 2524  
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จากการสาํรวจกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง พระราชบญัญติัและกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัการเช่าท่ีดินมกัมีการ

จดัทาํในช่วงระบอบอาํนาจนิยมไม่ใช่ในช่วงระบอบการเมืองแบบประชาธิปไตย พระราชบญัญติัควบคุมค่า

เช่านา พ.ศ. 2493 จดัทาํในสมยัรัฐบาล จอมพล แปลก พิบูลยส์งคราม ส่วนพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา 

พ.ศ. 2517 จดัทาํในสมยัรัฐบาล นาย สัญญา ธรรมศกัด์ิ ซ่ึงได้รับการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมเป็น

นายกรัฐมนตรีภายหลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516 ส่วนพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 

2559 จัดทําในสมัยรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ซ่ึงมาจากการทํารัฐประหาร จะมีเพียง

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

ระบอบประชาธิปไตยคร่ึงใบ คณะกรรมการท่ีจดัทาํพระราชบญัญัติก็สะทอ้นกลุ่มคนท่ีรัฐบาลในขณะนั้น

เลือกในการจดัทาํนโยบายดว้ย คณะกรรมาธิการท่ีจดัทาํและยกร่างพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา 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 คณะกรรมาธิการท่ีจดัทาํพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มีส่วนผสม

ระหวา่งนายทหาร ขา้ราชการระดบัสูงจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และนกัการเมืองท่ีมาจาก

การเลือกตั้ งในพื้นท่ีต่างจังหวดั (ดู ราชกิจจานุเบกษา, 2523 เล่ม 97 ตอนท่ี 114) ท่ีสําคัญท่ีสุด 

คณะกรรมาธิการท่ีจดัทาํพระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านาและท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมไม่มีตวัแทนจากชาวนา

เลยแมแ้ต่คนเดียวซ่ึงสะทอ้นให้เห็นวา่ชาวนาไม่ได้รับโอกาสในการเข้ามาก าหนดนโยบายที่มีผลกระทบกับ

ตนเองเลย กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความเหลื่อมล ้าในทางการเมืองและโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการการจัดท า

กฎหมายทีเ่กีย่วข้องกบัชาวนา  

ตารางท่ี 4.1 สรุปสาระสําคญัของพระราชบญัญติัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาเช่า ผูว้ิจยัมีขอ้สังเกต 3  

ประการ ประการที ่1 พระราชบัญญตัิมีการขยายขอบเขตของการควบคุมค่าเช่านาจากการควบคุมเฉพาะค่า

เช่าทีด่ินในการปลูกข้าวมาเป็นค่าเช่าที่ดินในการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน 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 มนัสําปะหลงั ปาล์ม

นํ้ ามนั การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมจึงไม่ไดจ้าํกดัเฉพาะขา้วอีกต่อไป เพื่อให้กฎหมายสามารถบงัคบัใชใ้น

กรณีการเช่าท่ีดินเพื่อการเพาะปลูกพืชประเภทอ่ืน จึงตอ้งมีการขยายขอบเขตอาํนาจของกฎหมายออกไป 

ประการที ่2 การควบคุมค่าเช่านาเปลีย่นจากการควบคุมโดยตรงของหน่วยงานราชการส่วนกลางมา

เป็นการควบคุมด้วยคณะกรรมการ  ในขณะท่ี พระราชบัญญัติควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2493 ให ้
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“กระทรวงมหาดไทย” ดูแลเร่ืองการควบคุมราคาค่าเช่าท่ีนา พระราชบญัญติัควบคุมค่าเช่านา พ.ศ. 2517 ให ้

“คณะกรรมการควบคุมค่าเช่านา” ดูแลเร่ืองอตัราการเช่านา และพระราชบญัญติัเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

พ.ศ. 2559 ให ้“คณะกรรมการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม” เป็นผูดู้แลอตัราการเช่าท่ีดิน  

ประการที่ 3 พระราชบัญญัติพยายามจัดตั้งคณะกรรมการการเช่าที่ดินลงไปในระดับพื้นที่มากขึ้น  

พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2517 ตั้งคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจาํจงัหวดัซ่ึงมีผูว้่า

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

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

“คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมประจาํตาํบล (คชก. ตาํบล)” และ “คณะกรรมการการเช่าท่ีดิน

เพื่อเกษตรกรรมประจาํอาํเภอ (คชก. อาํเภอ)” (ราชกิจจานุเบกษา, 2524 เล่ม 98 ตอนท่ี 133; ราชกิจจา

นุเบกษา, 2559 เล่ม 133 ตอน 38 ก) แสดงให้เห็นวา่รัฐตอ้งการเขา้ไปกาํกบัดูแลการเช่าท่ีดินในระดบัพื้นท่ี

มากข้ึนโดยเฉพาะรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ซ่ึงพยายามขยายบทบาทของราชการส่วน

ภูมิภาค (อาํเภอ) ในการบงัคบัใชก้ฎหมาย สะทอ้นแนวคิดความพยายามควบคุมกระบวนการนาํนโยบายไป

ปฏิบติัของภาครัฐ  

อยา่งไรก็ตาม ผูว้จิยัมีขอ้สังเกตวา่ นบัตั้งแต่พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา พ.ศ. 2493 เป็นตน้มา 

ไม่มีการระบุอตัราค่าเช่าท่ีนาท่ีชดัเจนอีกเลย กลบัใหค้ณะกรรมการการเช่าท่ีดิน ฯ เป็นผูก้าํหนดอตัราการเช่า

ท่ีดินโดยยึดคุณภาพของท่ีดินและราคาผลผลิตในแต่ละพื้นท่ี แต่จากการเก็บข้อมูลในพื้นท่ีของผูว้ิจ ัย 

คณะกรรมการดงักล่าวไม่สามารถบงัคบัใชก้ฎหมายและควบคุมค่าเช่าท่ีนาไดเ้ลยเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งระบุ

วา่เจา้ของท่ีดินเป็นผูก้าํหนดอตัราค่าเช่าท่ีนาไม่ใช่กฎหมาย ราคาค่าเช่าท่ีไม่สามารถต่อรองได ้หากมีการลด

ราคาค่าเช่า จะเกิดจากความสมคัรใจ (และเห็นใจ) ของเจา้ของท่ีดินมากกว่า (ดูบทท่ี 5) สะทอ้นให้เห็น

ปัญหาของการนาํนโยบายไปปฏิบติัและความไม่มีประสิทธิผลของกฎหมายในระดบัพื้นท่ี หรือกล่าวอีกนยั

หน่ึง รัฐไทยไม่มีความเขม้แข็งในทางกฎหมายพอท่ีจะบงัคบัใช้กฎหมายได้อย่างมีประสิทธิผลเพราะไม่

สามารถควบคุมค่าเช่านาไดอ้ยา่งแทจ้ริง 
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ตารางที ่4.1: สรุปสาระส าคญัของพระราชบัญญัติทีเ่กีย่วข้องกบัการเช่านา    
พระราชบัญญตัิ สาระส าคัญ 

พระราชบญัญติัควบคุมการเช่านา 2493 กาํหนดอตัราค่าเช่านา 

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) กาํหนดวาระการเช่านาไม่เกิน 6 ปี  

3) ให้จดัตั้งคณะกรรมการควบคุมการเช่านาประจาํจงัหวดัดูแล

อตัราการเช่านา 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ช่ า ท่ี ดิ น เ พื่ อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2524 

1) เปล่ียนจากการ “ควบคุม” ค่าเช่านาเป็นการ “เช่าท่ีดิน” เพื่อ

เกษตรกรรม 

2) ให้คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดบัตาํบล

กาํหนดอตัราค่าเช่าท่ีดิน 

3) กาํหนดใหคิ้ดค่าเช่าเป็นรายปี 

พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร เ ช่ า ท่ี ดิ น เ พื่ อ

เกษตรกรรม พ.ศ. 2559 

1) จดัตั้ งคณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดับ

อาํเภอ 

2) ห้ามไม่ให้คนต่างดา้วเช่าท่ีดินเพื่อทาํเกษตรกรรมนอกจาก

ไดรั้บสิทธิจากสนธิสัญญาท่ีรัฐบาลไทยทาํกบัประเทศของคน

ต่างดา้ว หรือไดรั้บสิทธิพิเศษในการลงทุนดา้นการเกษตร 

3) เพิ่มประธานสภาเกษตรกรจงัหวดั พฒันาการจงัหวดัเขา้ไป

ใน คชก. จงัหวดั  

4) เพิ่มการแต่งตั้ งให้บุคคลท่ีมีความเช่ียวชาญในด้าน

เกษตรกรรม ผงัเมือง ท่ีดิน เป็น คชก. ตาํบล 

5) ให้ผูน้ ําองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินมีส่วนร่วมใน คชก. 
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ตาํบล 

6) กาํหนดวาระการเช่านาเป็น 2 ปี (ในกรณีท่ีไม่ไดท้าํเป็น

หนงัสือลายลกัษณ์อกัษร) 

7) ให ้คชก. เพิ่มการพิจารณาค่าเช่าตามพื้นท่ีเขตในชลประทาน

และนอกเขตชลประทาน 

8) ผูเ้ช่านาสามารถปรับท่ีดินได้ตราบเท่าท่ีไม่กระทบต่อ

คุณภาพของดิน 

9) ในกรณีท่ีผลผลิตตกตํ่าอนัเน่ืองมาจากภยัธรรมชาติหรือภยั

อย่างอ่ืนท่ีไม่ได้มาจากผูเ้ช่า ให้เจา้ของท่ีดินลดค่าเช่านาตาม

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

สาระสําคญัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ซ่ึงมีความน่าสนใจในแง่มุม

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติในพื้นท่ี พรบ. ดังกล่าวพยายามปกป้องชาวนาท่ีทาํนาเช่า ประการท่ี 1 

คณะกรรมการการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมระดบัตาํบล (คชก. ตาํบล) พิจารณาอตัราค่าเช่าท่ีดินในและนอก

เขตชลประทานให้เหมาะสม กล่าวอีกนัยหน่ึง ค่าเช่าท่ีดินในเขตและนอกเขตชลประทานต้องมีความ

แตกต่างกนัทั้งน้ีเป็นไปตามท่ี คชก. ตาํบล พิจารณา ประการท่ี 2 ผูเ้ช่านาสามารถปรับเปล่ียนพื้นท่ีเช่าไดโ้ดย

ตอ้งขออนุญาต คชก. ตาํบล และตอ้งไม่กระทบกบัคุณภาพของดิน ประการท่ี 3 เจา้ของท่ีดินตอ้งลดค่าเช่า

ท่ีดินในกรณีท่ีผูเ้ช่าท่ีดินประสบกบัภยัธรรมชาติหรือภยัอ่ืน ๆ ท่ีไม่ไดม้าจากผูเ้ช่าจนทาํให้จาํนวนผลผลิต

ลดลง 

อย่างไรก็ตาม จากการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกบัชาวนาท่ีทาํนาเช่า ผูว้ิจยัพบว่าการบงัคบัใช้

มาตราต่าง ๆ ของ พรบ. ไม่เกิดข้ึน ประการท่ี 1 ชาวนาระบุวา่ราคาค่าเช่านาท่ีติดกบัเขตชลประทานและนอก

เขตชลประทานไม่แตกต่างกนัโดยเฉพาะปีการเพาะปลูกท่ีฝนตกดีจนนํ้ าอุดมสมบูรณ์ ราคาค่าเช่าแถบจะไม่

ต่างกนัเพราะมีความตอ้งการเช่านาสูงในช่วงท่ีนํ้ าอุดมสมบูรณ์27 ประการท่ี 2 ชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่สามารถ

ปรับเปล่ียนพื้นท่ีได้หากไม่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของท่ีนา จากการสัมภาษณ์ชาวนาในจังหวดั

สุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยา พบว่าชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่สามารถปรับพื้นท่ีนาเช่าไดห้ากเจา้ของไม่

ยนิยอม28 ในทางกลบักนั ผูว้จิยัไดส้นทนากบัเจา้ของท่ีนาและพบวา่บางคร้ังผูเ้ช่าทาํการปรับปรุงพื้นท่ีนาโดย

                                                           
27 สมัภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี 23 ตลุาคม 2561 
28 สมัภาษณ์ชาวนา อ. เมืองสพุรรณบรีุ จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัที่ 23 ตลุาคม 2561 และสมัภาษณ์ชาวนา อ. ผกัไห่ จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา วนัท่ี 23 พฤศจิกายน 2561 
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ไม่ไดแ้จง้กบั คชก. ตาํบล และเจา้ของท่ีนาดว้ย ประการท่ี 3 ราคาค่าเช่าไม่ไดล้ดลงไปแมว้า่ผลผลิตไม่ได้

ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้เน่ืองจากเจา้ของท่ีนามกัจะเรียกเก็บค่าเช่านาตน้ฤดูกาลเพาะปลูก หากไม่จ่ายค่าเช่าเลย 

เจา้ของท่ีนาไม่ยินยอมและปฏิเสธการเช่านาโดยให้ชาวนารายอ่ืน ๆ เช่า ดงันั้นชาวนาท่ีทาํนาเช่าจึงมีความ

เส่ียงในการไดผ้ลผลิตไม่ตามเป้าหมายและไม่ไดรั้บการลดค่าเช่านา 

4.3 วถิีการท านาเช่าจากงานวจิัยเชิงประจักษ์และค่าเช่านาโดยเปรียบเทยีบ 

 ผูว้ิจยัไดส้ํารวจงานวิจยั 2 ช้ินท่ีเก่ียวขอ้งวิถีการทาํนาเช่า ไดแ้ก่ งานของ ศิริพร สัจจานนัท ์(2559) 

และอุชุก ดว้งบุตรศรี (2560) โดยทั้งสองช้ินมีวตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์และอธิบายลกัษณะการทาํนาเช่า

และการตดัสินใจของชาวนาท่ีทาํนาเช่า รวมทั้งผลกระทบของการทาํนาเช่าต่อวิถีการเพาะปลูกของชาวนาท่ี

ทาํนาเช่า งานของ ศิริพร (2559) ศึกษารวบรวมขอ้มูลสภาพการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมของประเทศไทย 

ปัญหาของการเช่าท่ีดินปัจจยัดา้นเศรษฐกิจและสังคมท่ีเก่ียวขอ้ง ศิริพรและคณะใชก้ารทาํสํารวจในการเก็บ

ขอ้มูลสภาพการเช่าท่ีดินซ่ึงวิเคราะห์จากพืชเศรษฐกิจหลกัของประเทศ 3 ชนิด ได้แก่ ขา้ว ออ้ย และมนั

สําปะหลงั ในจงัหวดัท่ีมีพื้นท่ีการเพาะปลูกพืชเหล่าน้ีเป็นจานวนมากและมีสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีการเช่า

ท่ีดินสูงใน 4 จงัหวดั ไดแ้ก่ นครสวรรค ์จาํนวน 204 ราย สุพรรณบุรี จาํนวน 206 ราย นครราชสีมา จาํนวน 

205 ราย และกาญจนบุรี จาํนวน 202 ราย  

 จากการเก็บขอ้มูล ศิริพรพบว่าเกษตรกรส่วนใหญ่มีท่ีดินเป็นของตนเองและท่ีดินเป็นของตนเอง

บวกกบัการเช่าบางส่วน มีไม่มากนกัท่ีเป็นการเช่าท่ีดินอย่างเดียว ทั้งน้ีเน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งเกษตรกรเป็น

เกษตรท่ีมีท่ีดินทาํกินขนาดเล็กระหวา่ง 1 – 20 ไร่ ลกัษณะการเช่าท่ีดินของเกษตรกรเป็นเช่าท่ีดิน 

จากผูใ้หเ้ช่าท่ีเป็นญาติหรือเพื่อนบา้นเป็นส่วนใหญ่ เป็นท่ีดินเช่ามีเอกสารสิทธิประเภท 

โฉนดเป็นส่วนใหญ่ซ่ึงสะทอ้นวา่เกษตรกรเองตอ้งการเช่าท่ีดินท่ีมีความชดัเจนในความเป็นเจา้ของ ไม่เช่า

ท่ีดินท่ีไม่มีเอกสารสิทธ์ิหรือเช่าท่ีดินจากผูเ้ช่าอีกต่อหน่ึง การเช่าท่ีดินท่ีมีเอกสารสิทธ์ิชดัเจนทาํให้การขอรับ

ความช่วยเหลือจากภาครัฐเป็นไปอยา่งสะดวก 

เหตุผลของการเช่าท่ีดินส่วนใหญ่เป็นการเช่าเพราะต้องการขยายพื้นท่ีการเกษตร ส่วนนาเหตุ

รองลงมาไดแ้ก่ เกษตรกรไม่มีท่ีดินทาํกินเป็นของตนเอง โดยผูเ้ช่ารู้จกัผูใ้ห้เช่าท่ีดินเป็นอยา่งดีเกือบทั้งหมด

สาํหรับค่าเช่าท่ีจ่ายจะชาํระเป็นเงินสดเป็นส่วนใหญ่และมีการจ่ายเป็นเงินสดท่ีมีเง่ือนไขหลงัจากขายผลผลิต

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 มีเพียงส่วนนอ้ยท่ีมีความ

เข้าใจใน พรบ.ฉบับน้ี โดยในแต่ละจังหวดัมีสัดส่วนเรียงตามลําดับจากน้อยไปหามาก ดังน้ี จังหวดั

กาญจนบุรี ร้อยละ 2.5 จังหวดันครราชสีมาร้อยละ 4.3 จังหวดันครสวรรค์ ร้อยละ 8.3 และจังหวดั

สุพรรณบุรี ร้อยละ 20.4 นอกจากน้ี เกษตรกรผูเ้ช่าเกือบทั้งหมดไม่ทราบว่ามีหรือไม่มีคณะกรรมการเช่า

ท่ีดินประจาํตาํบลซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของผูว้ิจยัซ่ึงกลุ่มตวัอย่างชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่ทราบรายละเอียด 

พรบ. การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมและคิดวา่เจา้ของท่ีนามีสิทธ์ิขาดในการกาํหนดเง่ือนไขการเช่าท่ีนา 

งานวจิยัของ อุชุ ดว้งบุตรศรี (2560) วิเคราะห์ปัจจยัทางเศรษฐกิจท่ีมีผลต่อวิถีการทาํนาเช่าและการ

ตดัสินใจของชาวนา อุชุใช้การวิเคราะห์ทางเศรษฐมิติ (Econometrics) โดยอาศยัขอ้มูลทุติยภูมิจากการ

สํารวจ Townsend Thai Project (อุชุ ดว้งบุตรศรี, 2560) เป็นหลกัในการวิเคราะห์และมีการจดัเสวนาระดม

ความคิดเห็นจากนกัวชิาการและหน่วยงานภาครัฐในเร่ืองตลาดท่ีดิน จากขอ้มูลแบบสํารวจ ชาวนาส่วนใหญ่

จ่ายเงินสดในการเช่านาและมกัจะเช่านาจากเจ้าของท่ีรู้จกัคุน้เคยกันดี ได้แก่ ญาติพี่น้อง เพื่อนบา้นใน

หมู่บา้น เจา้ของท่ีดินท่ีมีความรู้จกัและเช่ากนัมานาน 

 ประเด็นท่ีน่าสนใจจากงานวิจยัช้ินน้ีคือ จาํนวนท่ีดินของผูเ้ช่านาถือครองมีน้อยกว่าจาํนวนท่ีดิน

ของเจา้ของท่ีนาถึง 3 เท่า นอกจากน้ี อุชุพบวา่ขนาดท่ีดินประเภทโฉนดท่ีดินมีสัดส่วนเพิ่มข้ึนมากในช่วงท่ีร

รัฐบาลใช้นโยบายการอุดหนุนราคาสินคา้เกษตรและประกนัราคา ทาํให้มีการเร่งออกเอกสารสิทธ์ิท่ีดิน

ในช่วงท่ีผา่นมาเป็นอยา่งมากเพื่อชาวนาจะนาํเอกสารสิทธ์ิไปใชใ้นการยื่นขอรับความช่วยเหลือของรัฐบาล

ในรูปแบบต่าง ๆ (อุชุ ดว้งบุตรศรี, 2560) ผูว้ิจยัมองว่าการเพิ่มข้ึนของสัดส่วนเอกสารสิทธ์ิมีทั้งขอ้ดีและ

ขอ้เสียต่อชาวนาท่ีทาํนาเช่า ขอ้ดีคือ ชาวนาสามารถยื่นขอเอกสารสิทธ์ิจาก นส. 3 ก. เป็นโฉนดท่ีดินซ่ึงก็คือ

การกระจายทรัพยากรท่ีดินให้กบัชาวนา แต่ขอ้เสียคือ หากท่ีดินเอกสารสิทธ์ิ นส. 3 ก. เป็นของเจา้ท่ีดินราย

ใหญ่ ก็จะทาํใหท่ี้ดินกระจุกตวัอยูก่บัเจา้ท่ีดินซ่ึงจะทาํใหอ้าํนาจการต่อรองอยูก่บัเจา้ของท่ีดินมากกวา่ชาวนา 

สุดทา้ย อุชุพบวา่สาเหตุท่ีชาวนายงัคงทาํนาเช่าและเช่าท่ีนาในปริมาณท่ีสูงข้ึนเพราะการทาํนาเช่ายงัให้กาํไร

ต่อชาวนาอยูไ่ร่ละ 1,116 บาท หรือปีละ 18,000 บาทโดยประมาณ29  

ประเด็นสําคญัอีกประการหน่ึงคือ ราคาค่าเช่านา ประเด็นสําคญัคือราคาค่าเช่านากลางมีหรือไม่? 

ผูว้ิจยัไดค้น้ควา้จากทางเวบ็ไซต์พบว่า ราคาค่าเช่านามีความแตกต่างกนัออกไปตามพื้นท่ี ตวัอย่างเช่น ใน

                                                           
29 ตวัเลขดงักลา่วเป็นการประมาณการจากแบบจ าลองทางสถิติซึง่มาจากข้อมลูแบบส ารวจความคิดเห็น  
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เวบ็ไซต์ถาม-ตอบ Pantip มีการถามและตอบราคาค่าเช่านาในปี 2556 (ซ่ึงมีการดาํเนินโครงการรับจาํนาํ

ขา้วเปลือก) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี  

“คาํถาม: ถามเร่ืองค่าเช่านาครับ โดยปกติเขาเก็บกันไร่เท่าไรครับ เป็นท่ีดินแถวสุพรรณกับ

ปทุมธานีครับ ปัจจุบนัท่ีบา้นผมเก็บค่าเช่า ไร่ละ 500บาท/ปี ราคาน้ีมาเป็น 10  ปีแลว้ แต่ปีน้ีเจา้ท่ีเช่า

ท่ีดินทาํนาท่ีปทุม  มาถามเองจะเอาค่าเช่าเท่าไร ท่ีบา้นก็เลยบอกว่าแลว้แต่จะให้ เขาเลยให้มาเอง 

เป็น ไร่ละ 700 บาท/ปี ตอนน้ีผมเลยคิดว่าจะไปบอก คนท่ีเช่าท่ีดินทาํนาท่ีสุพรรรณ ขอปรับข้ึน 

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

ใหเ้ช่าท่ีดินทาํนากนั ต่อปีไร่ละเท่าไรครับ   ขอบคุณครับ”30 

คาํตอบท่ีไดมี้ดงัน้ี 

 อาํเภอ 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 

สาํนกัข่าวอิสรา (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  

ผูว้ิจ ัยพบว่ารัฐบาลมีการประกาศอัตราค่าเช่านากลางในปีการเพาะปลูก 2558/59 (สํานัก

ประชาสัมพนัธ์เขต 6, 2558)31 ดงัน้ี  

 ภาคกลาง: 1,000 – 1,500 บาท 
 ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ: 800 – 1,200 บาท 
 ภาคเหนือ: ไร่ละ 800 – 1,200 บาท 

                                                           
30 https://pantip.com/topic/30410366 
31 ดรูายละเอียดใน https://region6.prd.go.th/ewt_news.php?nid=7890&filename=index 
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 ภาคใต:้ ไร่ละ 800 บาท 
มีความพยายามของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา ในการควบคุมค่าเช่านา คือการประกาศลด

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

แก่เกษตรกรท่ีถูกยึดไปจากการกูเ้งินนอกระบบซ่ึงเป็นหน่ึงในนโยบาย “คืนความสุข” ของรัฐบาล (กอง

บงัคบัการตาํรวจท่องเท่ียว, 2561)32  

ธนพนัธ์ ไล่ประกอบทรัพย ์(2560; 2561) ไดท้าํการเก็บขอ้มูลการเพาะปลูกขา้วในพื้นท่ีภาคกลาง 

ไดแ้ก่ อาํเภอ ป่าโมก จงัหวดัอ่างทอง อาํเภอเมือง จงัหวดัสิงห์บุรี เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร อาํเภอ 

เมือง จงัหวดัอุบลราชธานี และอาํเภอ โพทะเล จงัหวดัพิจิตร โดยพบวา่ราคาค่าเช่าท่ีนาของแต่ละจงัหวดัมี

ความแตกต่างกนัออกไป ดงัน้ี 

 อาํเภอ ป่าโมก จงัหวดั อ่างทอง: ไร่ละ 600 – 1,000 บาท33 
 อาํเภอ เมือง จงัหวดั สิงห์บุรี: ไร่ละ 800 – 1,000 บาท34 
 เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร: จ่ายเป็นผลผลิต ไร่ละ 10 ถงั จ่ายเป็นเงินสด ไร่ละ 600 

บาท35  
 อาํเภอ เมือง จงัหวดั อุบลราชธานี: ไร่ละ 1,000 บาท36 
 อาํเภอ โพทะเล จงัหวดั พิจิตร: ไร่ละ 1,000 บาท (อาจจะมีการลดใหต้ามราคาขา้ว)37 

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

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

วา่สาเหตุหน่ึงมาจากโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกมีส่วนทาํให้ราคาค่าเช่าสูงข้ึนเพราะความตอ้งการเช่าท่ีดิน

มีสูงในช่วงเวลานั้น ภายหลงัจากการเขา้มาของรัฐบาลคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ราคาค่าเช่ามี

การปรับตวัลดลงเล็กน้อย เน่ืองจากรัฐบาลให้ความสําคญักบัการควบคุมค่าเช่านา แมว้่าจะไดผ้ลบา้งไม่

ได้ผลบา้ง นอกจากน้ี ราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีภาคกลางท่ีตกตํ่าหลายปีท่ีผ่านมา (โดยเฉพาะช่วงปีการ

เพาะปลูก 2559-60) และรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ ไม่ดาํเนินนโยบายพยุงราคาขา้วเปลือก ทาํให้แรงจูงใจใน

การเช่าท่ีนาเพิ่มนอ้ยลง  

4.4 วถิีการท านาในระบบนาเช่าในภาคกลาง: ประสบการณ์จากพืน้ที่กรณศึีกษา 
                                                           
32 ดรูายละเอียดใน https://touristpolice.go.th/2018/08/16/มอบคืนโฉนดที่ดิน-คืนควา/ 
33 สนทนากลุม่ชาวนา อ. ป่าโมก จงัหวดั อา่งทอง วนัท่ี 3 ธนัวาคม 2560 
34 สนทนากลุม่ชาวนา อ. เมือง จงัหวดั สงิห์บรีุ วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2560 
35 สนทนากลุม่ชาวนา เขต หนองจอก กรุงเทพมหานคร วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2560 
36 สนทนากลุม่ชาวนา อ. เมือง จงัหวดั อบุลราชธานี วนัท่ี 6 มกราคม 2561 
37 สนทนากลุม่ชาวนา อ. โพทะเล จงัหวดั พิจิตร วนัท่ี 13 ธนัวาคม 2561 
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ชาวนาท่ีทาํนาเช่า ทีทั้งทาํนาตนเองและเช่าร่วมดว้ย มีบางรายท่ีทาํนาเช่าทั้งหมด ส่วนใหญ่การทาํ

นาเป็นแหล่งรายไดห้ลกั มีบางส่วนท่ีการทาํนาเป็นรายไดร้อง และมีแหล่งรายไดห้ลกัมาจากกิจกรรมอยา่ง

อ่ืนออกจากการทาํนา เช่น คา้ขาย รับจา้ง  ขนาดของพื้นท่ีนาเช่าในกลุ่มชาวนาท่ีให้ขอ้มูลพบวา่ แตกต่างกนั

ไปในแต่ละราย พื้นท่ีนาเช่ามีขนาดตั้งแต่ 2 ไร่ 3 งาน ไปจนถึง 90 ไร่ ซ่ึงชาวนาส่วนใหญ่มีพื้นท่ีนาเช่า 

มากกวา่ 1 แปลง  

การทาํนาเป็นนาหวา่นนํ้ าตม ปลูกขา้วนาปรัง ซ่ึงเป็นขา้วไม่ไวแสง  มีอายุการเก็บเก่ียวท่ีแน่นอน 

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

แสง แต่ก็เป็นการปลูกในพื้นท่ีแปลงนาของตนเอง ส่วนในพื้นท่ีนาเช่านั้น จะปลูกขา้วพนัธ์ุนาปรังทั้งหมด 

นอกจากทาํนาแลว้ 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 มีสภาพท่ีค่อนขา้งยากสาํหรับการควบคุมจดัการในเร่ืองนํ้ า ทาํให้ไดผ้ล

ผลิตประมาณ 60-70 ถงัต่อไร่เท่านั้น และตอ้งจ่ายค่าเช่านาท่ีอตัรา 15 ถงัต่อไร่    

 ชาวนารายน้ีทาํนาเช่า 2 แปลง นาแปลงแรก พื้นท่ี 8 ไร่ อยูใ่นพื้นท่ีลุ่มตํ่า มกัจะมีนํ้ าท่วมในฤดูฝน 

และไม่สามารถระบายนํ้าออกได ้เน่ืองจากพื้นท่ีนาเป็นแอ่งกระทะ  

 นาแปลงท่ี 2 พื้นท่ี 10ไร่ อยูใ่กลก้บัคลองทิ้งนํ้ า ทาํให้ในฤดูฝน นํ้ าก็จะถูกระบายออกมามาก ท่วม

แปลงนา แต่กลบักนั ในช่วงท่ีนํ้ าน้อย นํ้ าในคลองก็จะไม่เพียงพอสําหรับหล่อเล้ียงตน้ขา้ว โดยเฉพาะใน

ระยะท่ีขา้วตั้งทอ้งซ่ึงจาํเป็นตอ้งมีนํ้ าเพียงพอสําหรับตน้ขา้ว แต่ในช่วงท่ีขา้วกาํลงัออกรวงใกลจ้ะเก็บเก่ียว

บางปีก็พบว่านํ้ ามากเกินไปท่วมตน้ขา้ว ทาํให้ไม่ไดผ้ลผลิต  และตอ้งเสียค่าใชจ่้ายสําหรับค่านํ้ ามนัเคร่ือง

สาํหรับวดินํ้าออกจากนาเพิ่มมากข้ึนอีกดว้ย38  

ซ่ึงชาวนารายน้ีไดพ้ยายามแกปั้ญหาดว้ยการปลูกขา้วท่ีอายุเก็บเก่ียวสั้น เพื่อให้เก็บเก่ียวขา้วไดเ้ร็ว

ข้ึน และยงัตอ้งทาํนาเช่าแปลงน้ีต่อไปเน่ืองจากไม่มีนาเช่าแปลงอ่ืน  

การท่ีนาเช่าอยูใ่นทาํเลท่ีไม่ดีนกั ทาํใหก้ารจดัการการผลิตมีความยุง่ยากข้ึนไปอีก ชาวนาท่ี อ.สรรค

บุรี ชยันาท รายหน่ึงก็เช่นกนั มีนาเช่าอยูใ่นเขตตอนทา้ยของคลองชลประทาน ทาํให้เวลาจะทาํนา ตอ้งรอ

คนท่ีตน้คลองทาํนาให้เสร็จก่อน นํ้ าจึงจะพอสําหรับคนท่ีนาอยูป่ลายคลอง และถา้ช่วงไหนนํ้ ามีมาก ก็ตอ้ง

                                                           
38 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561  
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คอยสูบนํ้ าออก เพราะนํ้ าจะถูกระบายออกมาจากนาส่วนท่ีอยู่ตน้คลอง พื้นท่ีนาเช่าของชาวนารายน้ีไม่มี

แหล่งนํ้าบาดาลสาํรอง ทาํใหใ้นบางช่วงไดรั้บนํ้าไม่ทัว่ถึง39  

ในพื้นท่ีลุ่มนํ้าท่วม ท่ี อ. ผกัไห่ สภาพดินเป็นดินตะกอน มีความอุดมสมบูรณ์ ทาํให้ผลผลิตขา้วของ

ชาวนาในเขตน้ีสูงถึง 1.2 ตนัต่อไร่ แต่ปัญหาท่ีพื้นท่ีน้ีประสบคือ การเป็นพื้นท่ีรับนํ้ าท่วมในช่วงฤดูนํ้ าหลาก 

และนํ้ าไม่เพียงพอสําหรับทาํนาในช่วงฤดูแลง้ เน่ืองจากพื้นท่ีลุ่มนํ้ าท่วมถึงจะมีช่วงระยะเวลาการทาํนาท่ี

ข้ึนอยูก่บัสภาพนํ้าท่ีหลากท่วมในแต่ละปี กล่าวคือ การทาํนาจะเร่ิมรอบแรกในช่วงตน้ปี และมีช่วงเวลาเก็บ

เก่ียวไม่เกินเดือนกนัยายนของทุกปี ก่อนท่ีนํ้ าจะหลากท่วม ดงันั้นจึงมีความเส่ียงท่ีจะประสบปัญหาขาดนํ้ า

ในช่วงฤดูแลง้ของปี คือระหวา่งเดือน กุมภาพนัธ์ - เมษายน ซ่ึงเป็นช่วงของการทาํนาในรอบแรก  

ชาวนารายหน่ึง ในช่วงฤดูการผลิตปี 2558/59  ประสบปัญหาแลง้ นํ้ าไม่พอสําหรับทาํนา ในปีนั้น

เขาตอ้งวิดนํ้ าเป็นระยะทางยาวกวา่ 10 กิโลเมตร เพื่อนาํนํ้ ามาถึงแปลงนาของตนเอง40 โดยแหล่งนํ้ าสําคญัท่ี

ชาวนาวิดมาใช้ในช่วงท่ีนํ้ าไม่เพียงพอคือนํ้ าจากบ่อทรายขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่หลายแห่งในเขตน้ี จากการท่ี

สภาพพื้นท่ีเป็นท่ีราบลุ่มบริเวณกวา้ง ทาํให้คนท่ีมีนาเช่าในช่วงตอนปลายของคลองส่งนํ้ า จะประสบปัญหา

นํ้ าไม่เพียงพอในช่วงฤดูแลง้อีกดว้ย และตอ้งอาศยัการวิดนํ้ าจากบ่อทรายมาใชเ้ช่นกนั ในปี 2558/59 ท่ีแลง้

มาก ผลผลิตขา้วชาวนารายน้ีได ้10 กวา่เกวียนเท่านั้นจากพื้นท่ีนาเช่า 27 ไร่  ทาํให้ในปีนั้นเธอตอ้งไปกูเ้งิน

นอกระบบเพื่อมาเป็นค่าใชจ่้ายใหลู้กท่ีกาํลงัเรียนมหาวทิยาลยั41   

ต้นทุนการผลิตท่ีจ่ายเป็นตัวเงินของชาวนาในพื้นท่ีศึกษา  จากการสอบถามชาวนาในจังหวดั

สุพรรณบุรีพบวา่ ตน้ทุนการทาํนาประมาณ   3,913 บาทต่อไร่42 และท่ี อ.สรรคบุรี จ.ชยันาท ประมาณ 4,000 

บาทต่อไร่43 ในรายท่ีอาํเภอผกัไห่ พบวา่ มีการใช้สารชีวภาพร่วมดว้ย ตน้ทุนจะลดลง เหลือประมาณไร่ละ 

3,200-3,300 บาทต่อไร่44 

อตัราค่าจา้งนั้นส่วนหน่ึงจะมีอตัราคงท่ีในแต่ละพื้นท่ี เช่น ค่าจา้งรถไถ ไร่ละ 200 บาท ค่าจา้งเตรียม

เทือกไร่ละ 250 บาท  รวมไปถึงค่าจา้งหวา่นขา้ว หว่านปุ๋ย ฉีดยา  จะมีราคาท่ีแน่นอน ชาวนาท่ีมีรถไถเดิน

ตามท่ีสามารถย ํ่าเทือกไดก้็จะทาํเทือกเอง แต่ก็ตอ้งจา้งรถไถสําหรับการไถคร้ังแรก ก่อนท่ีจะทาํการย ํ่าเทือก 

ซ่ึงก็สามารถลดค่าใชจ่้ายสาํหรับการเตรียมดินไดส่้วนหน่ึง  

                                                           
39 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 
40 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
41 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2561 
42 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
43 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 
44 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
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แต่ในส่วนของรายจ่ายท่ีมีอตัราท่ีไม่แน่นอน ไดแ้ก่ ราคาของพนัธ์ุขา้ว มีราคาตั้งแต่ 130-155 บาท

ต่อถงั ข้ึนอยูก่บัยีห่อ้และคุณภาพ  ยาฉีดคุมวชัพืช ราคาปุ๋ย ราคายากาํจดัแมลง  ก็มีหลายราคาหลายยี่ห้อ เช่น 

ยากาํจดัวชัพืชคร้ังท่ี 1 ชาวนาบางรายจะเลือกใชร้าคาประมาณ 250 บาทต่อขวด บางรายราคา 280 บาทต่อ

ขวด และยากาํจดัวชัพืชในคร้ังท่ีสอง ราคาจะสูงกวา่ยาในคร้ังท่ี 1 และอาจจะมีการผสมมากกวา่ 1 ชนิด เช่น 

เช่น ยาคุมวชัพืชคร้ังท่ีสอง ราคาขวดละ 350 บาท ชาวนาจะใช้ร่วมกบัยากาํจดัวชัพืชอีกชนิดหน่ึง ท่ีภาษา

ชาวบา้นเรียกว่า “ยาเก็บ” ราคา 250 บาทต่อขวด เพื่อกาํจดัวชัพืชท่ีอาจจะยงัถูกกาํจดัไม่หมดในการฉีดยา

รอบแรก  ปริมาณยา 1 ขวด จะสามารถเจือจางใชใ้นพื้นท่ีตั้งแต่ 5 –10 ไร่ ข้ึนอยูก่บัชนิดของสารนั้นๆ  

การใชย้าควบคุมวชัพืชสาํหรับนาหวา่นนํ้าตมน้ีเป็นปัจจยัหน่ึงท่ีมีผลต่อปริมาณผลผลิตขา้วท่ีชาวนา

จะไดรั้บ เพราะหากการควบคุมวชัพืชในแปลงนาไม่ไดผ้ลดี จะทาํให้มีหญา้ข้ึนในแปลงนาเป็นบริเวณกวา้ง 

ทาํให้ผลผลิตขา้วลดลงได ้ ชาวนารายหน่ึงท่ี อ.สรรคบุรี ชยันาท ตดัสินใจเลือกใชย้าควบคุมวชัพืชชนิดท่ีมี

ราคาสูงกว่า เพราะมีผลขา้งเคียงต่อตน้ขา้วน้อยกว่าชนิดท่ีมีราคาถูกกว่า แมว้่าจะซ้ือในราคาเงินเช่ือท่ีแพง

กว่าก็ตาม  “ยาคุมวชัพืช คุมเลน ก็เช่ือ เป็นยาคุณภาพดี หน่อขา้วไม่หงิก ยาคุมฆ่าตน้ขา้วจะไม่แดง ถา้ยา

ราคาถูกตน้ขา้วจะชะงกั”45 

ในช่วงขา้วตั้งทองออกรวง นอกจากการฉีดยาฆ่าแมลงแลว้ ชาวนามกัจะฉีดสารบาํรุงตน้ขา้ว หรือ

สารจาํพวกยากาํจดัเช้ือราร่วมดว้ย โดยผสมร่วมกนักบัการฉีดยาฆ่าแมลง  

ปัจจยัการผลิตในส่วนของ ปุ๋ยเคมี และยากาํจดัศตัรูพืช  ชาวนามีทั้งซ้ือเงินสด และซ้ือระบบเงินเช่ือ 

จากร้านคา้ขายสารเคมีท่ีอยู่ในพื้นท่ี  ซ่ึงชาวนาสะทอ้นว่า ในสถานการณ์ปัจจุบนั ราคาของ ปุ๋ยเคมี และยา

เคมี ท่ีซ้ือมาใช ้มีราคาท่ีคงท่ี ในขณะท่ีราคาขา้วลดลง “ปุ๋ย ยา ไม่ลด ยาคุมขวดละ 300 มนัก็ 300 อยูอ่ยา่ง

นั้น”46 

การใชปุ๋้ยในนาขา้ว โดยทัว่ไปชาวนาจะหวา่นปุ๋ยขา้วประมาณ 2 คร้ัง โดยคร้ังแรกในช่วงขา้วเร่ิม

แตกกอ อายุประมาณ 20-30 วนั และคร้ังท่ีสอง ในช่วงขา้วใกลจ้ะออกรวง มีอตัราการใชป้ระมาณไร่ละ 25 

กิโลกรัม ต่อคร้ัง การซ้ือปุ๋ยชาวนาสามารถซ้ือแบบเงินเช่ือได ้โดยเสียดอกเบ้ียร้อยละ 3 บาทต่อเดือนกบั

ร้านคา้ หรือชาวนาบางรายท่ีเป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตรก็สามารถซ้ือเงินเช่ือจากสหกรณ์ได ้  ชาวนาบาง

รายตดัสินใจใชปุ๋้ยใส่นาขา้วท่ีราคาไม่สูงมากนกั แทนการใชย้ีห่อ้ท่ีเป็นท่ีนิยมกนัทัว่ไป “ใชปุ๋้ยยี่ห้อ ตราชา้ง 

ลูกละ 600 กวา่บาท ซ้ือเงินเช่ือดอกร้อยละ 3 บาท ถูกกวา่ตรากระต่าย แต่งามชา้กวา่ ”47  

                                                           
45 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 
46 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
47 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
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ชาวนาเล่าวา่ ร้านขาย ปุ๋ย และยากาํจดัศตัรูพืชบางร้าน เจา้ของร้านมีนาใหช้าวนาเช่า และชาวนาก็จะ

เช่ือ ปุ๋ยและยา จากร้านดงักล่าว ซ่ึงการซ้ือเงินเช่ือ มกัจะมีการเพิ่มชนิดของยากาํจดัศตัรูพืชเขา้ไปอีก ทาํให้

ราคาสูงข้ึน “พวกท่ีเช่ือปุ๋ยเช่ือยา นายทุนมีท่ีนาใหท้าํ ชาวนาก็ไปเช่ือของเขา กูเ้งินเขามา”48  

การเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว  สาํหรับชาวนาการตดัสินใจเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วมีส่วนสาํคญัอยา่งมากต่อปริมาณ

ผลผลิตท่ีจะไดรั้บ ซ่ึงชาวนามีเง่ือนไขหลายอยา่งท่ีแตกต่างกนัสาํหรับการเลือกใชพ้นัธ์ุขา้ว 

กรณีของชาวนาท่ีสุพรรณบุรี อายุของข้าว ฤดูกาล สภาพพื้นท่ี ราคาข้าว และแหล่งรับซ้ือ มี

ความสาํคญัต่อการตดัสินใจใชพ้นัธ์ุขา้ว  ชาวนารายหน่ึง สภาพพื้นท่ีนาเป็นนาลุ่ม จะเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วท่ีอายุ

สั้น เพราะจะไดเ้ก่ียวหนีนํ้าไดท้นั ชาวนาอีกราย ในช่วงฤดูฝนจะใชพ้นัธ์ุขา้วพิษณุโลก เพราะลาํตน้ขา้วแข็ง 

ไม่ลม้ง่าย ส่วนในฤดูหนาวจะใชพ้นัธ์ุขา้ว กข.41 เพราะทนทานต่ออากาศหนาว ถึงแมว้่าลาํตน้จะค่อนขา้ง

อ่อนก็ตาม  และในช่วงท่ีขา้วนาปรังพนัธ์ุหอมปทุมธานี 1 มีราคารับซ้ือท่ีสูงกวา่ขา้วนาปรังทัว่ไป ชาวนาราย

น้ีก็จะปลูกขา้วหอมปทุมดว้ย 

 “ หนา้ฝนจะปลูกพิษณุโลก เพราะตน้แข็งไม่ลม้ หนา้หนาวปลูก 41 เพราะสู้หนาวไดดี้ แต่ 41 ตน้

จะลม้ง่าย ปีน้ีปลูกหอมปทุม 14 ไร่ เห็นวา่ราคาดี ราคาตอนน้ี 8-9 พนับาทต่อตนั  ขา้วหอมปทุมท่ีเก่ียวช่วง

ขา้วมะลิออกจะไดร้าคาดีกวา่ขา้วปรังนิดหน่อย แต่อายมุนัหนกักวา่ขา้วปรัง”49   

ชาวนาบางรายท่ีติดตามขอ้มูลข่าวสาร จะเลือกใชพ้นัธ์ุขา้วตามท่ีมีผูใ้ห้ขอ้มูลว่าผลผลิตสูง แต่เม่ือ

ปลูกจริงในพื้นท่ีกลบัพบวา่ผลผลิตไม่สูงมากตามท่ีกล่าวอา้ง และแหล่งรับซ้ือยงัมีจาํกดัอีกดว้ย ทาํให้ราคา

รับซ้ือตํ่ากวา่ขา้วนาปรังพนัธ์ุอ่ืนๆ  “เคยปลูกขา้วจสัมิน เขาวา่ผลผลิตเยอะ เขาคุยวา่ได ้1.5 ตนั ทาํจริงได ้90 

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

เมล็ดสั้นกวา่ เล็กกวา่ ขา้ว 41 เคเค ”50  

สําหรับพนัธ์ุขา้วนั้นส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนท่ีผลิตขายในพื้นท่ี และมีหลายเกรดให้เลือก ราคา

แตกต่างกัน  เช่น พนัธ์ุข้าวยี่ห้อหน่ึง ถุงสี นํ้ าเงิน จะราคา 145 บาท แต่ยี่ห้อเดียวกัน เกรดดีข้ึน ราคา 

กระสอบละ 155 บาท เกรดท่ีดีกว่า อาจจะหมายถึง มีความบริสุทธ์ิของพนัธ์ุขา้วมากกวา่ เช่น ไม่มีขา้วปน  

เป็นตน้  

 

 

                                                           
48 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา ( 2)  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
49 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
50 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
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ตารางที ่4.2: ต้นทุนการท านาต่อไร่ ของชาวนารายหน่ึงทีจ่ังหวดัสุพรรณบุรี51  
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 เพื่อกาํจดัวชัพืชท่ียงัเหลือรอดมาจาก

การกาํจดัคร้ังแรก) 

95 

ค่าจา้งฉีดยาคุมวชัพืชคร้ังท่ี 1 60 

ค่าจา้งฉีดยาคุมวชัพืชคร้ังท่ี 2(ผสมยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 1) 60 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 1 50 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 2 40 

ค่ายาฆ่าแมลง คร้ังท่ี 3 40 

ค่าสารบาํรุงตน้ขา้วออกรวงฉีดพร้อมกนักบัยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 3 57 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 1 50 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 2 50 

ค่าจา้งฉีดยาฆ่าแมลงคร้ังท่ี 3 50 

ค่าปุ๋ยเคมีคร้ังท่ี 1 300 

ค่าปุ๋ยเคมีคร้ังท่ีสอง 300 

ค่าจา้งหวา่นปุ๋ยคร้ังท่ี 1 60 

ค่าจา้งหวา่นปุ๋ยคร้ังท่ี2 60 

ค่านํ้ามนัสูบนํ้าไร่ละ   155 

ค่าจา้งรถเก่ียว 500 

ค่าเช่านา 1,000 

รวม 3,913 
ทีม่า: รวบรวมจากการสมัภาษณ์ 

 

                                                           
51 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา ( 2)  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
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4.4.1 การขายข้าวและรายได้ของครัวเรือนชาวนาเช่า 

การขายขา้วของชาวนา จะขายผา่นลานรับซ้ือขา้ว หรือบางรายขายใหก้บัโรงสีท่ีรับซ้ือ เม่ือเก่ียว

เสร็จจะมีรถบรรทุกขา้วรับจา้ง มาขนขา้วไปขายยงัลานรับซ้ือ ซ่ึงคนขบัรถบรรทุกขา้วน้ีถือวา่มีบทบาท

สาํคญัในการตรวจเช็คราคารับซ้ือขา้วจากลานแต่ละแห่ง และจะรู้วา่ลานใดซ้ือขา้วในราคาเท่าใด ท่ีจงัหวดั

สุพรรณบุรี ในพื้นท่ีศึกษา พบวา่มีจาํนวนลานรับซ้ือขา้วท่ีชาวนานิยมนาํขา้วไปขายอยา่งนอ้ย 10 แห่ง ซ่ึง

ชาวนาสามารถตดัสินใจไดว้า่จะขายขา้วใหก้บัลานรับซ้ือใดท่ีใหร้าคาดีท่ีสุด  

ชาวนารายหน่ึงท่ี สรรคบุรี จ.ชยันาท เคยบรรทุกขา้วขนมาขายท่ีโรงสีในเขตอาํเภอเดิมบางนางบวช 

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”52 

การมีลานจาํนวนมากก็เป็นทางเลือกท่ีมากข้ึนสาํหรับชาวนา แต่อยา่งไรก็ตามชาวนาบางรายก็รู้สึก

วา่ ลานรับซ้ือแต่ละแห่งอาจจะมีการติดต่อถึงกนั และกดราคาขา้วท่ีชาวนานาํไปขายไดง่้าย นอกจากน้ีหาก

เป็นขา้วพนัธ์ุใหม่ๆ ท่ีไม่ใช่พนัธ์ุท่ีปลูกทัว่ไป ก็อาจจะถูกกดราคารับซ้ือลง เช่น ชาวนาคนหน่ึงปลูกขา้ว ช่ือ

พนัธ์ุ “ขาวตาเคลือบ”  เม่ือนาํไปขายโรงสีไม่รู้จกัขา้วชนิดน้ี ตอ้งเรียกช่ือเป็นขา้วพนัธ์ุท่ีปลูกทัว่ไป ลกัษณะ

เมล็ดใกลเ้คียงกนั จึงจะขายได ้ “เคยเอาขา้วขาวตาเคลือบไปขาย ลานไม่รู้จกั ตอ้งบอกเป็น กข. 47 คอยาว”53   

 หรือ กรณี “ขา้วจสัมิน” ท่ีชาวนารายหน่ึงปลูกท่ีผกัไห่ พบวา่มีลานรับซ้ือเพียงแห่งเดียว และราคา

ถูกกวา่ขา้วพนัธ์ุอ่ืนๆ  

 ชาวนาเล่าวา่ ในช่วงท่ีมีโครงการรับจาํนาํขา้ว การขายขา้วจะไม่ไดน้าํไปขายท่ีลานรับซ้ือ แต่จะ

นาํไปขายท่ีโรงสีท่ีอยูใ่นโครงการโดยตรง 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”54 

                                                           
52 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 
53 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
54 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  (2) อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
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 ราคาขา้วท่ีชาวนาไดรั้บในปัจจุบนั เกวียนละ 6,300-6,700 บาท ในกรณีท่ีเป็นขา้วทัว่ไป ยกเวน้ขา้ว

หอมปทุมท่ีจะมีราคาสูงกว่าท่ีเกวียนละ 8,500-9,500 บาท  เม่ือนาํเงินจ่ายค่ารถเก่ียว ค่าเช่านา และหัก

ค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ แลว้ พบว่าชาวนาจะมีเงินใช้แบบ “หน้าชนหนา้” เท่านั้น และส่วนหน่ึงจะถูกเก็บเป็นทุน

สาํหรับการทาํนารอบถดัไป  “รอบแรกเงินไม่เหลือ พอเหลือมัง่ก็รอบสอง”  

4.4.2 การดูแลปรับพืน้ท่ีนาเช่า 

 ปริมาณผลผลิตท่ีจะได้จากการทํานา นอกจากข้ึนกับความอุดมสมบูรณ์ของดิน ระบบนํ้ า

ชลประทานท่ีเพียงพอแลว้ พื้นท่ีนาจะตอ้งไดรั้บการปรับใหมี้ความสมํ่าเสมอเพื่อการขงันํ้าและการระบายนํ้ า

อยา่งมีประสิทธิภาพอีกดว้ย เช่น การไถปรับหนา้ดิน การทาํร่องระบายนํ้า ในส่วนน้ีเป็นภาระของผูท้าํนาเช่า

ท่ีตอ้งลงทุนในการปรับนาดว้ยตนเอง กรณีชาวนาท่ีเช่านาในพื้นท่ีลุ่มตํ่า ท่ีอาํเภอบางปลามา้ สุพรรณบุรี จะ

ทยอยปรับพื้นท่ีนาอยูต่ลอด เพื่อให้ระดบันามีความราบเรียบสมํ่าเสมอ ขงันํ้ าไดดี้ และมีการขุดคนัดิน ทาง

ระบายนํ้า ใหร้ะบายนํ้ าไดส้ะดวกข้ึน  ชาวนาอีกรายหน่ึง พื้นท่ีนาเช่า 20 ไร่ เม่ือไดเ้ช่านาคร้ังแรก ก็ตอ้งจา้ง

รถมาไถปรับนาใหม่ และขดุร่องนํ้าลึกเขา้ไปในนาเพื่อใหส้ามารถระบายนํ้าเขา้-ออกไดดี้ข้ึน   

การขดุปรับพื้นท่ีนาน้ี ส่วนใหญ่จะทาํไดใ้นลกัษณะยกร่อง หรือคนันาเพื่อระบายนํ้ า แต่ไม่สามารถ

ขุดเป็นบ่อขนาดใหญ่ได ้ “ปรับพื้นท่ีจะขุดร่อง ขุดคูนํ้ า เจา้ของนาให้ทาํเพราะนํ้ าท่วม แต่เขาไม่ให้ขุดบ่อ 

เด๋ียวไปขุดท่ีเขา”55   การจะปรับนาในลกัษณะน้ีตอ้งแจง้เจา้ของนาให้รับทราบก่อนทุกคร้ัง และผูเ้ช่านา

จะตอ้งจ่ายค่าใชจ่้ายเอง   แต่ก็มีกรณีท่ีผูเ้ช่านามีการปรับพื้นท่ีนา และแอบลกัลอบตกัหนา้ดินในแปลงนาขาย 

โดยไม่บอกเจา้ของนา ซ่ึงทาํใหเ้จา้ของนาตอ้งยกเลิกการใหเ้ช่านา และฟ้องร้องเรียกค่าเสียหาย 

4.4.3 การได้มาซ่ึงนาเช่า 

 จากขอ้มูลของชาวนาเช่าทั้ง 3 พื้นท่ี การไดม้าซ่ึงนาเช่ามีความแตกต่างกนัในหลายลกัษณะ สามารถ

จาํแนกไดด้งัน้ี   

1) การได้นาเช่ามาจากญาติพีน้่องหรือคนทีรู้่จักคุ้นเคยกนั 

 ลกัษณะน้ีพบวา่ ญาติพี่นอ้งในครอบครัวเดียวกนั หลงัจากมีการแบ่งปันมรดกท่ีดินแลว้ พี่นอ้งราย

นั้นไม่ไดท้าํนา และไม่ไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ี จึงใหพ้ี่นอ้งคนท่ียงัทาํนาอยูเ่ป็นคนเช่านาทาํ และมีการเก็บค่าเช่า

นาตามปกติ นอกจากการเช่าพี่นอ้งแลว้ ก็มีการเช่านาในเครือญาติดว้ย มีชาวนารายหน่ึง เช่านาญาติห่างๆ ทาํ

มากว่า 30 ปี พื้นท่ีนากว่า 40 ไร่   ชาวนารายหน่ึงท่ีได้นาเช่ามาจากการรู้จกัคุน้เคยกนักบัเจา้ของนา ซ่ึง

นอกจากทาํนาแลว้ ในบางคร้ังเจา้ของนามกัจะไหวว้านอาศยัให้ช่วยซ่อมแซม หรือดูแลบา้นให้ดว้ย เพราะ

                                                           
55 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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ชาวนารายน้ีมีอาชีพเสริมเป็นช่าง ทาํงานรับจา้งซ่อมแซม ต่อเติมทัว่ไป ซ่ึงความคุน้เคยและการพึ่งพาอาศยัน้ี

น่าจะทาํใหเ้กิดความไวว้างใจใหเ้ช่านาดว้ย 

2) การเช่าต่อจากพ่อแม่หรือญาติพีน้่อง 

 ลกัษณะน้ีพบว่า มีการเช่าทาํนามาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ หรือพี่น้องคนอ่ืนในครอบครัว เม่ือพ่อแม่หรือ

ญาติเสียชีวิตลง รุ่นลูกหรือพี่น้องคนอ่ืนก็เช่านาทาํต่อมา ซ่ึงเจา้ของนาส่วนมากจะเป็นคนอ่ืนท่ีไม่ใช่เครือ

ญาติ เช่น เกษตรกรรายหน่ึง เช่านาต่อจากรุ่นพ่อแม่พื้นท่ี 17 ไร่ รวมระยะเวลาท่ีเช่าจากรุ่นพ่อแม่ 60 ปี โดย

เจา้ของนานั้นเป็นขา้ราชการเกษียณ ซ่ึงตวัชาวนาเองนั้นไม่มีนาเป็นของตนเองมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่ ก็เช่านาทาํ

มาโดยตลอด ชาวนารายน้ีบอกว่าสมยัก่อนพ่อแม่เคยไดจ้บัจองพื้นท่ีทางเขตป่า ในอาํเภอเลาขวญั จงัหวดั

กาญจนบุรี แต่ภายหลงัไดข้ายไปจนหมด จึงไม่มีท่ีนาของตนเอง 

ชาวนาอีกรายหน่ึง ก่อนจะมาทาํนาของครอบครัวและนาเช่า เธอมีอาชีพเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ 

อยูอี่กจงัหวดัหน่ึง เม่ือพอ่เสียชีวติลง และแม่ป่วย จึงหยดุกิจการและกลบัมาอยูบ่า้น เพื่อดูแลแม่ พร้อมกบัเช่า

นาทาํต่อจากพอ่ท่ีเสียชีวติไป  

และอีกรายหน่ึง เช่านาต่อจากนา้ ท่ีเสียชีวิต ซ่ึงนา้เช่าทาํมานานกวา่ 20 ปี โดยท่ีมีลูกของนา้เป็นคน

ทาํสัญญาเช่ากบัเจา้ของนาซ่ึงอยูท่ี่กรุงเทพมหานคร 

พื้นท่ีนาเช่า ยงัไดม้าภายหลงัจากสมาชิกในครอบครัวแต่งงาน ชาวนารายหน่ึง ครอบครัวเช่าทาํนา

มาตั้งแต่รุ่นพอ่แม่ เม่ือลุกชายแต่งงานและมีครอบครัว พ่อแม่ก็ให้ทาํนาเช่าในแปลงนั้นต่อจากตนเอง    “ ทาํ

นาเช่าแปลงน้ีมาตั้งแต่รุ่นพอ่แม่ ตอนท่ีสามียงัเล็ก ๆ พอแต่งงาน พอ่สามีไม่ไดท้าํ เลยใหท้าํต่อ”56 

3) มีญาติพีน้่องเป็นนายหน้า หาคนมาซ้ือทีด่ิน ตนเองเป็นผู้ดูแลและให้ญาติเช่า  

ลกัษณะน้ีพบวา่มีชาวนา 2 ราย ท่ีไดน้าเช่ามาในลกัษณะน้ี โดย ท่ีญาติของตนเองเป็นนายหนา้ท่ีดิน 

และเม่ือหาคนมาซ้ือไดแ้ลว้ ก็จะใหญ้าติท่ีทาํนาในพื้นท่ีอยูแ่ลว้ เป็นคนเช่าทาํนา ซ่ึงค่าเช่าและการทาํสัญญา

เช่าจะแตกต่างกนัไปในแต่ละราย จะไดก้ล่าวถึงต่อไป 

4) ชาวนาเป็นนายหน้าเอง หาคนมาซ้ือทีด่ิน แล้วขอเช่าจากเจ้าของนา  

 รูปแบบหน่ึงของการไดม้าซ่ึงนาเช่า คือ การท่ีชาวนาเป็นนายหนา้ขายท่ีดินแปลงนั้นๆ ดว้ยตนเอง 

เม่ือมีผูม้าซ้ือแลว้ ก็จะขอเช่าทาํนาต่อ ซ่ึงชาวนาบอกวา่  “พาคนกรุงเทพฯ มาซ้ือ เขาเลยให้ทาํ ”  ชาวนาราย

หน่ึงไดน้าเช่ามาในลกัษณะน้ี เน้ือท่ี 22 ไร่ และเช่าทาํนามาไม่ตํ่ากว่า 10 ปี แลว้57  ยงัมีอีกกรณีหน่ึงชาวนา

เป็นนายหน้าพาคนมาซ้ือ ซ่ึงเป็นผูซ้ื้อจากกรุงเทพ ฯ  และชาวนารายนั้นไดเ้ช่าทาํนาแปลงดงักล่าว ทาํนา

ประมาณ 2 ปี เจา้ของนาเช่าก็ไดบ้อกเลิกเช่าเพื่อใหญ้าติของตนเองเช่าแทน  

                                                           
56 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน 2561 
57 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
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4.4.4 ค่าเช่าและสัญญาเช่า 

การจ่ายค่าเช่านานั้นมีหลายรูปแบบ ซ่ึงเป็นการตกลงกนัระหวา่งเจา้ของนาและผูเ้ช่า การจ่ายค่าเช่า 

ส่วนใหญ่จะเป็นการจ่ายค่าเช่าภายหลงัจากท่ีชาวนาเก็บเก่ียวขา้วแลว้ โดยตอ้งมีการตกลงกบัเจา้ของนาก่อน

วา่จะจ่ายค่าเช่าให้เม่ือไหร่  “ขอเก่ียว แลว้ค่อยจ่าย”   โดยเจา้ของนาจะให้หมายเลขบญัชีธนาคารไว้กบัผูเ้ช่า 

เม่ือเก็บเก่ียวขา้วแลว้ เกษตรกรก็จะโอนเงินผ่านบญัชีธนาคาร พร้อมกบัโทรแจง้เจา้ของนา แต่หากอยู่ใน

พื้นท่ีเดียวกนัก็จะนาํไปใหด้ว้ยตนเอง  

มีเกษตรกรบางรายท่ีเจา้ของนามกัจะโทรมาตามค่าเช่านาดว้ยตนเอง เกษตรกรรายน้ีบอกวา่ เจา้ของ

นานั้นมีญาติทางสามีทาํนาอยูอี่กอาํเภอหน่ึงในจงัหวดัสุพรรณบุรี จึงคาดการณ์ไดว้า่เกษตรกรจะเก่ียวขา้วใน

ช่วงเวลาใด  จึงมีการโทรมาเก็บค่าเช่านา ทั้งเจ้าของนาและผูเ้ช่าต่างก็มีเบอร์โทรศพัท์ของกันและกัน  

“เจา้ของนา 6 เดือนโทรมา เขาไม่รู้หรอกวา่ฝน แลง้ นํ้ าท่วม บา้นผวัเขาอยูศ่รีประจนัต ์ทางโนน้เขาทาํนาได ้

นํ้ าดี”   ซ่ึงชาวนาสะทอ้นวา่ แมว้่ารอบการผลิตนั้นจะเป็นอย่างไร แต่เม่ือเจา้ของนาโทรมาก็ตอ้งหาเงินไป

จ่ายค่าเช่า “ มึงไดเ้งินมัง่ยงัทาํนา ส่งเงินค่าเช่ามายงั”  ซ่ึงชาวนารายน้ีจะไปโอนเงินค่าเช่านาผา่นทางร้านคา้

ในตลาดสดของตาํบล โดยเสียค่าบริการ 50 บาท58  

ในรายท่ีเกษตรกรไม่ไดติ้ดต่อกบัเจา้ของนาโดยตรง จะเป็นการจ่ายค่าเช่านาผา่นทางนายหนา้คนท่ี

ดูแลเร่ืองการเช่านา การจ่ายค่าเช่านาตามกาํหนดนั้น เป็นเร่ืองสําคญัสําหรับชาวนาเช่า เพราะเป็นเง่ือนไข

สําคญัท่ีจะได้สิทธ์ในการทาํนาในรอบต่อไป หากเกษตรกรไม่สามารถจ่ายค่าเช่านาใสรอบนั้นๆได้ ก็มี

โอกาสท่ีจะถูกเจา้ของนายกเลิกการเช่านาได ้ “ค่าเช่านา เก่ียวขา้วแลว้ก็จ่าย ถา้ไม่จ่าย ก็จะไม่ไดท้าํต่อ”59  

และยงัเป็นการท่ีตอ้งรักษาความสัมพนัธ์ท่ีดีกบัเจา้ของนาไวด้ว้ย เพื่อท่ีจะไดสิ้ทธ์ิในการเช่านานั้นต่อไป  

“เก่ียวแลว้ก็ชาํระค่าเช่า อยา่ไปผดัเขา คนอยูก่รุงเทพ เขาไม่ไดเ้ห็น มีนาใหเ้ช่า ไม่ไดค้่าเช่า เซ็งสิ”60 

ในกรณีท่ีชาวนาทาํนาเช่าหลายแปลง 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 ตอนน้ีใหลู้กทาํอยู”่61 

                                                           
58 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
59 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
60 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2)  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
61 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา   อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
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สาํหรับอตัราค่าเช่านานั้น มีหลายราคา ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเจา้ของนาเป็นผูก้าํหนด  

1. จ่ายเป็นเงินสด ต่อรอบการผลิต  ราคาค่าเช่านาจะอยูท่ี่ไร่ละ 1,000 บาท ต่อรอบการทาํนา 1 รอบ  
ตามปกติมกัจะจ่ายค่าเช่าภายหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้เสร็จ ในรายท่ีมีสัญญาเช่า ค่าเช่าจะระบุไวใ้น
สัญญาว่าไร่ละเท่าใด อย่างไรก็ตาม เกษตรกรบางรายเจา้ของนากาํหนดไวเ้ลยวา่ตอ้งจ่ายค่าเช่านา
ก่อนการทาํนา เพราะเจา้ของนาเป็นห่วงวา่เกษตรกรจะไม่ไดผ้ลผลิตขา้ว และตนเองจะไม่ไดค้่าเช่า 
“ คนท่ีทาํนาขา้งบา้น เจา้ของนาบอก ถา้จะทาํเอาเงินมาจ่าย เขากลวัวา่จะไม่ไดผ้ลผลิต จะไม่ไดค้่า
เช่า”62    
เกษตรกรรายหน่ึง ในช่วงท่ีขา้วราคาดี เคยจ่ายค่าเช่าก่อนจะทาํนา แต่ต่อมา รายไดจ้ากการทาํนาไม่

ดีนกั และตอ้งเอาเงินไปลงทุนทาํนาก่อน ทาํให้ตอ้งบอกเจา้ของนาวา่ขอจ่ายค่าเช่านาภายหลงัจาก

เก็บเก่ียวขา้วแลว้ ซ่ึงเจา้ของนาก็รับทราบและยอมใหจ่้ายหลงัจากเก็บเก่ียวขา้วแลว้ได ้  

2. จ่ายเป็นเงินสด ต่อปี การจ่ายเป็นเงินสดต่อปี ค่าเช่าในลกัษณะน้ีเจา้ของนาจะเก็บรอบเดียว ปีละคร้ัง 
พบวา่ มีราคาแตกต่างกนัไปในแต่ละราย เช่น รายหน่ึงท่ีเช่าทาํนาของญาติพื้นท่ี  10 ไร่ ญาติบอกวา่
ขอเก็บค่าเช่า 13,000 บาท ซ่ึงก็ตอ้งยอมจ่าย แมว้า่จะราคาสูงกวา่นาแปลงอ่ืนท่ีตนเองเช่าอยู ่  
- การจ่ายค่าเช่าต่อปีน้ี ชาวนาสามารถทาํนาก่ีรอบก็ได ้เช่น ชาวนาท่ีทาํนาเช่าท่ีผกัไห่รายหน่ึง จ่าย

ค่าเช่านาต่อปี ไร่ละ 1,300 บาท สามารถทาํนาได ้2 หน ต่อปี ซ่ึงเฉล่ียแลว้ค่าเช่าจะตกท่ีราคาไร่ละ 

650 บาท ต่อคร้ัง   

- การจ่ายค่าเช่าแบบเป็นเงินกอ้นต่อปีน้ี แมจ้ะดูวา่ชาวนาตอ้งเสียค่าเช่าในราคาท่ีไม่สูงมากนกั แต่

ในรายท่ีทาํนาในพื้นท่ีมาก ๆ เงินค่าเช่ากอ้นใหญ่ก็นบัวา่เป็นภาระท่ีหนกัสําหรับชาวนา ท่ีตอ้งหา

เงินมาจ่ายค่าเช่าจาํนวนมาก เช่น ชาวนารายหน่ึง ตอ้งจ่ายค่าเช่าเป็นเงิน 68,000 บาทต่อคร้ัง สําหรับ

การเช่านา 34 ไร่ และสามารถทาํนาไดปี้ละ 2 หน   ค่าเช่าจาํนวนน้ีจะจ่ายภายหลงัจากท่ีเก่ียวขา้ว

รอบแรกแลว้เสร็จ ซ่ึงเกษตรกรรายน้ีบอกวา่ รายไดจ้ากการขายขา้วในรอบแรก ถูกใชส้ําหรับจ่ายค่า

เช่า และเก็บไวล้งทุนรอบต่อไป63 

3. จ่ายในอัตราของปริมาณข้าวเป็นถังต่อไร่ ต่อรอบ  รูปแบบของการจ่ายค่าเช่าลกัษณะน้ีพบไดม้าก
เช่นเดียวกันกับการจ่ายเป็นเงินสด  โดยผูใ้ห้เช่าจะระบุอตัรา ค่าเช่าเป็นปริมาณข้าวต่อไร่ เม่ือ
เกษตรกรขายข้าวแล้ว ก็จะคิดเทียบปริมาณข้าวท่ีกาํหนดไวใ้นค่าเช่ากับราคาข้าวต่อเกวียนท่ี
เกษตรกรขายไดใ้นรอบนั้น ๆ ไดเ้ท่าไร ก็นาํเงินจาํนวนนั้นไปจ่ายค่าเช่า เกษตรรายหน่ึงในจงัหวดั
สุพรรณบุรี จ่ายค่าเช่าในอตัรา 10-15 ถงัต่อไร่ ต่อคร้ัง  แต่พบวา่ อตัราค่าเช่านาท่ี สรรคบุรี ชยันาท 
จะอยูท่ี่ 20 ถงัต่อไร่  ซ่ึงหากคิดเทียบราคาขา้วท่ีเกษตรกรขายไดใ้นฤดูท่ีผา่นมา ตนัละ 6,700 บาท 

                                                           
62 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24 พฤศจิกายน 2561 
63 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  11 ตลุาคม 2561 
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ค่าเช่านาท่ีตอ้งจ่ายใหเ้จา้ของนา 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. จ่ายในอตัราของปริมาณข้าวต่อปี  กรณีน้ีเป็นรูปแบบเฉพาะ พบในกรณีท่ีเช่าทาํนาภายในเครือญาติ
กนั โดยผูเ้ช่า จ่ายค่าเช่าในอตัราขา้ว 3 เกวียนต่อนา 17ไร่ จ่ายปีละคร้ัง  ซ่ึงท่ีนาเช่าแปลงน้ีเช่ามา
ตั้งแต่สมยัรุ่นพอ่แม่ และเช่าต่อมาจนถึงรุ่นลูก  

4.4.5 การท าสัญญาเช่านา  

การทาํสัญญาเช่านาระหวา่งผูใ้หเ้ช่ากบัชาวนา ในสัญญาเช่า จะระบุระยะเวลา และจาํนวนเงินค่าเช่า

ไวอ้ยา่งชดัเจน แต่ก็พบวา่เจา้ของนาส่วนหน่ึงไม่ไดมี้การทาํสัญญาเช่านาแต่อยา่งใด อยา่งไรก็ตามชาวนาให้

ขอ้มูลท่ีน่าสนใจว่า แต่ก่อนทาํนาเช่าไม่ไดมี้การทาํสัญญาเช่าแต่อย่างใด เป็นการบอกปากเปล่า แต่เม่ือมา

ในช่วงท่ีมีโครงการของรัฐบาลเขา้มาช่วยเหลือชาวนา เช่นโครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร  โครงการรับ

จาํนาํขา้ว โครงการช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว  มีการกาํหนดให้ตอ้งข้ึนทะเบียนเกษตรกร และระบุให้ชาวนาเช่า

ตอ้งนาํใบสัญญาเช่าไปเป็นเอกสารประกอบการข้ึนทะเบียนดว้ยนั้น ทาํใหช้าวนาเช่าตอ้งบอกเจา้ของนาให้มี

การทาํสัญญาเช่าเพราะตอ้งนาํไปข้ึนทะเบียนเกษตรกร   

อย่างไรก็ตาม ผูว้ิจยัพบวา่เจา้ของนาส่วนหน่ึงยงัไม่ไดมี้การทาํสัญญาเช่ากบัชาวนาแต่อยา่งใด แต่

ใหส้าํเนาบตัรประชาชน หรือสําเนาโฉนดท่ีดินแปลงให้เช่า กบัชาวนาเช่า เพื่อให้สามารถนาํไปข้ึนทะเบียน

เกษตรกรได้ซ่ึงในกรณีน้ีพบว่าชาวนาจะตอ้งยุ่งยากข้ึนอีกในการยืนยนัตวัตนเพื่อให้สามารถลงทะเบียน

เกษตรกรได ้โดยใช้การรับรองตวัตนจากชาวนาท่ีทาํนาในแปลงข้างเคียงแทน “ไม่มีสัญญาเช่า ให้คนนา

ขา้งเคียงรับรองให้”64  และตอ้งช้ีแจงให้เจา้หนา้ท่ีของหน่วยงานรัฐท่ีรับข้ึนทะเบียนเกษตรกรไดเ้ขา้ใจและ

ยินยอมให้ข้ึนทะเบียนซ่ึงเกษตรกรตั้งขอ้สังเกตว่าการท่ีเจา้ของนาไม่ตอ้งการจะเขียนสัญญาเช่า อาจจะ

เน่ืองมาจากการระมดัระวงัท่ีจะถูกตรวจสอบ ก็เป็นไปได้  โดยเฉพาะในคนท่ีมีท่ีดินถือครองจาํนวนมาก 

“แต่ก่อนทาํปากเปล่า เด่ียวน้ีท่ีตอ้งทาํเพราะตอ้งข้ึนทะเบียน เพราะเจา้ของนาตอ้งโดนตรวจสอบ โน่นน่ีนัน่ 

มีนาเยอะ” และการท่ีไม่ให้เช่านาน ๆ ก็อาจจะเน่ืองมาจากผูใ้ห้เช่าอาจจะตอ้งการเปล่ียนไปให้คนอ่ืนเช่าต่อ 

ก็เป็นไปได ้ 

การทาํสัญญาเช่า บางรายเป็นการทาํเพื่อท่ีจะให้ชาวนา มีเอกสารสําหรับใช้ข้ึนทะเบียนเกษตรกร 

แต่ในความเป็นจริงอตัราค่าเช่านาอาจจะสูงกว่าท่ีระบุลงในสัญญาเช่า ซ่ึงเกษตรกรเห็นว่าสัญญาเช่าเป็น

                                                           
64 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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เอกสารท่ีไม่ไดมี้ผลทางกฎหมายใด ๆ  “สัญญาเช่า เอาไปข้ึนทะเบียนเฉยๆ จริงๆค่าเช่าแพงกวา่ ไม่ไดมี้ผล

ทางกฎหมายอะไร”65  

ลกัษณะของใบสัญญาเช่า คือใช้ หนงัสือสัญญาเช่าท่ีดิน  ซ่ึงสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป เจา้ของนาจะ

เก็บฉบบัท่ีเป็นตวัจริงไว ้และผูเ้ช่าจะไดฉ้บบัท่ีเป็นสาํเนา 

ลกัษณะของสัญญาเช่า 

1. ท าสัญญาเช่าแบบปีต่อปี  ระบุวนัเร่ิมตน้และวนัส้ินสุดการให้เช่าแบบปีต่อปี และระบุจาํนวนเงินค่า
เช่าไวด้้วย แต่ไม่ได้ระบุจํานวนรอบของการทาํนา ซ่ึงตามปกติใน 1 รอบปี ของการเช่านั้ น 
เกษตรกรจะสามารถทาํนาไดอ้ยา่งนอ้ย 2 คร้ัง และตอ้งจ่ายค่าเช่านาในแต่ละคร้ังดว้ย ลกัษณะน้ีไม่
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

2. ท าสัญญาเช่า แบบ 2-3 ปี คร้ัง หรือบางราย 5-10 ปี  แต่ค่าเช่าจ่ายเป็นงวดต่อปี หรือจ่ายทุกคร้ังท่ีทาํ
นา  การทาํสัญญาเช่าลกัษณะน้ี ชาวนาผูเ้ช่ารายหน่ึง เห็นวา่ข้ึนอยูก่บัความสะดวกของเจา้ของนา ซ่ึง
ก่อนหนา้น้ีเคยทาํแบบปีต่อปี แต่เน่ืองจากเจา้ของนาอยูท่ี่กรุงเทพฯ จึงทาํสัญญาแบบ 2-3 ปีต่อคร้ัง 
“ทาํบ่อย เกรงใจเขา ถา้เขามีเวลาก็ทาํปีต่อปี บางคร้ังก็ทาํ 3 ปี”66  และยงัมีกรณีท่ีญาติเช่าทาํมาแต่
เดิม ต่อมาญาติรายนั้นเสียชีวิตลง เม่ือเกษตรกรไดท้าํนาเช่าแปลงนั้น ก็ไม่ไดเ้ป็นคนทาํสัญญาเช่า 
แต่ยงัคงเป็นคนในครอบครัวญาติท่ีทาํสัญญาเช่าต่อ แต่เกษตรกรรับผิดชอบโอนเงินค่าเช่านาให้กบั
เจา้ของนาโดยตรง ขอ้น้ีน่าจะเป็นไปตามท่ีกฎหมายระบุ  

3. ไม่มีสัญญาเช่า ในพื้นท่ีศึกษา การทาํนาเช่าแบบไม่มีสัญญาเช่าก็ยงัพบไดท้ัว่ไป โดยเป็นการบอกให้
เช่าปากเปล่า ซ่ึงส่วนใหญ่แลว้จะมีการเช่ากนัต่อเน่ืองหลายปี เช่นเช่าตกทอดกนัมาตั้งแต่รุ่นพ่อแม่  
หรือบางรายเช่าทาํนามานานกวา่ 30 ปี    การไม่มีสัญญาเช่า เกษตรกรบางรายก็ไม่คิดวา่เป็นปัญหา 
เพราะวา่เช่านากนัมานาน มีความเช่ือถือ ไวใ้จกนั “ไม่ไดท้าํสัญญาเช่า เพราะเช่ือถือกนั”  แต่ก็พบวา่
เม่ือตอ้งมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกร การไม่มีสัญญาเช่าก็จะทาํให้ชาวนาตอ้งยุ่งยากมากข้ึนในการ
ยนืยนัสิทธ์ิเพื่อรับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 

เกษตรกรรายหน่ึงทาํนาเช่า 3 แปลง รวม 22 ไร่ ไม่มีสัญญาเช่าทั้ง 3 แปลง  แมว้า่จะไม่มี

สัญญาเช่า เกษตรกรก็พยายามจ่ายค่าเช่านาตามกาํหนด หลงัจากเก่ียวขา้วแลว้เสร็จก็จะนาํไปจ่าย

ทนัที  เน่ืองจากเกรงวา่เจา้ของนาจะเปล่ียนใจให้คนอ่ืนเช่า  หากช่วงระยะเวลาท่ีตอ้งจ่ายค่าเช่าตรง

กบัช่วงท่ีตอ้งจ่ายเงินกูใ้หก้บั ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (ธกส.)  ชาวนาจะคุยกบัเจา้ของนา

                                                           
65 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
66 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  20 พฤศจิกายน  2561 
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เพื่อเอาเงินไปจ่าย ธกส.ก่อนและกูเ้งินกลบัมาเพื่อมาจ่ายค่าเช่า “ถา้เงินไม่พอส่ง ธกส. ก็จะขอค่าเช่า

ไปส่งก่อน แลว้ก็กูคื้นมาจ่ายค่าเช่า”67  

4.4.6 การขึน้ค่าเช่านา 

การตดัสินใจข้ึนค่าเช่านั้น เป็นอาํนาจของเจา้ของนา พบวา่การข้ึนค่าเช่านาจะทาํในช่วงท่ีขา้วมีราคา

แพง ท่ีเห็นชดัเจนคือ ในสมยัรัฐบาล นางสาวยิ่งลกัษณ์ ชินวตัร เป็นนายกรัฐมนตรี มีโครงการรับจาํนาํขา้ว 

พบวา่ ค่าเช่านามีการปรับข้ึนจากเดิม ชาวนารายหน่ึงเล่าวา่ แต่เดิมนั้นค่าเช่านาอยูท่ี่ 12 ถงัต่อไร่ แต่ในช่วงท่ี

มีโครงการรับจาํนาํขา้ว เจา้ของนาปรับค่าเช่าข้ึนท่ี 15 ถงัต่อไร่  และยงัคงราคาค่าเช่าในอตัราน้ีแมว้า่รัฐบาล 

พลเอก ประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดเ้ปล่ียนรูปแบบการช่วยเหลือชาวนาในลกัษณะของการช่วยค่าเก็บเก่ียว และ

ราคาขา้วเปลือกในตลาดขา้วมีราคาตํ่ากวา่สมยัจาํนาํขา้วมากก็ตาม  

 ชาวนาอีกราย เคยเสียค่าเช่านารายปี ในอตัรา 6,000 บาทต่อปี พื้นท่ีนาเช่า 9 ไร่ ต่อมาในสมยัจาํนาํ

ขา้ว เจา้ของนาไดป้รับข้ึนค่าเช่า 9,000 บาท และคงราคาน้ีมาโดยตลอดถึงปัจจุบนั แมว้า่จะไม่มีโครงการรับ

จาํนาํขา้วแลว้ก็ตาม “ แต่ก่อนเช่า 9 ไร่ ค่าเช่า 6,000 บาทต่อปี ต่อมาพอจาํนาํขา้วค่าเช่าข้ึน 9,000 บาทต่อปี  

ค่าเช่าไม่ลด มีแต่ข้ึน”68   

ชาวนาอีกรายหน่ึง ทาํนาท่ี อ.ผกัไห่ ค่าเช่าเดิมไร่ละ 1,000 บาทต่อปี แต่ในช่วงท่ีขา้วมีราคาดีค่าเช่า

ไดป้รับข้ึนมาท่ีราคาไร่ละ 1,300 บาทต่อปี  “ค่าเช่าทีแรกไร่ละ 1,000 บาท ต่อปี ทาํก่ีเท่ียวก็ได ้เด๋ียวน้ีเขา

ข้ึนมาไร่ละ 1,300 บาท ตอนขา้วแพง นํ้าดี อะไรดี เขาก็ขอข้ึน”69  

ซ่ึงชาวนาสะทอ้นวา่ค่าเช่าเม่ือข้ึนแลว้ มกัจะไม่ลดลง แมว้า่ราคาขา้วจะลดลงแลว้ก็ตาม ซ่ึงถา้ชาวนา

ไดผ้ลผลิตขา้วตํ่ากวา่ปกติ ก็ถือไดว้่าตนเองขาดทุน “ตอนขา้วเกวียนละ 5 -6 พนั ค่าเช่านาไร่ละ 600 ตอน

จาํนาํขา้วค่าเช่าก็ข้ึน ถา้ไดข้า้ว 60-70 ถงัต่อไร่ ก็ขาดทุน ถา้ได ้80 ถงัต่อไร่ ข้ึนไป ยงัมีเหลือมัง่”70  

 อย่างไรก็ตาม ในบางราย เจา้ของนาเช่าก็ยินยอมลดค่าเช่านาให้บางส่วนในกรณีท่ีไม่ไดผ้ลผลิต 

กรณีชาวนารายหน่ึง ทาํนา 4 ไร่ แต่รอบการผลิตนั้นไดผ้ลผลิตขา้วประมาณ 30 ถงัต่อไร่ จากท่ีเคยได ้70-80 

ถงัต่อไร่  เม่ือคุยกบัเจา้ของนาเช่า ก็ทาํใหไ้ม่ตอ้งจ่ายค่าเช่านาในรอบนั้น หรือเจา้ของนาบางรายอาจจะลดค่า

เช่านาลง หากเห็นวา่แลว้วา่ชาวนารายนั้นเก็บเก่ียวขา้วไดผ้ลผลิตไม่ดีนกั “เขาก็มีลดค่าเช่าให้ เขาจะดูวา่เรา

ไดข้า้วมากน้อยดว้ย”71 มีกรณีหน่ึงท่ีน่าสนใจคือ เจา้ของนามีแนวโน้มท่ีจะลดค่าเช่านาให้คนทาํนา เพราะ

                                                           
67 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม  2561 
68 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
69 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.ผกัไห ่ จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2561 
70 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2) อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
71 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2561 
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ตอ้งการให้มีคนทาํนา และดูแลแปลงนาของตน ในรายน้ีเจา้ของนามีฐานะดี เป็นเจา้ของโรงสีขา้วในพื้นท่ี 

ชาวนาผูเ้ช่าบอกวา่ “ค่าเช่านามีแต่ลดใหเ้ร่ือย เจา้ของนาเขากลวันาหาย”72  

4.5 สรุป 

 กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทาํนาเช่ามีการเปล่ียนแปลงไปตามบริบททางการเมืองและเศรษฐกิจ 

ในช่วงท่ีโรงสร้างทางการเมืองเป็นแบบอาํนาจนิยม รัฐพยายามควบคุมกระบวนการควบคุมค่าเช่านา แต่ถา้

โครงสร้างทางการเมืองเป็นแบบประชาธิปไตย รัฐจะลดระดบัการควบคุมกระบวนการคุมค่าเช่านา รัฐไทย

พยายามท่ีจะควบคุมตลาดการเช่านาโดยการสร้างกลไกทางราชการเพื่อนาํกฎหมายไปปฏิบติั แต่มกัไม่

ประสบความสําเร็จมากนกัเน่ืองจากเกษตรกรไม่ความรู้เร่ืองพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม 

คณะกรรมการการเช่าท่ีดินฯ ในระดับพื้นท่ีไม่เป็นท่ีรู้จกัของชาวนา ทาํให้การขบัเคล่ือนนโยบายไม่มี

ประสิทธิผล ราคาค่าเช่ามกัไม่เป็นไปตามท่ีรัฐกาํหนด ตลาดการเช่านาเป็นของเจ้าของท่ีดินซ่ึงมีอาํนาจ

ต่อรองราคาค่าเช่าไดม้ากกวา่ชาวนาท่ีทาํนาเช่า  

 จากการสัมภาษณ์พูดคุยกบัชาวนาท่ีทาํนาเช่า พบว่าความสัมพนัธ์ระหว่างผูเ้ช่ากบัเจา้ของท่ีดินมี

ลกัษณะเป็นความสัมพนัธ์ 2 ดา้น ดา้นหน่ึง เจา้ของท่ีดินสามารถท่ีจะกาํหนดเง่ือนไขการเช่าไดเ้องโดยผูเ้ช่า

ไม่มีอาํนาจต่อรองทั้งท่ีพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมคุม้ครองผูเ้ช่านา แต่ชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่

รู้สาระของ พรบ. ดงักล่าวซ่ึงเท่ากบัว่าเป็นความเหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงกฎหมายอย่างหน่ึง อีกด้านหน่ึง 

ชาวนาท่ีทาํนาเช่ามีความสัมพนัธ์ท่ีใกลชิ้ดกบัเจา้ของท่ีนาเน่ืองจากหลายคนเป็นญาติ เป็นเพื่อนบา้น หรือ

เป็นคนท่ีรู้จกัเคยเห็นหนา้กนั ดงันั้นชาวนาท่ีทาํนาเช่าอาศยัความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดน้ีในการต่อรองกบัเจา้ของท่ี

นาในบางเร่ือง เช่น การชะลอกการข้ึนค่าเช่า การขอเช่าต่อไปอีกในระยะเวลาหน่ึง การทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาค

กลางจึงมีลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ียึดหยุ่นไดบ้า้งตามระดบัความสัมพนัธ์ระหว่างชาวนาท่ีเช่านากบัเจา้ของ

ท่ีดิน   

 

 

 

 

 

                                                           
72 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2)  อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  24  พฤศจิกายน  2561 
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บทที ่5 

ปัญหาการท านาเช่าและการปรับตวัของชาวนาที่ท านาเช่า 

5.1 บทน า 

 บทท่ี 5 นาํเสนอผลการวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งจากแบบสํารวจและการสัมภาษณ์และสนทนากลุ่มกบั

ชาวนา ปัญหาท่ีสําคญัอย่างหน่ึงของชาวนาท่ีทาํนาเช่าคือ ความไม่รู้กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเช่านาและ

การเขา้ไม่ถึงขอ้มูลข่าวสารนโยบายและโครงการของรัฐบาล ทาํให้เกิดความเหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงการ

ช่วยเหลือของภาครัฐ อยา่งไรก็ดี ชาวนาท่ีทาํนาเช่าส่วนหน่ึงพยายามปรับตวัเพื่อความอยูร่อดท่ามกลางความ

ผนัผวนของราคาขา้วและการเขา้ไม่ถึงโครงการของรัฐบาล ส่วนท่ี 5.2 อธิบายปัญหาความเหล่ือมลํ้ าใน

โอกาสและการเขา้ไม่ถึงโครงการช่วยเหลือของภาครัฐของชาวนาในพื้นท่ีกรณีศึกษาโดยใชเ้ทคนิคทางสถิติ

อา้งอิงมาทาํการวิเคราะห์ ส่วนท่ี 5.3 อธิบายปัญหาของชาวนาท่ีทาํนาเช่า ไม่วา่จะเป็นปัญหาหน้ีสิน ปัญหา

ไม่ไดรั้บขอ้มูลข่าวสาร ส่วนท่ี 5.4 อธิบายรูปแบบการปรับตวั และส่วนท่ี 5.5 สรุปบทท่ี 5 

5.2 ปัญหาความเหล่ือมล า้โอกาสและการเข้าไม่ถึงนโยบายของรัฐ  

 ผูว้จิยัไดท้าํการวเิคราะห์การรับรู้กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลทั้งในอดีตและปัจจุบนัโดยใชก้าร

คาํนวณสถิติเชิงพรรณนาและเทคนิคสถิติเชิงอนุมาน จากขอ้มูลแบบสอบถามพบวา่ กลุ่มตวัอย่าง 39 ราย

ระบุวา่ไม่มีความรู้เก่ียวกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ส่วนอีก 9 รายระบุวา่มี

ความรู้เก่ียวกบั พรบ. ดงักล่าว สะทอ้นให้เห็นวา่ ชาวนาส่วนใหญ่ไม่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายการเช่าท่ีดิน

เลยซ่ึงมีผลต่อการทาํสัญญาเช่าท่ีนาและความเสียเปรียบในทางกฎหมายได ้ในกรณีของระดบัความรับรู้และ

การเขา้ร่วมโครงการลดค่าเช่านา กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 25 ราย ระบุวา่ไม่ทราบวา่มีโครงการน้ีดว้ยซํ้ า ส่วน 22 

รายระบุวา่ไดเ้ขา้ร่วมโครงการดงักล่าว 

 ตารางท่ี 5.1 แสดงสถิติเชิงพรรณนาของความคิดเห็นเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล 

พล.อ. ประยุทธ์ จนัทร์โอชา โดยคาํถามถามว่า “ท่านทราบว่ามีโครงการดงักล่าวหรือไม่? และไดเ้ขา้ร่วม

โครงการหรือไม่?” (ดูรายละเอียดแบบสอบถามในภาคผนวก ก.) โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและ

ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่73 เป็นโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงท่ีสุด (ระดบั 0.73 จาก 2) 

ส่วนโครงการ กลุ่มตวัอยา่งระบุวา่ทราบและเขา้ร่วมโครงการ ตามมาดว้ยโครงการสินเช่ือชะลอการขาย

ขา้วเปลือกมีค่าเฉล่ียรองลงมา (0.44 จาก 2) ส่วนโครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉางเป็นโครงการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่า

ท่ีสุด (-0.81 จาก 2) สะทอ้นให้เห็นว่ากลุ่มตวัอยา่งให้ความสนใจกบัโครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวมาก

                                                           
73 เป็นมาตรการของปีการเพาะปลกูที่ 2560-61 
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ท่ีสุด สาเหตุสําคญัท่ีทาํให้กลุ่มตวัอยา่งสนใจมาจาก 1) เป็นโครงการท่ีให้กบัชาวนาท่ีลงทะเบียนเกษตรกร

และเป็นสมาชิกของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) 2) ขั้นตอนการเขา้ร่วมโครงการ

ง่ายกวา่โครงการอ่ืน ๆ 3) ชาวนาไดรั้บการช่วยเหลือเป็นเงินสด 4) รัฐบาลดาํเนินโครงการน้ีมาอยา่งต่อเน่ือง 

4 ปีการเพาะปลูก และ 5) รัฐบาลประชาสัมพนัธ์โครงการน้ีเป็นลาํดบัตน้ ๆ ในขณะท่ี โครงการสินเช่ือสร้าง

ยุง้ฉางเป็นโครงการท่ีชาวนาให้ความสนใจนอ้ยท่ีสุดเพราะ 1) ไม่สอดคลอ้งกบัวิถีการเพาะปลูกของชาวนา

ภาคกลางท่ีเนน้การขายขา้วเปลือกสดเลย ไม่นิยมเก็บขา้วเปลือกไว ้และ 2) ตอ้งมีการลงทุนซ่ึงเกิดความเส่ียง

ท่ีจะเป็นหน้ีสินได ้ ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานในนโยบายขอ้ท่ี 11 และ 12 มีระดบัท่ีสูงมาก สะทอ้นให้เห็น

วา่ระดบัการรับรู้โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและโครงการลดค่าเช่านาภายในกลุ่มตวัอยา่งชาวนาท่ีทาํนา

เช่าเองก็มีความแตกต่างกันอย่างมาก กล่าวคือ บางคนรู้ว่ามีโครงการและเข้าร่วม แต่บางคนไม่รู้ว่ามี

โครงการและไม่ไดเ้ขา้ร่วม ทาํให้ผูว้ิจยัประหลาดใจกบัค่าสถิติดงักล่าวเพราะโครงการทั้งสองเป็นโครงการ

หลกัท่ีรัฐบาลประชาสัมพนัธ์อยา่งมากและมีการอา้งถึงความสําเร็จของโครงการทั้งสองโดยเฉพาะโครงการ

ลดค่าเช่านา กล่าวอีกนัยหน่ึง มีระดับความแตกต่างระหว่างชาวนาผู้ เช่านาในการเข้าถึงข้อมูลโครงการ

ช่วยเหลือชาวนาท่ีส าคัญของรัฐบาล  

ตารางที่ 5.1: สถิติระดับการรับรู้และเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล พล.อ. 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา  

โครงการ หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด 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 
10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว 48    -0.75 0.67 -1           1 
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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 พบว่าระดบัการรับรู้และเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกและประกนัราคาขา้วเปลือกมีความ

เคียงกนัมาก โดยมีค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 0.96 และ 0.98 ตามลาํดบั นอกจากน้ี ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานไม่สูงมากนกั

ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นวา่ระดบัการรับรู้และการเขา้ถึงโครงการทั้งสองมีความใกลเ้คียงกนัในหมู่ชาวนา กล่าวอีก

นัยหน่ึง ระดบัความเหล่ือมลํ้ าในการรับรู้และเข้าถึงโครงการทั้งสองมีน้อยมาก ในขณะท่ี ค่าเฉล่ียของ

โครงการลดตน้ทุนการเพาะปลูกไร่ละ 1,000 บาท (ปีการเพาะปลูกท่ี 2559-60) ค่อนขา้งตํ่ากวา่โครงการรับ

จาํนาํขา้วเปลือกและประกนัราคาเป็นอยา่งมาก ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานค่อนขา้งสูงซ่ึงสะทอ้นว่ามีความ

แตกต่างในหมู่ชาวนาในการรับรู้โครงการ ในขณะท่ี กลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 20 ราย ระบุวา่ไม่ทราบและไม่ได้

เขา้ร่วมโครงการไร่ละ 1,000 บาท กลุ่มตวัอยา่งจาํนวนเพียง 2 และ 1 ราย ระบุวา่ไม่ทราบและไม่ไดเ้ขา้ร่วม

โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือกและโครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 

ตารางที ่5.2: สถิติระดับการรับรู้และเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลในอดีต 

โครงการ หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด ค่าสูงสุด 

14. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเก่ียว) 

48 0.17 1.0 -1 1 

15. โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 48 0.96 0.20 0 1 
16. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 48 0.98 0.14 0 1 

 
ผูว้ิจยัได้ทาํการวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ระหว่างการทราบว่ามีพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อ

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
ของกลุ่มตวัอยา่งท่ีไม่รู้เก่ียวกบั พรบ. การเช่าท่ีดินฯ และไม่รู้เก่ียวกบัโครงการส่งเสริมเกษตรน่าแปลงใหญ่  



  138 

 
 

อยู่ท่ี -0.15 กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความแตกต่างระหว่างคน 2 กลุ่มอยู่ ท่ี 0.37 อีกตวัอย่างหน่ึงคือ
โครงการปลูกพืชอาหารสัตวเ์พื่อทดแทนการเพาะปลูกขา้ว ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอย่างท่ีไม่รู้เก่ียวกบั พรบ. 
การเช่าท่ีดิน ฯ และไม่รู้เก่ียวกบัโครงการปลูกพืชอาหารสัตวอ์ยูท่ี่ -0.08 ในขณะท่ี ค่าเฉล่ียของกลุ่มตวัอยา่งท่ี
รู้เก่ียวกบั พรบ. การเช่าท่ีดิน ฯ และรู้เก่ียวกบัโครงการปลูกพืชอาหารสัตวอ์ยูท่ี่ 0.22 กล่าวอีกนัยหน่ึง มีความ
แตกต่างระหว่างคน 2 กลุ่มอยู่ ท่ี 0.14 
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ตาราง 5.3: ความสัมพนัธ์เชิงพรรณนาระหว่างความรู้เกีย่วกบัพระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 กบัระดับการรับรู้และเข้าร่วม
โรงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาล 

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 

หมายเหตุ: 1. Mean เท่ากบั ค่าเฉล่ีย S.D. เท่ากบัส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และ N เท่ากบัจาํนวนท่ีตอบคาํถาม 2. นโยบายขอ้ท่ี ... ใหอ้า้งอิงจากตารางท่ี 5.1  
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 ผูว้ิจยัใช้การวิเคราะห์ T-Test เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่มตวัอย่างท่ีรับรู้และเข้าร่วม

โครงการช่วยเหลือชาวนากบักลุ่มตวัอย่างท่ีไม่รับรู้และไม่ได้เขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือชาวนาโดยมีตวัแปร

อิสระคือ ทราบ/ไม่ทราบวเก่ียวกบัพระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ตารางท่ี 5.4 แสดงผล

การศึกษา ผลการศึกษาพบว่าการรับรู้ พรบ. การเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม มีอิทธิพลอย่างมีนยัสําคญัต่อความ

แตกต่างระหวา่งชาวนาท่ีรู้/ไม่รู้โครงการช่วยเหลือชาวนา ดงัน้ี 

 โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้วหอมมะลิคุณภาพดี 
 โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์
 โครงการสินเช่ือรวบรวมขา้ว 
 โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่เกิน 10 ไร่ 
 โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง 
 โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 
 โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 

ชาวนาท่ีรับรู้ขอ้มูลกฎหมายมีแนวโนม้จะรับรู้โครงการช่วยเหลือชาวนามากกวา่ชาวนาท่ีไม่รับรู้ 

ขอ้มูลกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการอุดหนุนราคาและโครงการท่ีมีความซับซ้อนในการเพาะปลูก ผูว้ิจยัพบว่า

ชาวนาท่ีรับรู้ พรบ. การเช่าท่ีดิน มีโอกาสท่ีจะรับรู้และเขา้ร่วมโครงการรับจาํนาํและประกนัราคาขา้วเปลือก

มากกว่าชาวนาไม่ไดรั้บรู้ขอ้มูลกฎหมาย  กล่าวอีกนยัหน่ึงการรับรู้กฎหมายเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทาํให้เกิดความ

เหล่ือมลํ้ าในการเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารโครงการช่วยเหลือชาวนา ทั้งท่ีหน่วยงานภาครัฐตอ้งทาํให้ระดบัการรับรู้

ข่าวสารเก่ียวกบัโครงการช่วยเหลือชาวนาไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญั 

ตารางที่ 5.4: ผลการวิเคราะห์ t-test (ตัวแปรตาม = การรู้/ไม่รู้โครงการช่วยเหลือชาวนา ตัวแปร

อสิระ = การรู้/ไม่รู้พระราชบัญญัติการเช่าทีด่ินเพ่ือเกษตรกรรม) 

โครงการช่วยเหลือชาวนา ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ค่าสถิติ t (t-Statistics) 

1.โครงการส่งเสริมการใชเ้มล็ดพนัธ์ุขา้ว

หอมมะลิคุณภาพดี 

-0.48 0.85 -3.90*** 

2. โครงการส่งเสริมระบบการเกษตรนา

แปลงใหญ่ 

-0.27 0.962 -1.95* 
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3. โครงการส่งเสริมการผลิตขา้วอินทรีย ์ -0.25 1.04 -1.63* 

4. โครงการประกนัภยัขา้วนาปี 0.13 1.10 0.79 

5. โครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย ์ -0.43 1.165 -2.60** 

6. โครงการปลูกพืชอาหารสัตว ์ -0.21 1.05 -1.37 

7. โครงการปลูกพืชหลากหลาย ฤดูกาล

นาปรัง 

0.17 1.08 1.07 

8. โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด เช่น ปอเทือง -0.02 1.21 -0.12 

9. โครงการสินเช่ือชะลอการขาย

ขา้วเปลือก 

0.25 1.08 1.60 

10. โครงการสินเช่ือเพื่อรวบรวมขา้ว -0.93 0.73 -8.93*** 

11. โครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวและ

ปรับปรุงคุณภาพ ไร่ละ 1,200 บาท ไม่

เกิน 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. โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 0.77 0.43 12.57*** 

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

 ในส่วนของความเห็นของกลุ่มตวัอยา่งต่อโครงการช่วยเหลือชาวนา ผูว้ิจยัไดท้าํการวิเคราะห์ดว้ยสถิติ

เชิงพรรณนา ตารางท่ี 5.5 แสดงสถิติพรรณนาของความพึงพอใจของกลุ่มตวัอย่างต่อโครงการช่วยเหลือของ

รัฐบาลปัจจุบนัและอดีต โครงการท่ีกลุ่มตวัอยา่งมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก

และโครงการช่วยเหลือการเก็บเก่ียวซ่ึงไดค้ะแนนค่าเฉล่ีย 1.77 และ 1.59 ตามลาํดบั ส่วนโครงการสินเช่ือ

รวบรวมข้าวและโครงการเช่ือมโยงตลาดขา้วอินทรีย์เป็นโครงการท่ีกลุ่มตวัอย่างพึงพอใจน้อยท่ีสุดโดยมี

ค่าเฉล่ียท่ี 0.38 และ 0.45 ตามลาํดบั แสดงให้เห็นวา่ชาวนามีความพึงพอใจในนโยบายท่ีช่วยลดตน้ทุนการเก็บ

เก่ียวและราคา สอดคล้องกบัความคิดเห็นของชาวนาในการสัมภาษณ์ซ่ึงอยากให้รัฐบาลช่วยเหลือพยุงราคา
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ขา้วเปลือกให้สูงข้ึน ส่วนโรงการสินเช่ือรวบรวมขา้วและโครงการเช่ือมโยงตลาดไม่ได้รับความนิยมในหมู่

ชาวนาเพราะชาวนาภาคกลางมกัจะขายขา้วเปลือกทนัที จึงไม่ตอ้งการสินเช่ือในการรวบรวมขา้ว ในขณะท่ี 

ชาวนาส่วนใหญ่ไม่อยากปลูกขา้วอินทรียเ์พราะกลวัเร่ืองตน้ทุนสูงแต่ผลผลิตตํ่า 

ตารางที ่5.5: สถิติพรรณนาความพงึพอใจในโครงการช่วยเหลือชาวนา 

โครงการช่วยเหลือชาวนา หน่วยการ
สังเกต 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าตํ่าสุด 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 
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13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง 13 0.77 0.44 0 1 

14. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่า
เก็บเก่ียว) 

26 1.54 0.58 0 2 

15. โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก 46 1.52 0.547 0 1 

16. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก 47 1.77 0.43 1 2 

ทีม่า: คาํนวณโดยผูเ้ขียน 

5.3 อธิบายปัญหาของท านาเช่า 

5.3.1 หนีสิ้นคนท านาเช่า 

ส่วนใหญ่ของชาวนากลุ่มตวัอย่างท่ีทาํการศึกษาทั้ง 3 พื้นท่ี มีหน้ีสิน โดยมีทั้งหน้ีสินกบัธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  หน้ีสินกบัสหกรณ์การเกษตร หน้ีสินกบัธนาคารหรือสถาบนัการเงินอ่ืน ๆ 

หน้ีกบัร้านคา้เอกชน หน้ีนอกระบบ รวมทั้งหน้ีสินกบัญาติพี่นอ้ง ซ่ึงท่ีมาของหน้ีสินนั้นแตกต่างกนัไป แต่หลกัๆ 

คือหน้ีสินอนัเกิดจากการทาํการเกษตร เช่นการซ้ือปัจจยัการผลิต ปุ๋ย ยา ต่าง ๆ  นอกจากน้ียงัมีหน้ีสินจากการซ้ือ

หรือกูเ้งินมาสร้างบา้น หน้ีสินจากการศึกษาของบุตร เกษตรกรบางรายอยูใ่นสถานะท่ีไม่สามารถส่งตน้ ส่งดอก 

ใหก้บัเจา้หน้ีไดแ้ลว้ และบางรายมีการประกาศขายท่ีนาของตนเองเพื่อนาํเงินมาใชห้น้ี  

กรณีหน้ีสินท่ีเกิดจากการทาํการเกษตรของชาวนารายหน่ึง ชาวนารายน้ี สามีอายุ 68 ปี ภรรยาอายุ 60 ปี 

หลงัจากแต่งงานอยูด่ว้ยกนัก็ทาํนาและรับจา้งทัว่ไป  ภรรยายงัทาํขนมขายเป็นคร้ังคราว ตามแต่ท่ีจะมีคนสั่งซ้ือ  

ปัจจุบนัครอบครัวน้ีมีหน้ีสินกบัสหกรณ์การเกษตรประมาณ 500,000 บาท สาเหตุของการเป็นหน้ีเร่ิมจาก ในปี 

2540 ได้กู ้เงินจากสหกรณ์การเกษตร โดยนาํท่ีดินเป็นหลกัทรัพยค์ ํ้ าประกนัจาํนวน 5 ไร่  วงเงินกู้คร้ังแรก 

130,000 บาท เพื่อนาํเงินมาทาํไร่ออ้ย  มีญาติเป็นผูต้ดัออ้ยขายให้กบัโรงงาน  เม่ือขายออ้ยแลว้ กลบัพบวา่ญาติ

รายนั้นไม่ไดมี้การจ่ายเงินค่าออ้ยคืนให้กบัตนเอง ทาํให้ตกอยู่ในภาวะหน้ี หลงัจากนั้นชาวนารายน้ีก็พยายาม

ทยอยจ่ายหน้ีคืน แต่ก็ยงัไม่สามารถปลดหน้ีได ้ชาวนารายน้ีเล่าวา่ ในสมยัรัฐบาลมีโครงการจาํนาํขา้ว สามารถ

ลดหน้ีลงไดเ้หลือประมาณ แสนกวา่บาท แต่ในช่วงนั้น ลูกชายตอ้งการลงทุนเปิดร้านขายโทรศพัทมื์อถือ จึงนาํ

เงินจาํนวนหน่ึงไปลงทุนใหก้บัลูกชาย ซ่ึงต่อมาร้านของลูกขายไม่ดี ขาดทุน และปิดร้านไปในท่ีสุด   

นอกจากไม่สามารถส่งเงินตน้ไดแ้ลว้ ชาวนารายน้ียงัไม่สามารถส่งดอกไดเ้ลยเป็นเวลา 4 ปีมาแลว้  

 จนปัจจุบนั มีจดหมายจากสหกรณ์การเกษตรแจง้วา่มียอดดอกเบ้ียท่ีตอ้งชาํระเป็นเงิน 80,000 บาท ซ่ึงชาวนา

รายน้ีไดต้ดัสินใจประกาศแบ่งขายท่ีนา 1  ไร่ ในราคา 500,000 บาท แต่ปัจจุบนัก็ยงัไม่มีผูม้าซ้ือ “หน้ีสหกรณ์ยงั
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ไม่ไดจ่้ายเลย เงินดอก 80,000 บาท เขาให้จ่ายช่วง 10 กย.-10 ตค. จะเอาท่ีไหนจ่าย ไม่ได้จ่ายมา 4 ปี แล้ว 

อยากจะแบ่งขายนาใชห้น้ี จะขายไร่ละ 500,000”74  

นอกจากหน้ีสินกอ้นใหญ่กบัสหกรณ์การเกษตรแลว้ ครอบครัวน้ียงัมีหน้ีสินกบัญาติๆ จากการกูย้ืมเพื่อ

นาํมาลงทุนใหลู้กชายเล้ียงเป็ดไข่ จาํนวนเงิน 70,000 ซ่ึงชาํระหน้ีงวดหน้ีหมดแลว้ และยงัมีหน้ีท่ียืมญาติรายอ่ืน 

ๆ อีก ประมาณ 25,000 และยงัชาํระไม่หมด  นอกจากน้ีในช่วงปีท่ีเกิดภาวะแลง้ 2558/59  ไม่สามารถทาํนาได ้

เพราะไม่มีนํ้ า ทาํให้ครอบครัวน้ีตอ้งไปกูเ้งินนอกระบบดอกเบ้ียร้อยละ 10 เพื่อนาํมาใชจ่้ายในครอบครัว และ

สามีท่ีเป็นหวัหนา้ครอบครัวตอ้งไปรับจา้งนอกพื้นท่ี เป็นเวลาหลายเดือน 

ครอบครัวชาวนารายน้ียงัซ้ือปุ๋ยสําหรับใส่ในนาขา้วผ่านระบบเงินเช่ืออีกดว้ย โดยเช่ือปุ๋ยจากญาติ ท่ี

นาํมาขายให ้แต่ก็พบวา่เป็นปุ๋ยท่ีไม่ไดม้าตรฐาน ไม่มีคุณภาพ เม่ือใส่ในนาแลว้ขา้วก็ไม่งาม ไม่ไดผ้ลผลิต  พื้นท่ี

นา 18 ไร่ ไดผ้ลผลิตขา้วเพียง 8 ตนัเท่านั้น  “ปีกลายเขามาหลอกขายปุ๋ยดว้ย ตราแพะ ซ้ือมาผสมปุ๋ยสูตร 15-15  

หวา่นแลว้ขา้วไม่พุง่ ดินแขง็ ญาติกนัเอามาขาย บอกวา่ปุ๋ยดี เอาสิ ลูกละ 580  หนา้นึงมาเก็บค่าปุ๋ย เอาเดือน พค. 

เก็บเดือน สค. ไดห้นเดียว ไม่มาอีกเลย”75 

ในกรณีการซ้ือเงินเช่ือ ยิ่งทาํให้ราคาของปัจจยัการผลิตมีราคาสูงกวา่ราคาปกติ และชาวนาตอ้งเป็นผูท่ี้

จ่ายแพงข้ึน ครอบครัวชาวนารายหน่ึง ซ้ือปุ๋ยจากสหกรณ์การเกษตรในระบบเงินเช่ือ เสียดอกเบ้ียร้อยละ 3 บาท

ต่อเดือน ซ่ึงครอบครัวน้ีจะซ้ือในล็อต ขนาดใหญ่ และนาํมาแบ่งขายให้กบัเพื่อนบา้นหรือญาติท่ีอยูใ่กลก้นั  ใน

ส่วนของ ยากาํจดัศตัรูพืช ชาวนาส่วนหน่ึงจะซ้ือเงินเช่ือจากร้านคา้ โดยเสียดอกร้อยละ 3 บาทต่อเดือน หลงัจาก

เก่ียวขา้วเสร็จแต่ละคร้ังก็จะนาํเงินไปจ่ายใหก้บัร้านคา้  

 หน้ีสินของชาวนาอีกรายหน่ึง ประมาณ 330,000 บาท   ซ่ึงเป็นหน้ีท่ีกู้ญาติมาทาํนาจาํนวน 135,000 

บาท  หน้ีจากการเช่ือปุ๋ยมาหว่านขา้ว 15,000  และหน้ีงวดรถกระบะ ท่ีซ้ือในช่วงโครงการรถคนัแรก 180,000 

บาท  ซ่ึงชาวนารายน้ีไดท้าํการรีไฟแนนซ์ไปแลว้รอบหน่ึง เพื่อลดวงเงินท่ีตอ้งชาํระในแต่ละงวดลง เน่ืองจากไม่

สามารถชาํระค่างวดท่ีสูงในแต่ละเดือนได ้จากเดิมยอดชาํระคงเหลือเพียง 1 ปี แต่ไดข้ยายเป็น 3 ปี ซ่ึงชาวนาราย

น้ีใชเ้งินรายไดจ้ากการเป็นลูกจา้งประจาํส่งงวดรถ76   

                                                           
74 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 

 
75 อ้างแล้ว 
76 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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ชาวนารายน้ีมีหน้ีจากการกูซ้ื้อรถมอเตอร์ไซคท่ี์ไดม้าจากการท่ีญาติยกรถและหน้ีท่ีตอ้งผอ่นส่ง ธนาคาร

ให้ดว้ย  หน้ีกอ้นน้ีไดผ้อ่นชาํระเสร็จส้ินเม่ือช่วงปลายปี 2561 ท่ีผ่านมา โดยใชเ้งินจากการขายขา้วในแต่ละปี 

ผอ่นส่ง  ท่ีมาท่ีไปของหน้ีมาจากการท่ีญาติเป็นลูกคา้ของธนาคารการเกษตรและสหกรณ์  (ธกส.) และไดซ้ื้อรถ

มอเตอร์ไซค์ผา่นสินเช่ือของธนาคาร แต่ปรากฏว่าญาติไม่สามารถส่งงวดได ้และยกให้ชาวนารายน้ีเป็นคนส่ง

งวดต่อ ทาํใหมี้ภาระหน้ีท่ีเพิ่มข้ึน และไม่สามารถหลีกเล่ียงไดเ้พราะเป็นรถของญาติท่ีสนิทกนั  

 การมีหน้ีสินกบัธนาคารการเกษตรและสหกรณ์ของชาวนาเช่า อาจจะหมายถึงการมีเครดิตท่ีดีก็ได ้และ

อาจจะไดรั้บขอ้เสนอสินเช่ือท่ีน่าสนใจจากธนาคาร  กรณีของชาวนารายหน่ึง เป็นลูกคา้ดีเด่นของธกส. ซ่ึงหน้ีท่ี

ชาวนารายน้ีกูมี้ทั้งหน้ีระยะยาว วงเงิน 200,000 กวา่บาทโดยประมาณ  และหน้ีจากการกูร้ะยะสั้น 50,000 บาท  

ชาวนารายน้ีมกัจะไดรั้บเอกสารเสนอสินเช่ือให้เงินกูจ้ากธนาคาร ในแต่ละปี แต่เขาบอกวา่ จะดูความสามารถ

ของตนเองในการชาํระหน้ี วา่มีมากนอ้ยเพียงใด  เช่น เคยมีเอกสารจากธนาคารเสนอให้กูเ้ร่งด่วน 100,000 บาท 

แต่เขาตดัสินใจกูเ้พียง 50,000 บาท เพราะกลวัวา่จะเป็นหน้ีเยอะ “บางทีก็มีหนงัสือมาให้ไปกู ้เขาให้แสนนึง เรา

ก็เอาแค่ ห้าหม่ืน เราไม่เอา เป็นหน้ีเยอะ เราจะดูว่า เรามีให้เขารึเปล่า” ซ่ึงชาวนารายน้ีบอกว่า การกู้ท่ีใช้

หลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั ทาํใหมี้โอกาสในการกูไ้ดม้ากข้ึน “ถา้ใชห้ลกัทรัพยค์ ํ้า จะกู ้เขาใหกู้ต้ะพึด”77  

ชาวนารายน้ีทาํนาเช่ารวมประมาณ 57 ไร่ มีทั้งหมด  3 แปลง ทั้งเช่าญาติ และเช่าจากคนกรุงเทพฯ เคย

ผา่นการกูเ้งินจาก ธกส. มาหลายคร้ัง และสามารถชาํระไดต้ามกาํหนดแลว้ 2 คร้ัง คร้ังแรก คือพ่อของตนเองกู้

เพื่อนาํเงินมาซ้ือท่ีดินปลูกบา้น วงเงิน 20,000 บาท  แต่ชาวนารายน้ีเป็นผูช้าํระเงิน  ในเวลานั้นยงัทาํนาของ

ตนเองไม่ก่ีไร่ และรับจา้งแบกขา้วสารกบัรถเก่ียวขา้ว รายไดย้งัไม่มากนกั ในปีท่ีนํ้ าท่วมหนกั ไม่ไดข้า้ว ชาวนา

รายน้ีตอ้งขายรถมอเตอร์ไซค์ของตนเองเพื่อนาํเงินไปชาํระหน้ีธนาคาร  ต่อมาหลงัจากนั้นเขามีโอกาสไดเ้ป็น

นายหนา้ขายท่ีดิน จึงพอมีเงินชาํระงวดจนหมดได ้  

การกูค้ร้ังต่อมาเป็นการกูเ้พื่อนาํเงินมาปลูกบา้น โดยนาํท่ีดินของตนเอง 9 ไร่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั 

ซ่ึงปัจจุบนัไดช้าํระหน้ีจนหมดแลว้ ในดา้นของปัจจยัการผลิต ชาวนารายได ้ไดกู้เ้งินจากสหกรณ์การเกษตรเพื่อ

นาํเงินมาซ้ือ ปุ๋ยเคมี โดยเป็นการก็ในลกัษณะของกลุ่มสมาชิก วงเงินกูท่ี้เขาไดรั้บคือ 50,000 บาท ดอกเบ้ียร้อย

ละ 9  และเขาไดน้าํเงินจาํนวน 30,000 บาท ไปซ้ือปุ๋ยไวจ้าํนวน  2 ตนั และคงเหลือเป็นเงินสดไว ้20,000 บาท 

สาํหรับเป็นค่าใชจ่้ายในครอบครัว  

                                                           
77 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.เมือง จงัหวดัสพุรรณบรีุ  วนัท่ี  20  พฤศจิกายน  2561 
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 ในกรณีท่ีชาวนาเช่าไม่มีหลกัทรัพยเ์ป็นท่ีดินของตนเอง แต่มีทรัพยสิ์นคือรถกระบะ ในช่วงท่ีเงินลงทุน

ทาํนาไม่เพียงพอ ชาวนารายน้ีก็ไดน้าํรถกระบะของตนเอง 2  คนั ไปเขา้ไฟแนนซ์ เพื่อนาํเงินมาหมุนเวียนทาํนา 

ชาวนารายน้ีทาํนาเช่า 60 ไร่ ไม่มีท่ีนาของตนเอง ตน้ทุนการทาํนาประมาณ 3,000 บาทต่อไร่ มีทั้งทาํเองและจา้ง

บางส่วน  

 การมีหน้ีสินของคนทาํนาเช่า ท่ีไม่ไดเ้ป็นหน้ีในภาคเกษตร แต่เม่ือเขา้มาอยูใ่นภาคเกษตรและมีรายได้

หลกัมาจากการขายสินคา้ทางการเกษตร ก็น่าสนใจว่าจะมีทางออกในเร่ืองของหน้ีสินอย่างไร กรณีชาวนาราย

หน่ึงอายุ 40 ปี ก่อนหนา้น้ีเคยทาํอาชีพอิสระเปิดร้านซ่อมคอมพิวเตอร์ แต่ปัจจุบนัปิดกิจการแลว้ เพราะกลบัมา

ดูแลแม่ท่ีป่วยไม่สบาย พร้อมกบัทาํนาไปด้วย มีนาเช่า 15 ไร่ และนาตนเองอีก 15 ไร่  ในช่วงท่ียงัเปิดร้าน

คอมพิวเตอร์ ชาวนารายน้ีได้กูเ้งินซ้ืออาคารพาณิชย ์1 ห้อง เพื่อทาํร้านของตนเอง และตอ้งส่งงวดเดือนละ 

11,000 บาท มีระยะเวลาท่ีตอ้งส่งงวดประมาณ 15 ปี นอกจากน้ียงัมีหน้ีจากรถกระบะท่ีตอ้งส่งงวดอีกเดือนละ 

7,000 บาท   และชาวนารายน้ียงัไดกู้เ้งินจาก ธกส. โดยใชท่ี้ดิน 12  ไร่เป็นหลกัทรัพยค์ ํ้าประกนั โดยมีวงเงิน

ชาํระรายปี ปีละ 60,000 บาท   จากหน้ีสินของครอบครัวชาวนาเช่ารายน้ี นบัวา่ค่อนขา้งสูงเม่ือเทียบกบัรายได้

ของครัวเรือนท่ีมาจากการทาํเกษตรเพียงอยา่งเดียว คือทาํนา และปลูกผกัสวนครัวขายในตลาดของชุมชน  เม่ือ

ถามว่ามีความสนใจท่ีจะกลับไปเปิดร้านคอมพิวเตอร์หรือไม่ ชาวนารายน้ีตอบว่า ปัจจุบันเทคโนโลยี

เปล่ียนแปลงเร็วมาก คนส่วนใหญ่มีมือถือใช้งานแล้ว และการลงทุนเปิดร้านต้องใช้เงินลงทุนสูง ในเร่ือง

อุปกรณ์ในร้าน  รวมทั้งตอ้งปรับเปล่ียนซอฟทแ์วร์ใหม่มีความทนัสมยัอยู่เสมอ ซ่ึงตอ้งใชเ้งินลงทุนเพิ่มข้ึนอีก

เช่นกนั จึงจะสามารถแข่งขนัได ้

ผลผลิตการเกษตรท่ีตอ้งข้ึนอยู่กบัสภาพดินฟ้าอากาศ ก็เป็นความเส่ียงท่ีเกษตรกรตอ้งเจอ เกษตรกรนาเช่า

รายหน่ึง ในปีท่ีประสบภาวะภยัแลง้หนกั ผลผลิตขา้วไดต้ ํ่ากวา่ปกติมาก  ตอ้งกูเ้งินนอกระบบดอกเบ้ียร้อยละ 2 

บาทต่อเดือน เพื่อนาํมาเป็นค่าใชจ่้ายการศึกษาของลูก โดยมียอดเงินกูน้อกระบบประมาณ 450,000 บาท และไม่

สามารถชาํระเงินกูย้อดน้ีได ้ นอกจากนั้นเกษตรกรรายน้ียงัมีหน้ีกบัสหกรณ์การเกษตรเป็นจาํนวนเงิน 1  ลา้น

บาท ซ่ึงความสามารถในการชาํระหน้ีอยูใ่นระดบัท่ีส่งดอกเบ้ียไดเ้ท่านั้น และเพิ่งส่งดอกเบ้ียประมาณ 80,000 

บาท เน่ืองจากกลวัวา่หากไม่ส่งดอกเบ้ีย จะถูกนาํท่ีดินแปลงท่ีคํ้าประกนัไปขายทอดตลาด และเกษตรกรยงัได้

ประกาศขายท่ีนาแปลงหน่ึงจาํนวน 8 ไร่ นาแปลงน้ีมีทาํเลใกลก้บัคลองทิ้งนํ้ า และเป็นกรรมสิทธ์ิของฝ่ายภรรยา  

“มีหน้ีสหกรณ์อีกลา้นนึง ปีน้ีไดส่้งสหกรณ์ไป 80,000 เขาวา่ถา้ไม่ส่ง เขาจะขายทอดตลาด เลยส่งเขา”78  

5.3.2 ชาวนาเช่ากับปัญหาการเข้าถึงโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล 
                                                           
78 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา  อ.ผกัไห ่ จงัหวดัพระนครศรีอยธุยา วนัท่ี  18 พฤศจิกายน  2561 
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การศึกษาพบวา่ ชาวนาทั้ง 3 พื้นท่ี ไดเ้ขา้ร่วมโครงการช่วยเหลือของรัฐบาลท่ีเป็นนโยบายหลกัของแต่

ละรัฐบาล ไดแ้ก่ โครงการประกนัราคาขา้ว  โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก  และโครงการ ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียว

และปรับปรุงสภาพขา้ว ท่ีดาํเนินการในรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  นอกจากน้ียงัมีโครงการอ่ืนๆ ท่ี

ดาํเนินการในแต่ละพื้นท่ี เช่น โครงการปลูกพืชบาํรุงดิน  โครงการลดค่าเช่านา และบางโครงการท่ีไม่มีในพื้นท่ี 

แต่ชาวนาไดส้ะทอ้นถึงปัญหาของการดาํเนินโครงการ เช่น โครงการปลูกขา้วโพดหลงันา ทั้งน้ีบางโครงการ

แมว้า่จะมีนโยบายดาํเนินการ แต่ก็พบวา่ไม่ไดมี้การดาํเนินงานในพื้นท่ี และบางโครงการชาวนาตดัสินใจท่ีจะไม่

เขา้ร่วม เน่ืองจากเห็นวา่ไม่สามารถดาํเนินการได ้ 

โครงการท่ีดาํเนินการไปแลว้ในอดีต สองโครงการ คือ โครงการประกนัรายไดเ้กษตรกร  และโครงการ

รับจาํนาํขา้วเปลือก ซ่ึงทั้งสองโครงการต่างก็มีเกณฑ์ปฏิบติัในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัชาวนาคลา้ยคลึงกนั  เช่น การ

กาํหนดให้มีการข้ึนทะเบียนในแต่ละรอบการผลิต การทาํประชาคม การจาํกดัปริมาณขา้วหรือจาํกดัวงเงินท่ี

สนบัสนุน การกาํหนดโรงสีท่ีเขา้ร่วมในโครงการ เป็นตน้  

สาํหรับชาวนาเช่า ในช่วงดาํเนินการทั้งสองโครงการ ชาวนาตอ้งไปข้ึนทะเบียนเกษตรกร โดยใชส้ัญญา

เช่า สําเนาโฉนดแปลงนาเช่า สําเนาบตัรประชาชนเจา้ของนา  พบวา่ เจา้ของนาเช่าบางรายให้เอกสารเพียงบาง

รายการเท่านั้น เช่น สําเนาบตัรประชาชน  สําเนาโฉนด แต่ไม่มีการเขียนสัญญาเช่า ซ่ึงกรณีน้ีชาวนาตอ้งให้

ชาวนาขา้งเคียงเป็นผูรั้บรองสิทธ์ิให ้  

นอกจากน้ีเจา้ของนาเช่าบางรายก็ขอท่ีจะเป็นผูข้ึ้นทะเบียนเกษตรกรเอง โดยไม่ให้สิทธ์ิชาวนาเช่า  “นา

เช่า 22 ไร่ ข้ึนทะเบียน 10 ไร่ อีก 10 ไร่ เจา้ของนาบอกขอข้ึนเอง”79   

ในช่วงการดาํเนินโครงการประกนัรายได้เกษตรกร ซ่ึงเป็นการจ่ายเงินส่วนต่างของราคาขา้ว หรือท่ี

ชาวบา้นเรียกวา่ “เงินตาม” เงินจะถูกโอนเขา้บญัชีธนาคารของชาวนาโดยตรง  เกณฑ์ท่ีสําคญัประการหน่ึงใน

โครงการน้ีคือกาํหนดจ่ายเงินส่วนต่างท่ีขา้วไม่เกิน 25 ตนั  ในกรณีท่ีชาวนาเช่าทาํนาหลายแปลง มีพื้นท่ีนาเช่า

มาก พบวา่บางรายจะใหญ้าติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผูข้ึ้นทะเบียนดว้ย    

ในช่วงโครงการรับจาํนาํขา้วก็เช่นกนั เน่ืองจากมีการจาํกดัวงเงิน ทาํให้ชาวนาเช่าบางรายตดัสินใจให้

ญาติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผูข้ึ้นทะเบียนแทน  แต่ก็พบวา่มีความเส่ียงท่ีจะไม่ไดเ้งินดว้ยเช่นกนั หากญาติ

หรือคนท่ีข้ึนทะเบียนแทนไม่จ่ายเงินคืนให้กบัตนเอง “ตอนจาํนาํ อีห่าน รับฝากแล้วเชิด ฟ้องใครก็ไม่ได ้ติด

คุก”80 
                                                           
79 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2)  อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 
80 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 



148 
 

 
 

การให้ญาติหรือคนอ่ืนในครอบครัวเป็นผูข้ึ้นทะเบียนแทน นั้นยงัมีต่อเน่ืองมาจนถึงในช่วง โครงการ 

ช่วยเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงสภาพขา้ว เน่ืองจากชาวนาเห็นวา่วงเงินท่ีไดน้ั้นจาํกดั ดงัท่ีชาวนารายหน่ึง

สะทอ้นวา่ “ช่วงท่ีใหไ้ม่เกิน 10 ไร่ พอ่แม่ลูกก็แยกบา้นกนั ยา้ยบา้นไปอยูบ่า้นคนโนน้ คนน้ี เพราะวา่มนัไดน้อ้ย 

ถา้ไดเ้พิ่มจากท่ีช่วย 10 ไร่ ก็จะดีนิดนึง”81  

อยา่งไรก็ตาม การข้ึนทะเบียนเกษตรกรในแต่ละคร้ังของการดาํเนินโครงการของรัฐบาลพบวา่ การให้

ขอ้มูลระหว่างชาวนาและเจา้หน้าท่ีของรัฐในระดบัปฏิบติัการยงัมีความลกัลัน่กนัในแต่ละพื้นท่ี  เช่น ในบาง

พื้นท่ี ชาวนาไม่ทราบวา่จะมีการข้ึนทะเบียนเกษตรกรเม่ือไหร่ พื้นท่ีของตนเองมีการดาํเนินงานไปแลว้หรือวา่ยงั

ไม่ไดด้าํเนินโครงการ พื้นท่ีตาํบลติดต่อกนั บางตาํบลอาจจะมีการประชาคมแลว้เสร็จไปแลว้ แต่อีกตาํบลท่ีมี

พื้นท่ีติดกนัยงัไม่มีการประชาคม ดงัน้ีเป็นตน้   

แต่ผูใ้หญ่บา้นของบางพื้นท่ีมีการประกาศแจง้ชาวบา้นเป็นระยะ เช่น ช่วงเวลาท่ีนํ้ าจะท่วมขา้ว เตือนให้

ชาวนาตอ้งเร่งเก็บเก่ียว รวมทั้งแจง้ว่ามีเงินโอนเขา้บญัชีหรือยงั “ในหมู่บา้นจะมีแจง้ข่าวนํ้ ามาแลว้นะ ให้เก่ียว

ขา้ว ท่ีบางปลามา้มีการแจง้ล่วงหนา้ตลอด ทาํใหช้าวนาเก่ียวทนั แต่ท่ีน่ีเงียบ”82 

ชาวนาบางรายสะทอ้นวา่ การท่ีตนเองไม่ใช่ฐานเสียงของกลุ่มการเมืองในทอ้งถ่ิน ก็ทาํให้ ไม่สามารถ

เขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั ซ่ึงชาวนาก็ไดพ้ยายามท่ีจะเขา้ถึงขอ้มูลเหล่าน้ีดว้ยการใชก้ารโทรศพัท์

สอบถามกบัผูใ้หญ่บา้น ท่ีรับผิดชอบพื้นท่ีในหมู่ของตนเองโดยตรง หรือชาวนาบางรายก็จะใชค้วามสนิทสนม

เขา้ถึงเจา้หนา้ท่ีในพื้นท่ี เพื่อใหส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัตนเองได ้ 

การข้ึนทะเบียนเกษตรกรแต่ละคร้ัง ชาวนาตอ้งยื่นเอกสารประกอบหลายรายการ บางรายถา้เอกสารไม่

ครบก็ตอ้งตามเอกสารใหค้รบ มิฉะนั้นจะลงทะเบียนไม่ได ้“ชาวบา้นวิง่ไม่รู้ก่ีรอบ เกษตรสั่งอะไรก็ตอ้งหาให้ได ้

ถ่ายรูป เขียนสัญญาเช่า ผูน้าํเซ็นรับรอง สาํเนาโฉนด สาํเนาบตัรประชาชนคนใหเ้ช่า เอาละเอียดยบิ”83  

ในช่วงโครงการช่วงเหลือค่าเก็บเก่ียวและปรับปรุงสภาพขา้ว ชาวนารายหน่ึงพบวา่ เกณฑ์ท่ีกาํหนดไว ้

รายละ ไม่เกิน 10 ไร่นั้น เป็นปัญหา เน่ืองจาก ชาวนารายน้ีทาํนาเช่า 2 แปลง โดยแปลงแรก 8 ไร่ มีเอกสารครบ 

แต่พื้นท่ีนอ้ยกวา่ 10 ไร่ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีเกษตร จะข้ึนทะเบียนแปลงดงักล่าวน้ี แต่ชาวนารายน้ีตอ้งการท่ีจะใชสิ้ทธ์ิ

ตามเกณฑ์คือ 10 ไร่  ในขณะท่ีนาแปลงท่ีสองนั้นพื้นท่ี 10 ไร่  แต่ไม่มีสัญญาเช่าเพราะเจา้ของนาไม่ตอ้งการทาํ

สัญญาเช่า และชาวนาตอ้งการท่ีจะข้ึนทะเบียนโดยใชแ้ปลงน้ี  ซ่ึงในท่ีสุด ชาวนาก็สามารถข้ึนทะเบียนไดโ้ดยใช้

                                                           
81 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
82 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบุรี วนัท่ี  11 ตลุาคม 2561 
83 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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สําเนาบตัรประชาชนเจา้ของนาแทนสัญญาเช่า “เกษตรจะไม่ให้ข้ึน เพราะไม่ไดท้าํสัญญาเช่า เราทาํจริง ทาํไม

ข้ึนไม่ได ้ก็เจา้ของนาเขาไม่ทาํสัญญาเช่าให”้  และ “เกษตรจะให้เราข้ึนแค่แปลงน้ี แต่เราไม่ยอม ขอข้ึนแปลง 10 

ไร่ เพราะวา่มนัครบ ไม่งั้นขาดทุน”84   

สําหรับความพอใจของชาวต่อโครงการของรัฐบาลท่ีผ่านมา ชาวนาส่วนใหญ่ พอใจในโครงการรับ

จาํนาํขา้ว  เน่ืองจากสามารถขายขา้วไดใ้นราคาท่ีสูงข้ึน มีรายไดม้ากข้ึน ชาวนาหลายรายในช่วงเวลานั้นสามารถ

นาํเงินมาลงทุนเพื่อซ้ือปัจจยัการผลิตของตนเอง เช่น ซ้ือรถไถนาท่ีมีกาํลงัเคร่ืองท่ีแรงข้ึน สามารถนาํไปใช้

รับจา้งทาํเทือก เป็นรายไดเ้สริมอีกทางหน่ึง  ซ้ือรถอีแต๋น คนัใหญ่ข้ึน สําหรับบรรทุกรถไถนาออกไปรับจา้ง  “อี

แต๋นเก่า คนัเล็กนิดเดียว มนัขนรถไถไม่ได ้มนัเล็ก คนัใหม่ใชข้นรถไถไปนา ขนไปทีเดียว 2 คนั ท่อนํ้ ากบัขลุบ 

ก็ไปไดห้มด”85  

นอกจากน้ีชาวนายงัไดส้ะทอ้นถึงการดาํเนินโครงการของรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จนัทร์โอชา  ในดา้น

การเกษตรดว้ยว่า ในบางโครงการชาวนาเช่าไม่สามารถเขา้ร่วมได ้เช่น การปลูกขา้วโพดหลงันาเน่ืองจากใน

สัญญาเช่าระบุไวว้่าเพื่อการทาํนา  นอกจากน้ีในบางพื้นท่ียงัมีสภาพเป็นพื้นท่ีลุ่ม ไม่เหมาะสําหรับการปลูก

ขา้วโพดซ่ึงเป็นพืชไร่ ไม่ตอ้งการนํ้ าท่วมขงั  ชาวนาเช่าบางรายเห็นวา่  การใชพ้ื้นท่ีนาเช่า เพื่อปลูกผกั หรือไม้

ผล ก็ไม่สามารถทาํได ้เพราะหากจะตอ้งมีการขดุ ปรับพื้นท่ี เจา้ของนาเช่าจะไม่ยนิยอม   

โครงการนาแปลงใหญ่ ในบางพื้นท่ี เช่นท่ีสุพรรณบุรี ชาวนารับทราบขอ้มูลวา่ การจะเขา้กลุ่มนาแปลง

ใหญ่ได ้เป็นสมาชิกสหกรณ์การเกษตร  และปัจจุบนัมีกลุ่มท่ีดาํเนินการอยูแ่ลว้คนละพื้นท่ี  และไม่มีโครงการมา

ในพื้นท่ีของตน  นอกจากน้ี ชาวนารายหน่ึงสะทอ้นวา่ ในกลุ่มนาแปลงงใหญ่เม่ือตอ้งการกูเ้งิน จะเป็นการให้

สมาชิกในกลุ่มช่วยคํ้าประกนั ซ่ึงชาวนารายน้ีเห็นวา่ คนท่ีทาํนานอ้ยกวา่ไม่ตอ้งการท่ีจะคํ้าประกนัใหก้บัคนท่ีทาํ

นามากกวา่  นอกจากน้ียงัตอ้งเขา้ร่วมการประชุมเป็นระยะ ซ่ึงชาวนารายหน่ึงเห็นวา่ ตนเองไม่สะดวกท่ีจะไป

ประชุมบ่อย ๆ “นาแปลงใหญ่ไม่อยากไปวุน่วายกบัเขา เด๋ียวประชุม เด๋ียวนัน่น่ี เงินทองเราก็ไม่มี จะไปกบัเขาก็

กระไร”  

ในบางโครงการท่ีเป็นลกัษณะของกรให้สินเช่ือ เช่น โครงการสินเช่ือ ชะลอการขายขา้วเปลือก ชาวนา

เช่ารายหน่ึงเห็นวา่ มีความยุง่ยาก และใชเ้วลานาน เพราะตอ้งรอใหร้าคาขา้วสูงข้ึนจึงจะสามารถขายขา้วได ้ 

โครงการท่ีชาวนาเช่าสนใจเขา้ร่วมบางโครงการเช่น โครงการปลูกพืชปุ๋ยสด ชาวนาท่ีเขา้ร่วมโครงการ

จะไดรั้บเงินสนบัสนุน ค่าไถเตรียมดินและค่าไถกลบ ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 20 ไร่ พบว่า ในพื้นท่ีศึกษา ท่ี

                                                           
84 อ้างแล้ว 
85 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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สุพรรณบุรี ชาวนารายหน่ึง สนใจ และไดมี้การปลูกถัว่เขียวในแปลงของตนเองจาํนวน 7 ไร่  แต่ทา้ยท่ีสุดไม่ได้

เงินสนับสนุน เน่ืองจากโครงการท่ีเข้ามาในพื้นท่ีมีการจาํกดัจาํนวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการ ชาวนารายน้ีไม่ได้

ลงทะเบียน  อย่างไรก็ตามชาวนารายน้ีบอกว่าคนท่ีได้เขา้โครงการน้ีส่วนใหญ่จะเป็นเครือญาติของผูน้าํใน

ทอ้งถ่ิน  

 สาํหรับ โครงการลดค่าเช่านา พบวา่เกษตรกรในพื้นท่ีศึกษาจงัหวดัชยันาท ไดส้มคัรเขา้ร่วมโครงการน้ี 

มีการเจรจาขอลดค่าเช่านาจาก 20 ถงัต่อไร่ เหลือ 15 ถงัต่อไร่ แต่เจา้ของนาไม่ยินยอมลดค่าเช่า โดยให้เหตุผลวา่

ชาวนาเช่าไดรั้บเงินชดเชยส่วนต่างแลว้ ดงันั้นจึงไม่ลดค่าเช่าให้ “เขาเคยพูดว่าเราไดส่้วนต่างแลว้ ค่าเช่าไม่ลด

ให”้86  

อีกโครงการหน่ึงท่ีชาวนาเช่าในพื้นท่ีศึกษาในจงัหวดัชัยนาทให้ความสนใจเข้าร่วมคือ โครงการ

ประกนัภยัขา้วนาปี ชาวนาเช่ารายหน่ึงท่ีเขา้ร่วมให้เหตุผลวา่ เน่ืองจากพื้นท่ีนาของตนเองและพื้นท่ีนาเช่าสภาพ

เป็นพื้นท่ีลุ่มและมีนํ้าท่วมประจาํ จึงตดัสินใจเขา้ร่วมโครงการประกนัภยัขา้วนาปี   อยา่งไรก็ตามชาวนาเช่าบาง

รายในพื้นท่ีศึกษาอีกแห่งหน่ึงท่ีจงัหวดัสุพรรณบุรี ไม่ไดเ้ขา้ร่วมในโครงการน้ี เน่ืองจาก เห็นวา่ การท่ีจะไดรั้บ

เงินชดเชยนั้นตอ้งรอให้จงัหวดัประกาศเป็นเขตภยัพิบติัเสียก่อน เกษตรกรจึงจะได้รับเงินชดเชย  “โครงการ

ประกนัภยั ถา้ผูว้า่ไม่ประกาศวา่เป็นพื้นท่ีประสบภยั ก็ไม่ไดเ้งิน”87   

ในส่วนของโครงการบตัรสินเช่ือเกษตรกรนั้น ชาวนาเช่าท่ีไม่ได้เขา้ร่วมโครงการให้เหตุผลว่า ไม่

ตอ้งการมีภาระหน้ี “ ท่ีไม่ใช ้เพราะกลวัเป็นหน้ี”   แต่ชาวนาบางรายก็เลือกท่ีจะใชว้งเงินในบตัรสินเช่ือซ้ือปัจจยั

การผลิตจาํพวก ปุ๋ย และยากาํจดัศตัรูพืชจากร้านคา้ท่ีเขา้ร่วมโครงการ ซ่ึงวงเงินท่ีไดรั้บจะแตกต่างกนัไปข้ึนกบั

เครดิตท่ีชาวนาไดรั้บ 

แมว้า่บตัรสินเช่ือเกษตรกรจะทาํใหเ้กษตรกรสามารถเขา้ถึงสินเช่ือไดม้ากข้ึน สาํหรับนาํมาซ้ือปัจจยัการ

ผลิต  แต่ในภาวะท่ีการผลิตมีความไม่แน่นอน ทั้งในดา้นราคาสินคา้เกษตร และปัจจยัจากสภาพดินฟ้าอากาศ ทาํ

ให ้เกษตรกรมีความเส่ียงท่ีจะเป็นหน้ีเพิ่มข้ึนดว้ยเช่นกนั   

                                                           
86 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2)  อ.สรรคบรีุ  จงัหวดัชยันาท วนัท่ี  25 ตลุาคม 2561 

87 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 
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 มีกรณีศึกษาท่ี อาํเภอภาชี จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ของ จารุวรรณ บุญสมบติั  พบวา่ เกษตรกร 48 % 

จะกูเ้งินจากนายทุนนอกระบบเพื่อนาํเงินมาชาํระค่าบตัรสินเช่ือเกษตรกรเม่ือไม่มีเงิน88  

อยา่งไรก็ตามรัฐบาลของ พลเอกประยุทธ์ จนัทร์โอชา ก็ไดมี้การดาํเนินโครงการ บตัรเกษตรสุขใจ  ใน

ลกัษณะเดียวกบับตัรสินเช่ือเกษตรกร แต่ดอกเบ้ียลดลงเหลือ 4% ต่อปี  และวงเงินในบตัรอยูท่ี่ 30,000 บาท  

5.4 การปรับตัวของชาวนาเช่า 

จากการศึกษาพบว่า ชาวนาเช่าหลายรายได้พยายามปรับตวัเพื่อรักษาระบบการผลิตของตนเองให้

สามารถดาํเนินต่อไปได ้ในขณะเดียวกนัก็ยงัมีเง่ือนไข หรือขอ้จาํกดั ท่ียงัเป็นอุปสรรคของการปรับตวัอยูด่ว้ย  

  รูปแบบของการปรับตัวที่พบ มีดังนี้ รูปแบบที่ 1 การปรับตัวในด้านของเทคนิคการผลิต  ลกัษณะน้ี

พบวา่ ชาวนาเช่าบางรายมีการปลูกขา้วท่ีราคารับซ้ือในพื้นท่ีสูงกวา่พนัธ์ุขา้วทัว่ไป เช่น การปลูกขา้วหอมปทุม ท่ี

มีอายเุก็บเก่ียว 120 วนั แทนการปลูกขา้วนาปรังพนัธ์ุอ่ืน ๆ ท่ีมีอายสุั้นกวา่ และราคารับซ้ือถูกกวา่ แต่ก็มีขอ้จาํกดั

คือ ขา้วหอมปทุม ส่วนใหญ่ตอ้งนาํไปขายท่ีโรงสีรับซ้ือโดยตรง ไม่ใช่ลานรับซ้ือทัว่ไป ในช่วงท่ีตรงกบัฤดูขา้ว

นาปี ท่ีสุพรรณบุรี ชาวนาท่ีมีทั้งนาตนเองและนาเช่า ก็มีการปรับเปล่ียนไปปลูกพนัธ์ุขา้วนาปี ท่ีราคารับซ้ือสูง

ใกลเ้คียงกบัขา้วหอมมะลิ โดยปลูกในพื้นท่ีนาขนาดเล็กของตนเองขนาด 4.5 ไร่  พนัธ์ุขา้วท่ีปลูกมีช่ือเรียกกนัใน

พื้นท่ีวา่ “ขา้วขาวมะลิ”  ซ่ึงเป็นพนัธ์ุขา้วพื้นบา้นท่ีนิยมปลูกกนัในพื้นท่ีนาปี ของจงัหวดัสุพรรณบุรี  เป็นขา้วท่ีมี

ลกัษณะคลา้ยกบัขา้วหอมมะลิ แต่มีความหอมนอ้ยกว่า  ผลผลิตขา้วท่ีชาวนาเก็บเก่ียวได ้ประมาณ 3.1 ตนั  ซ่ึง

ชาวนารายน้ีแบ่งขายขา้วไปจาํนวน 2 ตนั ในราคาตนัละ 12,000 บาท  และเก็บไวส้ําหรับสีกินเองประมาณ 1 ตนั

ขา้วเปลือก อย่างไรก็ตามชาวนารายน้ีตอ้งบรรทุกขา้วเปลือกใส่รถไปท่ีลานท่ีรับซ้ือข้าวพนัธ์ุน้ี และอยู่ไกล

ออกไปประมาณ 13 กิโลเมตร เน่ืองจากลานรับซ้ือท่ีอยูใ่นพื้นท่ีไม่มีการรับซ้ือขา้วสายพนัธ์ุดงักล่าว \ 

การใชเ้ทคนิค สมุนไพร และสารชีวภาพเพื่อลดตน้ทุน การผลิต พบวา่ชาวนาเช่าบางรายมีประสบการณ์

ส่วนตวัจากการเป็นคนรับจา้งฉีดสารเคมีกาํจดัศตัรูพืชแลว้เกิดการแพย้า  และเห็นวา่ตน้ทุนการผลิตของตนเอง

นั้นสูงจากการทาํนาแบบใช้สารเคมีกาํจัดแมลง  เม่ือได้มีโอกาสไปอบรมด้านการใช้สมุนไพร ท่ีจัดโดย

หน่วยงานภาครัฐ จึงได้ตดัสินใจทาํนํ้ าหมกัชีวภาพและสมุนไพรกาํจดัแมลงใช้เองในแปลงนาของตน ซ่ึง

สามารถลดตน้ทุนการผลิตลงได ้และชาวนารายน้ียงัมีอาชีพเสริมคือ รับจา้งฉีดกาํจดัแมลงโดยใชส้ารชีวภาพท่ี

                                                           
88 จารุวรรณ บญุสมบตัิ โครงการบตัรสนิเช่ือเกษตรกร ช่วยเหลอืหรือสร้างหนีส้นิให้เกษตรกร  กรณีศกึษาอ าเภอภาชี จงัหวดั
พระนครศรีอยธุยา ท่ีมา 

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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ผลิตเอง จดัเป็นชุด ๆ ละ 300 บาท สามารถฉีดแปลงนาได้ 10 ไร่ พร้อมกบัให้คาํแนะนาํเทคนิคในการใช้

สมุนไพรกาํจดัแมลงศตัรูขา้ว   

  ชาวนาเช่ารายหน่ึง  ใช้เทคนิคหมกัฟางดว้ยนํ้ าหมกัจุลินทรีย ์และใช้สารสกดัจากสะเดา ในการกาํจดั

แมลง สามารถไดผ้ลผลิตขา้วท่ีประมาณ 70-80 ถงัต่อไร่  โดยไม่ใชส้ารเคมีกาํจดัแมลงศตัรูขา้วท่ีขายทัว่ไปใน

ทอ้งตลาด  

พบว่าในกรณีท่ีชาวนาเช่ามีทั้งนาตนเองและนาเช่า พื้นท่ีของตนเองจะมีการปลูกผสมผสาน เช่น ปลุก

ผกัสวนครัว ปลูกมะม่วง ขุดบ่อเล้ียงปลา ปลูกไมย้ืนตน้ เช่น ยางนา รอบคนันา   แต่พื้นท่ีนาเช่านั้นจะใช้ปลูก

ขา้วเป็นหลกั  

รูปแบบที่ 2 การแปรรูปข้าวขายโดยตรง   จากกระแสของการสนใจบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพ ก็

กลายเป็นโอกาสใหก้บัชาวนาเช่าบางราย ท่ีทาํนาเช่าหลายแปลง สามารถจะแบ่งพื้นท่ีนาเช่าบางส่วนมาปลูกขา้ว

พนัธ์ุท่ีเป็นท่ีนิยมในตลาดของขา้วเพื่อสุขภาพ เช่น ขา้ว กข 43  ขา้วไรซ์เบอร่ี  และสีแปรรูปขายดว้ยตนเอง มี

ช่องทางการจําหน่ายท่ีหลากหลาย  ชาวนารายหน่ึงในพื้นท่ีศึกษาท่ี บ้านหนองนํ้ าใหญ่ อ.ผ ักไห่ จ.

พระนครศรีอยธุยา ปลูกขา้ว กข. 43 และ ขา้วไรซ์เบอรร่ี บรรจุถุงจาํหน่าย ขา้ว กข.43 ราคา กิโลกรัมละ 35 บาท 

ขา้วไรซ์เบอร่ี กิโลกรัมละ 60 บาท   โดยมีหน่วยงานรัฐประสานงานพื้นท่ีจดัจาํหน่ายในห้างคา้ปลีกของจงัหวดั 

นอกจากน้ียงัสีแปรรูปจาํหน่ายใหก้บัเพื่อนบา้นในละแวกใกลเ้คียง  

ชาวนาเช่าอีกรายหน่ึง ปลูกขา้ว กข 43 แบบอินทรีย ์ในพื้นท่ีนาของตนเอง 2 ไร่ และสีแปรรูปจาํหน่าย

ทางตลาดออนไลน์ Lazada  ในราคากิโลกรัมละ 100 บาท เม่ือหักค่าขนส่งและค่าการจดัการของบริษทัผู ้

ใหบ้ริการตลาดแลว้ ชาวนาเจา้ของขา้วจะไดร้าคาท่ีประมาณ กิโลกรัมละ 60 บาท แต่ในส่วนของพื้นท่ีนาเช่านั้น

ก็ปลูกขา้วนาปรังพนัธ์ุทัว่ไปขาย   

แมว้่าการสีแปรรูปขายเองจะทาํให้ชาวนาสามารถขายขา้วในราคาท่ีสูงข้ึนได้ แต่ก็พบว่าตอ้งมีการ

จดัการท่ีดี ตั้งแต่การวางแผนการผลิต เช่น ขา้วไรซ์เบอร่ีเป็นขา้วท่ีมีเมล็ดสีเขม้ดาํ ฤดูท่ีเหมาะสมคือตอ้งปลูกให้

ออกรวงในช่วงปลายปี เก็บเก่ียวไม่เกินเดือนกุมภาพนัธ์ุ จะทาํให้ไดข้า้วท่ีมีเมล็ดสีเขม้สวย ขายไดร้าคาดี หาก

ปลูกใหอ้อกรวงในช่วงฤดูร้อน เมล็ดจะมีสีซีดลง ไม่เป็นท่ีนิยมของผูบ้ริโภค  หลงัการเก็บเก่ียวขา้วตอ้งตากให้มี

คุณภาพ เพื่อลดการเจือปนของกรวดหิน นอกจากน้ียงัตอ้งมีโรงเรือนสําหรับเก็บขา้ว เพื่อป้องกนัความช้ืน รวม

ไปถึงการมีบรรจุภณัฑ์ท่ีหลากหลาย เช่น บรรจุถุงธรรมดา และถุงสุญญากาศ  ดงัน้ีเป็นตน้ ซ่ึงหากชาวนา

ดาํเนินการเองเป็นรายเด่ียว ๆ พบวา่ มีตน้ทุนของการจดัการในส่ิงเหล่าน้ีเพิ่มมากข้ึน  
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ในดา้นของรายได ้พบวา่ เน่ืองจากขนาดของการผลิตเป็นรายเล็ก ๆ เป็นการทยอยขายเร่ือย ๆ รายไดท่ี้

ชาวนาไดรั้บจึงไม่ใช่เงินกอ้นใหญ่ ในคราวเดียวเหมือนกบัการขายขา้วเปลือก ซ่ึงทาํให้ชาวนาท่ีสีแปรรูปขา้ว

ขายเองตอ้งมีเงินทุนสาํรองไวส้าํหรับการทาํนาและใชจ่้ายประจาํวนัดว้ยอีกส่วนหน่ึง  

นอกจากการสีขา้วแปรรูปขายเองแลว้ ชาวนาบางรายมีการปลูกขา้วเพื่อขายเป็นพนัธ์ุขา้วปลูก ซ่ึงจะได้

ราคาดีกวา่ขา้วท่ีขายทัว่ไป แต่ก็ไม่ไดท้าํในปริมาณมาก ปลูกเพียงแค่ 3 ไร่ เท่านั้น เน่ืองจากยงัมีตลาดท่ีจาํกดั  

รูปแบบที ่3 การดึงทรัพยากรจากภาครัฐมาสนับสนุนการผลิตของตนเอง  พบวา่ในชาวนาบางรายท่ีเร่ิม

ปรับตัวทั้ งในด้านเทคนิคการผลิต และการสีแปรรูปข้าวสารขายเอง ได้พยายามท่ีจะเข้าถึงโครงการของ

หน่วยงานรัฐท่ีมีกิจกรรมเก่ียวขอ้งกบัการสนบัสนุนการผลิต เช่น ชาวนาท่ีมีการผลิตนํ้ าหมกัชีวภาพกาํจดัแมลง 

ไดง้บสาํหรับสร้างโรงเรือนขนาดเล็ก ถงัหมกันํ้ าหมกั แต่โครงสร้างของโรงเรือนไม่แข็งแรงนกั โดยตอ้งใชเ้สา

ไม ้แทนการใชเ้สาปูน เพราะโครงการไม่สามารถสนบัสนุนเสาปูนได ้ กลุ่มยงัไดง้บประมาณสําหรับซ้ือเคร่ืองสี

ขา้วสาํหรับใชภ้ายในกลุ่มอีกดว้ย เป็นเคร่ืองสีขา้วท่ีมีประสิทธิภาพค่อนขา้งดี สีขา้วไดคุ้ณภาพ ทางกลุ่มพอใจ 

นอกจากน้ีหน่วยงานรัฐบางหน่วยงานยงัสนับสนุนพื้นท่ีขายให้กบักลุ่มอีกด้วย แต่เป็นพื้นท่ีไม่ถาวร 

ข้ึนอยูก่บัการดาํเนินงานแต่ละหน่วยงาน เช่น ชาวนารายหน่ึงไดพ้ื้นท่ีโครงการขายในห้างคา้ปลีกของจงัหวดั แต่

เม่ือหมดระยะเวลาโครงการ ตอ้งเปล่ียนไปขายพื้นท่ีแห่งใหม่ ไม่ใช่พื้นท่ีเดิม ซ่ึงการขาดความต่อเน่ืองในการ

ขายทาํใหโ้อกาสท่ีลูกคา้รายเดิมจะเขา้ถึงสินคา้ก็ลดนอ้ยลงไปดว้ย  

ทางกลุ่มยงัได้รับการสนับสนุนถุงสําหรับบรรจุขา้วสารขนาด 5 กิโลกรัมจากหน่วยงานของรัฐ แต่

ชาวนารายน้ียงัไม่ไดต้ดัสินใจใชถุ้งท่ีทางหน่วยงานสนบัสนุนให้ เน่ืองจาก เป็นถุงท่ีพิมพม์าแบบสําเร็จรูปและ

ฉลากบนถุงไม่ใช่ยี่ห้อและขอ้มูลขา้วของกลุ่ม ทาํให้กลุ่มยงัใช้ถุงบรรจุแบบธรรมดาท่ีสามารถหาซ้ือไดท้ัว่ไป

และพิมพส์ต๊ิกเกอร์ยีห่อ้พร้อมเบอร์ติดต่อของตนเองติดไวบ้นถุงเช่นเดิม 

รูปแบบที่ 4 การท านาอินทรีย์ ของคนท านาเช่า เน่ืองจากกระแสของการผลิตสินคา้อินทรียก์าํลงัเป็น

กระแสสําคญั และไดถู้กเสนอให้เป็นทางเลือกของการผลิตเพื่อความย ัง่ยืนสําหรับเกษตรกร การศึกษาพบว่า

ชาวนาท่ีทาํนาโดยใชเ้ทคนิคเกษตรอินทรีย ์ มีลกัษณะท่ีพบคือ ทาํในแปลงขนาดไม่ใหญ่มาก ตั้งแต่ 2-4 ไร่  ใช้

การควบคุมวชัพืชโดยการทาํนาดาํ หรือการหว่านแลว้คุมวชัพืชดว้ยการรักษาระดบันํ้ า  การใชปุ๋้ยชีวภาพ และ

กาํจดัศตัรูพืชดว้ยนํ้าหมกัสมุนไพร การปลูกขา้วในระบบน้ี ไดผ้ลผลิตขา้วประมาณ 50-70 ถงัต่อไร่ตน้ทุนการทาํ

นาประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เนน้การปลูกขา้วท่ีขายไดร้าคาดี เช่น ขา้วกข 43 ขา้วไรซ์เบอร่ี ขา้วหอมปทุม และ

ขา้วมะลิแดง ซ่ึงเป็นขา้วท่ีอยูใ่นความสนใจของกลุ่มคนรักสุขภาพ   
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ลกัษณะของการทาํตลาดจะแตกต่างกนัไปในแต่ละราย  แต่พบว่า ช่องทางการตลาดออนไลน์เป็น

ช่องทางสําคญั  ชาวนาเช่ารายหน่ึง ทาํงานในองคก์รพฒันาเอกชนดา้นการทาํเกษตรย ัง่ยืน  ทาํนาเช่า ปลูกขา้ว

อินทรีย์ 3ไร่ การขายข้าวจะใช้วิธีเปิดรับสั่งจองล่วงหน้าจากเครือข่ายลูกค้าในกลุ่มท่ีสนใจเกษตรอินทรีย ์

หลงัจากเก่ียวและสีแปรรูปก็จดัส่งให้ลูกคา้ท่ีสั่งจองไว ้อย่างไรก็ตามชาวนารายน้ีบอกว่าเน่ืองจากตลาดยงัมี

ขนาดเล็ก จึงไม่สามารถเพิ่มพื้นท่ีการผลิตได ้ถา้จะปลูกเพิ่มข้ึนก็ตอ้งหาตลาดท่ีใหญ่มากข้ึน “การขายไปไดเ้ร่ือย 

ๆ มีตลาดแลว้ จะทาํเยอะก็ได ้แต่ตอ้งทาํตลาดใหม่”89 

  ปัญหาหน่ึงท่ีชาวนารายน้ีพบคือ เน่ืองจากการขายขา้วอินทรียเ์ป็นการขายปลีก ทยอยขาย ทาํให้ไม่ได้

เงินเป็นกอ้นในคราวเดียว ซ่ึงชาวนารายน้ีตอ้งการท่ีจะขายในปริมาณมากคราวเดียวมากกวา่การขายปลีก เพราะ

ทาํใหไ้ดเ้งินกอ้น  

ส่ิงสําคญัท่ีน่าสนใจอีกประการหน่ึงสําหรับการทาํนาอินทรียคื์อ พบวา่ความรับรู้ของชาวนาหลายราย

เก่ียวกบัการทาํเกษตรอินทรียคื์อ การทาํแลว้ไดผ้ลผลิตนอ้ย  การทาํแลว้ไม่คุม้ค่าเช่า การไม่เช่ือมัน่ในเทคนิคการ

ใชส้มุนไพรกาํจดัแมลง  และการไม่มีตลาดจาํหน่าย  

“เกษตรอินทรียท์าํไม่ไดห้รอก ทาํไปไดผ้ลิตนอ้ย ขายทัว่ไปยิ่งขาดทุน เพราะราคาถูก จะให้ทาํ ตอ้งรับ

ซ้ือ”  และ “ถา้มีเพล้ียกระโดดจะฉีดยาอะไร กลวัเพล้ียกะโดดกบัเพล้ียไฟ”90  

ซ่ึงน่าสนใจว่าความรับรู้เหล่าน้ี เป็นส่ิงท่ีทา้ทาย สําหรับการส่งเสริมการทาํเกษตรอินทรียใ์ห้ขยายตวั

มากยิ่งข้ึน และเป็นข้อมูลสําคญัท่ีควรให้ความสนใจในการนําไปสู่การพฒันานโยบายเพื่อสนับสนุนการ

ปรับเปล่ียนของเกษตรกรไปสู่ระบบการทาํเกษตรอินทรียต่์อไปในอนาคต 

5.5 สรุป 

 จะเห็นไดว้า่ ชาวนาท่ีทาํนาเช่าประสบปัญหาหลายประการในการอยู่รอดท่ามกลางราคาผลผลิตท่ีผนั

ผวนและตกตํ่าอย่างต่อเน่ือง ปัญหาการขาดความรู้ในเร่ืองกฎหมายและการเขา้ถึงนโยบายของรัฐบาลเป็น

อุปสรรคสําคญัท่ีทาํให้ชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่สามารถยกระดบัการเพาะปลูกของตนเองให้พน้จากวงจรของการ

ผลิตแบบตลาดท่ีเนน้การเพาะปลูกปริมาณมากแต่ผลตอบแทนตํ่าได ้ผูว้ิจยัไดช้ี้ให้เห็นวา่ มีระดบัความแตกต่าง

อยา่งมีนยัสาํคญัระหวา่งชาวนาท่ีรู้กฎหมายและไม่รู้กฎหมาย โดยชาวนาท่ีรู้กฎหมายมีแนวโมจะเขา้ถึงโครงการ

                                                           
89 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา (2) อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  12 ตลุาคม 2561 

90 สมัภาษณ์ชาวนาผู้ เช่านา(2)  อ.เมือง  จงัหวดัสพุรรณบรีุ วนัท่ี  23 ตลุาคม 2561 
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ช่วยเหลือของภาครัฐไดม้ากกวา่ชาวนาท่ีไม่รู้กฎหมาย กล่าวอีกนยัหน่ึง ความไม่รู้กฎหมายสร้างความเหล่ือมลํ้า

ในการเชา้ถึงทรัพยากรหรือโครงการช่วยเหลือของรัฐบาล 

 โครงการช่วยเหลือชาวนาของรัฐบาลหลายโครงการมีปัญหาโดยเฉพาะปัญหาการกาํหนดโครงการท่ีไม่

สอดคล้องกบัสภาพพื้นท่ีและความตอ้งการของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีท่ีมีความแตกต่างกนั ดังนั้น ชาวนาจึง

พยายามปรับตวัในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การตั้งกลุ่มเพื่อดึงทรัพยากรจากภาครัฐ การเร่ิมทาํเกษตรอินทรียเ์พื่อรักษา

สุขภาพและเพิ่มราคาผลผลิต การแปรรูปข้าวเปลือกเองโดยไม่ผ่านโรงสีหรือพ่อค้าคนกลาง ดังนั้ นการ

สนบัสนุนจากภาครัฐท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีจะมีความสําคญัมาก

ต่อการปรับตวัของชาวนา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



156 
 

 
 

บทที ่6 

บทสรุปและข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

6.1 บทน า 
 งานวิจยัช้ินมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาพการทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง รวมทั้งปัญหา

และอุปสรรคของชาวนาท่ีทาํนาเช่า และรูปแบบการปรับตวัของชาวนาท่ีทาํนาเช่าในพื้นท่ีภาคกลาง โดย

ขอบเขตการศึกษาของงานวิจัยช้ินน้ีจะเป็นการศึกษากลุ่มชาวนาท่ีทาํนาเช่าเป็นหลักในพื้นท่ีภาคกลาง 

กรณีศึกษาของงานวิจยัช้ินน้ีจึงเป็น 3 จงัหวดัในภาคกลาง ไดแ้ก่ จงัหวดัชยันาท จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา และ

จงัหวดัสุพรรณบุรี โดยมีกลุ่มตวัอย่างท่ีผูว้ิจยัได้เก็บข้อมูลจากพื้นท่ีจาํนวน 48 ราย โดยวิธีการสัมภาษณ์

รายบุคคล สนทนากลุ่ม และการเก็บขอ้มูลด้วยแบบสํารวจขอ้มูลพื้นฐาน ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล ผูว้ิจยัใช้

เทคนิคทางสถิติพรรณนาเบ้ืองตน้ซ่ึงไดแ้ก่ สถิติพรรณนา การวดัตดัขวาง และการทาํ T-Test ส่วนการวิเคราะห์

เชิงคุณภาพเนน้การวเิคราะห์บทสัมภาษณ์ดว้ยคาํสาํคญั ระยะเวลาการดาํเนินงานวจิยัตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2561 

ถึง เดือน มีนาคม 2562  

 งานวจิยัพบวา่ ชาวนาท่ีทาํนาเช่าทาํนาเช่ามานานหลายสิบปีโดยการเพาะปลูกเชิงพาณิชยใ์นปริมาณมาก

เพื่อหวงัวา่จะขายไดเ้พิ่มข้ึน อยา่งไรก็ตาม ชาวนาท่ีทาํนาเช่ายงัตกอยูใ่นกบัดกัของหน้ีสินเน่ืองจากมีค่าใชจ่้ายใน

การเพาะปลูกท่ีสูง แต่ราคาผลผลิตตกตํ่ามาตลอด ชาวนาท่ีทาํนาเช่าส่วนใหญ่ไม่รู้ว่ามีพระราชบญัญติัการเช่า

ท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2559 ทาํให้ชาวนาไม่ทราบว่าระยะเวลาการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรมมีก่ีปีและ

สามารถลดค่าเช่าไดห้ากชาวนาผูเ้ช่านาประสบภยัพิบติั นอกจากน้ี ชาวนาท่ีเช่านาบางส่วนไม่รู้ว่ามีโครงการ

ช่วยเหลือชาวนาของรัฐจาํนวนมาก จึงทาํให้ไม่สามารถเขา้ร่วมโครงการได ้เกิดความเหล่ือมลํ้ าในโอกาสการ

เขา้ถึงโครงการของรัฐระหวา่งชาวนา ความเหล่ือมลํ้าระหวา่งชาวนาและเจา้ของท่ีนา  

 ปัญหาหน้ีสินเป็นปัญหาสําคัญของชาวนาท่ีทาํนาเช่า จากการสัมภาษณ์ พบว่าชาวนาบางส่วนไม่

สามารถชดใชเ้งินตน้ของหน้ีได ้หน้ีสินของชาวนามาจากหน้ีสินในการลงทุนเพาะปลูกซ่ึงไม่มากนกั แต่หน้ีสิน

ท่ีอยูน่อกภาคเกษตรจะเป็นปัญหาของชาวนาท่ีทาํนาเช่า หน้ีนอกภาคเกษตรไดแ้ก่ หน้ีผอ่นรถยนต ์ทาํให้ชาวนา

ท่ีทาํนาเช่าตอ้งปรับตวัเพื่อความอยู่รอด รูปแบบการปรับตวัมีหลายอย่าง เช่น การรวมกลุ่มเพื่อดึงทรัพยากรมา

จากรัฐผา่นโครงการของรัฐ การทาํเกษตรอินทรียเ์พื่อเพิ่มมูลค่าของผลผลิต 
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6.2 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   
จากการวเิคราะห์ขอ้มูลท่ีไดจ้ากภาคสนาม ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะท่ีหน่วยงานภาครัฐท่ีเก่ียวขอ้งควรจะเขา้

ไปสนบัสนุนและส่งเสริมเพื่อสอดคลอ้งกบัปัญหาของชาวนาท่ีทาํนาเช่าและสามารถแกไ้ขปัญหาของตนเองได้

อยา่งย ัง่ยนืโดยไม่ตอ้งรอรับความช่วยเหลือจากภาครัฐอยา่งเดียว  

ประการที่ 1 รัฐตอ้งแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีตกตํ่า ราคาขา้วตกตํ่าทาํให้ชาวนาขายขา้วได้

ราคานอ้ยลงซ่ึงจะกระทบต่อเศรษฐกิจในครัวเรือนและนาํไปสู่ปัญหาหน้ีสินได ้รัฐบาลตอ้งมีแผนระยะสั้นและ

ระยะยาวในการแกไ้ขปัญหาราคาขา้วเปลือกตกตํ่า ระยะสั้นจาํเป็นตอ้งมีการพยุงราคาขา้วเปลือกให้ชาวนามีเงิน

สดเพียงพอในการชาํระหน้ีส้ิน รัฐควรประกาศราคาขา้วเปลือกในพื้นท่ีให้ชดัเจนในช่วงตน้ฤดูกาลเพาะปลูก ทาํ

ทะเบียนเกษตรกรใหช้ดัเจน  

รัฐควรช่วยเหลือเร่ืองกระบวนการขายขา้วเปลือกท่ีกระทบราคาขา้วให้มีความเป็นธรรม รัฐไม่ควร

แทรกแซงตลาดการค้าข้าวจนทาํลายธุรกิจของเอกชน แต่รัฐก็ควรดูแลให้กระบวนการค้าข้าวโดยเฉพาะ

กระบวนการคา้ขา้วเปลือกมีความเป็นธรรม การบงัคบัใช้กฎหมายเพื่อไม่ให้ผูรั้บซ้ือเอกชนในพื้นท่ีเอาเปรียบ

และกดราคาขายขา้วเปลือกท่ีชาวนานาํมาขาย หากกาํหนดช่วงราคาไวเ้ท่าไหร่ ก็ตอ้งไม่ให้ตํ่ากว่าช่วงราคาท่ี

กาํหนดไว ้ท่ีสําคญัท่ีสุด ชาวนาควรมีส่วนร่วมในกระบวนการขายขา้วเปลือกและการกาํหนดราคาขา้วในพื้นท่ี 

กล่าวคือ ควรมีตวัแทนจากชาวนาในพื้นท่ีมีส่วนร่วมกบักระบวนการขายขา้วเปลือกและการกาํหนดช่วงราคา

ขา้วเปลือกเพื่อการตรวจสอบใหก้ระบวนการขายขา้วเปลือกโปร่งใสมากข้ึน  

ควรมี “คณะกรรมการตรวจสอบการขายข้าวเปลือก” โดยมีผูน้ําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็น

ประธาน แต่ตอ้งมีชาวนาเป็นสมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบเพราะชาวนาไดรั้บผลกระทบจากการตีราคาของ

ธุรกิจการแปรรูป เช่น โรงสี รถเก่ียวขา้ว ดงันั้นจาํเป็นตอ้งมีคณะกรรมการท่ีมาจากชาวนาเขา้ร่วมดว้ยเพื่อเป็น

การถ่วงดุลอาํนาจในการตีราคาขา้วเปลือกไม่ใหอ้ยูก่บัธุรกิจมากจนเกินไป 

ในระยะยาว รัฐบาลควรสนับสนุนให้ชาวนามีทางเลือกในการขายขา้วเปลือก ในปัจจุบนั ชาวนามี

ทางเลือกนอ้ยในการขายขา้วเปลือก กล่าวคือ หากไม่ขายกบัโรงสี ก็ขายกบัลานตากขา้วหรือรถเก่ียวท่ีชาวนาจา้ง

มา ชาวนาจาํเป็นตอ้งขายเลยเพราะไม่มีท่ีเก็บหรือไม่มีทางเลือกในการแปรรูปขา้วเปลือก ดงันั้นนโยบายของ

รัฐบาลควรสนบัสนุน “การลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน” เช่น ลานตากขา้ว ยุง้ฉาง เพื่อเก็บรักษาขา้วเปลือก จะทาํ

ใหช้าวนามีทางเลือกมากข้ึนในการขายขา้ว 



158 
 

 
 

ประการที่ 2 ควรส่งเสริมการเกษตรผสมผสานในพื้นที่ชลประทานโดยค านึงถึงพื้นที่แต่ละพื้นที่ ควร

ส่งเสริมการเกษตรตามความเหมาะสมของพืน้ทีน้ั่น ๆ  รัฐบาลไม่ควรกาํหนดนโยบายท่ีบงัคบัให้ชาวนาปลูกพืช

เฉพาะอย่างท่ีรัฐบาลกาํหนด จึงจะไดรั้บการสนบัสนุน การสนบัสนุนให้ปลูกพืชอยา่งอ่ืนหรือทาํอย่างอ่ืนตอ้ง

พิจารณาถึง  

 สภาพพื้นท่ีนั้น  
 ความสามารถและความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี  
 ช่องทางในการขายในพื้นท่ี 

พื้นท่ีไหนเหมาะกบัการปศุสัตวก์็ส่งเสริม อย่ากาํหนดนโยบายหรือโครงการแบบเหมาเข่ง จากการ

สัมภาษณ์และเก็บขอ้มูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจในนโยบายของรัฐบาล แมว้า่รัฐบาลมีโรงการมากมาย 

แต่ชาวนาเขา้ร่วมกบัโครงการของรัฐบาลนอ้ยหรืออาจจะไม่รู้จกัโครงการนั้นเพราะวา่ชาวนาไม่เห็นวา่โครงการ

เหล่านั้นตอบความตอ้งการของพวกเขา ซํ้ าร้ายไปกวา่นั้น การเขา้ร่วมโครงการอาจทาํให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มข้ึน ไม่

คุม้กบัผลตอบแทนท่ีไดรั้บ 

ตวัอยา่งจากการพูดคุยกบัชาวนาในจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา ชาวนาเลือกปลูกยางนาซ่ึงมีราคาดีและมี

ตลาดรองรับ หน่วยงานภาครัฐก็ควรสนบัสนุนให้ชาวนาทาํต่อไปและเช่ือมโยงชาวนากบัตลาดอ่ืน ๆ ท่ีมีความ

ตอ้งการยางนา ไม่ตอ้งบงัคบัให้ชาวนาปลูกพืชเศรษฐกิจ (เช่น ขา้วโพดหรือออ้ย) ท่ีไม่เหมาะสมกบัพื้นท่ีหรือ

ชาวนาไม่ถนดัในการเพาะปลูก  

 ประการที ่3 ควรส่งเสริมให้ครบวงจรการผลิตและการตลาด หากส่งเสริมการปรับเปล่ียนการเพาะปลูก

ตอ้งส่งเสริมดา้นการตลาดดว้ย ปัจจุบนั โครงการการส่งเสริมการเกษตรหรือการเพาะปลูกเน้นแต่การส่งเสริม

ด้านการผลิต แต่ไม่ได้ให้ความส าคัญด้านการตลาด  จากการสอบถามชาวนา พบว่าชาวนาไม่อยากเขา้ร่วม

โครงการปรับเปล่ียนการเพาะปลูกจากขา้วเป็นพืชอย่างอ่ืนเพราะกงัวลเร่ืองตลาดและการขายเพราะไม่รู้ว่าจะ

ขายใหใ้ครและท่ีไหน  

รัฐอาจจะมีการจดัพื้นท่ีขายผลผลิตให้กบัเกษตรกรหรือขอความร่วมมือกบัเอกชนในการจดัพื้นท่ีใน

ห้างสรรพสินคา้ซ่ึงเป็นนโยบายท่ีดีในการเช่ือมโยงชาวนากบัตลาด แต่เป็นนโยบายท่ีเป็นเชิงรับเป็นอยา่งมาก 

(Passive Policy) เพราะเม่ือเทศกาลการจดัพื้นท่ีหมดไป ชาวนาหรือเกษตรกรก็ขาดการเช่ือมโยงกบัตลาดและ

ผูบ้ริโภค  

ดงันั้นรัฐตอ้งมีโครงการและมาตรการเช่ือมโยงชาวนากบัตลาดในเชิงรุก (Active Policy) ให้มากข้ึน

และต่อเน่ือง เช่น การส่งเสริมให้ชาวนาเพาะปลูกขา้วอินทรียใ์นรูปแบบต่าง ๆ ท่ีตรงความตอ้งการของตลาด 
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การช่วยเหลือชาวนาหรือเกษตรกรพฒันาการแปรรูปผลิตภณัฑ์ท่ีตรงกับความต้องการของตลาด หรือการ

สนบัสนุนใหช้าวนาหรือเกษตรกรเขา้ถึงตลาดสินคา้ออนไลน์ใหไ้ดเ้พราะตลาดออนไลน์กาํลงัเติมโตมากข้ึน 

 ประการที่ 4 รัฐควรให้ชาวนาได้มีส่วนร่วมในการน านโยบายมาปฏิบัติในพื้นที่ ในปัจจุบนั ชาวนาไม่มี

ส่วนร่วมในกระบวนการนาํนโยบายไปปฏิบติัและประเมินผลการดาํเนินโครงการเลย ทั้งท่ีโรงการเหล่าน้ีมี

ผลกระทบต่อชาวนา เช่น  

 

 การลงทะเบียนเกษตรกรควรจะมีชาวนาเขา้ไปร่วมในกระบวนการลงทะเบียนเกษตรกร 
 การประชาคมท่ีใหผู้น้าํชุมชนหรือองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดาํเนินการแต่ไม่มีชาวนา 
 การส่งเสริมพืชหลังนาหรือการปรับเปล่ียนพืชเพาะปลูกท่ีไม่มีชาวนาอยู่ในกระบวนการ

กาํหนดนโยบาย ทาํใหไ้ม่ตอบความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี และ 
 การบริหารจดัการนํ้าท่ีมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี 

จากการพูดคุยกบัชาวนาผูเ้ช่านา จะเห็นไดว้า่ หลายโครงการหรือการตดัสินใจของหน่วยงานภาครัฐไม่

ตรงกบัความตอ้งการของชาวนา ทาํให้การนาํโครงการไปปฏิบติัไม่ประสบความสําเร็จ นอกจากน้ี ทาํให้เกิด

ความเหล่ือมลํ้าในการเขา้ถึงโครงการช่วยเหลืออีกดว้ย การเปิดโอกาสใหช้าวนาไดมี้ส่วนร่วมในกระบวนการนาํ

นโยบายไปปฏิบติัในพื้นท่ีจะช่วยให้โครงการของรัฐตอบโจทยค์วามตอ้งการของชาวนาและสามารถแก้ไข

ปัญหาไดมี้ประสิทธิภาพ (ประหยดังบประมาณและกาํลงัเจา้หน้าท่ีของรัฐ) และประสิทธิผล (แกไ้ขปัญหาได้

ตรงจุด)  

 ประการที่ 5 รัฐควรเข้ามาช่วยเหลือการปรับตัวของชาวนาผู้เช่านาอย่างจริงจัง เช่น หากตอ้งการให้

ชาวนาผูเ้ช่านา (และชาวนากลุ่มอ่ืน ๆ) ปรับเปล่ียนการเพาะปลูก ตอ้งช่วยเหลือเร่ืองตน้ทุนการปรับเปล่ียนการ

เพาะปลูก เช่น ตน้ทุนการปรับเปล่ียนพื้นท่ีดว้ย เพราะพืชแต่ละประเภทตอ้งการลกัษระพื้นท่ีเพาะปลูกท่ีแตกต่าง

กนัออกไป พื้นท่ีนากบัพื้นท่ีพืชไร่เศรษฐกิจอ่ืน ๆ มีความแตกต่างกนั 

 ประการที่ 6 รัฐควรสนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์ที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสมกับพื้นที่น้ัน ๆ  เช่น  

จากการพูดคุยกบัชาวนาท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยุธยา หากมีชาวนาในพื้นท่ีท่ีทาํเกษตรอินทรียอ์ย่างจริงจงัจน

สามารถพฒันาเทคโนโลยีของตนเองและเป็นแบบอย่างให้กบัชาวนาคนอ่ืน ๆ  ก็ควรยกระดบัให้เป็นเกษตรกร

ตวัอยา่ง ให้เขาเป็นแกนนาํในการตั้งกลุ่มเกษตรอินทรียแ์ละสนบัสนุนเร่ืองปัจจยัเงินทุนและเทคโนโลยี ทาํให้

ชาวนารายนั้นสามารถพฒันาเทคโนโลยีการทาํเกษตรอินทรียไ์ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ รัฐควรเช่ือมโยงเกษตรกร

เหล่าน้ีกบัสถาบนัการศึกษาหรือสถาบนัวิจยัของรัฐเพื่อเกษตรกรเหล่าน้ีเขา้ถึงเทคโนโลยีในการพฒันาเกษตร
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อินทรียอ์ยา่งเต็มรูปแบบในอนาคต รวมทั้งยงัดูแลเร่ืองสิทธิประโยชน์จากการพฒันาเทคโนโลยีเกษตรอินทรีย ์

เช่น การให้ลิขสิทธ์ิ อนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัรในการพฒันาผลิตภณัฑ์ชีวภาพของตนเอง ซ่ึงสร้างแรงจูงใจใน

การต่อยอดความรู้ของเกษตรกรและทาํใหเ้ทคโนโลยสีามารถกระจายออกไปได ้

 การสนบัสนุนการทาํปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชอินทรียจ์ะช่วยชาวนาท่ีทาํนาเช่าไม่ให้เส่ียงโดนหลอกให้

ซ้ือปุ๋ยเคมีและยาปราบศตัรูพืชท่ีไม่มีคุณภาพ จากการสัมภาษณ์ชาวนาบางราย พบวา่ชาวนามกัถูกหลอกให้ซ้ือ

ปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชท่ีไม่มีคุณภาพซ่ึงมาพบภายหลงั ทาํให้เสียเงินเป็นจาํนวนมหาศาล ดงันั้นการสนบัสนุน

การทาํปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชชีวภาพท่ีพฒันาโดยชาวนาในพื้นท่ีจะช่วยลดการพึ่งพาปุ๋ยและยาปราบศตัรูพืชเคมี

ท่ีมีราคาแพงลงไปได ้และยงัช่วยลดการเอาเปรียบชาวนาจากคนภายนอกอีกดว้ย 

6.3 การศึกษาในอนาคต 
 ประเด็นการพฒันาอยา่งย ัง่ยืนของกลุ่มท่ีเปราะบาง เช่น ชาวนาท่ีทาํนาเช่า จะกลายเป็นประเด็นสําคญั

ในการทาํวิจยัเน่ืองจากทิศทางการพฒันาชนบทในอนาคตจะมุ่งตอบคาํถามว่า “จะทาํอย่างไรให้ชาวนาพึ่งพา

ตนเองไดใ้นระยะยาว?” โดยรัฐเป็นผูส้นบัสนุนแต่ไม่ใช่ผูอุ้ดหนุน ดงันั้นโจทยข์องการวิจยัในอนาคตจะเป็นการ

วิเคราะห์และหาแนวทางในการพฒันาเกษตรกรให้สามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยืน แต่ตอ้งเป็นความย ัง่ยืน

บนฐานคิดท่ีวา่ชาวนาตอ้งมีส่วนร่วมในกระบวนการการพฒันาตามหลกัการของประชาธิปไตยแบบมีส่วนร่วม 

(Participatory Democracy) ท่ีเปิดโอกาสให้ชาวนามีส่วนร่วมในการกาํหนดนโยบาย การดาํเนินนโยบาย และ

การนาํนโยบายไปปฏิบติัในพื้นท่ีโดยมีชาวนาช่วยกาํกบัและให้ความคิดเห็นในการปรับปรุงการนาํนโยบายไป

ปฏิบติั 

 การลดความเหล่ือมลํ้ าในการเข้าถึงกฎหมายและโครงการของรัฐบาลเป็นประเด็นสําคญัในการตั้ง

คาํถามงานวจิยัในอนาคต ระดบัการเขา้ถึงกฎหมาย เช่น พระราชบญัญติัการเช่าท่ีดินเพื่อเกษตรกรรม ยงัมีความ

แตกต่างกนัมาก ดงันั้นจะทาํอย่างไรท่ีจะลดระดบัความแตกต่างทางกฎหมายซ่ึงเป็นเหตุสําคญัท่ีนาํไปสู่ความ

เหล่ือมลํ้าในดา้นอ่ืน ๆ และทาํอยา่งไรใหช้าวนาสามารถเขา้ถึงกฎหมายดว้ยตวัของชาวนาเอง 

การขยายพื้นท่ีการศึกษาไปยงัภูมิภาคอ่ืน ๆ เช่น ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ จะทาํให้เห็นภาพชาวนาท่ีทาํ

นาเช่ามากข้ึน ลกัษณะการเช่านาและการปรับตวัของชาวนาในแต่ละพื้นท่ีมีความแตกต่างกนัไป การดาํเนิน

โครงการช่วยเหลือตอ้งคาํนึงถึงความตอ้งการเฉพาะในแต่ละพื้นท่ี การวิจยัจะช่วยภาครัฐและผูท่ี้มีส่วนเก่ียวขอ้ง

ในการกาํหนดโครงการช่วยเหลือในแง่มุมของขอ้มูลความตอ้งการของชาวนาในพื้นท่ี หากมีงานวิจยัในหลาย

พื้นท่ีมาก ๆ เขา้ ก็สามารถพฒันาเป็นฐานขอ้มูลขนาดใหญ่ของชาวนาและสามารถกาํหนดนโยบายท่ีอยูบ่นฐาน

ของขอ้มูลท่ีเกิดข้ึนจริง  
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การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



166 
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การรวมกลุ่ม: (     ) ไม่รวมกลุ่ม (     ) กลุ่มอาชีพ (     ) กลุ่มสหกรณ์ (     ) กลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

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

ระยะเวลาท่ีเป็นหน้ี………ปี 

ลูกหน้ีนอกระบบ: (     ) ไม่เป็น (     ) เป็น        

ระยะเวลาท่ีเป็นหน้ี …………………………ปี 

ประเภทของหน้ี:  (    ) การใชจ่้ายในครัวเรือน   (    ) การศึกษา   (    ) ทาํการเกษตร (      ) 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 สภาพการท านา  

ทาํนามานานก่ีปี........................................................ปี 

พื้นท่ีนา: (     ) เป็นพื้นท่ีลุ่มรับนํ้า (      ) อยูใ่นเขตท่ีมีคลองส่งนํ้า (     ) อยูใ่นเขตท่ีมีคลองทิ้งนํ้า      

เคร่ืองมือทาํนา:   (ระบุจาํนวน) 

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

รถแทรกเตอร์……………คนั        

เคร่ืองสูบนํ้า ……………………………………. ท่อสูบนํ้า……………………   

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

เทือก……………….…  

เคร่ืองหวา่นขา้ว   …………………………………….  

เคร่ืองหวา่นปุ๋ย …………………………………..…. 

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

รถเก่ียวขา้ว …………………………. 

รถอีแต๋น …………………………………….  

รถหกลอ้ ……………………………………………………... 

แรงงานท่ีทาํนาในครัวเรือน ……………………………………คน 

การใชแ้รงงาน: (     ) ทาํเองทั้งหมด (     ) ทาํเองและจา้งบางส่วน (     ) จา้งทั้งหมด      

ระบุ  จา้งทาํอะไรบา้ง…………………………………………………........................................................ 

รับจา้งทาํนาคนอ่ืนดว้ยหรือไม่: (   ) ไม่ (     ) ย ํ่านา/ทาํเทือก (     ) หวา่นขา้ว/ หวา่นปุ๋ย/ฉีดยา   

(     ) เก่ียวขา้ว/ขนขา้ว 

ตน้ทุนการทาํนา………………………………บาท/ไร่    

ผลผลิตขา้วต่อไร่…………………………กิโลกรัม 

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

ทาํนาก่ีรอบใน 1 ปี ………………………………………รอบพนัธ์ุขา้วท่ีปลูก ………………………….... 
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ส่วนที ่3 สภาพการเช่านา 

เช่าทาํนามานานก่ีปี…………………………………………….ปี 

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

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

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

การทาํสัญญาเช่า (     )  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 

อยากจะเลิกทาํนาเช่าหรือไม่:  (     ) ไม่เลิก (     ) ไม่แน่ใจ   (     ) อยากเลิก       

เหตุผล ระบุ……………………… ……………………………………… 

คิดวา่ถา้ทาํนาเช่า จะทาํนาอินทรียไ์ดห้รือไม่: (     ) ไม่ได ้   (     ) ได ้    

ระบุ เหตุผล……………………………………………………………………………… 
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ส่วนที ่4:  ความช่วยเหลือจากโครงการของหน่วยงานภาครัฐ 
 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน ทราบว่ามี
โครงการ
และเข้า
ร่วม 

ทราบว่ามี
โครงการ แต่
ไม่ได้เข้าร่วม  

ทราบว่ามี
โครงการ
แต่ไม่มี
โครงการ
เข้ามาใน
พื้นที ่

ไม่ทราบว่า
มโีครงการ  

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

    

12. โครงการลดค่าเช่านา     
13. โครงการสินเช่ือสร้างยุง้ฉาง     
 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในอดีต เข้าร่วม ไม่ได้เข้าร่วม  ไม่ระบุ  
1. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเก่ียว)    
2. โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก    
3. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก    
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ส่วนที ่5: ความพงึพอใจในโครงการช่วยเหลือเกษตรกร 
 

โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในปัจจุบัน น้อย  ปาน
กลาง 

มาก  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     
 
โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในอดีต น้อย  ปาน

กลาง  
มาก เฉย ๆ 

1. โครงการไร่ละ 1,000 บาท (ช่วยค่าเก็บเก่ียว)     
2. โครงการรับจาํนาํขา้วเปลือก      
3. โครงการประกนัราคาขา้วเปลือก      
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

โครงการศึกษาเรื่อง  

“รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่การผลิตอาหารที่ย่ังยืน” 

 

โดย 

ดร.เดชรัต สุขก าเนิด  

อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรัพยากร  

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์

เดือนมีนาคม 2562 

 

 

 

 

รายงานวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนจาก 

ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมลูนิธิชีวิตไท (Local Act)  

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหน้ีสิน  

สู่การผลิตอาหารที่ย่ังยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ 
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โครงการศกึษาเรื่อง  “รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่ 

      การผลติอาหารที่ย่ังยืน”  

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหน้ีสิน สู่การผลติอาหาร

ที่ย่ังยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ 

 

นักวิจัย:          ดร.เดชรัต สุขก าเนิด  

           อาจารย์ประจ าภาควิชาเศรษฐศาสตร์เกษตรและทรัพยากร  

            คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

 

ผู้ช่วยนักวิจัย:   นางสาววริษา สุขก าเนิด 

 นักศึกษาระดับปริญญาตรี    

 คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
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สารบัญ 

 

บทที่ 1 บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา       1 
 

บทที่ 2 การปรับตัวสู่เกษตรอินทรีย์ 
 2.1 กรณีศึกษาที่ 1 การปรับตัวของสวนส๎มอินทรีย์        6 
 2.2 กรณีศึกษาที่ 2 การปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท       8 
 2.3 กรณีศึกษาที่ 3 กลุํมผักอินทรีย์แก๎วกล๎า จ. เพชรบุรี      9 
 

บทที่ 3 บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 3.1 บทสรุป                 11 

 3.2 ข๎อเสนอแนะ                        16 
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บทท่ี 1  

รูปแบบและกระบวนการปรับตัวของชาวนาสู่การผลิตอาหารที่ย่ังยืน 
เดชรัต สุขก าเนิด91 

วริษา สุขก าเนิด92 

1 บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

 หนี้สิน และอินทรีย์ ปัญหาหนี้สินเป็นปัญหาเรื้อรังส าหรับเกษตรกรไทยและสังคมไทยมาเป็น

เวลานานแล๎ว ปัญหาหนี้สินไมํเพียงบั่นทอนคุณภาพและความม่ันคงในชีวิตของเกษตรกรไทย แตํปัญหาหนี้สิน

ยังกลายเป็นอุปสรรคในการก๎าวสูํทางเลือกใหมํที่จะท าให๎คุณภาพชีวิตของเกษตรกร (และผู๎บริโภค) ดีขึ้น การ

แก๎ไขปัญหาหนี้สินจึงมีความส าคัญเรํงดํวนส าหรับภาคเกษตรไทย 

บทความนี้จะเริ่มต๎นจากการย๎อนไปจุดเริ่มต๎นของแนวคิดสินเชื่อการเกษตร ซึ่งก็คือ เครดิต หรือการ

สร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎รํวมลงทุนในการรํวมลงทุนเพ่ือยกระดับหรือสร๎างสรรค์การผลิตใหมํๆ ของผู๎ผลิตหรือ

ผู๎ประกอบการ (ในที่นี้ก็คือ เกษตรกร) แตํในอีกด๎านหนึ่ง เครดิตหรือการรํวมลงทุนดังกลําวก็ได๎กลายมาเป็น

หนี้สิน ที่มุํงเน๎นในการให๎ผลตอบแทนตํอการลงทุนตามที่ผู๎ลงทุนมุํงหวังไว๎ และคํอยๆ กลายมาเป็นอุปสรรค

ส าหรับเกษตรกรผู๎ผลิตในการจะก๎าวออกจากความสัมพันธ์เดิมๆ ในที่สุด 

จากนั้น บทความนี้ จะพาไปส ารวจข๎อเท็จจริงของกับกับดักหนี้สินจากประสบการณ์ของพ่ีน๎อง

เกษตรกร รวมถึงกรณีศึกษาความพยายามในการปรับเปลี่ยนรูปแบบหรือวิถีการผลิตของตนเองให๎เป็นเกษตร

อินทรีย์ใน      จ.ปทุมธานี จ.ชัยนาท และ จ.เพชรบุรี กํอนที่จะน ามาประมวลเป็นอุปสรรคหรือข๎อจ ากัดของ

การปรับเปลี่ยนสูํวิถีเกษตรอินทรีย์ ส าหรับเกษตรกรที่มีหนี้สิน 

สุดท๎าย บทความนี้มุํงหวังที่จะวางแนวทางเบื้องต๎นในการเข๎าใจเงื่อนไขข๎อจ ากัดส าหรับพ่ีน๎อง

เกษตรกรที่มีหนี้สิน เพ่ือให๎การท างานในการสํงเสริมการเกษตรอินทรีย์หรือการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัย 

เป็นไปอยํางมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมถึงชํวยปลดล็อคพันธนาการหรือกับดักหนี้สินที่พ่ีน๎องเกษตรกรยังต๎อง

เผชิญอยูํด๎วย 

 

 

 
 

                                                           
91 อาจารยป์ระจ าภาควชิาเศรษฐศาสตรเ์กษตรและทรพัยากร คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร ์
92 นกัศกึษาระดบัปรญิญาตร ีคณะสงัคมวทิยาและมานุษยวทิยา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
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เหรียญหน้าแรกคือ เครดิต 

กํอนหน๎าที่เราจะมีระบบเครดิต การผลิตของเรายํอมจะถูกจ ากัดด๎วยปัจจัยการผลิตที่เรามีอยูํเอง 

แม๎วําเราจะมีแนวคิดหรือแนวทางที่จะเพ่ิม/ขยายก าลังการผลิต หรือการสร๎างการผลิตใหมํๆ ที่ชัดเจนเพียงใดก็

ตาม การผลิตของเราก็ต๎องคํอยเพิ่มพูนจากทรัพยากรเทําที่เรามีและคํอยๆมีเพ่ิมขึ้นเป็นตามล าดับ 

แตํการเกิดขึ้นของระบบเครดิตตั้งแตํคริสต์ศตวรรษที่ 16 ก็ท าให๎ข๎อจ ากัดดังกลําวคํอยๆ ทลายลงไป 

ระบบเครดิตก็คือ ระบบการให๎ “ความเชื่อมั่น” แกํผู๎ลงทุนวํา ผู๎ที่ชํวย “ลงทุน” ในการขยายการผลิตหรือสร๎าง

การผลิตใหมํ (หรือการประกอบการใหมํ) จะได๎เงินคืนพร๎อมด๎วยผลตอบแทนที่เหมาะสม/นําดึงดูดใจ  

ดังนั้น การลงทุนเพ่ือการผลิตใหมํ หรือการขยายการผลิตจึงเกิดขึ้นได๎ โดยไมํต๎องการผลิตในระดับ

เดียวกัน หรือแม๎กระท่ัง อาจไมํจ าเป็นต๎องมีการผลิตมากํอน แตํอาศัย “ความเชื่อมั่น” ของนักลงทุนนั่นแหละ

ที่จะท าให๎ผู๎ผลิตสามารถมีทรัพยากรที่เพียงพอในการผลิตสิ่งเหลํานั้นให๎เกิดขึ้นได๎ตามแผน/แนวทางที่วางไว๎ 

เครดิตจึงถือเป็นนวัตกรรมที่ส าคัญมากๆ ส าหรับระบบทุนนิยม เพราะนอกจากจะท าให๎ (ก) การผลิต

สามารถเพ่ิมได๎ทั้งขนาดการผลิต และ/หรือ ประสิทธิภาพการผลิต จนน าไปสูํการสะสมมูลคําสํวนเกินที่เพ่ิม

มากขึ้นแล๎ว ยัง (ข) ท าให๎ “นายทุน” หรือ “ผู๎ลงทุน” ได๎กลายมาเป็นผู๎มีบทบาทส าคัญในการตัดสินใจวําจะ 

“ลงทุน” เพ่ือให๎ก าลังการผลิตและพลังการผลิตแบบใดเพ่ิมขึ้นหรือไมํ 

แนํนอนวํา ในจุดเริ่มต๎น เครดิตยํอมต๎องขึ้นอยูํกับ “ความเชื่อมั่น” ของผู๎ลงทุน ที่มีตํอแนวคิด/

แนวทางในการพัฒนาขยายก าลังการผลิตหรือสร๎างการผลิตใหมํๆ (หรือการประกอบการใหมํๆ) แตํก็คงไมํมี

ใครที่จะสามารถคาดเดาอนาคตได๎ทั้งหมด จนท าให๎ความเชื่อมั่นของผู๎ลงทุนเป็นไปได๎โดยปราศจากซึ่งความ

เสี่ยง ไมํช๎ากระบวนการสร๎างความม่ันใจให๎กับผู๎ลงทุนจึงคํอยๆ พัฒนาจาก “ความเชื่อมั่น” ไปสูํการมีและการ

ยึด “หลักประกัน” (หรือหลักทรัพย์ค้ าประกัน) และกระบวนการจัดการหนี้สินทั้งหมด (รวมถึ งกระบวนการ

ยุติธรรม และกระบวนการทางจริยธรรมในสังคม) 

 

เหรียญอีกด้านคือ หนี้สิน 

เพราะฉะนั้น หากมองในแงํนี้ “เครดิต” และ “หนี้” อาจเหมือนเหรียญสองด๎านของกันและกัน 

หมายความวํา ในด๎านหนึ่งการที่เราจะเป็นหนี้ได๎ ก็เพราะเรามี (หรือเราสามารถสร๎าง) “ความเชื่อมั่น” ให๎กับผู๎

ลงทุนได๎วํา เรามีแนวทางที่จะด าเนินการผลิตให๎ได๎ผลตอบแทนที่งดงาม และสามารถตอบแทนแกํผู๎ลงทุนได๎

อยํางเหมาะสมและนําดึงดูดใจ  

แตํทวํา ในอีกด๎านหนึ่งของเหรียญ “หนี้” กลับมีบทบาทที่แตกตํางไปจาก “เครดิต” อยํางสิ้นเชิง 

ในขณะที่ “เครดิต” มุํงไปที่แนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ” ที่หวังกันวําจะท าให๎การผลิตมีประสิทธิภาพ/ศักยภาพ/

โอกาสให๎ดีขึ้นหรือมากขึ้น แตํ “หนี้” หมายถึง หลักประกัน/แนวทาง “เดิมๆ” ที่จะท าให๎ผู๎ลงทุนได๎รับเงิน
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ลงทุนพร๎อมทั้งผลตอบแทน (ซึ่งก็คือ ดอกเบี้ย) ของตนคืน หากแนวทางใหมํๆ ที่มุํงหวังนั้นไมํประสบ

ความส าเร็จ  

เมื่อเป็นเชํนนี้ “หนี้” จึงเริ่มมีแรงจูงใจเป็นของตนเอง โดยไมํเกี่ยวข๎องกับแนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ” 

ที่หวังกันไว๎ อีกตํอไป ตราบใดที่แนวทางและหลักประกัน “เดิมๆ” ยังสร๎างผลตอบแทนให๎กับผู๎ลงทุน (ในทีนี้ก็

คือ ผู๎ให๎ยืม) ได๎อยํางนําจูงใจ เทียบกับการไปเสี่ยงกับความคิดใหมํๆ และแนวทางใหมํๆ ของผู๎ผลิตที่มักจะมี

ความเสี่ยงพํวงมาด๎วย 

ยิ่งไปกวํานั้น หากแนวทางเดิมหรือกระบวนการเดิมยังให๎ผลตอบแทนที่ดีให๎กับผู๎ให๎กู๎ และการสูญเสีย

หลักประกันก็เป็นเรื่องที่ส าคัญส าหรับผู๎กู๎ (เชํน การสูญเสียที่ดิน หรือความรู๎สึกอับอาย) ผู๎ให๎กู๎หรือนายทุนก็

สามารถใช๎หนี้เป็นกลไกที่จะตรึงให๎ผู๎ที่กู๎ยืมนั้นยังคงอยูํในแนวทางเดิมๆ ที่ตนได๎ประโยชน์ ด๎วยการเน๎นย้ าถึง 

“ความมั่นใจ” ในแนวทางเดิมๆ ที่จะท าให๎ผู๎กู๎สามารถช าระหนี้ให๎กับตนได๎ โดยไมํต๎องไปเสี่ยงกับทางเลือกหรือ

แนวคิดใหมํๆ 

ดังนั้น จากจุดเริ่มต๎นที่ “เครดิต” ถูกสร๎างขึ้นเพ่ือท าหน๎าที่ในการลดอุปสรรคในการเข๎าสูํตลาดใหมํๆ 

(หรือ ลด barrier to entry) “หนี้” กลับท าหน๎าที่ตรงข๎ามกันด๎วยการเป็นอุปสรรคในการออกจาก

ความสัมพันธ์หรือแนวทางเดิมๆ (หรือ เพ่ิม barrier to exit) แทน 

ความแตกตํางระหวําง “เครดิต” กับ “หนี้” จึงอยูํที่ (ก) “ความมั่นใจ” ที่ผู๎ผลิต (หรือผู๎กู๎) มีตํอ

กระบวนการพัฒนาแนวทางหรือการขยายการผลิตใหมํๆ ของตน จนกลายเป็น “ความเชื่อมั่น” ของผู๎ลงทุนใน

การรํวมสร๎าง/พัฒนาแนวทางใหมํๆ  กับ (ข) “ความจ าใจ” ที่ผู๎ผลิต (หรือผู๎กู๎ ) จะต๎องจ ายอมอยูํกับ

กระบวนการผลิตแบบเดิมๆ เพียงเพ่ือจะรักษาหลักประกันที่ให๎ไว๎กับผู๎ให๎กู๎ให๎ได๎  

 

สินเชื่อการเกษตร: เครดิต หรือ หนี้ 

หากไมํได๎มองในแงํร๎ายเกินไป ก็เป็นไปได๎หลังจากแผนพัฒนาฉบับที่ 1 นโยบายการเชิญชวนให๎

เกษตรกรกู๎เงินเพ่ือท าการเกษตรเชิงพาณิชย์ จะเริ่มต๎นมาจาก “ความเชื่อมั่น” วํา เมื่อได๎รับ “เครดิต” 

เกษตรกรจะสามารถลงทุนในปัจจัยการผลิตสมัย “ใหมํ” ที่จะชํวยเพ่ิมปริมาณการผลิตของเกษตรกร (เชํน 

การใช๎พันธุ์พืชสมัยใหมํ การใช๎ปุ๋ยเคมี) และท าให๎เกษตรกรมีรายรับและรายได๎สุทธิมากขึ้น ซึ่งนั่นก็แปลวํา วิถี

ชีวิตความเป็นอยูํของเกษตรกรก็จะดีข้ึน 

แตํนั้นมันนานมากแล๎ว ตลอดระยะเวลา 40-50 ปีที่ผํานมา กลไกการผลิตและกลไกการตลาดสินค๎า

เกษตรมีแตํความผันผวนที่เกษตรกรไมํอาจคาดเดาได๎ลํวงหน๎า และไมํสามารถตํอรองได๎เลย ดังนั้น “ความ

เชื่อมั่น” ที่เกษตรกรเคยมี (วําการกู๎ยืมและการเพ่ิมปริมาณการผลิตจะท าให๎วิถีชีวิตดีขึ้น) จึงคํอยๆ มอดลงไป

เรื่อยๆ  
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ทุกวันนี้ การก๎ูยืมเงินของเกษตรกรสํวนใหญํในประเทศไทย ไมํได๎มีแนวคิด/แนวทาง “ใหมํๆ” ในการ

เพ่ิมก าลังการผลิตหรือพลังการผลิตอีกตํอไปแล๎ว เกษตรกรสํวนใหญํกู๎ยืมเงินไปเพ่ือตํอชีวิตวงจรการผลิต

แบบเดิมๆ (ที่เคยถูกเรียกวํา การเกษตรสมัย “ใหมํ”) โดยไมํรู๎วําตนเองจะออกจากวงจรนี้ได๎เมื่อไร? หรือจะ

ออกจากวงจรนี้ได๎หรือไมํ? เกษตรกรสํวนใหญํทราบแตํวํา ถ๎าไมํมีเงินกู๎เข๎ามาตํออายุ กระบวนการผลิตของตน

จะต๎องหยุดชะงักลง และตนอาจต๎องสูญเสียหลักประกันเงินก๎ูไปได๎ 

กลําวในฝั่งผู๎ให๎กู๎ ผู๎ให๎กู๎จ านวนหนึ่ง (ไมํวําจะเป็นในระบบหรือนอกระบบ) ก็ลืมเรื่อง “แนวคิด/

แนวทางใหมํๆ” ไปแล๎วด๎วยเชํนกัน กระบวนการให๎กู๎เงินของผู๎ให๎กู๎ก็ไมํได๎เรียกร๎องหรืออยากรู๎เรื่อง “ความ

เชื่อมั่นในแนวคิด/แนวทางใหมํๆ” อีกตํอไปแล๎ว มีแตํการตรวจสอบหลักประกันตามระบบเพ่ือให๎มั่นใจวําตน

จะได๎รับเงินกู๎ (พร๎อมดอกเบี้ย) คืนเป็นวัตถุประสงค์ส าคัญ 

กลไกการให๎สินเชื่อการเกษตรในเมืองไทยปัจจุบันจึงเป็นไปในลักษณะของ “หนี้” มากกวํา “เครดิต” 

เมื่อเป็นเชํนนั้นจึงมีลักษณะที่เป็นกลไกการปูองกันการออกจากความสัมพันธ์เดิมๆ (เชํน การเกษตรเคมี) 

มากกวํา การสนับสนุนหรือการลดอุปสรรคในการเข๎าสูํความสัมพันธ์ใหมํๆ (เชํน เกษตรอินทรีย์) ซึ่งจะได๎

กลําวถึงในล าดับตํอไป  

 

 

 

กับดักหนี้สินการเกษตร 

เมื่อเกษตรกรเริ่มเป็นหนี้สินและเข๎ามาอยูํในวงจรของหนี้สิน เกษตรกรก็เหมือนติดกับดักของหนี้สิน 

ซึ่งจากการประชุมกลุํมยํอยของมูลนิธิชีวิตไท เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 ที่ผํานมา ท าให๎เห็นถึงกับดักหนี้สิน

ที่รัดตรึงพ่ีน๎องเกษตรกรเอาไว๎หลายชั้น  

กับดักแรก พ้ืนฐานที่สุด พ่ีน๎องเกษตรกรจ านวนไมํน๎อย ไมํทราบข๎อมูลหนี้ของตนเอง พ่ีน๎องจ านวน

หนึ่ง ไมํมีสัญญาเงินกู๎อยูํในมือ บางคนไมํเก็บเอกสารการช าระหนี้ของตนไว๎ พ่ีน๎องสํวนหนึ่งได๎เห็นสัญญาเงินกู๎

ในวันที่ถูกด าเนินคดี (หลังจากวันที่เซ็น) สถาบันการเงินที่เป็นคูํสัญญาก็ดูจะไมํให๎ความส าคัญกับความไมํรู๎ของ

พ่ีน๎องเกษตรกรในข๎อนี ้

กับดักที่สอง พ่ีน๎องไมํรู๎กลไกการท างานของอัตราดอกเบี้ย พ่ีน๎องบางคนไมํเข๎ าใจวํา ท าไมเงินต๎น 

100,000 บาท มันถึงทบต๎นกลายเป็น 400,000 บาท พ่ีน๎องไมํทราบอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ พ่ีน๎องบาง

คนเสียดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ในอัตราร๎อยละ 28 พ่ีน๎องเกือบทุกคนไมํรู๎จักแอพพลิเคชันหรือโปรแกรมในการ

ค านวณดอกเบี้ยและหนี้สินของตน 
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ทั้งนี้ เมื่อเราเปิดแอพพลิเคชั่นค านวณดอกเบี้ยทบต๎นให๎พ่ีน๎องเกษตรกรได๎ลองใช๎ดู พ่ีน๎องเกษตรกรจะ

เข๎าใจทันทีอัตราดอกเบี้ยที่ผิดนัดช าระหนี้ 18-28% ตํอปี (แล๎วแตํสถาบันการเงิน) จะท าให๎ภาระดอกเบี้ยทบ

ต๎นจะเกินกวํายอดเงินต๎นเดิมของพ่ีน๎องเกษตรกรภายในเวลาเพียง 6-7 ปีเทํานั้น 

กับดักที่สาม พ่ีน๎องจะมีความเกรงใจเจ๎าหนี้มากๆ เจ๎าหนี้บอกมูลหนี้เทําใดก็มีแนวโน๎มจะเชื่อ 

ประกอบกับกับดักในข๎อที่สอง พ่ีน๎องสํวนหนึ่งจึงไมํเคยตรวจสอบเอกสารหนี้ การคิดดอกเบี้ย พ่ีน๎องบางสํวน

รู๎สึกวําตนเป็นฝุายผิดและอาย ที่ผิดนัดช าระหนี้  

พ่ีน๎องเกษตรกรที่จังหวัดชัยนาท เลําให๎ฟัง เมื่อพ่ีน๎องเกษตรกรไมํสามารถผํอนช าระเงินต๎นและ

ดอกเบี้ยในงวดนั้นได๎ สถาบันการเงินแหํงหนึ่งจะบอกให๎พ่ีน๎องเซ็นกู๎ยืมเงินก๎อนใหมํที่มียอดเงินเทํากับเงินต๎น

เดิมบวกดอกเบี้ยที่ค๎างช าระ แล๎วไปจํายเงินกู๎ก๎อนเดิมจนหมด แตํเกษตรกรก็จะเป็นหนี้ ( ใหมํ) ที่มีเงินต๎น 

เทํากับ เงินต๎นเดิมบวกดอกเบี้ยเดิมแทน 

แม๎วําการกระท าเชํนนี้เป็นการกระท าที่ผิด เพราะมีแตํจะท าให๎เกษตรกรมีหนี้สินพอกพูนเพ่ิมขึ้น แถม

โอกาสในปรับลดดอกเบี้ยยังหมดไปด๎วย (เพราะกลายเป็นเงินต๎นแล๎ว) จนท าให๎ที่ดินของพ่ีน๎องเกษตรกรต๎อง

หลุดมือในที่สุด แตํสถาบันการเงินแหํงนั้นก็ยังมีการด าเนินการในหลายพ้ืนที่ เพ่ือหลีกเลี่ยงการเกิดหนี้เสีย ที่

ท าให๎สถาบันการเงินแหํงนั้นต๎องตั้งเงินส ารองเผื่อหนี้ที่สงสัยจะสูญเพ่ิมขึ้น ตามเงื่อนไขของธนาคารแหํง

ประเทศไทย  

กับดักที่สี่ เมื่อเข๎าสูํการด าเนินคดี พ่ีน๎องสํวนใหญํไมํรู๎กระบวนการและขั้นตอนทางกฎหมาย พ่ีน๎อง

เขียนค าให๎การไมํเป็น และไมํมีเงินจ๎างทนาย พ่ีน๎องสํวนใหญํไมํได๎สู๎คดี และแนํนอนวํามักจะแพ๎คดี และเข๎าสูํ

การบังคับคดี ในที่สุด 

กับดักที่ห๎า เมื่อเข๎าสูํขั้นบังคับคดี และการขายทอดตลาด ตรงนี้ จะเกิดเหตุการณ์ขึ้น 3 แบบ คือ (ก) 

ที่ดินของพ่ีน๎องได๎รับการประเมินในราคาที่ต่ า และได๎รับราคาประมูลที่ต่ ากวําราคาตลาด และพ่ีน๎องอาจไมํ

สามารถช าระหนี้ได๎หมด (ข) เกษตรกรที่ยังต๎องการรักษาที่ดินของตนเองและยังพอมีแรงสู๎ตํอ ก็จะเข๎ารํวมการ

ประมูลขายทอดตลาดด๎วย ซึ่งบางครั้งก็จะชนะการประมูลด๎วย (ค) แตํระยะหลังเจ๎าหนี้จะรู๎ทัน จึงเข๎ารํวม

ประมูลด๎วย และเสนอราคาที่สูง ซึ่งท าให๎แม๎พ่ีน๎องที่เป็นเจ๎าของที่ดินจะชนะการประมูล แตํก็ไมํมีเงินจํายใน

ที่สุด 

จริงๆ แล๎วในขั้นตอนนี้ พ่ีน๎องยังหวังพ่ึงกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรเข๎ามาชํวยซื้อหนี้ หรือซื้อทรัพย์ใน

ขัน้ตอนการขายทอดตลาดเอาไว๎ ซึ่งกองทุนฟ้ืนฟูฯ ก็จะน าเอาท่ีดินนั้นมาให๎เกษตรกรเชําซื้อ โดยลดเงินต๎นและ

ดอกเบี้ยลง เพ่ือเปิดโอกาสให๎ที่ดินนั้นกลับเป็นของเกษตรกรอีกครั้งหนึ่ง  

ทั้งนี้ขั้นตอนการซื้อหนี้ของกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรฯนี้ ก็ขึ้นอยูํกับความยินยอมของเจ๎าหนี้ ด๎วย ซึ่งที่

ผํานมาต๎องใช๎ความพยายามและระยะเวลาในการเจรจาคํอนข๎างนาน และขั้นตอนที่กองทุนฟ้ืนฟูจะซื้อ



179 
 

 
 

ทรัพย์สินในการขายทอดตลาด เพ่ือรักษาและให๎พ่ีน๎องเกษตรกรเชําชื้อ เผื่อผํอนช าระคือ ก็ถูกระงับไว๎ในชํวง

รัฐบาล คสช. 

กับดักสุดท๎าย ก็คือ พ่ีน๎องหลายคน ยังไมํทราบวําชีวิตตนเองตํอไปจากนี่จะเป็นอยํางไร พ่ีน๎อง

เกษตรกรจ านวนไมํน๎อยก าลังอยูํในระหวํางกระบวนการปรับตัว เพ่ือที่จะหาทางเพ่ิมรายได๎ของตน แตํก็ติด

ปัญหาทางการตลาดเชํน ตระไคร๎ยังไมํมีที่ขาย กล๎วยมีราคาถูกจะแปรรูปอยํางไรดี  ข๎าวที่สีเองยังมีปลายข๎าว

มาก ราคาก็ต่ า (8 บาท/กก.) จะท าอยํางไร รวมถึง ลําสุด เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลระบาดอีกครั้งจะรับมือ

อยํางไรดี เป็นต๎น 

 

 

ภาพรวมของกับดักหนี้สินในประเทศไทย 

หากมองในภาพรวมของประเทศไทย เกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียนไว๎ที่กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรฯ เพ่ือเข๎าสูํ

กระบวนการจัดการหนี้สิน มีจ านวนประมาณ 515,000 ราย คิดเป็นยอดหนี้ประมาณ 86,230 ล๎านบาท ใน

จ านวนนี้ ประมาณ 156,000 ราย (ประมาณ 30% ของเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน) เริ่มเป็นหนี้ที่ผิดนัดช าระ 

(กลําวงํายๆ คือ ก าลังก๎าวเข๎าสูํกับดักที่ 2) และเริ่มถูกด าเนินคดีแล๎ว (กับดักขั้นที่สาม) ประมาณ 13,000 ราย 

และไปสูํกระบวนการขายทอดตลาดที่ดิน (กับดักขั้นที่สี่) ประมาณ 7,000 ราย และถูกขายทอดตลาดไปแล๎ว

ประมาณ 2,400 ราย 

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลา 12 ปีที่มีการจัดตั้งกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรฯ มา  กองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรฯ ชํวย

ซื้อหนี้และปรับโครงสร๎างหนี้ให๎เกษตรกรได๎ประมาณ 30,000 ราย (ชํวยจากกับดักขั้นที่หนึ่งและสอง) และ

รักษาที่ดินให๎เกษตรกรไว๎ได๎ประมาณ 21,000 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ประมาณ 153,000 ไรํ (จากกับดักขั้นที่สาม

และสี่) และในที่สุด เกษตรกรได๎ซื้อผํอนช าระและซื้อคืนที่ดิน (แบบเชําซื้อ) ไปแล๎ว 3,452 แปลง คิดเป็นพ้ืนที่ 

27,343 ไรํ 
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บทที่ 2 

 

2. การปรับตัวสู่เกษตรอินทรีย์ 

หนทางหนึ่งที่พ่ีน๎องเกษตรกรที่อยูํในกับดักหนี้สินพยายามจะหาทางออกให๎กับตนเอง นอกเหนือจาก

กระบวนการจัดการหนี้ที่ได๎กลําวมาแล๎วคือ การปรับเปลี่ยนตนเองเข๎าสูํวิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ โดยพ่ี

น๎องเกษตรกรสํวนใหญํที่เข๎าสูํวิถีการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์มีความมุํงหวังส าคัญ 3 ประการคือ (ก) ลดภาระ

ในการลงทุนในวงจรการผลิตแบบเดิม (ซึ่งท าให๎ตนเป็นหนี้) (ข) แสวงหาวิถีการผลิตแบบใหมํที่จะท าให๎ตนเองมี

รายได๎สุทธิเพิ่มมากข้ึนกวําเดิม โดยเฉพาะในกรณีที่ (ค) ตนเองมีข๎ออ ากัดเพ่ิมข้ึน เชํน ขายที่ดินสํวนหนึ่งไปเพ่ือ

ช าระหนี้ หรือมีแรงงานในครัวเรือนลดลง หรือมีผลกระทบทางสุขภาพจากการใช๎สารเคมี 

ดังนั้น เพ่ือให๎เห็นภาพของการปรับตัวของพ่ีน๎องเกษตรกร ทั้งที่ส าเร็จและยังไมํส าเร็จ จึงขอน าเสนอ

ประสบการณ์การปรับตัวของเกษตรกรในจังหวัดปทุมธานีและชัยนาท ดังนี้ 

 

2.1 กรณีศึกษาที่ 1 การปรับตัวของสวนส้มอินทรีย์ 

คุณวรพนธ์ สาสดี มีพ้ืนเพเป็นคนบางมด เริ่มท าสวนส๎มที่ อ.รังสิต จ.ปทุมธานี เมื่อปี 2519 รํวมกับ
คนในครอบครัว โดยเริ่มแรกคุณวรพนธ์ใช๎สารเคมี เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและท าให๎ผิวส๎มสวย เนื่องจากการใช๎
สารเคมีท าให๎สภาพดินเสียและท าให๎เกิดโรคกรีนนิ่ง ท าให๎ต๎องย๎ายสวนส๎มไปเรื่อยๆจากคลอง4 ถึงคลอง10 
กระทั่งปี 2534-2535 เกิดโรคกรีนนิ่ง ซึ่งเป็นโรคที่เชื้อราท าลายเซลล์ทํอล าเลียงของต๎นส๎ม  

คุณวรพนธ์ เปลี่ยนไปท านาก๎ุงกุลาโดยจ๎างสํงออกไปยังตํางประเทศ ในปี 2535 แตํหลังจากเหตุการณ์
ตึกเวิร์ดเทรดถลํม ในปี 2544 ท าให๎ราคากุ๎งตก คุณวรพนธ์จึงย๎ายไปท าไรํส๎มที่ อ.บึงสามัคคี จ.ก าแพงเพชร 
ขณะที่เกษตรกรคนอ่ืนๆในรังสิตย๎ายไปท าไรํส๎มที่ลพบุรี 

การเริ่มต๎นท าไรํส๎มที่ก าแพงเพชรได๎ผลผลิตมาก แตํการที่ชาวสวนส๎มจ านวนมากย๎ายหนีโรคกรีนนิ่ง
ขึ้นมาปลูกส๎มที่ก าแพงเพชร ราคาส๎มจึงตก แตํ 4 ปีตํอมา การใช๎สารเคมีเป็นเวลานาน ท าให๎ดินเสื่อมโทรม 
บวกกับโรคกรีนนิ่งที่แพรํขยายมาถึงก าแพงเพชร ท าให๎คุณวรพนธ์ย๎ายกลับมารังสิต ในปี 2548 

คุณวรพนธ์ กลับมาท าสวนมะนาวที่รังสิต แตํเนื่องจากในหน๎ามะนาวผลผลิตมากจนราคาตก และ
ในชํวงที่ผลผลิตน๎อยก็ไมํมีจะขายแม๎ราคาจะแพง ท าให๎ปลูกไป 5 ปีแล๎วต๎องเลิกปลูก แล๎วปลูกส๎มเขียวหวาน 
พันธุ์เขียวด าเนินแทน เพราะเป็นชํวงที่ราคาดี แตํในที่สุดราคาส๎มพันธุ์เขียวด าเนินก็ตกลงอีก 

คุณวรพนธ์ เข๎าสูํชํวงชีวิตที่ยากล าบาก เนื่องจากเงินจํายหนี้ของธกส.ไมํพอ การท าเกษตรเคมีที่มี
ต๎นทุนสูง ทั้งต๎นทุนในการซื้อสารเคมี ซื้ออุปกรณ์ในการฉีดพํน รวมไปถึงต๎นทุนในการย๎ายที่ปลูกและการ
เริ่มต๎นปลูกพืชชนิดใหมํ ซึ่งสารเคมีก็เป็นปัจจัยอยํางหนึ่งที่ท าให๎เกษตรกรได๎ผลผลิตและรายได๎มาก อยํางไร
ผลผลิตทางการเกษตรก็ออกมาแนํนอนและราคาก็ผกผันตามตลาด ซึ่งท าให๎เป็นหนี้ถึงประมาณ 5 ล๎านบาท 
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คุณวรพนธ์ ต๎องรวมกลุํมกับเกษตรกรในพ้ืนที่ใกล๎เคียงแล๎วเข๎ารํวมกับกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร เพ่ือขาย
หนี้จากธนาคารลดดอกเบี้ยเงินกู๎ รํวมกับการลดต๎นทุนในการท าการเกษตร 

ในปี 2558 คุณวรพนธ์ เปลี่ยนจากเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ เนื่องจากต๎องการลดต๎นทุน และ
ต๎องการเปลี่ยนแปลงตนเอง โดยน าความรู๎ทีได๎จากงานเกษตรแฟร์มาใช๎ เกษตรอินทรีย์เป็นรูปแบบการเกษตร
ที่มาพร๎อมหลักการเกษตรทฤษฎีใหมํ และการอนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมที่ท าใช๎หลักการทางวิทยาศาสตร์ในการด ารง
ความหลากหลายทางชีวภาพ ไมํท าลายสภาพแวดล๎อม และค านึงถึงสุขภาพเกษตรกรและผู๎บริโภค นอกจากนี้
ยังลดคําใช๎จํายส าหรับสารเคมีอีกด๎วย แทนที่จะนึกถึงปริมาณของผลผลิต คุณวรพนธ์เริ่มจากศึกษาการปลูกผัก
สลัดอินทรีย์กํอน จากนั้นจึงน ามาใช๎กับสวนส๎มเขียวด าเนินที่ใกล๎ตาย โดยเลิกการใช๎สารเคมีแบบหักดิบ 
หมายถึง เปลี่ยนเป็นการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ในทันท ี

ตํอมาเกษตรกรที่รวมตัวกันกับ คุณวรพนธ์ จากการเข๎ารํวมกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกร จึงรํวมกันท ากลุํม
เกษตรอินทรีย์ชื่อวํา “กลุํมปิ่นโต” ที่ปลูกผักและผลไม๎แตกตํางกันไป และมีเกษตรกรที่รํวมปลูกส๎มด๎วยกัน
จ านวนทั้งหมด 8 ราย 

ปีแรกของการท าสวนส๎มอินทรีย์เป็นชํวงที่ต๎นส๎มก าลังปรับตัวกับการใช๎ไมํใช๎สารเคมี ต๎นส๎มได๎รับการ
ฟ้ืนฟูท าให๎สดชื่นและแข็งแรงมากข้ึน แม๎ผลผลิตจะออกมาไมํมากก็ตาม ในปีที่สอง คุณวรพนธ์มีผลผลิตจ านวน
มาก แตํก็เสียหายไปจ านวนหนึ่งเนื่องจากส๎มที่ออกมาเปลือกบาง ท าให๎เปลือกแตกงําย เมื่อหาข๎อมูลจึงพบวํา
ส๎มในสวนเปลือกบางเพราะขาดแคลเซียม คุณวรพนธ์จึงไปซื้อกระดูดสัตว์สับมาหมักเป็นปุ๋ยแล๎วใสํให๎ต๎นไม๎ 
จากนั้นส๎มของคุณวรพนธ์จึงมีเปลือกที่หนาขึ้น 

ในปีที่สาม คุณวรพนธ์ ได๎ผลผลิต 30 ตัน แตํก็ยังมีปัญหาทางการตลาด ทั้งการรับรองมาตรฐานแปลง
เกษตรอินทรีย์ และการเข๎าถึงแหลํงรับซื้อโดยตรง แทนที่จะผํานคนกลาง ซึ่งแสดงให๎เห็นวําแม๎เกษตรอินทรีย์
จะลดการผูกขาดการใช๎สารเคมี แตํตลาดของเกษตรอินทรีย์ก็ยังผูกขาดกับผู๎รับรองมาตรฐานและพํอค๎าคน
กลาง 

ผู๎บริโภคสินค๎าเกษตรอินทรีย์เป็นตลาดที่คนซื้อยินดีจํายราคาสูงกวําเพื่อหลีกเลี่ยงสารเคมี ปัจจุบันคุณ
วรพนธ์ได๎ท าสัญญาขายส๎มให๎กับโมเดิร์นเทรดแหํงหนึ่ง โดยแพคขายเป็นกิโลกรัม กิโลกรัมละ 90 บาท และ
ขายให๎กับห๎างขายสินค๎าอินทรีย์ กิโลกรัมละ 75 บาทโดยไมํต๎องแพค  
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ภาพที่ 1 คุณวรพนธ์ สาสดี และภรรยาก าลังบรรจุส๎มอินทรีย์เพื่อสํงจ าหนํายที่โมเดิร์นเทรด 

แม๎วําการปลูกส๎มอินทรีย์จะมีผลผลิตที่ต่ ากวําส๎มที่ปลูกแบบเคมีแบบครึ่งตํอครึ่ง แตํก็มีคําใช๎จํายต่ ากวําการ
ปลูกส๎มเคมี และได๎ราคาท่ีสูงกวําส๎มเคมีด๎วย ท าให๎คุณวรพนธ์สามารถมีผลตอบแทนสุทธิ และสามารถน าเงิน

มาใช๎หนี้ที่กู๎มาจากญาติพ่ีน๎องได๎สํวนหนึ่ง แตํก็ยังเหลือหนี้อยูํอีกประมาณ 3-4 ล๎านบาท  

ในปีที่ 4 (ปีหน๎า) คุณวรพนธ์มีเปูาหมายที่จะสร๎างโรงเรือนส าหรับบรรจุและแปรรูปส๎ม (เชํน น้ าส๎ม
ส าเร็จรูป) และจะขอมาตรฐาน GMP พร๎อมทั้งวางแผนการตลาดในการขายส๎มให๎ดีกวําเดิม 

 

2.2 กรณีศึกษาที่ 2 การปรับตัวของเกษตรกรจังหวัดชัยนาท 

คุณพยอม พลอ่ึง เกษตรกร อ.สรรคบุรี จ. ชัยนาท เกษตรกรผู๎รับมรดกหนี้จากแมํที่เสียชีวิตจ านวนสี่

แสนบาท (เริ่มจากเงินต๎นหนึ่งแสนบาท) เมื่อปี 2559  

เมื่อรับภาระหนี้มาแล๎ว คุณพยอม ก็ประเมินวํา หากท านาตํอไป คงจะไมํสามารถช าระคืนหนี้ก๎อนนี้ได๎

แนํ เพราะที่ผํานมาคือ รายได๎จากการท านาก็เป็นหมุนเวียนหนี้ไปมาในแตํละรอบการผลิต มากกวําจะท าให๎

หนี้หมดไป 

ตํอมาในต๎นปี 2560 คุณพยอมเรียนรู๎เรื่องเกษตรอินทรีย์ แล๎วเลยตัดสินใจมาเลี้ยงแพะ และปลูกหมํอนเลี้ยง

ไหม โดยเป็นการปลูกแบบเกษตรอินทรีย์ 

คุณพยอม จึงขอระดมทุนจากญาติพ่ีน๎องได๎ประมาณ 200,000 บาท แล๎วมาเริ่มต๎นเลี้ยงแพะ 17 ตัว 

จนตอนนี้ มีแพะประมาณ 30 ตัว และแพะรุํนแรกพร๎อมออกสูํตลาดในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นําจะได๎เงิน

หลายหมื่นและจะขยับขึ้นเรื่อยๆ ตามจ านวนแพะ 

สํวนการปลูกหมํอน คุณพยอม ออกแบบท าแนวกันชน เพราะนารอบข๎างยังใช๎สารเคมีอยูํ (ถ๎าสารเคมี

ปลิวมาถึงต๎นหมํอน จะเป็นผลเสียตํอตัวไหม) โดยท าแนวกันชนด๎วยหญ๎าเนเปียร์ หญ๎าหวานอิสราเอล เพ่ือ
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น ามาเลี้ยงแพะ และมีการขุดรํองน้ าไว๎ด๎วย สํวนขี้แพะก็น ากลับมาใช๎บ ารุงต๎นหมํอนได๎ด๎วย  ต๎นหมํอนเติบโตดี 

และคุณพยอมก็ได๎เลี้ยงไหมไปแล๎วหลายรอบ (รอบหนึ่งใช๎ เวลา 20 วัน) ได๎ผลตอบแทนที่ดี ประมาณ 8,000-

9,000 บาท รายได๎ที่เพ่ิมขึ้นจากทั้งแพะและไหม ท าให๎คุณพยอมคาดการณ์วํา ถ๎าไมํเจอโชคร๎าย หนี้ขอแมํ

นําจะช าระหนี้ได๎หมดภายใน 5 ปี 

  

ภาพที่ 2 แปลงหมํอนอินทรีย์ของคุณพยอม พลอ่ึง ที่มีแนวคูน้ าและหญ๎าเนเปียร์กันสารเคมีรอบด๎าน 

คุณพยอม สรุปวํา การพักช าระหนี้ไมํเพียงพอที่จะชํวยให๎ชาวนาปลดหนี้ (แตํชํวยให๎ภาระหนี้น๎อยลง) 

การจะปลดหนี้ได๎ ต๎อง (ก) ลงทุนในกิจการที่มีรายได๎เพ่ิมกวําปกติ (ข) การลงทุนนั้นควรเป็นการลงทุนเพียง

ครั้งเดียว แล๎วทยอยได๎ผลตอบแทน (ค) ให๎ผลตอบแทนที่รวดเร็ว (ง) และผลตอบแทนต๎องสม่ าเสมอ เชํน ไหม

ให๎ผลตอบแทนเป็นรายเดือน แพะให๎ผลตอบแทนเป็นรายปี (จ) โดยต๎องวางแผนการตลาดไว๎ลํวงหน๎า และ (ง) 

ต๎องเตรียมวิธีรับมือกับความเสี่ยงไว๎ด๎วย 

ในปีที่ 2 (หรือ ปี 2562) คุณพยอมก าลังคิดเรื่อง การท าปุ๋ยจากมูลไหม และการท าอาหารสัตว์

ส าเร็จรูปจากใบหมํอนและหญ๎าหวานและหญ๎าเนเปียร์ตํอไป ถัดมาในชํวงบําย เราได๎พบกับคุณอ๎อม เกษตรกร

รุํนใหมํ ซึ่งรับมรดกหนี้มาเชํนกัน และรํวมเรียนรู๎เกษตรอินทรีย์มากับคุณพยอม รวมถึงเตรียมการที่จะเลี้ยง

แพะ และเลี้ยงไหม เชํนเดียวกับคุณพยอม แตํยังไมํสามารถระดมทุนได๎ คุณอ๎อมพยายามขอกู๎เงินจากกองทุน

ฟ้ืนฟูเกษตรกรแตํก็ยังไมํได๎รับการอนุมัติ สํวนการขอกู๎เงินจาก ธกส. ก็ติดขัดวํา คุณอ๎อมก าลังอยูํในระหวําง

การปรับโครงสร๎างหนี้อยูํ จึงขอสินเชื่อใหมํไมํได๎ คุณอ๎อมและเพ่ือนๆ อีก 6 คน ที่ยังไมํสามารถระดมทุนได๎ จึง

ยังต๎องรอตํอไป และรอนานไมํได๎ เพราะมิฉะนั้น วงจรของดอกเบี้ย (เดิม) จะมาค้ าคอ และอาจต๎องเข๎าสูํวงจร

ของหนี้ก๎อนใหม ํ

เมื่อได๎ลองสอบถามถึงรูปแบบการระดมทุนแบบใหมํๆ เชํน การระดมทุนมวลชน (หรือcrowd 

funding) เพ่ือให๎สามารถระดมทุนได๎ประมาณ 200,000 บาท แล๎วคุณอ๎อมจะทยอยคืนในปีที่ 2-7 ปีละ

ประมาณ 20,000-50,000 บาท (คํอยๆ เพ่ิมขึ้น) คุณอ๎อมก็ให๎ความสนใจเป็นอยํางยิ่ง นอกจากแพะ และไหม 
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แล๎ว พี่น๎องในกลุํมนี้ ยังปลูกข๎าวแบบไมํใชํสารเคมี ปลูกตะไคร๎ ปลูกกล๎วย แล๎วน ามาแปรรูป โดยมุํงหวังจะให๎

ตนปลดหนี้ได๎โดยเร็ววัน 

 

2.3 กรณีศึกษาที่ 3 กลุ่มผักอินทรีย์แก้วกล้า จ. เพชรบุรี 

คุณวิมล ฝั่งทะเล กลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า และเพ่ือนๆ อีกประมาณ 15 คน เดิมท านาแบบเกษตร

เคมีอยูํที่บ๎านล าตาเสา อ. วังน๎อย จ. พระนครศรีอยุธยา และมีหนี้สินประมาณ 100,000 บาท ที่กู๎จากร๎านขาย

สารเคมีการเกษตร ตํอมา ประมาณ 3 ปีกํอน บ๎านและที่นาที่เชําท ากินอยูํก็ถูกเวนคืนสร๎างถนนมอเตอร์เวย์ 

บางปะอินขโคราช คุณวิมลและเพ่ือนๆ ประมาณ 15 คน จึงได๎รับการชักชวนให๎ย๎ายมาอยูํที่เพชรบุรี แตํ

กลายเป็นการถูกหลอกให๎เป็นแรงงานรับจ๎างโดยไมํได๎คําแรง คุณวิมลและเพ่ือนๆ จึงแยกออกมาเชําที่ดินอยูํที่ 

ต.กลัดหลวง อ.ทํายาง จ.เพชรบุรี  

คุณวิมลและเพ่ือนเชําที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์จากเอกชน จ านวน 5 ไรํ โดยเสียคําเชําในอัตราไรํละ 

1,000 บาท/ปี เพ่ือรํวมกันปลูกผักอินทรีย์ เพราะประเมินแล๎ววําการปลูกข๎าวแบบเดิมไมํนําจะมีรายได๎

เพียงพอกับท่ีดินที่มีอยูํ และเริ่มการเรียนรู๎การปลูกผักอินทรีย์รํวมกัน 

เมื่อเริ่มลงทุนปลูกผักอินทรีย์มาได๎ระยะหนึ่ง คุณวิมลจ าเป็นต๎องมีการลงทุนเพ่ิมเติมขึ้น จึงได๎รับค าแนะน าจาก

กลุํมกิจการเพ่ือสังคม The Basket ให๎ท าการระดมทุนมวลชน (crowd funding) โดยโครงการแรกเป็น

โครงการ “แพะรับบุญ” เพ่ือระดมทุนซื้อแพะประมาณ 3,000 บาท/ตัว มาเลี้ยงเพ่ือท าปุ๋ยคอก โดยกลุํม

วิสาหกิจชุมชนจะคืนผลตอบแทนให๎กับผู๎ลงทุนเป็นผักที่เกษตรกรปลูก  

หลังจากนั้น คุณวิมล และวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า ยังมีการระดมทุนมวลชนในโครงการไกํอารมณ์ดี 

ลงทุนในไกํตัวละ 200 บาท และผู๎ลงทุนได๎รับผลตอบแทนเป็นไขํไกํที่ เลี้ยง รวมถึงระดมทุนมวลชนเพ่ือซื้อ

เครื่องมือการเกษตร (ตอบแทนเป็นผัก) 

ในปีที่ผํานมา คุณวิมลและเพ่ือนๆ ตัดสินใจจะซื้อที่ดินที่เชําอยูํที่ อ.ทํายาง จ. เพชรบุรี จากเจ๎าของ

ที่ดิน โดยตกลงราคาซื้อที่ดินไรํละ 120,000 บาท รวม 5 ไรํ 600,000 บาท คุณวิมลและวิสาหกิจชุมชนก็ได๎จัด

ระดมทุนมวลชนอีกครั้ง เพ่ือวางมัดจ า 100,000 บาท จนส าเร็จ และสํวนที่เหลือก าลังอยูํระหวํางการขอ

สินเชื่อ และการออมทรัพย์ เพ่ือไปซื้อที่ดินให๎ได๎ในสํวนของการปลูกผัก คุณวิมลรํวมกับ The Basket ท า

การตลาดในระบบบอกรับสมาชิก (Consumer-supported Agriculture) โดยจะสํงผักเป็นชุด (หรือตะกร๎า

ผัก) สัปดาห์ละหนึ่งครั้ง แบํงเป็น ผักชุดเล็ก ที่มีผัก 8 ชนิด (ราคา 340 บาท/สัปดาห์) และผักชุดใหญํ มีผัก 12 

ชนิด (480 บาท/สัปดาห์) โดยแตํละสัปดาห์จะมีรายการผักตามที่ในแตํละฤดูกาลให๎สมาชิกเลือกได๎ตามที่

ต๎องการ ทั้งนี้ มีคําขนสํงในกรุงเทพมหานครตามระยะทางประมาณ (30-90 บาท/รอบ) และหากสัปดาห์ใดที่

สมาชิกไมํประสงค์จะรับผัก (เชํนเดินทางไปตํางประเทศ)  ก็สามารถเลื่อนไปรับผักในสัปดาห์ตํอไปได๎  
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ปัจจุบัน The Basket มีสมาชิกทั้งหมดประมาณ 150 ราย แตํวําแตํละสัปดาห์จะมีการรับผักไมํพร๎อม

กัน เพราะฉะนั้นในภาพรวมแล๎ว แตํละสัปดาห์ The Basket จะสํงผักอยูํประมาณ 60 ราย เพ่ือกระตุ๎นให๎

ผู๎บริโภคสนับสนุนเกษตรกรผู๎ปลูกผักอินทรีย์ในระยะยาว The Basket ก็จัดโปรโมชั่นพิเศษส าหรับผู๎บริโภคที่

บอกรับสมาชิกเป็นรายปีด๎วย นอกจากนั้น The Basket ยังน าผู๎บริโภคที่เป็นสมาชิกไปแปลงผักอินทรีย์ที่

เพชรบุรีปีละ 2-3 ครั้งด๎วย 

 

 

ภาพที่ 3 คุณวิมล ฝั่งทะเล (คนที่ 1 จากขวา) และสมาชิกกลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า พร๎อมทั้งตะกร๎าผักที่สํง

มอบยังผู๎บริโภค 

หลังจากการปลูกผักอินทรีย์มา 3 ปีกวํา คุณวิมลได๎ทยอยผํอนช าระหนี้เดิม (ประมาณ 100,000 บาท) 

ที่เคยมีเมื่อครั้งท านาหมดเรียบร๎อยแล๎ว โดยมีการตํอรองกับเจ๎าหนี้ขอให๎หยุดคิดดอกเบี้ย และทยอยสํงคืน

เดือนละ 3,000-4,000 บาท เป็นเวลาประมาณ 3 ปี จนหมดหนี้ในที่สุด สํวนสมาชิกก็มีหนี้ลดลงมาก และจะ

ทยอยช าระหนี้ให๎หมดในอนาคตอันใกล๎ และนับจากนี้ คุณวิมลและสมาชิกก็เตรียมการออมเพ่ือซื้อที่ดินให๎เป็น

ของตนเองให๎ได๎ตํอไป 
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บทที่ 3  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

3.1 บทสรุป 

3.1.1 ก าแพงหนี้ส าหรับเกษตรอินทรีย์ 

จากที่กลําวมาท้ังสองกรณี จะเห็นได๎วํา “หนี้” ท าหน๎าที่เสมือนเป็นก าแพงหรืออุปสรรคส าคัญส าหรับ

เกษตรกรในการปรับเปลี่ยนสูํเกษตรอินทรีย์ใน 4 ลักษณะด๎วยกันคือ 

หนึ่ง เกษตรกรที่เป็นหนี้มีความจ าเป็นที่จะต๎อง “กลัวความเสี่ยง” (Risk Averse) เพ่ิมขึ้น เพราะ

วงจรหนี้มีกลไกการลงโทษ (หรือการเพ่ิมขึ้นของต๎นทุนในการเป็นหนี้) ในตัวของมันเอง ตั้งแตํ (ก) ดอกเบี้ยที่

ทบต๎นเพ่ิมขึ้นตามปกติ (ข) ดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ หากเกษตรกรไมํสามารถจํายหนี้คืนได๎ (สํวนใหญํที่พบ

ประมาณร๎อยละ 15-28 ตํอปี) (ค) การเข๎าสูํกระบวนการด าเนินคดีตามกฎหมาย และ (ง) การสูญเสียที่ดินหรือ

หลักทรัพย์ค้ าประกันอื่นๆ  

เพราะฉะนั้น เกษตรกรที่เป็นหนี้จึงมักให๎ความส าคัญกับความมั่นใจในการช าระหนี้คืนในแตํละปี (หรือแตํละ

ชํวงเวลา) กํอนเป็นล าดับแรก ซึ่งนั่นหมายความวํา เกษตรกรจะไมํคํอยมั่นใจในการลงทุนในทางเลือกใหมํๆ 

หรือกิจกรรมใหมํๆ เพราะกิจกรรมเหลํานั้นอาจมีความเสี่ยงที่เพ่ิมขึ้นโดยเฉพาะในชํวงปีแรกๆ เมื่อเป็นเชํนนี้ 

เกษตรกรที่เป็นหนี้จึงมักจะด าเนินตามแนวทางหรือกิจกรรมเดิมๆ แม๎วํากิจกรรมเหลํานั้นอาจให๎ผลตอบแทน

น๎อยมาก (หรือแม๎กระท่ังผลตอบแทนติดลบ) ตราบเทําที่จะยังมีเงินก๎อนมาช าระหนี้ตามชํวงเวลาที่ก าหนด 

สอง สืบเนื่องจากก าแพงประการแรก เกษตรกรที่เป็นหนี้มักมีแนวโน้มที่จะให้ความส าคัญกับ 

“รายรับก้อนใหญ่” ในคราวเดียว มากกว่าการพิจารณาถึง “ผลตอบแทนสุทธิ” หรือ “รายได๎สุทธิที่เหลือ

จากต๎นทุนคําใช๎จํายในด าเนินการ” เพราะในหลายกรณี นายทุนหรือผู๎ให๎กู๎มักจะออกแบบการจํายเงินให๎

สอดคล๎องกับการช าระหนี้ รวมถึงสอดคล๎องการกํอหนี้ส าหรับการผลิตรอบใหมํแบบตํอเนื่อง จนกลายเป็น

วงจรหนี้แบบไร๎รอยตํอ แตํสิ่งที่พ่ีน๎องเกษตรกรมักจะไมํคํอยได๎คิด (หรือคิดแตํมีความส าคัญล าดับน๎อยกวํา) คือ 

ผลตอบแทนสุทธิที่ได๎จากการผลิตแบบเดิมๆ มักจะต่ ามากหรือติดลบเลยทีเดียว 

ในทางตรงกันข๎าม การเกษตรแบบอินทรีย์หรือการเกษตรผสมผสานมักจะให๎ผลตอบแทนสุทธิ ที่สูง

กวํา แตํรายได๎หรือผลตอบแทนดังกลําวมักเกิดข้ึนอยํางกระจายตัวตามชํวงเวลาตํางๆ ซึ่งส าหรับเกษตรกรที่ไมํ

มีหนี้สินอาจถือเป็นเรื่องดีที่มีรายได๎เงินสดกระจายตัวกันตามชํวงเวลา ท าให๎สภาพคลํองภายในครัวเรือนมี

ความสะดวกและม่ันคงยิ่งข้ึน แตํส าหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ (โดยเฉพาะหนี้ก๎อนใหญํ) ก็หมายถึงความจ าเป็นที่

จะต๎องจัดการเงินรายได๎สุทธิที่ได๎รับเหลํานั้น ให๎เป็นเงินก๎อนเพ่ือช าระหนี้ในชํวงเวลาที่ก าหนด การจัดการเงิน
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รายได๎สุทธิเหลํานี้ แม๎ไมํใชํเรื่องยากเกินไป แตํเกษตรกรก็จ าเป็นต๎องมีวินัย มีทักษะพ้ืนฐาน และมีความ

ปลอดภัยในการเก็บรักษาเงิน (อยํางน๎อยในชํวงเวลาหนึ่ง) รวมถึงมีความสะดวกในการฝาก/จัดการเงินผําน

สถาบันการเงินด๎วย 

นอกจากนี้ การที่เกษตรกรที่เป็นหนี้มักค านึงถึง “รายรับ” มากกวํา “ผลตอบแทนสุทธิ” ยังมีผลให๎

ผลประโยชน์ของการท าเกษตรอินทรีย์ที่มีในลักษณะ (ก) ลดต๎นทุนคําใช๎จํายลง แตํไมํได๎เพ่ิมรายได๎ในรอบการ

ผลิตนั้น (เชํน การใช๎สารอินทรีย์ทดแทน) (ข) ให๎ผลตอบแทนเพ่ิมขึ้นในระยะยาว ไมํใชํในระยะสั้น (เชํน การ

ปรับปรุงบ ารุงดิน) จะมีความส าคัญน๎อยกวําที่ควรจะเป็นในมุมมองของเกษตรกรที่เป็นหนี้ 

สาม การเป็นหนี้มักจะมีลักษณะของ “การเพิ่มต้นทุนโดยทางอ้อม” ส าหรับการท าเกษตรอินทรีย์ 

สืบเนื่องจากข๎อ 1 และข๎อ 2 การที่เกษตรกรจะปรับเปลี่ยนการผลิตของตนจากการผลิตแบบเดิมๆที่ท าให๎ตน

เป็นหนี้ มาเป็นการเกษตรอินทรีย์ก็ตํอเมื่อ เกษตรอินทรีย์สามารถให๎ผลตอบแทนมากกวํา “ผลตอบแทนจาก

การเกษตรแบบเดิมบวกด๎วยดอกเบี้ยจากหนี้เดิม” ได๎ตั้งแตํปีแรกๆ เพราะเป็นหนทางเดียวที่เกษตรกรจะ

สามารถตัดลดหนี้เดิม (และลดต๎นทุนของการเป็นหนี้เดิม) ลงมาได๎เทํานั้น 

นั่นหมายความวํา เกษตรอินทรีย์จะต๎องแขํงขันกับการเกษตรแบบเดิมแบบที่ต๎องแบกภาระของหนี้

จากการเกษตรแบบเดิมมาด๎วย แถมด๎วยความมั่นใจในการช าระหนี้ (ตามข๎อ 2) จึงจะชนะใจหรือดึงดูดใจให๎

เกษตรกรหันมาปรับเปลี่ยนเป็นเกษตรอินทรีย์ได๎ 

เมื่อเป็นเชํนนี้ การท าเกษตรอินทรีย์จึงเสมือนมีหนี้เดิมเป็นต๎นทุนทางอ๎อมที่ต๎องชํวยให๎พ่ีน๎อง

เกษตรกรฝุาข๎ามไปให๎ได๎ ยกตัวอยํางเชํน ในกรณีของเกษตรกรชาวสวนส๎มที่ เป็นหนี้จากการท าสวนส๎มเคมี 1 

ล๎านบาท จะมีต๎นทุนดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม (คิดที่ร๎อยละ 7 ตํอปี) เทํากับ 70,000 บาท/ปี และเมื่อเกษตรกรหันมา

ปลูกส๎มอินทรีย์ผลผลิตจะลดลงเหลือประมาณ 30 ตัน เพราะฉะนั้น เกษตรกรก็ต๎องแบกภาระหนี้สินเดิม

ประมาณเทํากับ 2.33 บาท/กก. ของส๎มอินทรีย์ แตํเกษตรกรในกรณีศึกษามีหนี้สินเดิมทั้งหมดประมาณ 4 

ล๎านบาท เพราะฉะนั้นจะต๎องแบกภาระหนี้เดิมเทํากับ 9.32 บาท/กก. ของส๎มอินทรีย์เลยทีเดียว และยิ่งหาก

เป็นดอกเบี้ยผิดนัดช าระหนี้ ด๎วยแล๎ว ภาระการช าระหนี้เดิมของเกษตรอินทรีย์ยิ่งสูงขึ้นเป็นเทําตัว 

ดังนั้น ต๎นทุนทางอ๎อมและราคาของเกษตรอินทรีย์จึงจ าเป็นต๎องเพ่ิมขึ้นตามไปด๎วย มิฉะนั้น จะไมํ

ดึงดูดใจให๎เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์ แตํนั่นก็ท าให๎โอกาสในการตอบรับของผู๎บริโภคในวงกว๎างยากขึ้น

ตามไปด๎วย 

สี่ การเป็นหนี้ เป็น “การจ ากัดโอกาสในการลงทุนใหม่” ของเกษตรกร เพราะการปรับเปลี่ยนเป็นเกษตร

อินทรีย์ในหลายกรณีจ าเป็นต๎องมีการลงทุนใหมํ เชํน ในการปรับปรุงพื้นที่ดิน (เชํนการท าบํอพักน้ า การยกรํอง

และแนวคันดิน) การซื้อพันธุ์ไม๎ใหมํๆ รวมถึงการท าโรงเรือน แตํการเป็นหนี้อยูํเดิมจะเป็นตัวจ ากัดโอกาสใน

การเข๎าถึงเงินทุนใหมํๆ เพราะแหลํง เงินทุน ทั้งเดิมและใหมํ ก็อาจจะลังเลในการให๎กู๎ยืมเพ่ิม รวมถึง

หลักประกันที่มีก็อาจติดอยูํกับการกู๎ยืมในหนี้ก๎อนเดิม หรือแม๎กระทั่ง การเข๎ารํวมโครงการพักช าระหนี้ที่
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รัฐบาลออกมาใหมํ ก็มีข๎อก าหนดในการไมํให๎กู๎ยืมเงินก๎อนใหมํ ท าให๎โอกาสในการลงทุนเพ่ือปรับเปลี่ยนฟาร์ม

เป็นเกษตรอินทรีย์จึงจ ากัดลงไปด๎วย เชํน ในกรณีของคุณอ๎อม ที่อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เป็นต๎น 

ดังนั้น การแก๎ไขปัญหาประการสุดท๎ายนี้ จึงจ าเป็นจะต๎องมีการลงทุนรูปแบบใหมํๆ ไมํวําจะเป็นการ

ให๎กู๎ยืม (ในกรณีของกองทุนฟ้ืนฟูเกษตรกรฯ) หรือการเชิญชวนระดมทุนในกรณีของฟาร์มแพะและฟาร์ม

หมํอนไหมของคุณต๎น  ที่อ าเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท เกษตรกรจึงจะสามารถลงทุนในเกษตรอินทรีย์ได๎ตาม

แผนที่วางไว๎  

เพราะฉะนั้น หากเปรียบเทียบกับเกษตรกรที่ไมํเป็นหนี้ เกษตรกรที่เป็นหนี้จะมีความยากล าบากใน

การปรับตัวกวํากันมาก เพราะจะถูกบีบคั้นให๎ต๎องกลัวความเสี่ยงในการลงทุนท าเกษตรอินทรีย์ และมุํงที่จะได๎

รายรับที่เป็นเงินก๎อนมากกวําจะค านึงถึงผลตอบแทนสุทธิจากการท าการเกษตร รวมถึงการมีต๎นทุนดอกเบี้ย

เงินกู๎เดิมเป็นต๎นทุนแฝงในการท าเกษตรอินทรีย์ และโอกาสที่จ ากัดกวําในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนเพ่ือการ

ลงทุนท าเกษตรอินทรีย์ รวมถึงดังที่สรุปไว๎ในตารางที่ 1 

 

ตารางท่ี 1 ความแตกตํางในการปรับตัวในการท าเกษตรอินทรีย์ของเกษตรกรที่ไมํเป็นหนี้และเกษตรกรที่เป็น

หนี้ 

ประเด็น เกษตรกรที่ไม่เป็นหนี้ เกษตรกรที่เป็นหนี้ 

ทัศนคติตํอความเสี่ยงใน
การท าเกษตรอินทรีย์ 

มีแนวโน๎มที่จะมีความเป็นกลางตํอ
ความเสี่ยง (risk-neutral) 

ถูกบีบคั้นให๎มีแนวโน๎มที่จะกลัวความ
เสี่ยง (risk averse) 

จุดเน๎นในการท าการเกษตร ผลตอบแทนสุทธิที่มากกวํา รายรับรวมที่เป็นเงินก๎อนเพ่ือความ
สะดวกในการช าระหนี้ 

ต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ย
เงินกู๎เดิม 

ไมํมี มีต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม ท า
ให๎ต๎นทุน (ทางอ๎อม) ในการท า

การเกษตรอินทรีย์เพ่ิมขึ้น 
โอกาสในการเข๎าถึงแหลํง
ทุนในการท าเกษตรอินทรีย์ 

มีโอกาสในการเข๎าถึงแหํงทุนมากกวํา มีความจ ากัดในการเข๎าถึงแหลํงทุน 
เพราะขาดหลักประกัน และติด

เงื่อนไขของสถาบันการเงิน 

 

3.1.2 การประเมินผลทางการเงิน 

การประเมินผลทางการเงินของกรณีศึกษาที่ปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ทั้ง 3 กรณีพบวํา การท า

การเกษตรเคมีแบบเดิม ไมํสามารถตอบโจทย์เรื่องการช าระหนี้สินเดิมได๎เลย เพราะภาระดอกเบี้ยในแตํละปีมี
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มากกวํารายได๎สุทธิทางการเกษตรในแตํละปีอยูํแล๎ว ยกเว๎นในกรณีที่ 3 (คุณวิมล ฝั่งทะเล) ที่มีการเจรจากับ

เจ๎าหนี้จนสามารถลดอัตราดอกเบี้ยเดิมจนเหลือ 0% และสามารถช าระหนี้ได๎หมดภายใน 10 ปี (หากยังคงท า

การเกษตรเชิงพาณิชย์ 

แตํเมื่อมีการปรับเปลี่ยนมาท าการเกษตรอินทรีย์ จุดส าคัญก็คือ การลงทุนเริ่มต๎นส าหรับการท า

การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งในกรณีที่ 2 และที่ 3 สามารถหาเงินลงทุน 200,000 บาท ได๎จากชํองทางอ่ืนๆ  เชํน 

ญาติหรือ crowd funding ท าให๎ต๎นทุนสํวนเพิ่มนั้นไมํมีภาระดอกเบี้ยเพ่ิมเติมขึ้น แตํในกรณีเพ่ือนบ๎านของคุณ

พะยอม พลอึ่ง ซึ่งไมํสามารถหาเงินลงทุนเพ่ิมเติมก็ได๎ การลงทุนเพ่ือเริ่มต๎นท าการเกษตรอินทรีย์ก็ต๎องลําช๎าไป

จากเดิมเชํนกัน 

  เมื่อทั้งสามกรณีท าการเกษตรอินทรีย์แล๎ว จะพบวํา รายได๎สุทธิทางการเกษตรเพ่ิมขึ้นจากเดิมเป็น

อยํางมาก ท าให๎คาดวําจะสามารถช าระหนี้เดิมทั้งหมด ภายใน 4.09, 4.11, และ 2.63 ปีตามล าดับ อยํางไรก็ดี 

เงื่อนไขส าคัญในการท าการเกษตรอินทรีย์ส าหรับกรณีที่ 1 และ กรณีที่ 2 คือต๎องมีรายได๎อยํางที่วางแผนไว๎

ตํอเนื่องอยํางน๎อย 4-5 ปี โดยกรณีท่ี 1 คุณวรพนธ์ สาสดี จะต๎องท าการตลาดส๎มอินทรีย์ปีละ 30 ตัน ในราคา

ไมํต่ ากวํา 75 บาท/กก. และในกรณีที่ 2 คุณพะยอม พลอ่ึง การตลาดไหมอินทรีย์อยํางตํอเนื่อง 10 รอบ/ปี

และแพะอินทรีย์ 60,000 บาท/ปี สํวนกรณีที่ 3 คุณวิมล ฝั่งทะเล ช าระหนี้หมดแล๎ว ตามระยะเวลา 2.63 ปี 

ข๎างต๎น 

ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยของเงินกู๎เดิมมีผลอยํางมากตํอระยะเวลาในการช าระหนี้เดิมจนหมด ดังจะเห็นได๎

จากตารางที่ 3 ซึ่งแสดงให๎เห็นชัดเจนวํา หากเกษตรกรทั้ง 3 ราย ต๎องเสียดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยผิดนัดช าระ

หนี้ 18% ระยะเวลาในการช าระหนี้หมดจะเพ่ิมข้ึนเป็น 6.00, 7.20, และ 4.75 ปีตามล าดับ 

ในทางตรงกันข๎าม หากเราสามารถลดภาระดอกเบี้ยจากหนี้เดิม เหลืออัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 2 จะพบวํา

ระยะเวลาในการช าระหนี้เดิมหมด ของเกษตรกรทั้ง 3 รายจะลดลงเหลือเพียง 3.6, 4.02 และ 2.72 ปี 

ตามล าดับ 

เมื่อพิจารณาผลการประเมินทางการเงินทั้งหมดแล๎วสามารถสรุปได๎วํา 

 ปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการลดภาระหนี้สินคือ การสร๎างรายได๎สุทธิทางการเกษตรที่เพ่ิมขึ้นจาก

การเกษตรแบบอินทรีย์ โดยจะต๎องเป็นการเพ่ิมรายได๎สุทธิที่เกิดขึ้นโดยรวดเร็วด๎วย  

 หากต๎องการช าระหนี้เดิมให๎หมดภายใน 5 ปี รายได๎สุทธิจากการเกษตรอินทรีย์ควรมีสัดสํวนคิด

เป็นร๎อยละ 25 ของยอดหนี้เดิม (ค านวณที่อัตราดอกเบี้ยร๎อยละ 7 ตํอปี) และหากต๎องการช าระ

หนี้เดิมให๎หมดภายในเวลา 3 ปี รายได๎สุทธิจากการเกษตรอินทรีย์ในแตํละปี ควรจะมีสัดสํวนคิด

เป็นร๎อยละ 40 ของยอดหนี้เดิม 
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ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบระยะเวลาในการช าระหนี้หมด ระหวํางเกษตรแบบเคมีที่ท าอยูํเดิม กับการเกษตร

แบบอินทรีย์ 
รายการ กรณีที่ 1 

วรพนธ์ สาสดี 
ส้มอินทรีย ์

กรณีที่ 2 
พะยอม พลอึ่ง 

ไหมและแพะอินทรีย ์

กรณีที ่3 
วิมล ฝ่ังทะเล 
ผักอินทรีย ์

เงินก๎ูเดิม 5,000,000 400,000 100,000 

อัตราดอกเบีย้ของเงินก๎ูเดิม 7% 7% 0% 
(เจรจาลดหนี้กับเจ๎าหนี้) 

ภาระดอกเบี้ย ปีปัจจุบัน (บาท) 350,000 28,000 - 

รายได๎สุทธิการเกษตรเดมิ (บาท/ปี) 200,000 20,000 10,000 
ระยะเวลาการช าระหนี้หมด (ปี) เป็นไปไมํได ๎ เป็นไปไมํได ๎ 10.00 

เมื่อปรับเปลี่ยนมาเป็นเกษตรอินทรีย์ 
เงินลงทุนเริ่มต๎น (บาท) - 200,000 200,000 

อัตราดอกเบีย้ส าหรับเงินลงทุนเริม่ต๎น
ใหม ํ

- 0% 
(จากญาติ) 

0% 
(Crowd funding) 

รายได๎สุทธิการเกษตร 1,450,000 100,000 48,000 
ระยะเวลาในการช าระหนีห้มด (ป)ี 4.09 4.11 2.63 
เงื่อนไขส าคญัในการด าเนินการ การตลาดส๎มอินทรีย์ปลีะ 

30 ตัน ในราคาไมํต่ ากวํา 
75 บาท/กก. 

การตลาดไหมอินทรีย์
อยํางตํอเนื่อง 10 รอบ/ปี
และแพะอินทรีย์ 60,000 

บาท/ป ี

ช าระหนี้หมดแล๎ว 

 

 แตํการจะเพ่ิมรายได๎สุทธิทางการเกษตรนั่น จ าเป็นอยํางยิ่งที่จะต๎องมีการลงทุนในสํวนของ

การเกษตรแบบอินทรีย์เพ่ิมเติมข้ึน โดยควรเป็นแหลํงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยเงินลงทุนต่ ามาก 

(เชํน ต่ ากวํา 2% ปี) 

 การจัดการความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการลงทุนในเกษตรอินทรีย์ก็เป็นเรื่องที่มีความส าคัญ

มากเชํนกัน เพราะการช าระหนี้เดิมให๎หมดจะเกิดขึ้นได๎ก็ตํอเมื่อมีการดูแลรายได๎ให๎เป็นไปตาม

แผนที่วางไว๎ 

 การลดภาระหนี้เดิม โดยการลดอัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม มีความส าคัญในการลดระยะเวลาใน

การช าระหนี้เดิมได๎หมดลงได๎มาก โดยอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสมส าหรับเกษตรกรที่ต๎องปรับ

โครงสร๎างหนี้ควรอยูํในระยะเวลา 2 ปี 

ดังนั้น นโยบายการปรับโครงสร๎างหนี้ที่จะด าเนินการจะต๎องให๎ความส าคัญกับ (ก) การเพ่ิมรายได๎ (ข) 

การสร๎างความมั่นคงในรายได๎ (ค) การเข๎าถึงแหลํงเงินทุนใหมํ และ (ง) การลดภาระหนี้เดิม 
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ตารางท่ี 3 ระยะเวลาการช าระหนี้หมดที่เปลี่ยนแปลงตามไปอัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 

รายการ กรณีที่ 1 
วรพนธ์ สาสดี 

ส้มอินทรีย ์

กรณีที่ 2 
พะยอม พลอึ่ง 

ไหมและแพะอินทรีย ์

กรณีที ่3 
วิมล ฝ่ังทะเล 
ผักอินทรีย ์

 อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 7% 

ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท) 350,000 28,000 7,000 
ระยะเวลาการช าระหนี้หมด (ปี) 4.09 4.11 4.01 

 อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 18% 
ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท) 900,000 72,000 18,000 

ระยะเวลาการช าระหนี้หมด (ปี) 6.00 7.20 4.75 
 อัตราดอกเบี้ยของหนี้เดิม 2% 

ภาระดอกเบี้ยในปีแรก (บาท) 100,000 8,000 2,000 
ระยะเวลาการช าระหนี้หมด (ปี) 3.60 4.02 2.72 
 

3.2 ข้อเสนอแนะ 

3.2.1  ทางออกส าหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ 

เมื่อการเป็นหนี้กลายเป็นอุปสรรคส าคัญในการออกจากความสัมพันธ์เดิม (หรือการท าการเกษตร

เชิงเดี่ยวหรือการเกษตรเคมี) การสนับสนุน/ชํวยเหลือให๎เกษตรกรที่เป็นหนี้สามารถหันมาท าการเกษตร

อินทรีย์ได๎จึงจ าเป็นต๎องมีการปรับตัว ทั้งในสํวนของการท าการเกษตรอินทรีย์และการตลาดเกษตรอินทรีย์ การ

แก๎ไขปัญหาหนี้เดิม และการลงทุนใหมํส าหรับการท าการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งสามารถสรุปเป็น 2 กลยุทธ์ที่ส าคัญ

คือ 

กลยุทธ์ดึง (Pull Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่จะท าให๎การท าการเกษตรอินทรีย์เป็นทางเลือกที่มีความมั่นใจ

และดึงดูดใจมากขึ้นส าหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ ซึ่งหัวใจที่ส าคัญส าหรับกลยุทธ์ดึงคือ 

 การสร้างความม่ันใจในการผลิตและการตลาด เพราะความม่ันใจเป็นปราการดํานแรกในการ

ตัดสินใจส าหรับเกษตรกรที่เป็นหนี้ แตํการสร๎างความมั่นใจอาจเป็นเรื่องยากส าหรับการด าเนิน

ธุรกิจจริง เพราะฉะนั้น สิ่งที่อาจด าเนินการได๎คือ (ก) การเลือกขนาดการลงทุนที่เหมาะสม ไมํ

ใหญํเกินไปจนเกิดความเสี่ยงในการจัดการ และไมํเล็กเกินไปจนไมํสามารถลดปัญหาหนี้สินให๎

เกษตรกรได๎ (ข) มีการลดความเสี่ยงด๎วยการท าสัญญารับซื้อ/ประกันราคาลํวงหน๎าส าหรับ

เกษตรกร และ (ค) การประกันภัยพืชผล เพ่ือปูองกันความเสี่ยงที่ควบคุมได๎ยาก 
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 การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนไวและชัดเจนพอสมควร เพราะเกษตรกรที่เป็นหนี้ต๎องการ (ก) เงิน

ก๎อนมาช าระหนี้ในทุกๆ รอบการผลิต โดยควรมีรายได๎สุทธิจากการท าการเกษตรอินทรีย์ไมํต่ า

กวําร๎อยละ 25 ของยอดหนี้เดิม และ (ข) ต๎องการลดต๎นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเงินกู๎เดิม การลงทุน

ที่ต๎องรอเวลาในการได๎รับผลตอบแทนอาจจะไมํเหมาะสม (เชํน การปลูกไม๎ยืนต๎น) ยกเว๎นจะมี

กลไกที่ให๎การสนับสนุนทางการเงิน  

 การวางแผนราคาส าหรับเกษตรอินทรีย์จะต้องค านึงถึงต้นทุนแฝงจากดอกเบี้ยเดิมไว้ด้วย 

เพราะมิฉะนั้น เกษตรกรจะไมํมีแรงจูงใจในการท าการเกษตรอินทรีย์ นั่นแปลวํา ตลาดส าหรับ

สินค๎าเกษตรอินทรีย์จ าเป็นจะต๎องมีความเป็นพิเศษ (หรือความเป็นพรีเมี่ยม) มากพอท่ีจะยินดี

จํายเพิ่มเติม เพื่อคุณภาพในตัวสินค๎า และโดยทางอ๎อม สนับสนุนให๎เกษตรกรสามารถท า

การเกษตรอินทรีย์โดย (คํอยๆ) รอดพ๎นจากความเป็นหนี้ไปได๎ 

กลยุทธ์ผลัก (Push Strategy) หมายถึง กลยุทธ์ที่จะชํวยให๎เกษตรกรสามารถท าการเกษตรอินทรีย์ได๎งํายขึ้น 

ซึ่งอาจแบํงกลยุทธ์ผลักออกเป็น 3 สํวนหลักๆ คือ 

 การลดภาระหรือต้นทุนแฝงของหนี้เดิม การลดภาระหรือการลดต๎นทุนแฝงของหนี้เดิม ไมํวําจะ

การเจรจาประนอมหนี้ การปรับโครงสร๎างหนี้ จะมีสํวนชํวยเกษตรกรที่เป็นหนี้ได๎มาก เพราะจะ

ท าให๎ทั้งระยะเวลาการช าระหนี้เดิมยืดออกไป และต๎นทุนดอกเบี้ยของหนี้เดิมลดลงด๎วย แตํการ

ด าเนินการในการลดภาระหนี้มักมีเงื่อนไขและกระบวนการด าเนินการที่ยาวนานมาก โดยเฉพาะ

อยํางยิ่ง หากไมํมีแนวนโยบายสนับสนุนที่ชัดเจนพอจากรัฐบาล นอกจากนี้ การปรับโครงสร๎างหนี้

ในบางครั้ง ยังกลายเป็นการจ ากัดการเข๎าถึงทุนตามที่ได๎กลําวมาแล๎ว  

 การสนับสนุนการลงทุนในการเกษตรอินทรีย์ นอกเหนือจากการลดภาระหนี้เดิมแล๎ว การ

สนับสนุนการลงทุนใหมํเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก เพราะเกษตรกรที่เป็นหนี้มักมีปัญหา/ข๎อจ ากัด

ในการเข๎าถึงแหลํงเงินทุนใหมํไปโดยปริยาย ทั้งนี้ การสนับสนุนการลงทุนในการท าเกษตรอินทรีย์

ยังมักเป็นไปในลักษณะของการกํอ “หนี้” ใหมํ มากกวําจะเป็นการสร๎างความ “เชื่อมั่น” หรือ 

เครดิตให๎กับผู๎รํวมลงทุน ดังนั้น ในอนาคตจ าเป็นจะต๎องให๎ความส าคัญกับการพัฒนาชํองทางการ

ระดมทุนใหมํที่จะชํวยให๎เกษตรกรและผู๎รํวมลงทุนได๎สร๎างความเชื่อมั่นในการลงทุนรํวมกันเชํน 

การเกษตรแบบบอกรับสมาชิก (ระบบ CSA หรือ Consumer-supported Agriculture) หรือ

การระดมทุนมวลชนแบบ Crowd funding ที่กลุํมวิสาหกิจชุมชนแก๎วกล๎า จ.เพชรบุรี ด าเนินการ

อยูํ เป็นต๎น 

 การวางแผนการจัดการเงินส าหรับเกษตรกร สืบเนื่องจากโครงสร๎างการลงทุนและรายรับของ

เกษตรอินทรีย์อาจเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เชํนมีรายรับที่กระจายตัวมากขึ้นในเชิงเวลา เทียบกับ
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การมีเงินกู๎ รายรับ และการช าระคืนหนี้เป็นเงินก๎อนในคราวเดียว เพราะฉะนั้น จึงมีความจ าเป็น

ที่จะต๎องวางแผนในการจัดการเงินทุน ทั้งส าหรับ(ก) การลดภาระหนี้เดิม ซึ่งจะต๎องสอดคล๎องกับ

เงื่อนไขการกู๎หรือการช าระเงิน และ (ข) การลงทุนเพ่ิมเติม/เงินทุนหมุนเวียนส าหรับการท า

เกษตรอินทรีย์ รวมถึง (ค) การเจรจาเพื่อปรับโครงสร๎างหนี้ หรือการระดมทุนเพ่ิมเติมเพ่ือการท า

เกษตรอินทรีย์ด๎วย 

หนี้สินและอินทรีย์ 

เป็นที่ประจักษ์ชัดแล๎วกลไกหนี้สินการเกษตรของประเทศไทยในปัจจุบันเป็นไปในลักษณะของการ 

“รัดตรึง” อินทรีย์ (หรือรํางกาย) ของเกษตรกรผู๎ผลิตไว๎ให๎ติดอยูํในกับดักการผลิตแบบเดิม ที่ไมํอาจจะพ๎นจาก

วงจรหนี้สิน และ “รัดตรึง” อินทรีย์ของผู๎บริโภคให๎ต๎องเสี่ยงกับการบริโภคสารเคมีที่เป็นพิษเข๎าไปในรํางกาย 

การเกษตรแบบอินทรีย์จะเกิดขึ้นได๎จึงต๎องสร๎างความมั่นใจให๎กับเกษตรกรวํา วิถีการผลิตแบบใหมํจะให๎

ผลตอบแทนที่คุ๎มคํา และต๎องคุ๎มคําเพียงพอที่จะมีสํวนเกินไปปลดล็อคพันธนาการเดิมๆ ที่กับดักหนี้สินยังรัด

ตรึงพ่ีน๎องเกษตรกรเอาไว๎ และผู๎ที่จะชํวยท าหน๎าที่สร๎างความมั่นใจให๎กับเกษตรกรได๎ดีที่สุดผู๎หนึ่งก็คือ 

ผู๎บริโภคนั่นเอง  

ในหลายกรณี การสร๎างความมั่นใจให๎กับผู๎บริโภคด๎วยเกษตรอินทรีย์ จ าเป็นจะต๎องมีการลงทุน

เพ่ิมเติม และการลงทุนเพ่ิมเติมนั่นจะต๎องเป็นไปในลักษณะของ “เครดิต” ที่จะรํวมกันพาเกษตรกรผําน

อุปสรรคในการออกจากความสัมพันธ์เดิม และลดอุปสรรคในการก๎าวเข๎าสูํความสัมพันธ์ใหมํ  ความสัมพันธ์ที่

อินทรีย์ของผู๎ผลิตและอินทรีย์ของผู๎บริโภคจะเชื่อมกันด๎วย “เกษตรอินทรีย์” ไมํใชํวงจรกับดักหนี้สินเชํนที่

ผํานๆ มา 
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รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
 
 

โครงการศึกษาเรื่อง 
“พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนที่ปัญหาหน้ีสิน” 

 
 
 

โดย 
 

ผศ.ดร.ชญาน ีชวะโนทย ์
คณะเศรษฐศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์

และ 
คุณสฤณี อาชวานันทกุล   
บริษัท ป่าสาละ จ ากัด 

 
เดือนมีนาคม 2562 

 
 
 
 

รายงานวิจัยฉบับน้ีได้รับการสนับสนุนจาก 
ส านักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) 

และมลูนิธิชีวิตไท (Local Act)  
ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหน้ีสิน  

สู่การผลิตอาหารที่ย่ังยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ 
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โครงการศึกษาเรื่อง  “พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือน 
      ทีป่ัญหาหน้ีสิน” 
 

ภายใต้โครงการพัฒนาต้นแบบการปรับตัวของชาวนาที่มีปัญหาหนี้สิน สู่การผลิต
อาหารที่ย่ังยืน เพื่อวิถีชีวิตสุขภาวะ 
 
 
 
นักวิจัย:          ผศ.ดร.ชญาน ีชวะโนทย ์ 
    คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
    คุณสฤณี อาชวานันทกุล  บริษัท ป่าสาละ จ ากัด  
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บทที่ 1 
การศึกษาเรื่อง พฤติกรรมและสถานการณ์ทางการเงินของครัวเรือนที่มีปัญหาหนี้สิน 

 
1. บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  
ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรอยูํคํูกับสังคมไทยมายาวนาน โดยที่ในยุคแรกผู๎ให๎บริการเงินกู๎สํวนใหญํเป็นกลุํมที่

อยูํนอกระบบ จนเมื่อธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) มีนโยบายให๎บริการแกํเกษตรกรรายยํอย
และยากจนมากข้ึน ท าให๎เกษตรกรมีโอกาสเข๎าถึงแหลํงเงินทุนในระบบมากขึ้น อยํางไรก็ดีปัญหาหนี้สินของเกษตรกร
มิได๎หมดไป และยังมีแนวโน๎มที่มีหนี้สินในสัดสํวนที่ เพ่ิมสูงขึ้น สํวนใหญํเป็นหนี้ในระบบกับทางธกส. สหกรณ์
การเกษตร และหนี้กองทุนหมูํบ๎านที่เกิดขึ้นหลังปี 254093 ข๎อมูลจากส านักงานเศรษฐกิจการเกษตรระหวํางปี 2552 
ถึงปี 2559 พบวํา หนี้สินปลายปีเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตรเพิ่มขึ้นเป็นสองเทําตัว จาก 54,061 บาทตํอครัวเรือน เป็น 
123,454 บาทตํอครัวเรือน โดยในชํวงปี 2553-54 และปี 2555-56 มีอัตราการเพ่ิมขึ้นของหนี้สินเกินกวําร๎อยละ 20 
ตํอปี จนมาในชํวงปี 2557-59 ที่การเพิ่มขึ้นของหนี้สินเกษตรกรชะลอตัวลง 
 

ตารางท่ี 1 ขนาดหนี้สินปลายปีเฉลี่ยตํอครัวเรือนเกษตร และอัตราการเติบโตของหนี้สินตํอปี 
 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 

ขนาดหนี้สนิปลายป ี
(หน่วย: บาทต่อ
ครัวเรือน) 

54,061 59,808 76,697 82,572 100,977 117,346 122,695 123,454 

อัตราการเปลี่ยนแปลง
(ร้อยละของปีก่อนหน้า) 

 10.63 28.24 7.66 22.29 16.21 4.56 0.62 

 

ที่มา: รวบรวมจากแบบส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ในการศึกษาครั้งนี้ คณะวิจัยได๎ใช๎พื้นที่ ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท เป็นพ้ืนที่ในการศึกษา เปูาหมายเพ่ือ

ท าความเข๎าใจพฤติกรรมทางการเงิน กระแสเงินรายรับรายจําย และปัญหาหนี้สินของเกษตรกร โดยในพ้ืนที่ ต.บาง
ขุด เกษตรกรสํวนใหญํมีการศึกษาน๎อย และพ่ึงพาพืชเกษตรเชิงเดี่ยวคือ ข๎าว เป็นหลักในการด ารงชีวิต พืชอ่ืน ๆ 
สํวนใหญํปลูกไว๎เพ่ือบริโภคหรือแจกจําย และมีการแปรรูปบ๎าง หลายครัวเรือนมีอาชีพเสริมจากนอกภาคเกษตร เชํน 

                                                           
93 TDRI (2559) “ภาวะหนี้สินเกษตรกร และแนวทางการปรับปรุงศักยภาพการด าเนินงานของกองทุนในก ากบัดูแลของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์” 
รายงานทีดีอาร์ไอ ฉบับที่ 122 พฤศจิกายน 2559 
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รับจ๎างตํอเติมบ๎าน ชํางกํอสร๎าง เป็นต๎น เกษตรกรมากกวําร๎อยละ 90 มีหนี้สิน โดยมีธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตร (ธกส.) เป็นเจ๎าหนี้รายใหญํ รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตร และกองทุนหมูํบ๎าน ตามล าดับ ซึ่ง
จากการสัมภาษณ์เกษตรกร คณะวิจัยพบวํา ไมํมีเกษตรกรรายใดสามารถค านวณอัตราดอกเบี้ยและจดจ าภาระ
หนี้สินปัจจุบันทั้งหมดของตนเองและครอบครัว โดยจ าแนกแยกแยะระหวํางเงินต๎นกับดอกเบี้ยคงค๎างได๎ 

นอกจากนี้ ยังศึกษาลักษณะที่ไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. โดยพิจารณาประเด็นความเป็นธรรมตาม
หลักการคุ๎มครองผู๎บริโภคทางการเงิน จัดท าโดยกลุํมประเทศ G20 ในประเด็นดังตํอไปนี้ (i) ความเป็นธรรมจากการ
ได๎รับสารสนเทศที่สมบูรณ์ (ii) ความเป็นธรรมจากปัญหาความขัดแย๎งด๎านผลประโยชน์ทับซ๎อนของสถาบันการเงิน 
(iii) ความเป็นธรรมด๎านการเข๎าถึงบริการทางการเงิน และ (iv) เป็นธรรมในการได๎รับการปฏิบัติอยํางเทําเทียมและ
เหมาะสม เพ่ือให๎เข๎าใจประเด็นปัญหาที่เกษตรกรเผชิญอยูํในสํวนของสัญญาซึ่งมีผลผูกพันตํอตัวเกษตรกร และทุก
ฝุายจ าเป็นต๎องท าความเข๎าใจในเรื่องดังกลําวให๎มากขึ้นด๎วยเพ่ือให๎การบริการด๎านการเงินมีความเป็นธรรมอยําง
แท๎จริง  
 
1.2 วัตถุประสงค์การศึกษา 

1. เพ่ือท าความเข๎าใจพฤติกรรมทางด๎านการเงิน การใช๎จําย รายได๎ของครัวเรือน การกู๎ยืม 

และสถานะทางการเงินของครัวเรือน 

2. เพ่ือเก็บข๎อมูลกระแสเงิน (cash flow) ของครัวเรือนจากกิจกรรมตําง ๆ และคุณลักษณะ

อ่ืน ๆของครัวเรือน เพ่ือท าความเข๎าใจและหาแนวทางในการแก๎ไขปัญหาหนี้สินหรือข๎อเสนอด๎านสินเชื่อที่

สอดคล๎องตอํไป 

3. เพ่ือศึกษาความไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อของธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร ซึ่งเป็นเจ๎าหนี้หลักของเกษตรกร 

 
1.3 วิธีการศึกษา 

1. ลงพื้นที่และท าความเข๎าใจพ้ืนฐานประเด็นในพ้ืนที่ที่ศึกษา ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท 

2. ท าแบบสอบถามและเก็บข๎อมูลกระแสเงินของครัวเรือนจากกิจกรรมตํางๆ และ

คุณลักษณะอ่ืนๆของครัวเรือน  

3. น าข๎อมูลมาประมวลผล และวิเคราะห์เพ่ือให๎เห็นสถานการณ์ทางการเงินและพฤติกรรม

ด๎านการเงิน และกิจกรรมอ่ืนๆ ที่เก่ียวข๎อง  

 
1.4 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
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1. มีความเข๎าใจในทางด๎านการเงิน การใช๎จําย รายได๎ของครัวเรือน การกู๎ยืม และสถานทางการเงินของ

ครัวเรือนเกษตรกรมากขึ้น 

2. มีฐานข๎อมูลกระแสการเงินของครัวเรือนที่ระบุได๎ถึงชํวงเวลาเงินเข๎า/เงินออกของครัวเรือน เพ่ือน าไป

วิเคราะห์หาแนวทางการแก๎ปัญหาด๎านการเงินและหนี้สินของครัวเรือนตํอไป 

3. ผลของการศึกษาสัญญาไมํเป็นธรรมของธกส. จะชํวยให๎เกษตรกรเข๎าใจลักษณะสัญญาที่ไมํเป็นธรรม 

และมีประเด็นใดบ๎างท่ีต๎องค านึงถึงในเรื่องของการใช๎บริการทางการเงิน 
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บทที่ 2 
 

2. สภาพเศรษฐกิจและพฤติกรรมการทางการเงินของเกษตรกร 
 หากดูข๎อมูลในภาพรวมของประเทศจากรายงานตัวชี้วัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทยลําสุด ปี 2560 
ของส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) ซึ่งเป็นข๎อมูลระหวํางปี 2555-2559 (ตารางที่ 2) จะเห็นภาพของ
โครงสร๎างรายได๎และคําใช๎จํายตําง ๆ ของเกษตรกร ในสํวนแรก รายได๎จากการเกษตรเมื่อหักรายจํายทางการเกษตร
ซึ่งเฉลี่ยคิดเป็นกวําร๎อยละ 60 ของรายรับ เทํากับเกษตรกรมีรายได๎สุทธิจากการเกษตรเหลือเพียงไมํถึงร๎อยละ 40 
(เฉลี่ยประมาณ 58,975 บาทตํอครัวเรือนในปี 2559) ซึ่งจะเห็นวํารายได๎จากภาคเกษตรไมํเพียงตํอการใช๎จํายทั่วไป
ของครัวเรือน ดังนั้น ครัวเรือนเกษตรสํวนใหญํจึงต๎องหารายได๎จากนอกภาคเกษตรมาเพ่ิมเติมด๎วย บางสํวนไปท างาน
รับจ๎าง ซึ่งก็มีทั้งในและนอกภาคเกษตร บางสํวนมีเงินเดือนประจ าหรือมีลูกหลานที่ไปท างานตํางถิ่นหรือในเมืองสํง
เงินกลับมาชํวยเหลือ โดยเฉลี่ยแล๎วครัวเรือนเกษตรกลับมีรายได๎จากนอกภาคเกษตรสูงกวํารายได๎สุทธิจากการเกษตร 
เมื่อหักคําใช๎จํายทั่วไปส าหรับการบริโภคอุปโภคของครัวเรือนจะเหลือเงินสดกํอนการช าระหนี้เป็นสัดสํวนไมํถึง
ครึ่งหนึ่งของขนาดหนี้สินปลายปี โดยในปี 2559 สถานการณ์ในภาพรวมดีขึ้น ครัวเรือนเกษตรมีเงินสดคงเหลือกํอน
การช าระหนี้โดยเฉลี่ยร๎อยละ 54 เมื่อเทียบกับขนาดหนี้สินปลายปี ซึ่งก็จะไมํเพียงพอตํอการช าระหนี้ที่คงค๎างอยูํหาก
ต๎องช าระคืนหนี้ทั้งหมดทันที ซึ่งหนี้บางสํวนยังไมํถึงก าหนดช าระ และมีบางสํวนที่ถึงก าหนดช าระ แตํครัวเรือนหลาย
แหํงสามารถช าระคืนธนาคารได๎เพียงเฉพาะสํวนของดอกเบี้ย และมีแนวโน๎มวําเกษตรกรจะไมํมีเงินออมเพ่ือน ามา
ลงทุนท ากิจการด๎วยเชํนกัน 
 

ตารางท่ี 2 รายได๎ รายจํายเงินสด และรายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร ปี 2555-2559 
(หนํวย: บาทตํอครัวเรือน) 

รายการ 2556 2557 2558 2559 
รายได๎เงินสดทางการเกษตร 148,240 148,390 157,373 160,932 
รายจํายเงินสดทางการเกษตร 99,770 91,326 100,281 101,957 
รายได๎เงินสดสุทธิทางการเกษตร 48,470 57,064 57,092 58,975 

     รายได๎เงินสดนอกการเกษตร 120,063 134,869 143,192 148,346 
 รับจ๎างตํางๆ ท้ังในและนอกการเกษตร 30,721 26,902 31,702 35,724 
 รับเงินเดือน 39,498 44,938 48,384 50,126 
 ลูกหลานสํงให ๎ 13,840 14,733 18,219 18,874 
 อื่นๆ 36,004 48,296 44,886 43,622 
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รายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร 168,533 191,933 200,284 207,321 

     รายจํายเงินสดนอกการเกษตร 130,185 138,502 147,889 141,221 
 บริโภค 40,798 43,383 44,719 40,079 
 อุปโภค และอื่นๆ 89,387 95,119 103,170 101,142 

     เงินสดคงเหลือกํอนการช าระหนี ้ 38,348 53,431 52,395 66,100 
ขนาดหนี้สินปลายป ี 100,977 117,346 122,695 123,454 
ที่มา: รายงานตัวช้ีวัดเศรษฐกิจการเกษตรของประเทศไทย ปี 2560 ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร  

 
 อยํางไรก็ดี การศึกษารายรับรายจํายที่เกิดขึ้นเป็นรายปี แม๎จะท าให๎เห็นภาพรวมของสภาพเศรษฐกิจของ
ครัวเรือนเกษตร แตํจะไมํเห็นพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนในแตํละเดือนที่ครัวเรือนต๎องจัดการ เชํน เมื่อมี
รายได๎ไมํพอคําใช๎จํายในเดือนนั้น ๆ จะต๎องไปกู๎ยืมมา หรือจะมาจากการเก็บออมจากรายได๎จากการขายผลผลิตใน
ฤดูการผลิตกํอนหน๎า โดยเฉพาะในกรณีครัวเรือนเกษตรที่มิได๎มีรายได๎จากการเกษตรเป็นประจ าทุกเดือน แตํมี
รายจํายสํวนที่ต๎องใช๎จํายประจ าทุกเดือน ซึ่งในทางเศรษฐศาสตร์จะมองวํา ครัวเรือนมีการอุปโภคบริโภคคํอนข๎าง
คงที่ข๎ามเวลา (consumption smoothing) เพ่ือที่จะท าให๎มีความพอใจสูงสุดจากการบริโภคข๎ามเวลา โดยการ
บรรลุวัตถุประสงค์ดังกลําวได๎ ครัวเรือนจะต๎องสามารถเข๎าถึงแหลํงสินเชื่อซึ่งอาจเป็นทางการหรือไมํเป็นทางการก็ได๎ 
ดังนั้นการท าความเข๎าใจเกี่ยวกับการตัดสินใจทางการเงินและพฤติกรรมทางการเงินของครัวเรือนจึงเป็นสิ่งส าคัญใน
การจัดการปัญหาหนี้สิน เพราะนอกจากความรู๎ทางการเงิน (Financial literacy) แล๎ว อารมณ์ความรู๎สึก แรงกระตุ๎น
จากสิ่งเร๎า ความเอนเอียงในการตัดสินใจ ความเชื่อ และปัจจัยทางจิตวิทยาก็มีผลตํอการตัดสินใจทางการเงินของแตํ
ละบุคคลเชํนกัน การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและนโยบายจากภาครัฐที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ จึง
จ าเป็นต๎องเข๎าใจปัจจัยตํางๆ เหลํานี้ที่มีผลตํอการตัดสินใจของบุคคล 
 

 
 

Behavioral & household 
characteristics 

Financial decisions 

Economic advancement 
& wealth building 

Understanding 
financial behaviors 

+ financial 
education  

Improving financial products 
that suit with farmers & make 
it more effectiveness 
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2.1 ข้อมูลครัวเรือนจากกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษา 
 

 คณะวิจัยได๎ท าการส ารวจกลุํมตัวอยํางใน ต.บางขุด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท ทั้งสิ้น 35 ครัวเรือนตัวอยําง ผู๎ให๎
สัมภาษณ์ซึ่งเป็นตัวแทนของครัวเรือนสํวนใหญํเป็นผู๎หญิงถึงร๎อยละ 70 อายุเฉลี่ยประมาณ 59 ปี การศึกษาสํวนใหญํ
เป็นระดับประถมศึกษา และครัวเรือนท าเกษตรกรรมเชิงเดี่ยว คือ ข๎าว มีบางครัวเรือนที่อาชีพหลักเป็นรับจ๎างนอก
ภาคเกษตร กวําครึ่งของกลุํมตัวอยํางมีที่ดินกินเป็นของตัวเองโดยเฉลี่ย 10 ไรํ และอีกร๎อยละ 40 มีการเชําที่ดินเพ่ือ
ท านา ซึ่งในกลุํมนี้กวําครึ่งมีที่ดินของตัวเองแตํไมํพอจึงมีการเชําที่ดินเพ่ือท านาเพ่ิมเติม เกษตรกรสํวนใหญํยังคงใช๎
สารเคมีในการท าเกษตรเป็นหลัก แตํก็เริ่มมีหลายรายที่ลดการใช๎สารเคมีและหันมาใช๎สารอินทรีย์ผสมผสาน อยํางไร
ก็ดีจากกลุํมตัวอยํางที่สัมภาษณ์มานั้น มี 5 ครัวเรือนที่ยังไมํขอน ามาใช๎ในการศึกษา เนื่องจากมีข๎อมูลบางสํวนขาด
ความสมบูรณ์ ผู๎ให๎สัมภาษณ์บางรายมิได๎เป็นผู๎จัดการเรื่องคําใช๎จํายภายในบ๎านท าให๎ไมํสามารถตอบค าถามในบาง
ประเด็นได ๎
 เมื่อพิจารณารายได๎ในภาพรวมของครัวเรือนในชํวงปี 2561 (ตารางที่ 3) จะพบวํา โครงสร๎างรายรับและ
รายได๎ของครัวเรือนใน ต.บางขุด มีความคล๎ายคลึงกับข๎อมูลเฉลี่ยครัวเรือนเกษตรของ สศก. ในตารางที่ 2 รายรับ
จากภาคเกษตรคิดเป็นเฉลี่ย 243,226.94 บาทตํอปี ขณะที่รายจํายทางการเกษตรคิดเป็นประมาณ 128,998.55 
บาทตํอปี หรือประมาณร๎อยละ 53 ของรายรับทั้งหมด อยํางไรก็ดี รายได๎สุทธิจากการท าเกษตรจะแตกตํางกันไปใน
แตํละลักษณะการท าเกษตร ซึ่งจะกลําวถึงในสํวนที่ 2.3 นอกจากนี้ เกษตรกรในพ้ืนที่บางขุดสํวนใหญํยังพ่ึงพิงรายได๎
หลักจากการท าเกษตรมากกวํารายได๎จากนอกภาคเกษตร โดยมีรายได๎นอกภาคเกษตรมาจากเงินโอนทั้งจากบุตรที่ไป
ท างานในเมือง เงินโอนจากภาครัฐ (ได๎แกํ บัตรสวัสดิการ เบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ) รายได๎จากการ
รับจ๎างตํางๆ เงินเดือนประจ าของคนในครัวเรือน ธุรกิจอ่ืนๆ การให๎เชําที่นา เป็นต๎น เบ็ดเสร็จแล๎วโดยเฉลี่ยกลุํม
ครัวเรือนตัวอยํางใน ต.บางขุด ทั้งที่มีฐานะ/มีที่ดินท ากินเป็นของตัวเอง และที่จ าเป็นต๎องเชําที่ดินคนอ่ืน มีรายได๎
สุทธิในปี 2561 เฉลี่ย 218,359.46 บาทตํอปี หรือคิดเป็นประมาณเดือนละ 18,196.62 บาทตํอครัวเรือน ใกล๎เคียง
กับแนวโน๎มรายได๎เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตรของประเทศ (อัตราการเติบโตประมาณร๎อยละ 4 ตํอปี) แตํหาก
พิจารณาเฉพาะครัวเรือนที่มิได๎อยูํในระดับชั้นรายได๎สุทธิรวมสูงสุด (Top 10%) จะพบวํามีรายได๎สุทธิเฉลี่ยเพียง 
164,039.38 บาทตํอปี หรือคิดเป็น 13,669.95 บาทเฉลี่ยตํอเดือนตํอครัวเรือน 
 
 
 
 
 



203 
 

 
 

ตารางท่ี 3 ที่มาของรายได๎สุทธิเฉลี่ยของครัวเรือนเกษตร 
รายการ จ านวนเงิน 
รายรับจากภาคเกษตร 243,226.94 
คําใช๎จํายวัตถุดิบการเกษตร 45,335.75 
คําใช๎จํายจ๎างแรงงานเกษตร 40,158.71 
คําเชําท่ีดิน 31,236.77 
อื่นๆ 12,267.32 
คําใช๎จํายการเกษตร 128,998.55 

  รายได๎สุทธิจากการเกษตร 114,228.39 

  รายได๎นอกภาคเกษตร 104,131.07 
เงินโอนจากลูก และจากรัฐ 37,116.13 
รับจ๎าง 36,890.74 
เงินเดือน 21,896.77 
ธุรกิจสํวนตัว 366.13 
จากการให๎เชํา 3,180.65 
อื่นๆ 4,680.65 
รายได๎สุทธิของครัวเรือน 218,359.46 

 
ที่มา: จากการค านวณของคณะผู๎วจิัย 

 
 ส าหรับในสํวนของคําใช๎จํายในครัวเรือน และรายการอ่ืนๆ นั้น พบวํา ครัวเรือนมีรายจํายสํวนใหญํเพ่ือการ
อุปโภคบริโภค และเป็นคําใช๎จํายที่เกี่ยวข๎องกับพิธีกรรมตํางๆ (เงินใสํซองชํวยงาน) ซึ่งโดยเฉลี่ยสูงถึงประมาณ 
10,111.13 บาทตํอปี เมื่อรวมคําใช๎จํายในครัวเรือนทั้งสิ้นเฉลี่ยคิดเป็น 82,891.45 บาทตํอปี และเมื่อหักรายจําย
หนี้สินที่เกิดขึ้นในปี 2561 (ส าหรับบางครัวเรือน รายจํายหนี้สินสํวนนี้อาจช าระได๎เพียงคําดอกเบี้ยเทํานั้น) จะมีเงิน
คงเหลือเฉลี่ยประมาณ 71,344.34 บาท ซึ่งหากเทียบกับหนี้สินคงเหลือเฉลี่ยที่สูงถึง 360,641.30 บาทนั้น พอจะ
เห็นภาพได๎วําครัวเรือนเกษตรมีภาระหนี้สินโดยเฉลี่ยคํอนข๎างสูงมากทีเดียว 
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ตารางท่ี 4 คําใช๎จํายในครัวเรือน และหนี้สินโดยเฉลี่ย 
รายการ จ านวนเงิน 
คําใช๎จํายกิจกรรมครัวเรือน 52,963.65 
คําใช๎จํายการศึกษา 6,841.68 
คําพิธีกรรมตํางๆ(เงินใสํซอง) 10,111.13 
คําใช๎จํายอื่นๆ ในบ๎าน 5,417.90 
คําประกันเงินกู ๎ 3,212.90 
คําประกันรถยนต์และอื่นๆ 4,344.19 
รวมคําใช๎จํายทั่วไปในครัวเรือน 82,891.45 

  เงินคงเหลือกํอนช าระหนี ้ 135,468.01 
รายจํายหนี้สินในปี 2561 64,123.67 
เงินต๎น 43,650.97 
ดอกเบี้ย 20,472.70 

  เงินคงเหลือ 71,344.34 
หนี้สินคงเหลือ 360,641.30 

    
ที่มา: จากการค านวณของคณะผู๎วจิัย 

 
2.2 พฤติกรรมทางการเงินและกระแสเงินสดของครัวเรือนเกษตร 

 

ในการท าธุรกิจทั่วไป กระแสเงินเข๎าออกของธุรกิจก็มักจะไมํสอดคล๎องกัน นั่นคือ บริษัทต๎องจํายคําวัตถุดิบ
ในการผลิตไปกํอน (กระแสเงินไหลออก) ขณะที่รายรับ (กระแสเงินไหลเข๎า) จะได๎เข๎ามาจริงเมื่อผลิตเสร็จและขาย
สินค๎าได๎ การลงทุนและกิจกรรมการหาทุนก็เกี่ยวข๎องกับกระแสเงินเชํนกัน ในงานศึกษาเรื่อง Households as 
Corporate Firms ของ Krislert Samphantharak and Robert Townsend (2010) ก าหนด Budget 
constraint อยํางงํายของครัวเรือนในแตํละชํวงเวลา ดังนี้  

Ct + It = Yt + Ft 
โดยที่  Ct เป็นคําใช๎จํายในการบริโภคอุปโภคของครัวเรือน 

It เป็นรายจํายการลงทุนในการผลิต เชํน ซื้อสินทรัพย์ หรือวัตถุดิบ 
Yt เป็นรายรับจากการผลิต 
Ft เป็นเครื่องมือทางการเงินตํางๆ ได๎แกํ เงินสดที่มีในมือ เงินออม เงินที่กู๎ยืมมา หรือสํวนที่มีผู๎อื่นให๎ 
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นอกจากนี้ ยังก าหนดให๎ Dt – Budget deficit เป็นสํวนที่มีการใช๎จํายและการลงทุนมากกวํากระแสเงินจากการผลิต 
ซึ่งจ าเป็นจะต๎องหาเงินมาทดแทน (financing: Ft) ไมํทางใดก็ทางหนึ่ง 
 
 จากการประชุมกลุํมยํอยและสัมภาษณ์ชาวบ๎านต าบลบางขุด พบวําสํวนใหญํไมํได๎ท าบัญชีรายรับรายจําย 
แม๎วําหลายคนจะมีสมุดบันทึกรายรับรายจํายที่ ธกส. แจกให๎ สํวนหนึ่งตอบวํา เคยท าอยูํบ๎าง แตํพอเห็นแตํรายจําย 
ไมํคํอยมีรายได๎เข๎ามา ก็เลยเลิกท าเพราะหมดก าลังใจ สํวนใหญํจะมีใช๎จํายพอดี แตํไมํคํอยมีเงินเก็บหรือมีการออม
อยํางเป็นระบบ คณะวิจัยได๎ท าส ารวจรายรับรายจํายประเมินในแตํละเดือนของครัวเรือน โดยอ๎างอิงจากแนวคิด
กระแสเงินสดไหลเข๎าออกข๎างต๎น จึงขอยกตัวอยํางกรณีที่พบเห็นได๎ทั่วไป และกรณีที่นําสนใจมาวิเคราะห์ ดังตํอไปนี้ 

ครัวเรือน 1 เป็นตัวอยํางของครัวเรือนเกษตรกรสูงอายุที่อยูํกับหลาน (Skipped generation family) ที่
พบเห็นได๎ทั่วไปในครัวเรือนเกษตรกรไทยปัจจุบัน มีรายได๎จากการเกษตรเป็นหลัก  โดยมีรายได๎จากการขายข๎าว 
(พ้ืนที่ 14 ไรํบนที่ดินท ากินของตนเอง) ซึ่งรายรับจากการขายข๎าวจะเข๎ามาในเดือนมกราคมและกรกฎาคม 
นอกจากนี้ยังมีเงินชํวยเหลือจากบัตรสวัสดิการของรัฐเดือนละ 500 และ 300 บาท รวมถึงเงินสวัสดิการผู๎สูงอายุคน
ละ 600 บาท มีลูกไปท างานตํางถ่ินสํงเงินมาชํวยอีกเดือนละ 2,000 บาท ท าให๎พอมีกระแสเงินสดไหลเข๎าประจ าทุก
เดือนจากเงินโอนของรัฐ (Government transfers) และเงินโอนจากลูก (Remittance) รวมเดือนละ 4,000 บาท 
เป็นรายจํายประจ าส าหรับการบริโภคอุปโภคในครัวเรือนในแตํละเดือน และคําใช๎จํายให๎หลานไปโรงเรียน แม๎จะไมํ
พอกับรายจํายประจ าทั้งหมดก็ตามแตํก็ชํวยให๎กระแสเงินไหลเข๎าออกมีความสอดคล๎องกันมากขึ้น ขณะที่การท านา
ข๎าวเป็นการจ๎างท าโดยสํวนใหญํและซื้อเชื่อเมล็ดพันธุ์ สารเคมีบางอยํางและยาปูองกันก าจัดศัตรูพืช  (จํายร๎านค๎าคืน
เมื่อขายข๎าวได๎94 ซึ่งก็จะจํายแพงกวําปกติ 20-50 บาท) จะเห็นวํารายจํายทั้งหมดของครัวเรือนมีมากกวํารายรับใน
เกือบทกุเดือน ยกเว๎นเดือนที่มีรายรับจากการขายข๎าวเข๎ามา ซึ่งมีเพียงสองเดือนเทํานั้น เกษตรกรจ าเป็นจะต๎องเก็บ
เงินสํวนที่เป็นรายรับจากการขายข๎าวไว๎ใช๎จํายในเดือนอ่ืนๆ ด๎วย ซึ่งหลายครั้ง หากมีรายจํายพิเศษอ่ืนๆ เชํน ต๎อง
ซํอมอุปกรณ์การเกษตร หรือมีการซํอมแซมบ๎าน หรือซื้อเครื่องใช๎ไฟฟูาใหมํ หรือคําชุดนักเรียนใหมํของหลาน ก็จะ
ท าให๎ไมํมีเงินเก็บออมไว๎ส าหรับลงทุนทางการเกษตรเพ่ิมเติม 

นอกจากนี้ ในกรณีของครัวเรือน 1 ยังมีหนี้สินคงค๎างกับทางสหกรณ์การเกษตรและกองทุนหมูํบ๎าน โดยใน
สํวนของหนี้สหกรณ์การเกษตร จะมีก าหนดจํายในเดือนเมษายน ซึ่งเกษตรกรจะต๎องเก็บเงินจากการขายข๎าวในเดือน
มกราคมไปอีก 3 เดือนให๎เพียงพอตํอรอบก าหนดจํายในเดือนเมษายน หากมีรายจํายพิเศษหรือรายจํายฉุกเฉินที่ต๎อง
ใช๎กํอนเดือนเมษายน ก็อาจท าให๎เกษตรกรไมํสามารถมีเงินไปใช๎หนี้คืนตามก าหนดได๎ หรือในหลายกรณี สามารถจําย
คืนได๎เพียงสํวนของดอกเบี้ย แตํไมํพอที่จะช าระคืนเงินต๎นได๎ 

 
                                                           
94 กระแสเงินท่ีแสดงในภาพ เงินสว่นท่ีซือ้เช่ือจะให้เข้ามา ณ เดือนท่ีมีการใช้วตัถดิุบนัน้ๆ นัน่คือ เสมือนวา่เกษตรกรมีรายได้เพียงพอกบัรายจ่าย
คา่วตัถดิุบท่ีต้องจ่ายออกไปพอดี 
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รายจํายของครัวเรือนที่นําสังเกตอีกสํวนหนึ่ง คือ คําฌาปนกิจ และคํากิจกรรมทางศาสนาและงานพิธีกรรม 

ซึ่งอาจจะมาหลายซองในบางชํวงของปี เชํน กํอนเข๎าพรรษาส าหรับงานบวช และชํวงปลายปีถึงต๎นปีส าหรับงาน
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แตํงงาน จากการสัมภาษณ์ หลายครัวเรือนตอบเป็นเสียงเดียวกันวําการใสํซองเป็นเรื่องส าคัญ เพราะเป็นหน๎าเป็นตา 
โดยเฉพาะในสังคมชนบทที่สํวนใหญํรู๎จักกันหมด และยังส าคัญในเชิงของการชํวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเกษตรกร
กลําววํา “ถ๎าบ๎านนี้เคยใสํซองชํวยเรามากํอน เวลาถึงคราวของบ๎านนั้น เราก็ต๎องใสํซองไปชํวยด๎วยไมํให๎ต่ ากวําที่เคย
ได๎มา”  

บางครัวเรือนสามารถเก็บเงินเพื่อใสํซองส าหรับงานตํางๆ แตํไมํสามารถเก็บเงินเพ่ือไปใช๎คืนหนี้ได๎ ครัวเรือน
ในต าบลบางขุดมีรายจํายคํากิจกรรมเหลํานี้โดยเฉลี่ยเกือบเดือนละพันบาท ซึ่งเป็นเงินจ านวนไมํน๎อย แตํในอีกทาง
หนึ่งส าหรับครัวเรือนที่มีงาน ก็เทํากับมีเงินชํวยเหลือในการจัดงานโดยที่ไมํต๎องเป็นหนี้ก๎อนใหญํอีก  (เป็นในลักษณะ 
informal insurance เมื่อมีเหตุให๎ต๎องใช๎เงินในสถานการณ์เหลํานี้ ก็จะมีคนมาชํวยจํายชดเชยให๎ เป็นการตํางตอบ
แทนกันและกัน) ในบางกรณีมีครัวเรือนเลําวําหักคําใช๎จํายในการจัดงานแล๎วยังมีเงินเหลือจากเงินที่ใสํซองมาชํวยงาน
ด๎วย 

 
กรณีตัวอยํางครัวเรือน 2 เป็นครัวเรือนของเกษตรกรอายุไมํมากนัก เลี้ยงดูบุตรและมารดา มีที่ดินเป็นของ

ตัวเองแตํก็ใช๎เป็นหลักทรัพย์ค้ าประกันเงินกู๎ไว๎กับธนาคาร  มีรายได๎จากการท านาเป็นหลัก (มีทั้งแปลงนาที่ไมํใช๎
สารเคมีและแปลงที่ยังใช๎สารเคมี) และมีรายได๎เสริมจากการปลูกพริกขาย รับจ๎างตัดหญ๎าซํอมข๎าว และเดินหวย มี
เงินโอนจากรัฐเฉพาะในสํวนของสวัสดิการผู๎สูงอายุ (มารดา)  
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 ครัวเรือนเกษตรกรจ าเป็นต๎องมีรายได๎อ่ืนนอกจากรายได๎จากการท านาหรือพืชหลัก จากที่เห็นกระแสเงิน
ก๎อนใหญํที่เข๎ามาหลังจากการเก็บเก่ียว หลังหักคําใช๎จํายในการท าเกษตรฤดูกาลนั้นๆ ไปแล๎ว จะต๎องใช๎เงินสํวนนี้ใน
อีกหลายกิจกรรม หากมิได๎มีเงินโอนจากลูกหลานหรือเงินโอนจากรัฐ การมีอาชีพเสริมที่สามารถสร๎างกระแสรายได๎
คงที่จะมีบทบาทอยํางมากในการชํวยเรื่องคําใช๎จํายประจ าที่เกิดขึ้นในแตํละเดือน ในขณะที่ก าไรจากการท า
การเกษตรสามารถน าไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนตํอไปได๎ และสามารถน าไปใช๎หนี้ที่คงค๎างได๎ด๎วย โดยในกรณีของ
ครัวเรือน 2 นี้มีรายจํายผํอนซื้อรถกระบะทุกเดือน และมีหนี้สินที่เข๎าสูํกระบวนการช าระคืนแกํกองทุนฟ้ืนฟูฯ โดย
เป็นหนี้ที่รับตํอมาจากมารดา ขณะเดียวกันก็เริ่มลงทุนในกิจการใหมํ มีการปรับพ้ืนที่เพ่ือเตรียมเลี้ยงแพะและปลูกใบ
หมํอนในชํวงปลายปีซึ่งจะเห็นวํามีรายจําย(ลงทุน)ด๎านการเกษตรเพ่ิมข้ึน 
 หลายครัวเรือนพยายามปรับเปลี่ยนการท าเกษตรมาเป็นเกษตรผสมผสานแทนที่จะเป็นพืชเชิงเดี่ยวท าให๎มี
กระแสเงินไหลเข๎าในชํวงที่แตกตํางกัน หรือท าการเกษตรในกิจการที่มีกระแสเงินไหลเข๎าสม่ าเสมอ หรือมีรอบการ
ผลิตที่สั้นลง และเป็นการลดความเสี่ยงกรณีที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ในฤดูกาลนั้นๆ อาจได๎ราคาไมํดีหรือมีภัยธรรมชาติ 
แตํการแบํงพ้ืนที่มาปลูกพืชหลายชนิดก็อาจท าให๎สูญเสียความได๎เปรียบในการท าเกษตรแปลงใหญํจากการลดต๎นทุน
การใช๎วัตถุดิบ (Economy of scale) ไปได๎เชํนกัน กรณีนี้เกษตรกรอาจต๎องดูปัจจัยหลายอยํางประกอบ ทั้งในเรื่อง
สภาพอากาศ สภาพพ้ืนที่ภูมิประเทศที่เหมาะสมในการปลูกพืชตํางๆ ก าลังความสามารถของตนเอง ตลาดของพืช
นั้นๆ และการรวมกลุํมเพ่ือแลกเปลี่ยนความรู๎หรือท าการตลาดรํวมกัน นอกจากนี้ ในกรณีที่เป็นการเชําที่ดินท า
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การเกษตร อาจจะล าบากในการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพ่ือปลูกพืชอ่ืนหรือเปลี่ยนไปท าอินทรีย์ เนื่องจากเจ๎าของที่ดินอาจ
มิได๎ต๎องการให๎มีการปรับเปลี่ยนที่ดินจากการท านาไปเป็นอยํางอ่ืน ซึ่งก็จะมีความเสี่ยงในชํวงของการเปลี่ยนผํานด๎วย
เชํนกัน 
 อีกทางออกหนึ่งของการบริหารกระแสเงิน ก็คือ การลดรายจําย โดยเฉพาะในกรณีที่ท านาในลักษณะจ๎างท า
เป็นสํวนใหญํ และใช๎สารเคมีกับทุกชํวงของการปลูกข๎าว จะท าให๎มีรายจํายทางการเกษตรคํอนข๎างสูง หากสามารถ
ท าเองบางสํวนได๎ และหันมาใช๎สารอินทรีย์ที่ท าขึ้นเองผสมไปด๎วย ก็จะชํวยลดรายจํายไปได๎บางสํวน อยํางไรก็ดี 
หลายครั้งที่การไมํใช๎สารเคมี หรือหันมาท าอินทรีย์มากขึ้นก็ท าให๎ผลผลิตตํอไรํลดลง เทํากับวํารายรับตํอไรํก็จะลดลง
ด๎วย เกษตรกรที่เชําที่ดินท านาโดยสํวนใหญํจะจํายคําเชําเป็นรายรับจากข๎าว 20 ถังตํอไรํคงที่ ซึ่งหากลดการใช๎
สารเคมีแล๎วผลผลิตตํอไรลดลง เชํน ใช๎เคมีท าได๎อยูํที่ 90-100 ถังตํอไรํ แตํพอลดการใช๎เคมีเหลือผลผลิตเพียง 60-70 
ถังตํอไรํ ก็เทํากับรายรับสุดท๎ายของครัวเรือนลดลงด๎วย แม๎วํารายจํายบางสํวนจะลดลงด๎วยก็ตาม นอกจากนี้ หาก
เกษตรกรมีหนี้สินที่ต๎องน าไปช าระ การที่รายรับลดลง เทํากับเงินที่น าไปหมุนในการใช๎หนี้ก็น๎อยลงไปด๎วย ผู๎วิจัยตั้ง
ข๎อสังเกตวํา เกษตรกรสํวนใหญํตั้งเปูาหมายรายรับสูงสุด มากกวําที่จะพิจารณาก าไรสูงสุด เพราะเงินที่เข๎ามาก็ต๎ อง
น าไปหมุนตํอทันท ีไมํได๎มีการค านวณก าไรที่เห็นภาพตลอดชํวงเวลาของการท าการผลิต 
 กรณีตัวอยํางครัวเรือน 3 เป็นครัวเรือนที่ท านาเป็นหลัก มีบัตรสวัสดิการ และเบี้ยยังชีพผู๎สูงอายุรวมเป็นเงิน 
1,000 บาทตํอเดือน ท านาเป็นที่ดินของตัวเอง 2 ไรํ เชําที่นาอีก 18 ไรํ ใช๎วิธีการกู๎เงินมาลงทุนท านาในแตํละรอบ95 
ซื้อวัตถุดิบด๎วยการจํายเงินสด เมื่อท านาได๎ก็รีบน าเงินที่ได๎จากการท านาไปใช๎คืนธกส./สหกรณ์การเกษตรทันที โดย
ไมํต๎องรอจนถึงรอบครบก าหนด เหลือเงินจากที่คืนเงินกู๎ไปเทําไร คํอยมาจัดสรรใช๎จํายในครัวเรือน ท าให๎สามารถ
บริหารกระแสเงินไหลเข๎าออกได๎คํอนข๎างดี ไมํมีปัญหาหนี้สินคงค๎างในระยะยาว 
 

                                                           
95 ในภาพกระแสเงินจะอยูํในสํวนของ non-agri income เพื่อให๎งํายในการแยกกลุมํ โดยจดัเป็นสํวนของเงินก๎ูที่หามาใช๎ในการลงทุน 
(financing) 
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 หากพิจารณาคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง (Coefficient of Variation: CV) ซึ่งค านวณจากสํวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานหารด๎วยคําเฉลี่ย (SD/mean) เพ่ือดูความผันผวนของตัวแปรเมื่อเทียบกับคําเฉลี่ย ท าให๎สามารถ
เปรียบเทียบระหวํางตัวแปรได๎ โดยเมื่อคําสัมประสิทธิ์ดังกลําวมีคําน๎อยจะสะท๎อนความเสี่ยงที่น๎อยลงเมื่อเทียบกับ
ผลได๎ ตารางที่ 5 แสดงคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินเข๎าออกของครัวเรือน เปรียบเทียบระหวําง
ครัวเรือนที่น ามาเป็นกรณีศึกษาทั้งสามครัวเรือน โดยจะเห็นวํา ครัวเรือนที่ 2 ซึ่งมีรายรับภาคเกษตรนอกจากข๎าว จะ
มีคําสัมประสิทธิ์นี้ต่ าสุด ส าหรับรายได๎นอกภาคเกษตร เนื่องจากได๎รวมเงินกู๎มาลงทุนท านาไว๎ในสํวนนี้ ท าให๎
ครัวเรือนที่ 3 มีคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงสูงสุด เพราะมีเงินก๎อนใหญํเข๎ามาทุกรอบของการท านา ขณะที่
ครัวเรือนอ่ืนเป็นในลักษณะการซื้อเชื่อไว๎กํอน ขณะที่รายจํายทางการเกษตรและรายจํายครัวเรือนทั้งสามครัวเรือน
มิได๎มีความแตกตํางของความผันผวนตํางกันมากนัก ตัวแปรที่นําสนใจคือ รายรับหักด๎วยรายจําย ส าหรับครัวเรือนที่ 
3 ที่สามารถจัดการกระแสเงินเข๎าออกได๎คํอนข๎างสอดคล๎องกัน ท าให๎ในภาพรวมเมื่อพิจารณาสํวนตํางของรายรับ
และรายจํายมีคําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลงโดยเปรียบเทียบน๎อยกวําอีกสองครัวเรือน 
 

ตารางท่ี 5 คําสัมประสิทธิ์ของการเปลี่ยนแปลง (CV) ของกระแสเงินเข๎าออกของครัวเรือนระหวําง 12 เดือน 
CV  ครัวเรือน 1 ครัวเรือน 2 ครัวเรือน 3 

รายรับภาคเกษตร 2.34 2.27 2.34 
รายได๎นอกภาคเกษตร 0.55 0.19 2.11 

รายจํายทางการเกษตร 1.11 1.35 1.30 
รายจํายครัวเรือน 0.22 0.18 0.38 
รายจํายหนี้สิน 2.36 0.71 2.34 

รายรับ-รายจําย 28.58 47.00 9.35 
 
 
2.3 โครงสร้างต้นทุนในการท าเกษตร (ท านา) 

 

จากที่สัมภาษณ์เกษตรกรในพื้นที่ พบวําชาวนาสํวนใหญํนิยมจ๎างแรงงานมาชํวยในการท านา โดยเฉพาะเมื่อ
ชาวนาเองมีอายุคํอนข๎างสูง ท าให๎งานบางประเภทไมํสะดวกที่จะท าด๎วยตนเอง นอกจากนี้การจ๎างท าในบางกิจกรรม
ก็ชํวยลดเงินลงทุนในเครื่องจักรไปได๎ แตํเทํากับต๎องเสียคําจ๎างแรงงานเพ่ิมขึ้นแทน คําจ๎างที่เกิดขึ้น ได๎แกํ คําจ๎าง
ส าหรับการเตรียมพ้ืนที่กํอนเพาะปลูก (200 บาทตํอไรํตํอกิจกรรมที่เตรียม) คําหวําน (50 บาทตํอไรํ) คําแรงฉีดยา
ปราบศัตรูพืช/ฉีดปุ๋ย (50 บาทตํอไรํตํอรอบ) คําแรงเก็บเกี่ยว (450-500 บาทตํอไรํ) และคําขนสํง (100 บาทตํอ
เกวียน หรือเหมา 600 บาทตํอรอบ) ขณะที่คําวัตถุดิบก็มีหลายสํวน โดยเฉพาะหากเกษตรกรใช๎สารเคมีเป็นหลักใน
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การท านา เชํน ยาคุมเลน ยาคุมหญ๎า ยาก าจัดแมลง ยาก าจัดเชื้อรา ยากันเพลี้ย (ราคายาเหลํานี้จะอยูํที่ประมาณ 
250-350 บาทตํอขวดขึ้นอยูํกับยี่ห๎อ ซื้อสดหรือซื้อเชื่อ) ปุ๋ย (580-600 บาทตํอลูก) ยาข๎าวอามอเรํ (890 บาทตํอ
ขวด) 

เมื่อวิเคราะห์โครงสร๎างต๎นทุนการท านาและก าไร โดยแบํงกลุํมเกษตรกรเพ่ือเปรียบเทียบเป็นกลุํมตํางๆ ดัง
ในตารางที่ 6 จะพบวําโครงสร๎างต๎นทุนของแตํละกลุํมมีความแตกตํางกันออกไป กรณีแรก แบํงตามเกษตรที่เชําที่ดิน
และไมํเชําที่ดิน(ไมํมีต๎นทุนในสํวนของคําเชําที่ดิน) จะพบวํา เกษตรที่เชําที่ดินมีสัดสํวนของคําเชําที่ดินถึงประมาณ
ร๎อยละ 27 ของต๎นทุนทั้งหมด และก็มีผลท าให๎เมื่อเปรียบเทียบสัดสํวนก าไรกรณีที่ใช๎ที่ดินท ากินของตัวเองทั้งหมด 
กลุํมที่เชําที่นามีสัดสํวนก าไรน๎อยกวํา กรณีที่สอง แบํงตามขนาดที่ดินที่ใช๎ท าการเกษตรเป็น 3 ขนาด (เล็ก กลาง 
ใหญํ)  จะพบวําที่ดินขนาดเล็กจะมีสัดสํวนของคําวัตถุดิบมากที่สุด (ไมํได๎ประโยชน์จากการประหยัดจากขนาด) 
ขณะที่หากใช๎ที่ดินจ านวนมากและจ๎างแรงงานก็จะมีคําใช๎จํายเป็นสัดสํวนที่เพ่ิมมากขึ้นไปด๎วย เพราะคําจ๎างสํวนใหญํ
คิดในอัตราตํอไรํ โดยกลุํมชาวนาที่ใช๎ที่ดินขนาดกลางมีก าไรในสัดสํวนที่สูงที่สุด กรณีที่สาม แบํงตามการใช๎สารเคมี
ในการท าเกษตร โดยมีกลุํมที่ใช๎สารเคมีเป็นหลัก และกลุํมที่ใช๎สารเคมีผสมกับสารชีวภาพ ในกรณีอาจเปรียบเทียบ
สัดสํวนต๎นทุนไมํได๎โดยตรงเพราะถูกแบํงกระจายไปตามสัดสํวนอ่ืนๆด๎วย ที่นําสนใจคือ ก าไรของเกษตรกรกลุํมที่มี
การใช๎สารชีวภาพผสม จะเห็นได๎ชัดวํามีสัดสํวนก าไรถึงร๎อยละ 69 ซึ่งสํวนหนึ่งเสมือนเป็นคําตอบแทนแรงงานของ
ตัวเองที่ต๎องมาท าสารชีวภาพเอง อยํางไรก็ดี หากสามารถเก็บข๎อมูลได๎กลุํมตัวอยํางที่มากกวํานี้ จะสามารถวิเคราะห์
ให๎เห็นภาพที่ยืนยันได๎มากขึ้นวําการใช๎สารชีวภาพผสม ท าให๎มีสัดสํวนก าไรเพิ่มมากขึ้น 

 
ตารางท่ี 6 สัดสํวนต๎นทุนและก าไรในการท านา แบํงตามกลุํมตําง ๆ 

 

แบ่งตามเกษตรกรที่เช่าทีด่ิน/ไม่
เช่าทีด่ิน 

แบ่งตามขนาดที่ดินที่ใช้ท าการเกษตร 
แบ่งตามการใช้สารเคมี

ในการท าเกษตร 

รายการ 

เกษตรกรที่
ปลูกข๎าวและ

ไมํเชําที่ 
เกษตรกรที่ปลูก
ข๎าวและเชําที ่

เกษตรที่มี
ที่ดินน๎อย
กวํา 15 ไรํ 

เกษตรที่มีที่ดิน
ระหวําง 15 ถึง 

40 ไรํ 

เกษตรที่มี
ที่ดินไมํน๎อย
กวํา 40 ไรํ 

ใช๎
สารเคมี 

ใช๎สารเคมีผสม
กับสารชีวภาพ 

วัตถดุิบ 55% 36% 47% 37% 40% 41% 48% 

คําจ๎างที่เกี่ยวข๎องกับการท าเกษตร 39% 31% 36% 34% 39% 35% 38% 

คําเชําท่ีดิน 0 27% 17% 21% 21% 19% 0 

คําใช๎จํายอื่น ๆ 6% 5% 0 7% 0 4% 14% 

ก าไรจากการท าเกษตร 39% 29% 42% 54% 5.08% 35% 69% 

จ านวนตัวอยําง n=11 n=15 n=15 n=6 n=5 n=21 n=3 
- วัตถุดิบประกอบไปด๎วย คําเมล็ดพันธุ์/ต๎นกล๎า ยาก าจัดศัตรูพืช ยาปูองกันและก าจัดสัตว์รบกวน (ยาคุมหอย ยาเบื่อหนู ยาฆําแมลง ยาฆําเพลี้ย) สารเคมี
เพื่อบ ารุงสินค๎าเกษตร คําน้ ามัน คําขนสํง 
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- คําจ๎างที่เกี่ยวขอ๎งกับการท าเกษตร ประกอบไปด๎วย คําแรงส าหรับการเตรียมพื้นที่กํอนเพาะปลูก คําหวาํน/ปลูก คําแรงฉีดยาปราบศัตรูพืช/ปุ๋ย คําแรงเก็บ
เกี่ยว คําขนสํง อื่น ๆ 
- คําใช๎จํายอื่น ๆ ประกอบไปด๎วย คําเชําอุปกรณ์การเกษตร เงินลงทุนในสินทรัพย์ถาวรทางการเกษตร คําใช๎จํายอื่น ๆ ที่เกี่ยวขอ๎ง 
หมายเหตุ: ขอ๎มูลบางสํวนไมํถูกน ามาคิดเพราะ 1. ข๎อมูลไมํครบ 2.ไมํปลูกข๎าวเป็นหลัก 3. ไมํแยกรายละเอียดคําใช๎จาํยทางการเกษตร  

 
2.4 ปัญหาหนี้สินของเกษตรกร 

 

ดังที่กลําวมาแล๎วในสํวนของบทน า ปัญหาหนี้สินกับเกษตรกรเป็นของคูํกัน ซึ่งมิได๎มีเพียงประเด็นทางมิติ
การเงินเพียงอยํางเดียว แตํมีความเก่ียวข๎องทั้งกับมิติทางสังคม การเปลี่ยนแปลงวิถีการด าเนินชีวิตและวิถีการผลิตใน
สังคมเกษตร โครงสร๎างอายุของเกษตรกร ความจ ากัดของที่ดิน ตลาดสินค๎าเกษตรที่เชื่อมกับตลาดโลกด๎วย และยัง
เกี่ยวโยงไปถึงโครงการสนับสนุนตํางๆ ของภาครัฐที่มีสํวนท าให๎การตอบสนองของเกษตรกรเปลี่ยนแปลงไป  

หากพิจารณาถึงวัตถุประสงค์ของการกู๎ยืมเงินของครัวเรือนเกษตร (ตารางที่ 7) จะพบวํา กวําครึ่งเพ่ือใช๎ใน
การเกษตร รองลงมาเพ่ือใช๎ในการสร๎างหรือซํอมแซมที่อยูํอาศัย และกิจกรรมนอกการเกษตร อยํางไรก็ดี ในชํวงปี 
2557 เป็นต๎นมา การกู๎ยืมเพ่ือการใช๎จํายในครัวเรือนมีมากขึ้น แสดงวําครัวเรือนเกษตรมีปัญหาเรื่องสภาพคลํอง 
หรือมีความจ าเป็นต๎องกู๎ยืมเพ่ือรักษาระดับการบริโภคให๎คงที่ (consumption smoothing) นอกจากนี้ ข๎อมูล
แหลํงที่มาของการกู๎ยืมในภาพรวมของประเทศก็สอดคล๎องกับในพ้ืนที่ นั่นคือ ธกส. เป็นแหลํงกู๎ยืมหลักของครัวเรือน
เกษตร รองลงมาเป็นสหกรณ์การเกษตรและกลุํมที่เกี่ยวข๎อง ขณะที่ในภาพใหญํ บทบาทของกองทุนจากภาครัฐเพ่ิม
ความส าคัญมากขึ้น ท านองเดียวกัน ในพ้ืนที่ ต. บางขุด ก็มีสัดสํวนเฉลี่ยของเงินกู๎ยืมจาก ธกส. ประมาณร๎อยละ 
41.5 เงินกู๎จากสหกรณ์การเกษตรประมาณร๎อยละ 16.55 แตํก็มีเงินกู๎จากธนาคารพาณิชย์ถึงร๎อยละ 27.35 ซึ่งมา
จากเพียงไมํกี่ครัวเรือน แตํเป็นยอดหนี้ที่คํอนข๎างสูง ขณะที่ครัวเรือนสํวนใหญํมีหนี้จากกองทุนหมูํบ๎าน แตํเป็นยอด
หนี้ที่ไมํสูงมากนัก คิดเป็นประมาณร๎อยละ 8.9 สํวนที่เหลือเป็นการกู๎ยืมจากญาติพ่ีน๎อง จากร๎านค๎าวัตถุดิบ
การเกษตร และแหลํงอ่ืนๆ อีกประมาณร๎อยละ 5.7 

 
ตารางที่ 7 วัตถุประสงค์ในการกู๎ยืม และที่มาของเงินกู๎ของเกษตรกรไทย 

 
2556 2557 2558 

วัตถุประสงค ์ 100.00 100.00 100.00 
    เพื่อการเกษตร 52.95 55.01 52.53 
    คําซื้อ/ซํอม/สร๎าง/ที่อยูํอาศัย 14.82 11.04 11.72 
    นอกการเกษตร 14.62 11.03 11.73 
    ใช๎หนี้สินเดิม 4.57 5.23 6.22 
    คําใช๎จํายในครัวเรือน 11.46 16.06 16.22 
    กู๎เพื่อการศึกษา 1.57 1.63 1.58 
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แหล่งกู้ยืม 100.00 100.00 100.00 
    ญาติพี่น๎อง และเพื่อนบ๎าน 1.94 2.01 2.11 
    เจ๎าของที่/นายทุน/พํอค๎าท๎องที่/นอกระบบอ่ืนๆ 1.77 1.71 1.76 
    กลุํมออมทรัพย์ กลุํมเกษตรกร และสหกรณ ์ 13.54 11.22 10.15 
    ธกส. 59.49 62.08 59.24 
    ธ.ออมสินและธ.อาคารสงเคราะห ์ 4.88 3.2 4.44 
    ธ.พาณิชย์ บ.เงินทุน และในระบบอ่ืนๆ 7.03 5.4 5.16 
    กองทุนหมูํบ๎าน ธ.ประชาชน กองทุน SML 11.35 14.38 17.14 

ที่มา: รวบรวมจากแบบส ารวจภาวะเศรษฐกิจสังคมครัวเรือนและแรงงานเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

 
ปัญหาหนี้สินในพ้ืนที่ต าบลบางขุดสํวนใหญํเกินจากการกู๎มาเพ่ือท าการเกษตร แล๎วผลผลิตไมํได๎ตามที่

คาดหวังไว๎ ซึ่งอาจจะมาจากปัญหาภัยธรรมชาติ หรือราคาผลผลิตตกต่ า ท าให๎ไมํมีรายได๎เพียงพอที่จะไปใช๎คืนหนี้สิน
ได๎ทันตามก าหนด หลายคนเป็นหนี้เริ่มต๎นจากเงินต๎นไมํมากนัก แตํจากการผิดนัดช าระหนี้ ไมํมีเงินพอไปใช๎หนี้คืนก็
ท าให๎อัตราดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึน และมีดอกเบี้ยคงค๎างทบต๎นมาเรื่อยๆ หลายกรณีต๎องเข๎าสูํกระบวนการของกองทุนฟ้ืนฟูฯ 
บางกรณีถูกหลอกให๎กู๎จากการรวมกลุํมมาท าการเกษตร และใช๎เงินคืนหัวหน๎ากลุํมแล๎ว แตํหัวหน๎ากลุํมกลับมิได๎น า
เงินไปคืนให๎กับธนาคาร เกษตรกรไมํทราบเรื่องใดๆ จนกระทั่งมีจดหมายมาสืบทรัพย์และเตรียมจะยึดที่ดิน บางกรณี
เป็นหนี้นอกระบบจากการทยอยกู๎มาลงทุนในการเกษตร แตํไมํได๎ผลลัพธ์ตามที่ต๎องการ จนหนี้สินบานปลาย และ
จ าต๎องยอมขายที่ดินให๎กับนายทุนเพื่อใช๎หนี้บางสํวน  
 กรณีเกษตรกรที่มีหนี้สินในสภาวะที่ยอมรับได๎ คือ มีเงินหมุนเข๎าออก สามารถคืนหนี้เกําได๎ หรือเป็นการซื้อ
เชื่อวัตถุดิบจากร๎านค๎า แตํสามารถจํายคืนได๎เมื่อขายผลผลิต นอกจากนี้ บัตรสินเชื่อของ ธกส. ก็จะชํวยได๎ในกรณีนี้ 
สามารถใช๎บัตรสินเชื่อซื้อวัตถุดิบจากร๎านค๎าได๎เหมือนซื้อเงินสด (ไมํต๎องเสียดอกเบี้ยแฝงของร๎านค๎า) แตํต๎องเสี่ยงเสีย
ดอกเบี้ยสูงเชํนกัน หากไมํมีเงินมาจํายคืนธกส.ตามก าหนด (หลักการเดียวกันกับบัตรเครดิต) 
 โครงการพักช าระหนี้ของรัฐบาลแม๎วําเหมือนจะชํวยยืดเวลาการช าระหนี้เงินต๎นออกไป แตํระหวํางที่หยุดพัก 
ก็ยังจ าเป็นต๎องจํายดอกเบี้ยไปเรื่อยๆ ส าหรับเกษตรกรบางรายในชํวงเวลาปกติก็สามารถช าระได๎เพียงดอกเบี้ยอยูํ
แล๎ว ซึ่งเทํากับไมํใชํทางออกของปัญหาหนี้สินของเกษตรกร หากไมํมีแนวทางอ่ืนๆรํวมด๎วย จากงานศึกษาของ 
Suchanun Tambunlertchai (2004)96 โดยใช๎ข๎อมูล Townsend-Thai data และวิเคราะห์ในเชิงเศรษฐมิติพบวํา 
ครัวเรือนที่เข๎ารํวมโครงการพักช าระหนี้ในชํวงหลังวิกฤตเศรษฐกิจ มิได๎มีผลตํอการขยายตัวของการบริโภค และการ
ออม อยํางมีนัยส าคัญทางสถิติแตํอยํางไร อีกท้ังครัวเรือนที่เข๎ารํวมโครงการพักช าระหนี้มีแนวโน๎มที่จะลงทุนทางด๎าน
การเกษตรลดลง เนื่องจากในโครงการมีข๎อก าหนดมิให๎กู๎เพ่ิมจนกวําจะช าระหนี้เงินกู๎เดิมที่พักช าระได๎ทั้งหมด 

                                                           
96 Suchanan Tambunlertchai (2004). “The Government’s Helping Hand: A Study of Thailand’s Agricultural Debt Moratorium”, Senior 
Honors thesis, Department of Economics, Harvard College, Massachusetts. 
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งานวิจัยของ Suchanun เสนอวําการเข๎าถึงสินเชื่อมีความส าคัญกวําการพักช าระหนี้ นั่นคือ หากพักช าระหนี้ แตํไมํ
มีโอกาสเข๎าถึงแหลํงเงินทุนหมุนเวียนเพ่ือเพ่ิมหนทางในการสร๎างรายได๎เพ่ิมเติม ก็จะไมํชํวยแก๎ปัญหาหนี้สินของ
เกษตรกร ในกรณีโครงการพักช าระหนี้ในปี 2561 นั้น เมื่อพักช าระหนี้แล๎ว เกษตรกรยังสามารถเข๎าถึงแหลํงเงินกู๎
เพ่ิมเติมได๎อยูํบ๎าง แตํมีเงื่อนไขวําต๎องเป็นสินเชื่อเพ่ือปรับเปลี่ยนการผลิตไปสูํทางเลือกอ่ืน หรือการท าเกษตรแปลง
ใหญํ หรือเป็นการด าเนินการผํานโครงการสินเชื่อชุมชนเพ่ือการปรับโครงสร๎างการผลิตสูํความยั่งยืน หรือโครงการ
สินเชื่อชุมชนเพ่ือการปรับเปลี่ยนการผลิตและพัฒนาอาชีพผู๎มีรายได๎น๎อย ซึ่งต๎องมาประเมินกันตํอไปวําการพักช าระ
หนี้ปี 2561 นั้นจะมีผลอยํางไรตํอเกษตรกร 
 นอกจากโครงการพักช าระหนี้จะไมํสามารถชํวยแก๎ปัญหาหนี้สินของเกษตรกรได๎อยํางยั่งยืนแล๎ว คณะวิจัย
พบวําสินเชื่อจาก ธกส. ในฐานะเจ๎าหนี้รายใหญํของเกษตรกรในพ้ืนที่ ยังมีลักษณะหลายประการที่ ‘ไมํเป็นธรรม’ 
กับเกษตรกรในฐานะลูกหนี้ ดังจะกลําวถึงในสํวนถัดไป 
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บทที่ 3 
 

3. กรณีศึกษา ความไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. 
 

เนื่องจากดังที่ได๎กลําวไปแล๎วข๎างต๎นวํา ไมํมีเกษตรกรรายใดที่คณะวิจัยสัมภาษณ์ ที่สามารถค านวณอัตรา
ดอกเบี้ยและจดจ าภาระหนี้สินปัจจุบันทั้งหมดของตนเองและครอบครัว  โดยจ าแนกแยกแยะระหวํางเงินต๎นกับ
ดอกเบี้ยคงค๎างได๎ ด๎วยเหตุนี้  สินเชื่อที่ ‘เหมาะสม’ และ ‘เป็นธรรม’ ส าหรับเกษตรกรจึงต๎องตั้งอยูํบนการตระหนัก
ในข๎อเท็จจริงเหลํานี้เป็นส าคัญ เจ๎าหนี้ต๎องให๎น้ าหนักกับการสื่อสารเงื่อนไข ความเสี่ยง และประโยชน์ของสินเชื่อ
อยํางชัดเจน โปรํงใส เข๎าใจงําย ออกแบบสินเชื่อที่สอดคล๎องกับรูปแบบรายได๎และรายจํายของเกษตรกร โดยเฉพาะ
การมีรายได๎หลักเฉพาะในฤดูเก็บเกี่ยว ไมํเพ่ิมภาระให๎กับเกษตรกร หรือก าหนดเงื่อนไขที่ผูกมัดหรือจ ากัดเสรีภาพใน
การประกอบอาชีพ 

คณะวิจัยเห็นวํา ปัจจุบันเงื่อนไขสินเชื่อเกษตรกรของ ธกส. มีความไมํเป็นธรรมหลายประการ ดังจะอธิบาย
ในสํวนถัดไป 
 
3.1 นิยาม “ความเป็นธรรม” ในการรับบริการทางการเงิน 
 

“ความเป็นธรรม”  (fairness) ส าหรับผู๎ใช๎บริการทางการเงิน ในทัศนะของ หลักการคุ๎มครองผู๎บริโภค
ทางการเงิน จัดท าโดยกลุํมประเทศ G20 (G20 High-Level Principles on Financial Consumer Protection, 
2011)97 ส าหรับองค์การเพ่ือความรํวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (The Organization for Economic Co-
operation and Development) หรือ OECD มีองค์ประกอบส าคัญสี่ด๎านดังตํอไปนี้ 
 

1. ความเป็นธรรมในการได้รับสารสนเทศที่สมบูรณ์ โดยผู๎รับบริการทางการเงินต๎องได๎รับข๎อมูลที่ “สมบูรณ์”
(complete) “เที่ยงตรง” (accurate) และ “เข๎าถึงได๎” (accessible) เพ่ือใช๎ประกอบการตัดสินใจในการ
รับบริการจากสถาบันการเงิน ผู๎ให๎บริการทางการเงินและตัวแทนควรให๎ข๎อมูลส าคัญแกํผู๎บริโภค ซึ่งรวมถึง
ประโยชน์หลัก ความเสี่ยง และเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ผู๎ ให๎บริการควรให๎ข๎อมูลเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ๎อนที่เกี่ยวพันกับตัวแทนของสถาบันการเงิน (ดูหัวข๎อถัดไป)  
โดยทั่วไป ผู๎ให๎บริการควรให๎ข๎อมูลอยํางเหมาะสมในทุกชํวงเวลาของความสัมพันธ์กับลูกค๎า เอกสารการขาย
และการตลาดทั้งหมดควรถูกต๎องเที่ยงตรง ซื่อสัตย์ เข๎าใจงําย และไมํท าให๎เข๎าใจผิด ควรใช๎แบบฟอร์มการ
เปิดเผยข๎อมูลกํอนท าสัญญาที่ได๎มาตรฐาน ท าให๎ผู๎บริโภคสามารถเปรียบเทียบระหวํางผลิตภัณฑ์ทางการเงิน

                                                           
97 ดาวน์โหลดจาก http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf  

http://www.oecd.org/daf/fin/financial-markets/48892010.pdf
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ที่มีลักษณะเดียวกันได๎ กลไกการเปิดเผยข๎อมูลเฉพาะด๎าน รวมถึงค าเตือน ควรถูกพัฒนาขึ้นมาให๎ข๎อมูลที่
สอดคล๎องกับระดับความซับซ๎อนและความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ตํางๆ นอกจากนี้ ผู๎ให๎บริการควรท าการศึกษา
วิจัยลูกค๎า เพื่อชํวยในการประเมินและปรับปรุงประสิทธิผลของการเปิดเผยข๎อมูลเหลํานั้น การให๎ค าแนะน า
ควรเป็นไปอยํางมีภววิสัยที่สุดที่ท าได๎ ตั้งอยูํบนลักษณะ (profile) ของลูกค๎า โดยค านึงถึงความซับซ๎อนและ
ความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบกับเปูาหมายทางการเงิน ความรู๎ ศักยภาพ และประสบการณ์ของ
ลูกค๎า  

2. ความเป็นธรรมจากปัญหาความขัดแย้งด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากสถาบันการเงินเองโดยสํวน
ใหญํยังมุํงหาก าไรสูงสุด เพ่ือตอบสนองผลประโยชน์ของกลุํมผู๎เกี่ยวข๎อง (stakeholder) ทั้งผู๎ถือหุ๎น 
ผู๎บริหารและพนักงาน ท าให๎โครงสร๎างของแรงจูงใจไมํได๎ถูกออกแบบมาเพ่ือค านึงถึงประโยชน์สู งสุดของ
ผู๎ใช๎บริการ ในทางเศรษฐศาสตร์เรียกปัญหาประเภทดังกลําวนี้วําปัญหาด๎านตัวแทน (agency problem) 
ซึ่งอาจเกิดข้ึนตั้งแตํการวางนโยบายระดับบริหารของสถาบันการเงินที่ไมํค านึงถึงความเสี่ยงที่มากจนเกินไป 
ลงมาถึงปัญหา ณ จุดบริการที่พนักงานอาจบิดเบือนข๎อมูลสารสนเทศแกํผู๎รับบริการเพ่ือจุดประสงค์ด๎านการ
เพ่ิมยอดขาย หรือการปลํอยสินเชื่อโดยไมํสนใจในสถานะและความสามารถในการช าระหนี้ของผู๎ใช๎บริการ 
จนเกิดภาวะการเป็นหนี้สินล๎นพ๎นตัว (over-indebtedness)  

3. ความเป็นธรรมด้านการเข้าถึงบริการทางการเงิน (access) ความหมายในด๎านนี้หมายถึงความสามารถใน
การเข๎าถึงบริการทางการเงินของผู๎รับบริการอยํางทั่วถึง โดยไมํมีข๎อจ ากัดเชิงสถาบัน 

4. ความเป็นธรรมในการได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมและเหมาะสม (unbiased and fair treatment) 
การด าเนินการของสถาบันการเงินต๎องปราศจากการปฏิบัติที่ไมํเทําเทียมกัน ไมํแบํงแยกการปฏิบัติตาม
ประเภทของผู๎รับบริการ นอกจากนี้ผู๎รับบริการควรได๎รับการปฏิบัติอยํางเหมาะสมในสถานการณ์ตํางๆ อาทิ 
การทวงถามหนี้ค๎างช าระเมื่อมีการผิดนัดช าระเกิดขึ้น การด าเนินการยึดทรัพย์ในกรณีการฟูองล๎มละลาย 
ต๎องเป็นไปตามขอบเขตและมีการปฏิบัติอยํางเหมาะสม 

 
 
3.2 ลักษณะท่ีไม่เป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. 
 

จากการตรวจสอบส าเนาเอกสารตํางๆ ที่เกี่ยวข๎องกับสินเชื่อที่ ธกส. ปลํอยให๎กับเกษตรกรกลุํมตัวอยําง 
อาทิ หนังสือกู๎เงิน (สัญญาเงินกู๎) รายงานเบิกเงินกู๎ หนังสือรับรองหนี้เงินกู๎ และสมุดคูํบัญชีเงินกู๎ คณะวิจัยพบ
ลักษณะที่ไมํเป็นธรรมหลายประการ ดังนี้ 
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1. ลูกหนี้ไม่ได้รับส าเนาสัญญาเงินกู้ 
เกษตรกรทุกรายกลําวเป็นเสียงเดียวกันวํา ตนไมํเคยได๎รับส าเนาสัญญาเงินกู๎จาก ธกส. เวลาไปลงนามใน

สัญญา ได๎รับแตํเพียงสมุดคูํบัญชีเงินกู๎ ซึ่งระบุแตํเพียงตัวเลขเงินต๎นและดอกเบี้ยคงค๎าง เทํานั้น เกษตรกรบางราย
กลําววํา ถ๎าอยากได๎ส าเนาสัญญา ตนต๎องเดินทางไปขอส าเนาสัญญาเงินกู๎ที่สาขาธนาคาร และธนาคารคิดคําใช๎จําย
ในการถํายเอกสารสูงถึงหน๎าละ 10 บาท 

การไมํได๎รับส าเนาสัญญา ท าให๎เกษตรกรในฐานะลูกหนี้ไมํสามารถรับรู๎เงื่อนไขตํางๆ ของสัญญาเงินกู๎ ตั้งแตํ
อัตราดอกเบี้ย คําธรรมเนียม งวดการผํอน หลักประกัน อัตราดอกเบี้ยผิดนัด ฯลฯ ซึ่งก็หมายความวํา ถ๎าหาก
ธนาคารประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเหลํานี้อยํางไร เกษตรกรก็ไมํอาจรู๎เห็นได๎เลย อยําวําแตํจะมีสํวนรํวมในการ
เจรจา 
 

2. การผูกมัดลูกหนี้อย่างไม่เป็นธรรม 
 

ลูกหนี้เกษตรกรไมํเพียงแตํต๎องใช๎เงินกู๎อยํางถูกต๎องตามวัตถุประสงค์ที่ระบุตอนขอสินเชื่อ (ซึ่งก็เป็นหน๎าที่
หลักของลูกหนี้) เทํานั้น แตํการขอสินเชื่อจาก ธกส. ยังเทํากับการมาผูกมัดตนเองวําจะต๎องท าการเกษตรตาม
ค าแนะน าของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎อง โดยเงื่อนไขในสัญญาเงินกู๎ข๎อหนึ่งระบุวํา 
 

การก าหนดให๎ลูกหนี้ “ปฏิบัติตามค าแนะน าของธนาคารและสํวนราชการที่เกี่ยวข๎อง เพ่ือใช๎วิธีปฏิบัติอันดี
กวําเดิม” นั้น นับเป็นการก๎าวลํวงในวิถีการประกอบอาชีพของลูกหนี้เกินเหตุของธนาคาร เนื่องจากลูกหนี้ควรมี
อิสระในการเลือกใช๎วิถีปฏิบัติใดๆ ก็ตาม ในการท าการเกษตร ที่ตนเห็นวําเหมาะสม อีกทั้งยังไมํมีหลักประกันใดๆ วํา
ค าแนะน าของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เก่ียวข๎องจะสํงผลให๎ลูกหนี้ได๎ผลผลิตทางการเกษตรมากกวําเดิม  

ในทางตรงกันข๎าม ถ๎าหากค าแนะน าของธนาคารและหนํวยงานราชการที่เกี่ยวข๎องกลับกลายเป็น วําท าให๎
ลูกหนี้ได๎ผลผลิตน๎อยลงกวําเดิมจนสํงผลตํอความสามารถในการช าระหนี้ ลูกหนี้ก็ไมํมีสิทธิ (recourse) ใดๆ ที่จะให๎
ธนาคารหรือหนํวยงานราชการรับผิดชอบกับผลเสียที่เกิดจากค าแนะน าดังกลําว 
 
 

3. ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส าคัญในสัญญาเงินกู้ได้ตามอ าเภอใจ โดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
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หนังสือกู๎เงิน (สัญญาเงินกู๎) ของ ธกส. บํงชี้อยํางชัดเจนวํา ธนาคารมีอ านาจในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข
ส าคัญตํางๆ ในสัญญาได๎ตามอ าเภอใจ โดยไมํต๎องแจ๎งลูกหนี้ลํวงหน๎า นับเป็นข๎อก าหนดที่ไมํเป็นธรรมอยํางยิ่ง 
ตัวอยํางเงื่อนไขที่ธนาคารมีอ านาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามอ าเภอใจมีดังตํอไปนี้ 
 

3.1 วงเงินก๎ู และก าหนดช าระหนี้ 

 
“ถ๎าผู๎อนุมัติเงินกู๎ก าหนดวงเงินก๎ูให๎น๎อยกวําจ านวนตามข๎อ 1. หรือก าหนดให๎ข๎าพเจ๎าช าระหนี้ให๎เสร็จภายใน

เวลาสั้นกวําที่เสนอไว๎ตามรายการข๎างต๎นนี้ ข๎าพเจ๎ายอมผูกพันและปฏิบัติตาม” โดยไมํขยายความวําธนาคารจะแจ๎ง
การเปลี่ยนแปลงของวงเงินกู๎หรือก าหนดช าระหนี้ให๎ลูกหนี้ทราบลํวงหน๎า 
 

3.2 อัตราดอกเบี้ย 

 
“ตํอไปภายหน๎าหากธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมขึ้นหรือลดลงจากที่ก าหนดไว๎เดิมแตํไมํเกินอัตราที่

กฎหมายก าหนด ข๎าพเจ๎ายอมช าระดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดขึ้นใหมํ” โดยไมํขยายความวําธนาคารจะแจ๎งการ
เปลี่ยนแปลงของวงเงินกู๎หรือก าหนดช าระหนี้ให๎ลูกหนี้ทราบลํวงหน๎า 
 

เอกสารอีกฉบับของ ธกส. คือ ‘รายงานเบิกเงินกู๎’ ซึ่งใช๎แทนสัญญาเงินกู๎ มีการเรียบเรียงเนื้อหาประหนึ่งวํา
ลูกหนี้เป็นผู๎ ‘เสนอ’ วงเงินกู๎ อัตราดอกเบี้ย ก าหนดการช าระหนี้ และเงื่อนไขอ่ืนๆ แกํธนาคารด๎วยตนเอง ทั้งที่ใน
ความเป็นจริงธนาคารเป็นผู๎ก าหนด เนื้อหาในรายงานเบิกเงินกู๎มอบอ านาจให๎ธนาคารเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขตาม
อ าเภอใจ โดยไมํจ าเป็นต๎องแจ๎งลูกหนี้ลํวงหน๎าเชํนกัน ดังตัวอยํางข๎อ 5 และ 6 ในรายงานเบิกเงินกู ๎
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ข๎อ 5 “ถ๎าผู๎อนุมัติก าหนดจ านวนเงินและหรือก าหนดช าระคืนแตกตํางจากท่ีข๎าพเจ๎าเสนอไว๎แล๎วนี้ ข๎าพเจ๎า
เป็นอันยินยอมและปฏิบัติตาม” 
 

ประโยคสุดท๎ายของข๎อ 6. “...ตํอไปภายหน๎าหากธนาคารก าหนดอัตราดอกเบี้ยสูงกวําอัตราที่ก าหนดไว๎นี้ 
แตํไมํเกินอัตราที่กฎหมายก าหนด ผู๎กู๎ยินยอมช าระดอกเบี้ยในอัตราที่ก าหนดขึ้นใหมํนับแตํวันที่ก าหนดเป็นต๎นไป 
จนกวําจะช าระคืนเสร็จ โดยธนาคารไมํจ าเป็นต๎องบอกกลําวลํวงหน๎า” 
 

4. การเปิดเผยเงื่อนไขสัญญาเงินกู้ไม่เพียงพอ 
 

ข๎อดีของสัญญาเงินกู๎ ธกส. คือการไมํมีเนื้อหาที่สร๎างความเข๎าใจผิด แตํปัญหาใหญํคือการเปิดเผยข๎ อมูลไมํ
เพียงพอตํอลูกหนี้ ซึ่งสํงผลให๎ลูกหนี้ตกอยูํในสถานะเสียเปรียบอยํางมาก ไมํอาจท าความเข๎าใจกับภาระทั้งหมดที่เกิด
จากการเป็นหนี้ได๎อยํางถํองแท๎ ไมํมีอ านาจตํอรอง และไมํอาจวางแผนการบริหารหนี้ของตนเองได๎ 

พระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 ฉบับแก๎ไขปรับปรุง พ.ศ. 2561 จะมีผลบังคับใช๎ในวันที่ 19 
กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต๎นไป การแก๎ไขปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ลําสุดเป็นไปเพ่ือให๎ธนาคารแหํงประเทศไทย (ธปท.) 
มีอ านาจก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งรวมถึง ธกส. ได๎อยํางมีประสิทธิภาพมากขึ้น 98 โดยกฎหมายลําสุด
ก าหนดให๎ ธปท. โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีวําการกระทรวงการคลัง มีอ านาจประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ในการ
ก ากับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึงการคุ๎มครองผู๎ใช๎บริการทางการเงินด๎วย99 

ด๎วยเหตุนี้ คณะวิจัยเห็นวํา การเปรียบเทียบสัญญาเงินกู๎ ธกส. และธรรมเนียมปฏิบัติในการปลํอยสินเชื่อ
ของ ธกส. กับกฎเกณฑ์ด๎านการคุ๎มครองผู๎ใช๎บริการทางการเงิน ที่ ธปท. ปัจจุบันใช๎ก ากับธนาคารพาณิชย์ จึงนําจะ

                                                           
98 https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Pages/SFIs.aspx  
99 หนังสือเวียน ธปท. ลงวันท่ี 28 พฤศจิกายน 2561, https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Documents/หนังสือเวียน

น าสํง%20พ.ร.บ.120.pdf  

https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Pages/SFIs.aspx
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Documents/หนังสือเวียนนำส่ง%20พ.ร.บ.120.pdf
https://www.bot.or.th/Thai/FinancialInstitutions/PruReg_HB/Documents/หนังสือเวียนนำส่ง%20พ.ร.บ.120.pdf
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เป็นประโยชน์ เผยความบกพรํองและไมํเป็นธรรมของสัญญาสินเชื่อ ธกส. และสามารถเป็นแนวทางให๎ ธปท. ใช๎
พิจารณาก าหนดให๎สถาบันการเงินเฉพาะกิจ รวมถึง ธกส. ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ชุดเดียวกันในอนาคต 

ความไมํเพียงพอของการเปิดเผยข๎อมูลในสัญญาเงินกู๎ ธกส. และกระบวนการปลํอยสินเชื่อ เทียบเคียงกับ
เนื้อหาตามประกาศ ธปท. ที่ ธปท.ฝนส.(23) ว.1294/2556 เรื่อง แนวนโยบายเรื่อง การน าเสนอข๎อมูลเกี่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ทางการเงินของธนาคารพาณิชย์ (banking products) พ.ศ. 2556100 ได๎ดังตารางที่ 3 
 

ตารางท่ี 8 ข๎อมูลที่สถาบันการเงินต๎องเปิดเผยตามประกาศ ธปท. เปรียบเทียบกับสัญญาเงินกู๎ ธกส. 
หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย

ผลิตภัณฑ์ 
สินเชื่อ ธกส. 

2.1 ชํวงเวลากํอนซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข๎าท าสัญญา  
ก  .อัตราดอกเบี้ย  - อัตราดอกเบี้ยที่คาดวําจะเรียกเก็บและประเภทของอัตรา

ดอกเบี้ย วําเป็นอัตราคงที่ อัตราลอยตัว หรือมีทั้งสอง
ประเภทตามชํวงเวลา และอัตราดอกเบี้ยรายปี )annual 
percentage rate) หรืออัตราดอกเบี้ยที่แท๎จริง 
)effective interest rate) แล๎วแตํกรณี จ านวนเงินที่ต๎อง
ช าระคืนทั้งหมด วิธีการค านวณและจ านวนวันตํอปีที่ใช๎ใน
การคิดดอกเบี้ย เชํน 365 หรือ 360 วัน และความถี่ในการ
จํายดอกเบี้ย เชํน รายวันหรือรายเดือน  

- ส าหรับสินเชื่อที่มีอัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว ผู๎ขาย
ผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎ลูกค๎าทราบถึงสถานการณ์ที่อัตรา

ดอกเบี้ยอาจเพ่ิมสูงขึ้นและผลกระทบที่เกิดจากอัตรา
ดอกเบี้ยเพ่ิมสูงขึ้น เชํน จ านวนเงินคํางวดหรือจ านวนงวด
ที่ต๎องช าระคืนเพ่ิมข้ึน  

- อัตราดอกเบี้ยอ๎างอิงที่ใช๎ในการค านวณและวันที่อัตรา
ดอกเบี้ย ดังกลําวมีผลใช๎บังคับ โดยประกาศไว๎ในที่เปิดเผย 

ณ สถานที่ท าการแตํละแหํงที่ให๎บริการและเว็บไซต์ของผู๎
ออกผลิตภัณฑ์ 

เปิดเผยเพียงอัตรา
ดอกเบี้ย และอัตรา
ดอกเบี้ยอ๎างอิง ไมํอธิบาย
วิธีการค านวณและ
จ านวนวันตํอปีท่ีใช๎ในการ
คิดดอกเบี้ย 

ข  .วงเงินสูงสุดที่ วงเงินสูงสุดที่สามารถให๎กู๎ยืมได๎ และในกรณีท่ีเป็นไปได๎ ให๎ ระบุวงเงิน แตํไมํระบุ

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

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

สินเชื่อ ธกส. 

สามารถให๎กู๎ยืมได๎ แสดงเป็นสัดสํวนร๎อยละของมูลคําของสินทรัพย์ที่เป็น
หลักประกัน  

สัดสํวนร๎อยละของมูลคํา
ทรัพย์สินที่เป็น
หลักประกัน 

ค  .อายุของสัญญา 
)ระยะเวลาสิ้นสุด

ของสัญญา(  

อายุของสัญญาสินเชื่อ )ระยะเวลาสิ้นสุดของสัญญาสินเชื่อ(  ระบุ แตํมีการก าหนดให๎
ตํอสัญญาอัตโนมัติออกไป
อีก 1 ปี )ดูข๎อ 8 ในบทนี(้ 

ง .หลักประกัน ข๎อก าหนดในเรื่องหลักประกันที่ต๎องมีส าหรับกรณีที่สินเชื่อ 
มีการก าหนดให๎มีหลักประกัน 

ระบุกว๎างๆ อยํางไมํเป็น
ธรรม )ดูข๎อ 6 ในบทนี ้( 

จ  .คําบริการและ 
เบี้ยปรับ 

- คําบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่อาจเรียกเก็บ รวมถึง
คําบริการ ที่เรียกชื่อเป็นอยํางอ่ืนด ๎วย โดยประกาศไว๎ในที่
เปิดเผย ณ สถานที่ท าการแตํละแหํงที่ให๎บริการและ
เว็บไซต์ของผู๎ออกผลิตภัณฑ์  
- การเปิดเผยควรแสดงให๎ชัดเจนเกี่ยวกับคําบริการแตํละ
รายการ ที่เรียกเก็บ วิธีการในการค านวณ เวลาที่เริ่มต๎น
ค านวณ และปัจจัยที่สํงผลกระทบตํอจ านวนคําบริการที่
เรียกเก็บ  )ถ๎ามี(  

ไมํระบุ 

ฉ  .การประกันภัย  ข๎อก าหนดในเรื่องการประกันวินาศภัยและความคุ๎มครอง
ขั้นต่ า ที่จ าเป็นส าหรับสินเชื่อนั้น ๆ เชํน การประกัน
อัคคีภัย อุทกภัย ผู๎ขายผลิตภัณฑ์สามารถน าเสนอ
ผลิตภัณฑ์ด๎านประกันภัยตําง ๆ ได๎ แตํควรแจ๎งให๎ลูกค๎า
ทราบอยํางชัดเจนวํา ลูกค๎ามีสิทธิเลือกที่จะท าประกันกับ
บริษัทประกันรายใดก็ได๎ และผํานนายหน๎าประกัน หรือ
ตัวแทนรายใดก็ได๎ตามความต๎องการของลูกค๎า 

ไมํระบุความคุ๎มครองขั้น
ต่ า และบังคับให๎ลูกหนี้ท า
ประกัน )ดูข๎อ 6( 

ช  .ผู๎ค้ าประกัน  ข๎อก าหนดส าหรับการมีผู๎ค้ าประกัน และแจ๎งให๎ผู๎ค้ าประกัน 
และ /หรือ ผู๎กู๎ยืมทราบถึงสิทธิและหน๎าที่ของการเป็นผู๎ค้ า
ประกัน 

ไมํระบุ 

ซ  .การเปิดเผย
ข๎อมูลโดยตัวแทน 

ตัวแทนขายและการตลาดของผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎
ลูกค๎า ทราบวําตนเองเป็นตัวแทนของผู๎ขายผลิตภัณฑ์ทุก

N/A (ธกส  .ไมํใช๎ตัวแทน
ในการเสนอสินเชื่อแกํ
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ 

สินเชื่อ ธกส. 

ครั้งที่ติดตํอ กับลูกค๎า และควรอธิบายให๎ลูกค๎าทราบและ
เข๎าใจถึงรายละเอียด และเงื่อนไขที่ส าคัญ ผลประโยชน์
และความเสี่ยงของผลิตภัณฑ์ที่น าเสนอ 
 
 
 

เกษตรกร อยํางไรก็ตาม 
ธนาคารก็มิได๎แจ๎ง
รายละเอียดและความ
เสี่ยงของสินเชื่อให๎
เกษตรกรรับรู๎(  

2.2  ชํวงเวลาขณะซื้อผลิตภัณฑ์หรือเข๎าท าสัญญา 

ก  .จ านวนเงิน
และเงื่อนไข ใน
การก๎ูยืม 

จ านวนเงินกู๎ยืม รายละเอียดและเงื่อนไขที่ส าคัญ จ านวน
เงิน ที่ต๎องช าระคืนทั้งหมดและจ านวนดอกเบี้ยทั้งหมด
ส าหรับ เงินกู๎ยืมท่ีได๎รับอนุมัติ รวมถึงความถ่ีในการค านวณ
ดอกเบี้ย เชํน ค านวณเป็นรายเดือนหรือตามชํวงเวลาที่ตก
ลงกัน 

สัญญาระบุแตํเพียง
จ านวนเงินกู๎ยืมและอัตรา
ดอกเบี้ย ไมํระบุจ านวน
ดอกเบี้ยและความถ่ีใน
การค านวณ 

ข  .ตารางเวลา
การช าระคืนเงิน
กู๎ยืม 

- ผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรให๎ตารางเวลาการช าระคืนเงินกู๎ยืม
แกํลูกค๎า ซึ่งอยํางน๎อยควรครอบคลุมรายละเอียดตําง ๆ 
ได๎แกํ เวลาที่ต๎องช าระคืนงวดแรก จ านวนงวดที่ต๎องช าระ
คืน ความถี่ในการช าระคืน และจ านวนเงินที่ต๎องช าระใน
แตํละงวด  

- ผู๎ขายผลิตภัณฑ์ควรแจ๎งให๎ลูกค๎าตระหนักวําข๎ อมูลตําง ๆ  
ตามท่ีแสดงในตารางเวลาการช าระคืนเงินกู๎ยืมค านวณมา
จาก อัตราดอกเบี้ยที่ก าหนด ณ วันท าสัญญา และควรเน๎น
ให๎ลูกค๎า ทราบวํา จ านวนเงินที่ต๎องช าระคืนจริงอาจจะสูง
กวําจ านวนเงิน ที่แสดงในตารางเวลาการช าระคืนเงินกู๎ยืม
หากอัตราดอกเบี้ยเพ่ิมข้ึนในระหวํางอายุของสัญญา 

ระบุตารางเวลาการช าระ
คืน แตํไมํมีการแจ๎งวํา
ภาระดอกเบี้ยอาจสูงขึ้น
ได๎ในอนาคต 

ค  .อัตราดอกเบี้ย
กรณีผิดนัดช าระ
หนี้ 

- สถานการณ์ท่ีลูกค๎าจะถูกเรียกเก็บอัตราดอกเบี้ยกรณีผิด
นัด ช าระหนี้ รวมถึงยอดคงค๎างที่ใช๎ในการค านวณ เชํน 
ยอดเงิน งวดค๎างช าระ หรือยอดคงค๎างทั้งหมด  

- อัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหนี้และวันที่อัตราดอกเบี้ย 
ดังกลําวมีผลใช๎บังคับ โดยประกาศไว๎ในที่เปิดเผย ณ 

ระบุ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ 

สินเชื่อ ธกส. 

สถานที่ท าการแตํละแหํงที่ให๎บริการและเว็บไซต์ของผู๎ออก
ผลิตภัณฑ์ 

ง  .ระยะเวลาขั้น
ต่ าของสัญญาและ
การช าระเงินกู๎ยืม
ทั้งจ านวนกํอน
ครบก าหนด  

ระยะเวลาขั้นต่ าของสัญญา )ถ๎ามี) เบี้ยปรับในกรณีช าระ
เงินกู๎ยืมท้ังจ านวนกํอนครบก าหนด วิธีการค านวณเบี้ยปรับ

ดังกลําวและก าหนดเวลาที่จะเรียกเก็บ รวมทั้งสํวนลดของ
เบี้ยปรับ (ถ๎ามี(  

ไมํระบุ )ดูข๎อ 7( 

จ  .การช าระเงิน
คํางวดลํวงหน๎า
และการช าระเงิน
เกินกวําคํางวดที่
ก าหนด  

ข๎อก าหนดในกรณีการช าระเงินคํางวดลํวงหน๎าและการ
ช าระ เกินจ านวนเงินคํางวดที่ก าหนดและผลกระทบที่มีตํอ
การค านวณดอกเบี้ย 

ไมํระบุ 

ฉ  .สิทธิในการหัก
กลบลบหนี้ 

สิทธิของสถาบันการเงินในการหักบัญชีเงินฝากของลูกค๎า
กับ ยอดหนี้คงค๎างที่ลูกค๎ามีอยูํ  

ไมํระบุ 

ช .สิทธิในการใช๎
บริการจาก
บุคคลภายนอก 
ในการเก็บหนี้
และการขายหนี้ที่
ไมํกํอให๎เกิด
รายได๎ 

ผลกระทบและการด าเนินการเกี่ยวกับเงินกู๎ยืมในกรณีท่ีผู๎กู๎
หรือ ผู๎กู๎รํวมถึงแกํกรรม 

ไมํระบุ 

ฌ  .การผิดนัด
ช าระหนี้ 

การด าเนินการในกรณีท่ีลูกค๎าผิดนัดช าระหนี้ เชํน การปรับ
อัตราดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัดช าระหนี้ การด าเนินคดีทาง
ศาล 

ระบุเพียงการปรับอัตรา
ดอกเบี้ยเป็นอัตราผิดนัด 

ญ  .การ
เปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดใน
การ ติดตํอของ

ความส าคัญและชํองทางของการแจ๎งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียด ในการติดตํอของลูกค๎า 

ไมํระบุ 
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หัวข้อ รายละเอียดข้อมูลที่เปิดเผยและหน้าที่ของผู้ขาย
ผลิตภัณฑ์ 

สินเชื่อ ธกส. 

ลูกค๎า  

 
 

5. ก าหนดให้ลูกหนี้ขออนุญาตธนาคารในการขอกู้เงินจากผู้อ่ืน 
 

สัญญาเงินกู๎ ธกส. ก าหนดวําลูกหนี้จะต๎องขออนุญาตธนาคาร ถ๎าจะขอกู๎เงินจากผู๎อ่ืนในระหวํางที่มีหนี้กับ
ธนาคาร ข๎อนี้นับเป็นการลิดรอนสิทธิของลูกหนี้อยํางร๎ายแรง 

 

 
 
 

6. เรียกหลักประกันอย่างไม่โปร่งใส และบังคับให้ท าประกัน 
 

สัญญาเงินกู๎ ธกส. ระบุให๎ลูกหนี้ผูกมัดตนเองวํา จะ “จัดให๎มีหลักประกันเงินก๎ู และ/หรือจะจัดการแก๎ไขหรือ
เพ่ิมเติมหลักประกันเงินกู๎” โดยไมํระบุรายละเอียดใดๆ วําหลักประกันนั้นคืออะไร เกณฑ์ในการค านวณคืออะไร 
ตลอดจนบังคับให๎ลูกหนี้ “เอาประกันภัยทรัพย์สินและเอาประกันอยํางอ่ืนตามที่ธนาคารก าหนดทุกประการ” ซึ่งเป็น
การลิดรอนสิทธิของลูกหนี้ในการเลือกใช๎ผลิตภัณฑ์ทางการเงิน  

จากการสอบถามเกษตรกร ปัจจุบัน ธกส. บังคับให๎ลูกหนี้ท าประกันชีวิต และสมัครเป็นสมาชิกกองทุน
ฌาปนกิจ ทั้งสองกิจกรรมนี้เทํากับเป็นการเพ่ิมภาระให๎แกํเกษตรกร แทนที่ภาระหนี้สินจะลดกลับต๎องเจียดเงินมา
จํายสํวนนี้เพิ่มเติม โดยเฉลี่ยประกันที่เกษตรกรจํายให๎กับธกส.ประมาณ 4,000 บาทตอํปีตํอสัญญาประกัน 
 

ทั้งนี้ ประกาศ ธปท. ที่ สกส. 1/2561 เรื่อง การบริหารจัดการด๎านการให๎บริการลูกค๎าอยํางเป็นธรรม 
(market conduct)101 ระบุอยํางชัดเจนวํา “ผู๎ให๎บริการต๎องไมํบังคับขายผลิตภัณฑ์ในลักษณะพํวงผลิตภัณฑ์หนึ่งกับ
                                                           
101 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/021/76.PDF  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2561/E/021/76.PDF
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อีกผลิตภัณฑ์หนึ่ง เว๎นแตํกรณีท่ีขายผลิตภัณฑ์นั้นโดยมีจุดประสงค์เพ่ือปูองกันความเสี่ยงส าหรับผลิตภัณฑ์หลักอยําง
มี นัยส าคัญ เชํน ขายประกันอัคคีภัยรํวมกับสินเชื่อเพ่ือที่อยูํอาศัย ขายประกันภัยรถยนต์รํวมกับสินเชื่อเชําซื้อ 
รถยนต์ รวมถึงไมํสํงมอบผลิตภัณฑ์โดยไมํได๎รับการร๎องขอจากลูกค๎ากํอน เชํน ออกบัตรเครดิตหรือให๎สินเชื่อสํวน
บุคคลโดยที่ลูกค๎าไมํได๎ร๎องขอ...” 
 

7. ไม่ระบุค่าธรรมเนียมและค่าปรับ 
 

สัญญาเงินกู๎ ธกส. ระบุตัวเลขแตํเพียงต๎นเงิน อัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ยกรณีผิดนัดช าระหนี้ ไมํมีการ
แจกแจงคําปรับและคําธรรมเนียมอ่ืนๆ (เชํน ‘คําบริการสินเชื่อ’) แตํอยํางใด แตํในข๎อที่ระบุเรื่องการช าระหนี้ กลับ
เขียนอยํางชัดเจนวําลูกหนี้จะต๎องช าระคําธรรมเนียมและคําบริการสินเชื่อ 

 
 

8.  ความไม่เป็นธรรมในแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ของ ธกส. 
 

นอกจากสัญญาสินเชื่อ ธกส. จะมีลักษณะที่ ‘ไมํเป็นธรรม’ หลายประการดังกลําวข๎างต๎นแล๎ว เมื่อเกษตรกร
ประสบปัญหาการช าระหนี้ ไมํสามารถจํายคืนได๎ตามก าหนดเวลา แนวทางในการปรับโครงสร๎างหนี้ของ ธกส. บาง
ประการก็นับวํา ‘ไมํเป็นธรรม’ เชํนกัน เนื่องจากสุดท๎ายแล๎วสุํมเสี่ยงที่จะน าไปสูํการเพ่ิมภาระหนี้สินในระยะยาว ไมํ
เอ้ือตํอการลดภาระหนี้ของเกษตรกรลงได๎ส าเร็จ ลักษณะที่ไมํเป็นธรรมเหลํานี้มีอาทิ 
 

8.1 การตํออายุสัญญาเงินกู๎โดย ‘อัตโนมัติ’ 
 

รายงานเบิกเงินกู๎ ธกส. (ซึ่งมีผลใช๎บังคับเทียบเทําสัญญาเงินกู๎) มีข๎อความที่ระบุวํา ธนาคารจะตํออายุ
รายงานฉบับนี้ออกไปอีกหนึ่งปี “กรณีท่ีมีการช าระดอกเบี้ยครบถ๎วนตามงวดช าระที่ธนาคารเคยอนุมัติ” 
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เงื่อนไขดังกลําวหากมองอยํางผิวเผินดูจะเป็นประโยชน์แกํลูกหนี้ เนื่องจากได๎รับอนุมัติให๎ตํออายุสัญญา
โดยอัตมัติ  แตํในความเป็นจริงไมํใชํข๎อสัญญาที่เป็นธรรม เนื่องจากปิดโอกาสในการตํอรองของลูกหนี้ ลูกหนี้อาจไมํ
ประสงค์ท่ีจะตํออายุสัญญาออกไปอีกเลย เนื่องจากสามารถช าระเงินต๎นได๎เต็มจ านวน หรือรู๎ตัววําไมํอาจช าระหนี้ได๎ 
จึงอยากเจรจากับธนาคารเพ่ือลดภาระหนี้รวมทั้งหมด (haircut) หรือเจรจาลดอัตราดอกเบี้ยลงกํอนที่จะตํออายุ
สัญญา การตํออายุแบบ ‘อัตโนมัติ’ เชํนนี้จึงไมํเปิดโอกาสให๎ลูกหนี้มาตํอรองใดๆ อยํางสิ้นเชิง 
 

8.2 โครงการพักช าระหนี้ของ ธกส. ไมํชํวยแบํงเบาภาระหนี้ให๎กับเกษตรกรได๎ในระยะยาว  
 

โครงการพักช าระหนี้เกษตรกรของ ธกส. ที่ผํานมาใช๎วิธีลดอัตราดอกเบี้ยส าหรับเงินต๎นบางสํวน และขยาย
ระยะเวลาช าระต๎นเงินกู๎ออกไป 3 ปี โดยเกษตรกรยังต๎องช าระดอกเบี้ยตามก าหนดเดิม และธนาคารยังคงเดินหน๎า
ค านวณดอกเบี้ยตามยอดเงินต๎นคงค๎างตํอไป102 

ในเมื่อเกษตรกรที่ประสบปัญหาการช าระหนี้แทบท้ังหมดมาจากการที่ไมํมีรายได๎เพียงพอตํอการช าระคืนเงิน
ต๎นเมื่อครบก าหนดช าระ โครงการพักช าระหนี้ดังกลําวจึงไมํอาจชํวยลดภาระหนี้สินของเกษตรกรในระยะยาวไ ด๎ 
เพราะเพียงแตํให๎เกษตรกรหยุดช าระหนี้ชั่วคราว แตํยังคิดดอกเบี้ยสะสมอยูํ สุดท๎ายเกษตรกรต๎องกู๎เงินมากขึ้นเพ่ือ
มา ‘โปะ’ หนี้เกํา กลายเป็นวํามีภาระหนี้เพ่ิมขึ้น โครงการพักช าระหนี้จึงไมํอาจเรียกได๎วําเป็นการ ‘ปรับโครงสร๎าง
หนี้’ ที่ลูกหนี้ได๎ประโยชน์ในระยะยาว สอดคล๎องกับผลการวิจัยของ Suchanun (2004) ซึ่งได๎อ๎างถึงในสํวนกํอนหน๎า
นี้ 
 

8.3 ธกส. ไมํมีนโยบาย haircut หนี้ เงินต๎นไมํมีวันลดลง ท าให๎ภาระหนี้สินเรื้อรังตํอไป 
 

จากการสอบถามเจ๎าหน๎าที่ ธกส. พบวํา การตัดยอดเงินต๎นค๎างช าระและดอกเบี้ยบางสํวนเป็นหนี้สูญ 
(haircut) ไมํเคยอยูํในนโยบายปรับโครงสร๎างหนี้ของธนาคาร ทั้งที่การ haircut เป็นกลไกการปรับโครงสร๎างหนี้ปกติ
ของสินเชื่อนอกภาคเกษตร อาทิ สินเชื่อสํวนบุคคล ไปจนถึงสินเชื่อธุรกิจขนาดใหญํ เนื่องจากธนาคารพาณิชย์
โดยทั่วไปยํอมอยากได๎เงินสดคืนมาจ านวนหนึ่งอยํางเป็นกอบเป็นก า แลกกับการตัดหนี้สูญบางสํวน 
 

การที่ ธกส. ไมํเคยมีนโยบาย haircut หนี้ สํงผลให๎เกษตรกรจ านวนมากต๎องตกอยูํในวังวนหนี้สิน ภาระหนี้
เพ่ิมพูนขึ้นเรื่อยๆ ไมํสิ้นสุด เนื่องจากดังที่กลําวไปแล๎วข๎างต๎นวําเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้แทบทั้งหมดไมํสามารถ
ช าระ เงินต้น ได๎ การทีธ่นาคารไมํยอม haircut หรือแตะต๎องเงินต๎นเลย ซึ่งเงินต๎นนี้ยํอมต๎องคิดดอกเบี้ยสะสมทับไป
เรื่อยๆ  จึงเทํากับเป็นการสะสมแทนที่จะชํวยสะสางปัญหาให๎กับเกษตรกร อีกทั้งยังสะท๎อนวํา ธกส. อาจด าเนิน
                                                           
102 ไทยพับลิกา้, “ธ.ก.ส. แจงพักหนี้ 3 ป ีเฉพาะเงินต๎น – ลูกหนี้ดีรับสํวนลด ดบ. 3% ย้ าทุกรายมีสิทธิใช๎ “สินเชื่อชะลอขายข๎าว,” 2 สิงหาคม 2018, 
https://thaipublica.org/2018/08/debt-settlement-temporary-baac/  

https://thaipublica.org/2018/08/debt-settlement-temporary-baac/
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กิจการโดยมี ‘ยอดสินเชื่อคงค๎าง’ เป็นตัวชี้วัดในการด าเนินธุรกิจ (KPI) ซ่ึงเป็นตัวชี้วัดที่ขัดแย๎งกับประโยชน์ของ
เกษตรกร 
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บทที่ 4 
 

4. บทสรุป 
 การศึกษาในครั้งนี้ ชํวยให๎เห็นภาพของโครงสร๎างรายรับรายจํายของครัวเรือนเกษตร ทั้งสํวนที่เกี่ยวข๎องกับ
ภาคเกษตรและนอกภาคเกษตร โครงสร๎างต๎นทุนการท าเกษตร โดยเฉพาะการท านา และกรณีศึกษากระแสเงินสด 
(Cash flow) ของครัวเรือนใน 3 รูปแบบ ได๎แกํ ครัวเรือนที่มีลักษณะครัวเรือนแหวํงกลาง (Skipped generation) มี
รายได๎จากการท านาและเงินโอนจากลูกหลานและรัฐบาลมาจุนเจือ ครัวเรือนเกษตรกรรุํนกลางที่มีการท าเกษตร
ผสมผสานและมีรายได๎จากทางอ่ืน และครัวเรือนที่มีรายได๎จากการท านาเป็นหลัก แตํมีการจัดการด๎านการกู๎ยืมเงิน
มาลงทุนและกระแสเงินของครัวเรือนได๎คํอนข๎างสอดคล๎องกัน เราสามารถถอดบทเรียนได๎ ดังนี้ ประการแรก 
ครัวเรือนที่มีหนี้สินในสภาวะที่ยอมรับได๎ คือ มีกระแสเงินหมุนเข๎าออกที่สอดคล๎องกัน ขายข๎าวได๎ใช๎คืนหนี้ทันที แม๎
จะยังไมํครบก าหนด จะสามารถจัดการหนี้สินที่มีอยูํได๎ หากปลํอยหนี้ทิ้งไว๎ จะไมํสามารถใช๎คืนได๎ เพราะเงินจะถูก
เอาไปใช๎ในสิ่งอ่ืน(ที่อาจจะเรํงดํวนกวํา) อยํางไรก็ดี ความเสี่ยงจากการขายข๎าวไมํได๎ตามที่คาดไว๎อันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ หรือสถานการณ์ที่ไมํได๎เตรียมการรับมือไว๎ก็มีสํวนท าให๎ผิดนัดช าระหนี้ และมียอดหนี้สะสมพอกพูนได๎ 
ประการที่สอง การมีรายได๎จากหลายทาง หรือการ diversify income เป็นกลยุทธ์ในการจัดการความเสี่ยงอยําง
หนึ่ง ซึ่งอาจจะมาจากพืชที่มีรอบการผลิตสั้น หรืองานนอกภาคเกษตรที่มีกระแสเงินไหลเข๎าสม่ าเสมอ เพ่ือให๎
สามารถบริหารกระแสเงินไหลเข๎าออกได๎สอดคล๎องกันมากยิ่งขึ้น  
 การแก๎ปัญหาหนี้สินในแนวทางปรับโครงสร๎างหนี้นั้น ในกรณีของ ธกส. ยังมีความไมํเป็นธรรมในบาง
ประเด็น เชํน การตํออายุสัญญาเงินกู๎โดยอัตโนมัติ เป็นการปิดโอกาสการเจรจาของลูกหนี้ โครงการพักช าระหนี้มิได๎
ชํวยแบํงเบาภาระหนี้ให๎เกษตรกรได๎ในระยะยาว เกษตรกรยังต๎องช าระดอกเบี้ยตามเดิม และเป็นดอกเบี้ยตาม
ยอดเงินต๎นที่คงค๎างตํอไป นอกจากนี้ การที่ ธกส. ไมํมีนโยบาย haircut สํงผลให๎ลูกหนี้ต๎องกู๎หนี้ใหมํไปใช๎ก๎อนเกําจน
เป็นภาระหนี้สินเรื้อรัง ทั้งที่การท า haircut เป็นนโยบายปรับโครงสร๎างหนี้ปกติของสินเชื่อธนาคาร โดยเฉพาะใน
ภาคธุรกิจ 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสัญญาสินเชื่อของ ธกส. ยังพบความไมํเป็นธรรมในหลายประเด็น ได๎แกํ ลูกหนี้ไมํได๎
รับส าเนาสัญญาเงินกู๎ ธนาคารสามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขส าคัญในสัญญาเงินกู๎ ได๎โดยไมํต๎องแจ๎งลูกหนี้ลํวงหน๎า 
ก าหนดให๎ลูกหนี้ขออนุญาตธนาคารในการขอกู๎เงินจากผู๎อ่ืน มีการเรียกหลักประกันอยํางไมํโปรํงใส และบังคับให๎ท า
ประกัน และยังมีลักษณะไมํเป็นธรรมด๎านการเปิดเผยข๎อมูล เชํน เปิดเผยเพียงอัตราดอกเบี้ย และอัตราดอกเบี้ย
อ๎างอิง แตํไมํอธิบายวิธีการค านวณและจ านวนวันตํอปีท่ีใช๎ในการคิดดอกเบี้ย ไมํระบุคําบริการและเบี้ยปรับทั้งหมดที่
ธนาคารอาจเรียกเก็บ ไมํระบุรายละเอียดหลักประกัน และไมํระบุข๎อก าหนดส าหรับการมีผู๎ค้ าประกัน เป็นต๎น 
อยํางไรก็ดี ในสํวนของการเปิดเผยข๎อมูลนี้ ธนาคารแหํงประเทศไทยก าลังเตรี ยมออกหลักเกณฑ์การก ากับดูแล
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ ซึ่งจะมีสํวนชํวยแก๎ไขความไมํเป็นธรรมได๎ดีข้ึน 
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ตลาดอินทรีย์ของชาวนาภาคกลาง 

ตลาดอินทรีย์ชาวนา...โอกาสและความหวัง 
         อาภา  หวังเกียรติ103 

         สมภพ ดอนดี104 

2. บทน า 
1.1 ที่มาและความส าคัญของปัญหา  

ตลาดอินทรีย์ประเทศไทยมีการเติบโดและขยายตัวตัวเนื่องมาจากการที่เกษตรกรปรับเปลี่ยนไปท า
การเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นการแสวงหาทางเลือกใหมํในการท าการเกษตรที่ยั่งยืนไมํท าลายสิ่งแวดล๎อมมาเป็น
เวลากวํา 30 ปีแล๎ว ตั้งแตํปี 2532 ที่ได๎มีการรวมตัวขององค์กรชาวบ๎าน องค์กรพัฒนาเอกชน และนักวิชาการ 
ที่สนใจในการพัฒนาระบบเกษตรกรรมทางเลือก จัดตั้งเป็นเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก จนกระทั่งปลายปี 
2535 ที่ประชุมใหญํสมัชชาเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือก ได๎ประกาศจุดเริ่มต๎นอยํางเป็นทางการของขบวน
การเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทยวํา เกษตรอินทรีย์ ที่สอดคล๎องกับระบบนิเวศ วิถีชีวิตชุมชน และสร๎างการ
พ่ึงตนเองของเกษตรกรรายยํอย เป็นแนวทางการท าการเกษตรทางเลือกที่ส าคัญ รวมทั้งกระแสการตื่นตัวของ
ผู๎บริโภคท่ีตระหนักถึงพิษภัยและโรคภัยความเจ็บปุวยที่เกิดจากการบริโภคสินค๎าเกษตรที่มีสารพิษตกค๎าง และ
การตื่นตัวของปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล๎อมจากเกษตรกรรมแบบเคมี ทั้งดิน น้ า ภูมิอากาศ ระบบนิเวศ และ
อ่ืนๆ จึงเกิดกลุํมผู๎บริโภคที่มีความต๎องการและสนใจที่จะเลือกซื้อสินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์มากขึ้น 
ท าให๎มีหลายสํวนหลายหนํวยงานรวมถึงผู๎ประกอบการเริ่มเข๎ามาสนใจและให๎ความส าคัญในการพัฒนา
ชํองทางการตลาด จัดระบบและพัฒนาตลาดสินค๎าอินทรีย์มากข้ึน 

ถึงแม๎วําตั้งแตํระยะแรกเริ่มจนถึงปัจจุบัน ตลาดอินทรีย์สํงออกตํางประเทศจะเป็นตลาดหลักของ
สินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ โดยที่มีจ านวนกลุํมผู๎ประกอบการสินค๎าอินทรีย์สํงออกไมํมาก ในขณะที่
การขยายตัวและเติบโตของผู๎ประกอบการในธุรกิจและสินค๎าอินทรีย์ในประเทศยังมีแนวโน๎มเพ่ิมสูงขึ้น ทั้งใน
ด๎านการผลิต การแปรรูป และ การตลาด เพื่อตอบสนองตํอความตื่นตัวของผู๎บริโภคตํอสินค๎าอินทรีย์ ประกอบ
กับการแสวงหาทางรอดจากภาวะหนี้สินและผลกระทบสุขภาพของเกษตรกรเอง ท าให๎เกิดการปรับเปลี่ยนจาก
การท าเกษตรแบบเคมีมาสูํเกษตรอินทรีย์มากขึ้น สํงผลให๎มีการขยายตัวของพ้ืนที่เพาะปลูกเกษตรอินทรีย์ของ
กลุํมเกษตรกรรายยํอยในประเทศเพ่ิมมากขึ้นเชํนเดียวกัน แตํเกษตรกรกรอินทรีย์รายยํอยก็ยังไมํแตกตํางกับ
เกษตรกรรายยํอยทั่วไปที่ยังต๎องขายสินค๎าผํานคนกลาง ทั้งนี้หากเกษตรกรรายยํอยที่ท าการผลิตแบบอินทรีย์
สามารถรวมกลุํมรํวมกันพัฒนาตลาดเพ่ือขายผลผลิตอินทรีย์ของตนเองได๎ ก็จะท าให๎วงจรการผลิตและ
การตลาดครบวงจร อันจะน าไปสูํการสร๎างหลักประกันของการผลิตและสร๎างความยั่งยืนให๎กับระบบเศรษฐกิจ
ชุมชนแบบอินทรีย์  

                                                           
103 ภาควชิาวศิวกรรมสิง่แวดลอ้ม วทิยาลยัวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัรงัสติ 
104 วทิยาลยันวตักรรมสงัคม มหาวทิยาลยัรงัสติ 
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1.2 วัตถุประสงค์ งานศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

4. ศึกษารูปแบบ กระบวนการจัดการ กลยุทธ์ชํองทางการตลาด และปัญหาอุปสรรคของการท าตลาด
อินทรีย์ของเกษตรกร 

5. ศึกษานโยบายของรัฐและวิเคราะห์รูปแบบ กระบวนการบริหารจัดการตลาด ปัญหาและอุปสรรคของ
ตลาดอินทรีย์ ของเกษตรกร 

6. เสนอแนะแนวทางการพัฒนาและกลไกหนุนเสริม “ตลาดอินทรีย์”” ของเกษตรกร 
 

1.3 พื้นที่ศึกษา : การศึกษาใช๎กรณีศึกษาการท าตลาดอินทรีย์ 3 กรณี โดยคัดเลือกจากกลุํมเกษตรกรที่ท า

การตลาดอินทรีย์ในพ้ืนที่ภาคกลาง จ านวน 2 พ้ืนที่ และ กรณีศึกษาจากการท าตลาดอินทรีย์ผํานระบบ
ออนไลน์อีก 1 กรณี ได๎แกํ  

1) วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์อํูทอง อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  
2) กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา  
3) บริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด  
 

1.4 วิธีการศึกษา 

4. การศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข๎องกับตลาดอินทรีย์ และนโยบายของรัฐที่

เกี่ยวข๎องกับตลาดอินทรีย์ 

5. การสัมภาษณ์เชิงลึก (In Depth Interview) ผู๎จัดการหรือผู๎ประสานงานตลาดของ

แตํละกรณีศึกษา 
 

1.5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

.   1. ข๎อมูลสถานการณ์ตลาดอินทรีย์ของชาวนาทั้งภาพรวมและระดับพ้ืนที่ ตลอดจนนโยบายของรัฐที่

เกี่ยงข๎องกับตลาดอินทรีย์ 

   2. ข๎อมูล ปัญหา อุปสรรค เงื่อนไขโอกาส และปัจจัยตํางๆ ในการสํงเสริมและพัฒนาตลาดอินทรีย์

ของชาวนา 

   3. ข๎อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาตลาดอินทรีย์ของชาวนา 
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บทที่ 2 

 

2. สถานการณ์ของเกษตรอินทรีย์และตลาดอินทรีย ์

2.1 การเพิ่มขยายตัวของพื้นที่การท าเกษตรอินทรีย์ โอกาสทางการตลาดอินทรีย์ 

จากรายงาน The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018 ที่
จัดพิมพ์โดยสถาบันวิจัยเกษตรอินทรีย์ (Research Institute of Organic Agriculture - FiBL) และสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movement-IFOAM) 105 
ในปี 2560 ตลาดอินทรีย์โลกมีมูลคําเกือบ 90,000 ล๎านยูโร และท้ังโลกมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรอง
มาตรฐานใน 178 ประเทศ รวมกันกวํา 436.25 ล๎านไรํ มีการขยายตัวเพ่ิมข้ึน 20% โดยเพ่ิมขึ้นกวํา 73 ล๎านไรํ 
เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2559 ที่โลกมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 361.25 ล๎านไรํ จ านวนเกษตรกรอินทรีย์โลกก็เพ่ิมขึ้น 
5% จาก 2.7 ล๎านครอบครัว ในปี 2559 เป็น 2.9 ล๎านครอบครัว ในปี 2560  

ส าหรับประเทศไทยในปี พ.ศ. 2551-2560 พ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ที่ได๎การรับรองมาตรฐาน มี
อัตราการขยายเพ่ิมข้ึนอยํางตํอเนื่อง ยกเว๎นในปี 2555 (หลังจากที่มีมหาอุทกภัยใหญํน้ าทํวมในพ้ืนที่ภาคกลาง
ในปลายปี 2554) ที่มีพ้ืนที่การท าเกษตรอินทรีย์ลดลง โดยในปี 2560 ไทยมีพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่มีการรับรอง
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ประมาณ 570,410 ไรํ :เมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ในปี 2559 ที่มีเพียง 
357,429 ไรํ พบวํามีอัตราการขยายของพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์เพ่ิมสูงขึ้นถึง 59.59% แสดงรายละเอียดไว๎ใน
ตารางที่ 1 และรูปที่ 1 106107 ตาม แตํอยํางไรก็ตามเมื่อเปรียบเทียบกับพ้ืนที่ท าการเกษตรทั้งหมดในประเทศ
ของไทย พบวําพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ดังกลําวก็ยังมีสัดสํวนน๎อยมากๆ 
คิดเป็นเพียง 0.41 % ของพ้ืนที่เกษตรทั้งหมด  

ในความเป็นจริงแล๎วประเทศไทยนําจะมีพ้ืนที่ท าการเกษตรอินทรีย์มากกวําในรายงานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ เพราะประเทศไทยมีการท าเกษตรอินทรีย์แบบพ่ึงพาตนเองของเกษตรกรอินทรีย์ราย
ยํอยจ านวนมากที่ไมํได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากหนํวยงานรับรอง แตํเป็นการผลิตเพ่ือบริโภคกํอนใน
ครัวเรือนเป็นหลัก สํวนที่เหลือจึงน ามาขายในตลาดท๎องถิ่น อีกทั้งยังมีเกษตรกรอินทรีย์จ านวนมากที่ใช๎ระบบ
การรับรองแบบชุมชนมีสํวนรํวมที่ขายผลผลิตในตลาดท๎องถิ่นและตลาดในประเทศ ยังไมํได๎นับรวมอยูํในพ้ืนที่
เกษตรอินทรีย์ในรายงานดังกลําวข๎างต๎น แตํอยํางไรก็ตามส าหรับประเทศไทยโอกาสที่เกษตรกรรายยํอยจะ
ปรับเปลี่ยนมาท าการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ก็นําจะยังมีการขยายตัวเพ่ิมมากขึ้น  ซึ่งก็เป็นโอกาสทาง
การตลาดอินทรีย์ที่จะขยายและพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในอนาคตด๎วย 

                                                           
105 FiBL & IFOAM International (2019)The World of Organic Agriculture: Statistics and Emerging Trends 2018 : http:organic-

world.net/yearbook/yearbook-2018.html 

106
 https://www.ifoam.bio/en/current-statistics  

107
 https://statistics.fibl.org/about.html 

https://statistics.fibl.org/about.html
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ตารางที่ 1 พ้ืนที่เกษตรอินทร์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานของประเทศไทย ปี 2551-2560108  

ปี 
พ.ศ. 

พื้นที่เกษตรอินทรีย์ 

ได๎การรับรองมาตรฐาน 
(ไรํ) 

อัตรา 
การเพ่ิมข้ึน (%) 

เปรียบเทียบกับ 
พ้ืนที่เพาะปลูกท้ังประเทศ (%) 

2551 105,967   0.09 

2552 192,220 81.40 0.16 

2553 212,995 10.81 0.17 

2554 217,681 2.20 0.18 

2555 203,606 -6.47 0.16 

2556 211,498 3.88 0.17 

2557 235,523 11.36 0.17 

2558 284,918 20.97 0.21 

2559 357,429 25.45 0.26 

2560 570,410 59.59 0.41 

 

 
รูปที่ 1 : จ านวนพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่รับรองมาตรฐานประเทศไทย (ไรํ) ปี พ.ศ. 2551-2560 

จากข๎อมูลของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ ประเทศไทยเริ่มจากผู๎สํงออกสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่
ได๎รับการรับรองมาตรฐานเมื่อปี พ.ศ. 2550 เพียง 1 ราย ผู๎ด าเนินการอินทรีย์ 1 ราย และผู๎ผลิตอินทรีย์ 

                                                           
108

 https://statistics.fibl.org/world/area-
world.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=f367262839ab9ca2e7ac1f333fbb1c
a2 
 

0

100,000

200,000

300,000

400,000

500,000

600,000

2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 
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https://statistics.fibl.org/world/area-world.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=f367262839ab9ca2e7ac1f333fbb1ca2
https://statistics.fibl.org/world/area-world.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=f367262839ab9ca2e7ac1f333fbb1ca2
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3,545 ราย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2560 มีจ านวนผู๎สํงออกสินค๎าอินทรีย์ จ านวน 51 ราย ผู๎ด าเนินการสินค๎า
อินทรีย์ 291 ราย และจ านวนเกษตรกรอินทรีย์ เป็น 38,120 ราย เป็นที่นําสังเกตวําในระหวํางปี 2557-2560 
มีการขยายเพ่ิมจ านวนเกษตรกรอินทรีย์ถึง 28,159 ราย (จาก 9,961 ราย ในปี 2557) และผู๎ด าเนินการ
อินทรีย์เพ่ิมขึ้น 74 ราย ในขณะที่จ านวนผู๎สํงออกอินทรีย์ยังมีจ านวนเทําเดิม 51 ราย มีโอกาสเป็นไปได๎ที่ผู๎
สํงออกอินทรีย์เหลํานั้น สํวนใหญํนําจะเป็นผู๎ประกอบการรายใหญํที่มีศักยภาพและสามารถเข๎าถึงตลาดสํงออก
ได๎ ตามที่แสดงไว๎ในตารางที่ 2 109   

 

 ตารางที่ 2  จ านวนผู๎สํงออก ผู๎ด าเนินการ และผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ได๎การรับรองมาตรฐาน 

ปี 
พ.ศ. 

จ านวน (ราย) 

ผู๎สํงออกอินทรีย์ ผู๎ด าเนินการอินทรีย์ ผู๎ผลิตอินทรีย์ 

2551 1 1 3,545 

2552 - - 5,358 

2553 - - 7,405 

2554 - - 7,405 

2555 - - 7,189 

2556 - 166 9,279 

2557 51 217 9,961 

2558 51 218 13,154 

2559 51 291 15,670 

2560 51 291 38,120 

 หมายเหตุ: – =ไมํมีข๎อมูล 

โดยภาพรวมจะเห็นวํายังมีแนวโน๎มการขยายตัวเพ่ิมขึ้นทั้งจ านวนพ้ืนที่ จ านวนเกษตรกรผู๎ผลิต 
ตลอดจนผู๎ด าเนินการ ที่ผํานการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในระดับโลกและในประเทศไทย จึงเป็น

                                                           
109  https://statistics.fibl.org/world/operator-

world.html?tx_statisticdata_pi1%5Bcontroller%5D=Element2Item&cHash=935c97b37cdd0875056cdac4686d00

79 
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โอกาสที่เกษตรกรอินทรีย์รายยํอยจะพัฒนาและยกระดับตนเองจากผู๎ผลิตไปสูํผู๎ประกอบการที่มีตลาดอินทรีย์
ของตนเองได๎ในอนาคต 

2.2 ตลาดสินค้าอินทรีย์ไทยส่งออกต่างประเทศเป็นหลัก  

จากการศึกษาของศูนย์พัฒนาเกษตรอินทรีย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช110 พบวํา ตลาดสินค๎า
อินทรีย์ไทยในปี 2557 มีมูลคํารวม 2,331.55 ล๎านบาท เป็นตลาดสํงออกถึง 77.9% (1,817.10 ล๎านบาท) :
สินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกมากที่สุด ได๎แกํ ผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูป และ ข๎าวอินทรีย์  โดยมีมูลคําการสํงออก 
12,001.00 ล๎านบาท และ 552.25 ล๎านบาท คิดเป็น 66.1% และ 30.4% ตามล าดับ ตลาดสํงออกสินค๎า
อินทรีย์ที่ส าคัญที่สุดของไทย คือ ภูมิภาคยุโรป รองลงมาคือ อเมริกาเหนือ สํวนตลาดในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกและอาเซียน ก็เริ่มมีความส าคัญมากขึ้นตามล าดับ  ส าหรับตลาดสินค๎าอินทรีย์ภายในประเทศมีพียง 
22.1 % (514.45 ล๎านบาท)   

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย 111ประเมินวําในปี 2561 มูลคําของตลาดสินค๎าอินทรีย์ไทยมีอยูํประมาณ 2,700-
2,900 ล๎านบาท โดยแบํงเป็นตลาดอินทรีย์ตํางประเทศร๎อยละ 70 ของมูลคําตลาดรวม และตลาดอินทรีย์ใน
ประเทศร๎อยละ 30 ของมูลคําตลาดรวม ประเภทของสินค๎าอินทรีย์กวําร๎อยละ 80 จะเป็นกลุํมอาหารและ
เครื่องดื่ม สํวนอีกร๎อยละ 20 เป็นผลิตภัณฑ์อินทรีย์ที่ไมํใชํอาหาร เชํน แชมพู สบูํ สิ่งทอ เป็นต๎น นอกจากนั้น
ยังคาดวําจากพฤติกรรมผู๎บริโภคที่หันมาตระหนักและใสํใจกับสุขภาพมากขึ้น ประกอบกับนโยบายของรัฐที่
สนับสนุนและสํงเสริมการลงทุนด๎านเกษตรอินทรีย์มากขึ้น จะสํงผลให๎ตลาดสินค๎าอินทรีย์ไทยมีแนวโน๎มเติบโต
ได๎ดี ประมาณการณ์วําในปี 2564 มูลคํานําจะสูงถึง 5,400 ล๎านบาท  

จากการประเมินยังพบวําการตลาดอินทรีย์สํวนใหญํในประเทศไทย ยังเป็นสินค๎าอินทรีย์ต๎นน้ าที่ยังไมํ
ผํานการแปรรูป เชํน พืช ผัก และผลผลิตอื่นๆ จากระบบเกษตรอินทรีย์ และสินค๎าอินทรีย์กลางน้ าที่มีการแปร
รูปขั้นกลาง เชํน อาหารแปรรูป อาหารพร๎อมทานพร๎อมดื่ม ซึ่งผู๎ประกอบการตลาดอินทรีย์ทั้ง 2 ประเภทนี้ 
สํวนใหญํจะเปน็ เกษตรกรรายยํอย วิสาหกิจชุมชน กลุํมเกษตรกร ผู๎ประกอบการที่มีขนาดเล็กและขนาดกลาง 
สํวนสินค๎าอินทรีย์ปลายน้ าที่มีการแปรรูปขั้นสูง เชํน กลุํมอาหาร Super food อาหารทางการแพทย์ อาหาร
เสริม วิตามิน และสารสกัดตํางๆ ยังมีผู๎ประกอบการน๎อยมาก ดังตารางที่ 3  

ตารางที ่3 การวิเคราะห์ตลาดสินค๎าสินค๎าอินทรีย์ 

 ตลาดสินค้าอินทรีย์ 

ต้นน า กลางน้ า ปลายน้ า 

ความหลากหลาย ปานกลาง น๎อย น๎อยมาก 

                                                           
110 ศนูยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยี ์มหาวทิยาลยัสโุขทยัธรรมาธริาช (2558) รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาและจดัท าขอ้มลู
สถานการณ์การผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยี ์เสนอตอ่ส านกังานปลดักระทรวงพาณิชย์ 
111 ศนูยว์จิยักสกิรไทย, สงิหาคม 2561, ตลาดออรแ์กนิค ธุรกจิสรา้งเงนิ SME ไทย 
https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-
SME_Organic-Product.pdf 

https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-SME_Organic-Product.pdf
https://kasikornbank.com/th/business/sme/KSMEKnowledge/article/KSMEAnalysis/Documents/Thai-SME_Organic-Product.pdf
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ของสินค๎า 

นวัตกรรมของสินค๎า น๎อย ปานกลาง สูง 

มูลคําสินค๎า/หนํวย น๎อย ปานกลาง สูง 

ลักษณะของ 
กลุํมผู๎ประกอบการ 

 เกษตรกร/กลุํมวิสาหกิจชุมชน 

 กลุํม SME 

 ผู๎ประกอบการค๎าปลีกรายเล็ก ราย
กลาง 

 กลุํมวิสาหกิจชุมชน/แมํบ๎าน เกษตรกร 

 ผู๎ประกอบการร๎านอาหาร 

 ผู๎ประกอบการค๎าปลีกรายเล็ก-รายใหญํ 

 ผู๎ประกอบการรายใหญํ 

 บริษัทข๎ามชาติ 

 ธุรกิจค๎าปลีกรายใหญํ 

 กลุํมโรงพยาบาล 

จ านวนผู๎ผลิตสินค๎า มาก ปานกลาง น๎อย 

การแขํงขันในตลาด สูง ปานกลาง น๎อย 

ที่มา: ศูนย์วิจัยกสิกรไทย112 
หมายเหตุ : ต๎นน้ า = สินค๎าอินทรีย์ที่ยังไมํแปรรูป เชํน อาหารสดตํางๆ 
     กลางน้ า = สินค๎าอินทรีย์แปรรูปขั้นกลาง เชํน กลุํมอาหารแปรรูป อาหารพร๎อมทาน เครื่องดื่ม 
     ปลายน้ า = สินค๎าอินทรีย์แปรรูปขั้นสูง เชํน กลุํมอาหาร Super food อาหารทางการแพทย์ อาหารเสริม วิตามิน และสารสกัดตําง
  

ส าหรับตลาดสํงออกสินค๎าอินทรีย์ถึงแม๎จะเป็นตลาดใหญํและมีศักยภาพ แตํก็มีความจ าเป็นต๎องได๎รับ
การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลที่ได๎รับการยอมรับตามแตํเงื่อนไขของประเทศผู๎ซื้อ อีกทั้งการ
สํงสินค๎าออกไปขายตํางประเทศมักจะต๎องการสินค๎าในปริมาณมากเพ่ือให๎เหมาะสมกับการขนสํง ตลาดสินค๎า
อินทรีย์ในชํองทางนี้จึงสอดคล๎องเฉพาะกับเกษตรกรอินทรีย์รายใหญํที่มีทุนและปัจจัยการผลิตจ านวนมาก 
ตลอดจนมีเปูาหมายผลิตในเชิงการค๎า ทั้งเงื่อนไข ทุนทรัพย์ ที่ดิน และการรับรองมาตรฐานสากล ท าให๎
เกษตรกรรายยํอยยากที่จะเข๎าถึงการตลาดอินทรีย์ประเภทนี้ได๎ด๎วยตนเอง   

                                                           
112

 อ้างแล้ว 
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บทที่ 3 

 

3. นโยบายส่งเสริมตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย 

3.1 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ 

3.1.1 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 

นโยบายการสํงเสริมตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย ยังเป็นเพียงแคํสํวนหนึ่งของนโยบายการพัฒนา
เกษตรอินทรีย์แหํงชาติ ที่ได๎มีการประกาศ "วาระแหํงชาติเกษตรอินทรีย์" ครั้งแรกของประเทศไทยขึ้นเมื่อ
เดือนตุลาคม 2548  ซึ่งได๎มีการก าหนดให๎เรื่องตลาดอินทรีย์เป็นหนึ่งในห๎าของวาระดังกลําว โดยมีการ
ตั้งเปูาหมายให๎เพิ่มปริมาณการสํงออกสินค๎าเกษตรอินทรีย์ให๎ได๎ 100% ในชํวงระยะเวลา 4 ปี ตั้งแตํ ปี 2549  
ถึง ปี 2552 ถึงแม๎วําวาระนี้ได๎หยุดไปเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลในปี พ.ศ. 2549 แตํก็ยังมีการตํอเนื่องใน
การจัดท าแผนปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ระดับประเทศเสนอตํอคณะรัฐมนตรี และมีการแตํงตั้งคณะกรรมการ
พัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติครั้งแรกขึ้น เมื่อ ปี 2550 เพ่ือจัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์
แหํงชาติ ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2550-2554 ซึ่งได๎รับความเห็นชอบอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเมื่อ ปี 2551 แตํเมื่อ
สิ้นสุดแผนในปี 2555 ก็ไมํได๎มีการจัดท าแผนมารองรับตํอ จนกระทั่งปี 2560 คณะรัฐมนตรีจึงได๎เห็นชอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564 113  

ส าหรับในแผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แหํงชาติฉบับที่ 1 ระหวํางปี 2552 - 2554 ด๎านการตลาด
อินทรีย์นั้น มีการก าหนดยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างศักยภาพการเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์ด๎วยมาตรการ 3 
ด๎าน ตั้งแตํการสร๎างเครือขําย การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย และการพัฒนาตลาดสูํสากล ดังนี้ 

 การพัฒนาการผลิตและเครือขํายทั้งระบบเพ่ือเสริมสร๎างความเข๎มแข็ง 
โดยสนับสนุนการสร๎างและเชื่อมโยงเครือขํายเกษตรกร  สถาบันเกษตรกรและเครือขํายวิสาหกิจชุมชน
ให๎มีความเข๎มแข็ง 

 การพัฒนาระบบมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย โดยศึกษาทบทวนและ
พัฒนาระบบมาตรฐานและการตรวจรับรองของประเทศให๎เป็นระบบ และเป็นที่ยอมรับของผู๎บริโภคทั้ง
ในประเทศและตํางประเทศ 

 การพัฒนาการตลาดสูํสากล โดยจัดท าแผนประชาสัมพันธ์ให๎ความรู๎
เกี่ยวกับสินค๎าเกษตรอินทรีย์อยํางตํอเนื่อง 

นอกจากนี้ ในยุทธศาสตร์การยกระดับของกลุํมเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ๎าน ได๎มีการก าหนดมาตรการ
การพัฒนาชํองทางการตลาดรองรับผลผลิตสํวนเกิน ด๎วยการพัฒนาและสร๎างเครือขํายเชื่อมโยงทางการค๎าและ

                                                           
113 คณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิ(2560) ยทุธศาสตรก์ารพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์หง่ชาต ิ(พ.ศ. 2560-2564) ส านกังาน
เศรษฐกจิการเกษตร 
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การตลาดของสินค๎าเกษตรอินทรีย์ โดยพัฒนาศักยภาพผู๎ประกอบการที่จะน าผลิตภัณฑ์สินค๎าอินทรีย์ใน
ท๎องถิ่นออกสูํตลาด รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานของตลาดชุมชนและตลาดเชิงสถาบันอยํางตํอเนื่อง เชํน 
โรงเรียน โรงพยาบาล เป็นต๎น 

ทั้งนี้ในการด าเนินการตามแผนได๎มีการผลักดันโครงการน ารํองเพ่ือขับเคลื่อนการบูรณาการการพัฒนา 
เกษตรอินทรีย์ เพ่ือขับเคลื่อนในระดับพ้ืนที่อยํางเป็นระบบ จ านวน 2 โครงการ ได๎แกํ (1) โครงการบูรณาการ
ผลิตข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ในทุํงกุลาร๎องไห๎เพ่ือการสํงออก และ (2) โครงการบูรณาการเพ่ือพัฒนามูลคําเพ่ิม
ให๎กับสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในภาคเหนือตอนบน (ข๎าว ผัก และสมุนไพรอินทรีย์) เพ่ือใช๎พ้ืนที่ให๎เกิดศักยภาพ
สูงสุด กระจายโอกาส และยกระดับ รายได๎เกษตรกร รวมทั้งฟ้ืนฟูระบบนิเวศ  

ตํอมาในปี 2553 - 2555 ได๎มีการจัดท าโครงการบูรณาการพัฒนาการผลิตและการตลาดเกษตร
อินทรีย์ เพ่ือผลักดันให๎เกิดการบูรณาการ การท างานรํวมกัน มีเปูาหมายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 20,000 
ไรํ ใน 17 จังหวัดของภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ ภาคใต๎ โดยมีสินค๎าหลัก ได๎แกํ ข๎าว
หอมมะลิ ผัก ผลไม๎และสมุนไพร ด๎วยงบประมาณ 3 ปี (2553 - 2555) รวมทั้งสิ้น 193.268 ล๎านบาท 

ส าหรับการสนับสนุนแผนพัฒนาและสํงเสริมตลาดสินค๎าอินทรีย์ของกระทรวงพาณิชย์ ได๎ด าเนินการ
ในปี 2554 - 2558 มีเปูาหมายมุํงสูํการเป็นศูนย์กลางสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน (ASEAN 
Organic Hub) โดยเน๎นการแปรรูปสินค๎าอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมมูลคํา 3 ประเภท ได๎แกํ (1) กลุํมอาหาร (2) กลุํม
ไมํใชํอาหาร เชํน ฝูาย เป็นต๎น และ (3) กลุํมบริการ เชํน ธุรกิจสปา ธุรกิจความงาม และ ร๎านค๎าสีเขียว 
(Green Shop) เป็นต๎น ซึ่งแนวทางการด าเนินงานให๎ ความส าคัญ ทั้งตลาดในประเทศและตํางประเทศ เชํน 
การจัดงาน รวมพลคนอินทรีย์ การจัด Organic & Natural Expo และ การจัดประชุม Organic Symposium 
เป็นต๎น เมื่อสิ้นสุดแผนได๎มีข๎อเสนอแนะให๎หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง ควรมีการพัฒนาสํงเสริมการตลาดและการ
แปรรูป ส าหรับเกษตรกรที่สามารถปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นอินทรีย์ได๎แล๎ว  มีการเสนอให๎ใช๎การสํงเสริมด๎วย
ระบบพันธสัญญา (Contract Farming) และระบบสหกรณ์ เนื่องจากจะท าให๎เกษตรกรที่อยูํในโครงการมั่นใจ
วํามีตลาดรองรับผลผลิต นอกจากผลิตเพ่ือสํงออกแล๎ว ยังสามารถขยาย การผลิตเพ่ือใช๎บริโภคภายในประเทศ 
เพ่ือสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย และเสนอแนะให๎รัฐบาลให๎ความคุ๎มครองและสนับสนุน
เกษตรกรรายยํอย ที่ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ (ข๎าว) ให๎ได๎ผลตอบแทนที่สูงกวําข๎าวทั่วไป  

ปรารถนาและคณะ114 ได๎ประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ
ฉบับที่ 1 (ปีพ.ศ.2551-2554) ซึ่งมีการจัดท าโครงการ 104 โครงการ กรอบวงเงินทั้งสิ้น 4,826 ล๎านบาท และ
ได๎มีการขยายระยะเวลาแผนปฏิบัติการออกไปถึงปี 2555 แตํงบประมาณเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับจัดสรรในปี 
2551 - 2554 เป็นวงเงินทั้งสิ้นเพียง 1,688 ล๎านบาท แบํงเป็น ปี 2551 จ านวน 639 ล๎านบาท ปี 2552 
จ านวน 444 ล๎านบาท ปี 2553 จ านวน 147 ล๎านบาท ปี 2554 จ านวน 169 ล๎านบาท และ ปี 2555 จ านวน 
                                                           
114 ปรารถนา ยศสขุ  พงศกร กาวชิยั และเจษฎา มิง่ฉาย , เกษตรอนิทรยีไ์ทย: การประเมนิผลการน านโยบายไปสู่การปฏบิตัใินพืน้ทีข่อง
เกษตรกร การประชุมวชิาการ การพฒันาชนบททีย่ ัง่ยนื ครัง้ที ่4 ประจ าปี 2557 “Rethink : Social Development for Sustainability in 
ASEAN Community” 11-13 มถุินายน 2557 https://cscd.kku.ac.th/uploads/proceeding/080714_094556.pdf 

https://cscd.kku.ac.th/uploads/proceeding/080714_094556.pdf
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288 ล๎านบาท ตามล าดับ ทั้งนี้จะเห็นได๎วํางบประมาณดังกลําวมีสัดสํวนน๎อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
งบประมาณที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได๎รับจัดสรรจากรัฐ ประมาณปีละ 68,822.96 ล๎านบาท สํงผลให๎
โครงการตามนโยบายเกษตรอินทรีย์ขยายผลได๎ในพ้ืนที่จ ากัด ตํอมา ปรารถนา และพงศกร115 ได๎น าเสนอ
ปัญหาและแนวทางแก๎ไขท่ีเหมาะสมในการน านโยบายเกษตรอินทรีย์ไปสูํแนวปฏิบัติ ดังนี้ 

1) การก าหนดนโยบายยังขาดมุมมองเชิงระบบที่จะน าไปสูํการสร๎างกลไกขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ 
การน านโยบายไปปฏิบัติไมํครบวงจรแตํแยกสํวนเป็นด๎านๆ ตามภาระหน๎าที่ของหนํวยงานภาครัฐ เชํน การ
ผลิตก็สํงเสริมการผลิตแตํไมํมีตลาด การตลาดก็สนับสนุนการตลาดแตํไมํสามารถผลิตสินค๎าได๎เอง ท าให๎ไมํ
สามารถเชื่อมโยงเกษตรอินทรีย์ให๎เป็นระบบเดียวกันตั้งแตํผู๎ผลิตจนถึงผู๎บริโภค  

2) นโยบายการพัฒนาเกษตรอินทรีย์มุํงให๎ความส าคัญกับมิติเศรษฐกิจมากกวําการพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ทั้งระบบในทุกมิติทั้งสุขภาพ สิ่งแวดล๎อม การเรียนรู๎ และวิถีชีวิต ควบคูํกันไปอยํางจริงจัง  

3) นโยบายอ่ืนของรัฐยังมีความขัดแย๎งและไมํเอ้ือให๎สอดคล๎องกับการสํงเสริมและพัฒนาเกษตร
อินทรีย์ เชํน ภาครัฐยังมีความรํวมมือกับหนํวยงานภายนอกผลักดันนโยบายการสํงเสริมสารเคมีทางการเกษตร 
แทนที่จะมีนโยบายการลดใช๎สารเคมีอยํางตํอเนื่อง 

4) นโยบายเกษตรอินทรีย์ของรัฐเป็นเพียงนโยบายประชานิยม รัฐยังมิได๎มองเกษตรกรเป็นผู๎ที่มี
ความส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 

5) รัฐไมํได๎มีการออกแบบนโยบายเพื่อตอบสนองความหลากหลายและซับซ๎อนของเกษตรอินทรีย์ ที่มี
หลายมิติ ทั้งด๎าน การผลิต การบริโภค และมาตรฐาน เป็นต๎น เชํน โครงการที่หนํวยงานภาครัฐน าลงไปใน
พ้ืนที่สํวนใหญํเป็นเรื่องของการอบรมให๎ความรู๎ เกษตรอินทรีย์ ซึ่งเกษตรกรอินทรีย์สํวนใหญํมีความรู๎
ประสบการณ์อยูํแล๎ว สิ่งที่ เกษตรกรอินทรีย์ต๎องการกลับเป็นเรื่องการตลาดเกษตรอินทรีย์และการ
ประชาสัมพันธ์ให๎ผู๎บริโภคได๎รับและเข๎าถึงเกษตรอินทรีย์ 

6) การรวมศูนย์อ านาจการบริหารนโยบายและการจัดท าแผนพัฒนาเกษตรอินทรีย์ไว๎ที่หนํวยงานของ
รัฐสํวนกลางและสํวนภูมิภาค ยังไมํสามารถสร๎างกระบวนการมีสํวนรํวมกับเกษตรกรและหนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง
ในทุกขั้นตอน การกระจายการมีสํวนรํวมของตัวแทนเกษตรกรอินทรีย์ก็ยังไมํครอบคลุมถึงทุกพ้ืนที่ 

7) รัฐควรสร๎างแรงจูงใจให๎กับเกษตรกรที่ต๎องการปรับเปลี่ยนจากเกษตรเคมีไปสูํเกษตรอินทรีย์ เชํน 
การประกันความเสี่ยงด๎านราคา การสนับสนุนทุนและปัจจัยการผลิต  

8) การน านโยบายไปปฏิบัติของภาครัฐควรเป็นโครงการขนาดเล็กที่สามารถเข๎าถึงพ้ืนที่ได๎อยํางเต็มที่ 
ควรเป็นแมํแบบการพัฒนาเกษตรอินทรีย์จากชุมชนหนึ่งไปยังอีกชุมชนหนึ่ง  

                                                           
115 ปรารถนา ยศสขุ  และ พงศกร กาวชิยั (2560) ปัญหาและแนวทางแกไ้ขทีเ่หมาะสมในการน านโยบายเกษตรอนิทรยีไ์ปสู่การปฏบิตัใิน
ประเทศไทย วารสารการพฒันาชุมชนและคุณภาพชวีติ 5(1) : 129-141. 
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9) ภาครัฐควรมีการจัดตั้งกองทุนเพ่ือเกษตรกรอินทรีย์ โดยจัดให๎มีการลงทะเบียนและมีการจัด
กระบวนการไปสํงเสริม และมีทุนในการสนับสนุน เชํน เงิน และปัจจัยการผลิตอ่ืนๆ 

3.1.2 แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ พ.ศ. 2560-2564 

ส าหรับยุทธศาสตร์การพัฒนาอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564 นั้น มีวิสัยทัศน์ที่จะให๎ประเทศไทยเป็นผู๎น า
ในระดับภูมิภาคด๎านการผลิต การค๎า การบริโภค และการบริการเกษตรอินทรีย์ ที่มีความยั่งยืนและเป็นที่
ยอมรับในระดับสากล โดยมีเปูาหมายที่จะเพ่ิมพ้ืนที่และจ านวนเกษตรกรที่ท าเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น ยกระดับ
กลุํมเกษตรอินทรีย์วิถีพ้ืนบ๎าน ส าหรับประเด็นที่เก่ียวข๎องกับตลาดอินทรีย์ก็มีการตั้งเปูาหมายเพิ่มสัดสํวน
ตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในประเทศตํอตลาดสํงออกให๎เพ่ิมข้ึน ให๎มีสัดสํวนตลาดสินค๎าเกษตรอินทรีย์ใน
ประเทศเป็นร๎อยละ 40 ตํอตลาดสํงออกร๎อยละ 60  ซึ่งเป็นการปรับให๎ความส าคัญตลาดอินทรีย์
ภายในประเทศขึ้นเล็กน๎อย และยังมีวัตถุประสงค์เชื่อมโยงตลาดจากภูมิภาค (Provincial Hub) สูํตํางประเทศ 
(Regional Hub) ให๎ไทยเป็นศูนย์กลางของสินค๎าและบริการด๎านเกษตรอินทรีย์ในระดับสากล มีการก าหนด
ยุทธศาสตร์พัฒนาการตลาดสินค๎าและบริการและการรับรองมาตรฐานอินทรีย์ โดยใช๎กลยุทธ์ผลักดันมาตรฐาน
ละระบบการตรวจสอบรับรองสินค๎าเกษตรอินทรีย์ สํงเสริมและพัฒนาตลาดสินค๎าและบริการที่เก่ียวข๎องกับ
ตลาดอินทรีย์ ตลอดจนการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์สูํผู๎บริโภค (รูปที่ 2)  รูปที่ 2 แผนผัง
ยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ. 2560-2564116 

 
 

                                                           
116 คณะกรรมการพฒันาเกษตรอนิทรยีแ์ห่งชาต ิ(2560) อา้งแลว้ 
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3.1.3 กลไกในการขับเคลื่อนเรื่องตลาดอินทรีย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ  

ส าหรับกลไกหลักในการขับเคลื่อนเรื่องตลาดของแผนยุทธศาสตร์อินทรีย์ระดับชาติ ฉบับที่ 1 และ 
ฉบับที่ 2 นั้น มีกระทรวงพาณิชย์เป็นหนํวยงานปฏิบัติของรัฐที่ท าหน๎าที่ในการสํงเสริมตลาดอินทรีย์ อยําง
ตํอเนื่อง โดยในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์ชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2554-2554) 
กระทรวงพาณิชย์ได๎รับผิดชอบยุทธศาสตร์การเสริมสร๎างศักยภาพเกษตรอินทรีย์เชิงพาณิชย์สูํระดับสากล ซึ่ง
ได๎มีการด าเนินการพัฒนาผู๎ประกอบการสินค๎าอินทรีย์ การขยายตลาดสินค๎าอินทรีย์ทั้งในและตํางประเทศ การ
สร๎างมูลคําสินค๎าอินทรีย์และผลิตภัณฑ์ และสนับสนุนการสร๎างสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค๎า 

ตํอมารัฐบาลได๎มีนโยบายการสํงเสริมเกษตรอินทรีย์และเกษตรทางเลือก เพ่ือให๎มีความตํอเนื่องของ
นโยบายด๎านเกษตรอินทรีย์ โดยกระทรวงพาณิชย์ เป็นผู๎ด าเนินการตามแผนและสํงเสริมตลาดอินทรีย์ชํวงที่ 2 
(2554-2558) โดยมีเปูาหมาย คือ การเป็นศูนย์กลางสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในภูมิภาคอาเซียน โดยการ
ด าเนินการผํานโครงการที่ประกอบด๎วย โครงการสร๎างพ้ืนฐานการเกษตรอินทรีย์ในประเทศ โครงการสร๎าง
เครือขํายสินค๎าเกสรอินทรีย์ในอาเซียน โครงการความรํวมมือสินค๎าเกษตรอินทรีย์ในอาเซียน และโครงการ
สนับสนุนการเป็นศูนย์กลางสินค๎าเกษตรอินทรีย์ เชํน การศึกษา การแสดงสินค๎าวัตถุดิบการผลิต และ
การตลาด เพ่ือการเข๎าสูํประชาคมอาเซียน โดยมีกลุํมเปูาหมายเป็นตลาดระดับ Hi-end และ Niche market 
ส าหรับผู๎ดูแลสุขภาพด๎วย  

กระทรวงพาณิชย์ ได๎มี การจัดตั้ ง  ศูนย์ปฏิบั ติ การข๎อมูลการตลาดสินค๎ า เกษตร อินทรี ย์ 
(www.organic.moc.go.th) เพ่ือท าหน๎าที่ในการให๎ค าปรึกษา แนะน าในการก าหนดกรอบแนวทาง และ
แผนการพัฒนาศักยภาพด๎านการผลิต การตลาด และการสํงออกสินค๎าอินทรีย์ของจังหวัดหรือกลุํมจังหวัด 
จัดเก็บรวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ ประมวลผลข๎อมูลการผลิต และการตลาดของสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของกลุํม
จังหวัดที่เป็นแหลํงผลิตและเชื่อมโยงข๎อมูลระหวํางหนํวยงานที่เกี่ยวข๎องทั้งในประเทศและตํางประเทศ จัดท า
แผนการตลาด/โครงการ และติดตามประเมินผล บูรณาการแผนงาน/โครงการ กับหนํวยงานภาครัฐและ
เอกชนที่เกี่ยวข๎องเพ่ือสํงเสริมสินค๎าเกษตรอินทรีย์ และด าเนินการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถผู๎ประกอบการใน
เขต ภูมิภาค เพ่ือให๎สามารถขยายธุรกิจด๎านเกษตรอินทรีย์ได๎อยํางยั่งยืน รวมถึงการสํงเสริมภาพลักษณ์สินค๎า
เกษตรอินทรีย์และเผยแพรํข๎อมูลสินค๎าเกษตรอินทรีย์ 

 

3.2  โครงการส่งเสริมข้าวอินทรีย์และตลาดอินทรีย์ข้าว 

3.2.1 โครงการการผลิตข้าวอินทรีย์ 1 ล้านไร่ ปี 2560-2564 

  คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว (นบข.) ได๎เห็นชอบให๎มีแผนการผลิตและการตลาดข๎าว
ครบวงจร ซึ่งมีการก าหนดมาตรการหลายด๎าน มาตรการหนึ่งที่ได๎มอบหมายให๎กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
ด าเนินโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ระยะเวลาด าเนินการ ปี 2560 – 2564 เปูาหมาย 1 ล๎านไรํ ใน 

http://www.organic.moc.go.th/
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77 จังหวัด เพื่อสํงเสริมกลุํมเกษตรกรผลิตข๎าวอินทรีย์ตามมาตรฐานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ก าหนด
เปูาหมายรับสมัครปี 2560 จ านวน 300,000 ไร ํปี 2561 จ านวน 300,000 ไรํ และปี 2562 จ านวน 400,000 
ไรํ โดยเกษตรกร ที่เข๎ารํวมโครงการจะได๎รับเงินอุดหนุนเพ่ือชดเชยรายได๎จากการผลิตข๎าวระบบอินทรีย์ที่ท า
ให๎ผลผลิตลดลงในระยะเริ่มต๎นของการผลิตระบบอินทรีย์ โดยสนับสนุนเงินอุดหนุนตํอเนื่อง 3 ปี ในปีที่ 1 จะ
ได๎รับเงินอุดหนุนจ านวน 2,000 บาทตํอ 1 ไรํ ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ จากนั้นในปีที่ 2 เมื่อผํานการตรวจ
รับรองสูํระยะปรับเปลี่ยน จะได๎รับเงินอุดหนุน จ านวน 3,000 บาทตํอไรํ ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ และปีที่ 3 
เมื่อผํานการตรวจรับรองระบบอินทรีย์ จะได๎รับเงินอุดหนุน ไรํละ 4,000 บาท ครอบครัวละไมํเกิน 15 ไรํ  

 

 
รูปที่ 3 เปูาหมายและการด าเนินงานโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ปี 2560 - 2564117 

                                                           
117 กรมการข้าว โครงการสง่เสริมการผลติข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf 

http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf
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รูปที่ 4 วิธีการด าเนินงานและเงินอุดหนุนโครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์ ปี 2560-2564118 

 

  ทั้งนี้เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการต๎องมีคุณสมบัติ 2 ข๎อ และเงื่อนไข 9 ข๎อ คุณสมบัติ 2 ข๎อ ของ
เกษตรกรทําเข๎ารํวมโครงการ คือ เกษตรกรต๎องมีความมุํงมั่นและตั้งใจผลิตข๎าวอินทรีย์ในระบบเกษตรอินทรีย์
ตามมาตรฐานข๎าวอินทรีย์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (Organic Thailand) และต๎องมีรายชื่อในทะเบียน
เกษตรกร (ทบก.) สํวนเงื่อนไข 9 ข๎อ ในการเข๎ารํวมโครงการ ได๎แกํ (1) จะต๎องรวมกันเป็นกลุํมเกษตรกรที่มี
สมาชิกจ านวนไมํน๎อยกวํา 5 คน (2) มีพ้ืนที่ของกลุํมรวมกันไมํต่ ากวํา 100 ไรํ และอยูํในชุมชนเดียวกันหรือใน
บริเวณใกล๎เคียงกัน และอยูํในต าบลเดียวกัน (3) พ้ืนที่เข๎ารํวมโครงการต๎องไมํได๎รับการผลิตข๎าวตามมาตรฐาน
เกษตรอินทรีย์ใดๆ (4) มีแหลํงน้ าธรรมชาติหรือแหลํงน้ าที่มีความเหมาะสมกับการผลิตข๎าวอินทรีย์ (5) พ้ืนที่
ต๎องมีเอกสารสิทธิ์หรือพ้ืนที่ได๎รับการอนุญาตให๎ใช๎ประโยชน์จากหนํวยงานที่มีสิทธิรับรอง โดยชื่อที่ระบุใน
เอกสารสิทธิต๎องเป็นชื่อเกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการ หรือมีเอกสารรับรองจากเจ๎าของเอกสารสิทธิ์ (6) ต๎อง
จัดท ารายละเอียดข๎อมูลการปลูกข๎าวอินทรีย์ของกลุํมแยกรายแปลง (7) ต๎องผํานการรับรองจากคณะกรรมการ
ขับเคลื่อนนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แบบเบ็ดเสร็จ (8) เกษตรกรที่เข๎ารํวมโครงการสมาชิกนาแปลง

                                                           
118 กรมการข้าว โครงการสง่เสริมการผลติข้าวอินทรีย์ ปี 2560-2564 http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf 

 

http://oldweb.oae.go.th/download/2560/seminarBAPP/gen2/06.pdf
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ใหญํไว๎ ให๎คงสภาพความเป็นสมาชิก และให๎เกษตรกรเลือกสนับสนุนที่ไมํซ้ าซ๎อน (9) หากเกษตรกรยกเลิกการ
เข๎ารํวมโครงการหลังจากท่ีได๎รับเงินสนับสนุนไปแล๎ว เกษตรกรจะไมํสามารถเข๎ารํวมโครงการนี้ได๎อีก 

 

3.2.2 โครงการเชื่อมโยงตลาดข้าวอินทรีย์ และ ข้าว GAP ครบวงจร 

คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข๎าว(นบข.) ได๎จัดท าโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และ
ข๎าวที่มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ครบวงจร 119 (รูปที่ 5-6) เพ่ือที่จะตอบสนองตํอความ
ต๎องการบริโภคที่มีแนวโน๎มขยายตัวเพ่ิมมากขึ้นในด๎านอาหารเพ่ือสุขภาพและอาหารที่มีความปลอดภัยผําน
กระบวนการผลิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล๎อม โดยเฉพาะข๎าวอินทรีย์ที่มีความต๎องการบริโภคในตํางประเทศที่มี
เศรษฐกิจดีและประชาชนมีความต๎องการซื้อสูง เชํน สหภาพยุโรป สหรัฐอเมริกา ญี่ปุุ น จีน ฮํองกง และ
สิงคโปร์ จึงเป็นโอกาสและชํองทางอันดีของชาวนาไทยในการที่จะเพ่ิมปริมาณการผลิตข๎าวอินทรีย์ และข๎าวที่
มีการปฏิบัติตามระบบการเกษตรที่ดี (GAP) ที่มีคุณภาพได๎มาตรฐานเพ่ือการแขํงขัน โดยกรมการข๎าว 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะท าหน๎าที่เป็นผู๎เชื่อมโยงการตลาดจับคูํกลุํมชาวนาผู๎ผลิตข๎าวอินทรีย์ และข๎าว 
GAP กับผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการ และจัดให๎มีการท าบันทึกข๎อตกลง (MOU) ซื้อขายผลผลิต
ข๎าวจากโครงการฯ การก ากับดูแลและการให๎สินเชื่อ สนับสนุนผู๎ประกอบการค๎าข๎าวในการสํงออกข๎าวไป
สหภาพยุโรป สนับสนุนคําตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ รวมทั้งการสนับสนุนการท าตลาดและ
ประชาสัมพันธ์  

 
ตามวัตถุประสงค์ของโครงการนี้ระบุไว๎ชัดเจนวําเป็นการเชื่อมโยงตลาดรองรับผลผลิตข๎าวอินทรีย์ของ

โครงการสํงเสริมการผลิตข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ของโครงการสํงเสริมระบบการเกษตรแบบแปลงใหญํ ซึ่ง
ได๎เริ่มด าเนินการผํานกรมสํงเสริมการเกษตรและหนํวยงานอ่ืนๆ มาตั้งแตํปี 2559 ตํอเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน (ปี 
2562) จากผลการเชื่อมโยงของโครงการระบบสํงเสริมเกษตรแปลงใหญํ ชํวงปี 2559-2561120 พบวํา 
กระทรวงพาณิชย์ได๎ท า MOU ข๎าวแปลงใหญํเชื่อมโยงกับโรงสีทั่วประเทศ และบางสํวนเชื่อมโยงกับ
โรงพยาบาล สํวนแปลงไม๎ผล ผัก เชํน แปลงผักภูทับเบิก จังหวัดเพชรบูรณ์ และแปลงใหญํอ าเภอเมืองจังหวัด
ขอนแกํน ฯลฯ ธุรกิจค๎าปลีก (Modern trade) ได๎เข๎ามาท าการรับซื้อผลผลิต ส าหรับแปลงเกษตรสมัยใหมํ 
จ านวน 85 แปลง ก็มีธุรกิจการเกษตรขนาดใหญํเข๎ามาสนับสนุนเชื่อมโยงการตลาด เชํน อ๎อย-มิตรผล กุ๎ง-ซีพี 
โคนม-สหกรณ์โคนม กุ๎ง ปลา-ไทยยูเนี่ยน มันส าปะหลัง-ไทยวา ฯลฯ  

                                                           
119 กรมการขา้ว โครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ละข้าว GAP ครบวงจร ปี 2561/62 http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/ 
120 กรมเสริมการเกษตร ระบบสง่เสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/ 

uploads/2018/02/1.ระบบส่งเสรมิการเกษตรแบบแปลงใหญ่.pdf  
 

http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/
https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2018/02/1.%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88.pdf
https://ssnet.doae.go.th/wp-content/uploads/2018/02/1.%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%9A%E0%B8%9A%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88.pdf
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รูปที่ 5 กลไกของโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP 

ที่มา: กรมการข๎าว https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794 

 

 
รูปที่ 6 ประมาณการณ์ข๎าวอินทรีย์ และข๎าว GAP ปี 2560-2564 

ที่มา: กรมการข๎าว https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794 

ผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการนี้ จะต๎องรับซื้อข๎าว GAP ข๎าวซึ่งอยูํระหวํางการปรับเปลี่ยน
เป็นอินทรีย์ และข๎าวที่ได๎มาตรฐานอินทรีย์ในราคาสูงกวําราคาข๎าวทั่วไป  โดยข๎าวอินทรีย์จะต๎องซื้อในราคาที่

https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794
https://www.opsmoac.go.th/nongkhai-manual-files-401491791794
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สูงกวําตลาด 1,200-2,000 บาท/ตัน ขึ้นอยูํกับชนิดพันธุ์ที่ปลูก ในขณะที่ถ๎าเป็นข๎าวที่อยูํในระยะปรับเปลี่ยน 
หรือ ข๎าว GAP จะต๎องซื้อในราคาที่สูงกวําตลาด 300-500 บาท/ตัน ดังตารางที่ 4 ซึ่งผู๎ประกอบการค๎าข๎าวจะ
ได๎รับสินเชื่อดอกเบี้ยต่ า (soft loan) จากธนาคาร โดยสามารถขอชดเชยดอกเบี้ยจากรัฐได๎ในภายหลัง  

จากผลการด าเนินการโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 60/61 
สรุปรายชื่อผู๎ประกอบการค๎าข๎าวได๎ตามตารางที่ 5 พบวําผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการทั้งประเทศมี
ทั้งหมด 133 ราย มากที่สุดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 66 ราย รองลงมาได๎แกํ ภาคกลาง และภาคเหนือ 36 
และ 25 ตามล าดับ สํวนภาคตะวันตกและภาคใต๎มีผู๎ประกอบการค๎าข๎าวเข๎ารํวมโครงการน๎อยที่สุด 4 ราย และ 
2 ราย ตามล าดับ ประเภทของผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เข๎ารํวมโครงการมากที่สุดเป็นเอกชน รวม 102 ราย 
ได๎แกํ บริษัทกับห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด 96 ราย และ โรงสี 6 ราย ในขณะที่มีผู๎ประกอบการค๎าข๎าวที่เป็นสหกรณ์
การเกษตรและกลุํมเกษตรกร 23 ราย และวิสาหกิจชุมชนเพียง 8 ราย 
 
ตารางที่ 4 ราคารับซื้อข๎าวของผู๎ประกอบการโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์ และ ข๎าว GAP ครบวงจร 121 

 
 

ชนิดข๎าว 

ข๎าวอินทรีย์ 
สูงกวําราคาตลาดตามคุณภาพไมํน๎อยกวํา 

(บาท/ตัน) 

ข๎าว GAP 
สูงกวําราคาตลาดตาม
คุณภาพไมํน๎อยกวํา 

(บาท/ตัน) T1 และT2 T3 

ข๎าวหอมมะลิ ข๎าวเหนียว ข๎าวสี 500 2,000 500 

ข๎าวหอมปทุม 400 1,500 400 
ข๎าวเจ๎า 300 1,200 300 
หมายเหตุ: T1 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองผํานการประเมินเตรียมความพร๎อม 
    T2 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองผํานการประเมินการปรับเปลี่ยน 
    T3 = ข๎าวที่ได๎ใบรับรองการผํานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (Organic Thailand) 

 

                                                           
121

 กรมการขา้ว คู่มอืการด าเนินการโครงการเช่ือมโยงตลาดข้าวอินทรียแ์ละขา้ว GAP ครบวงจร ปีการผลิต 
2561/62  http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/guildGAP.pdf 

http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/guildGAP.pdf
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ตารางที่ 5 บัญชีรายชื่อผู๎ประกอบการค๎าข๎าวโครงการเชื่อมโยงตลาดข๎าวอินทรีย์และข๎าว GAP ครบวงจร ปี

การผลิต 60/61122 

ภาค จ านวนผู๎ประกอบการค๎าข๎าว (ราย) 
บริษัท/ห๎างหุ๎นสํวน โรงสี สหกรณ/์กลุํมเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน รวม 

ตะวันออกเฉียงเหนือ 45 1 14 6 66 

กลาง 33  3  36 
เหนือ 16 1 6 2 25 

ตะวันตก 2 2   4 
ใต ๎  2   2 

รวม 96 6 23 8 133 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
122 ข้อมลูจากกรมการข้าว บญัชรีายชือ่ผูป้ระกอบการคา้ขา้วในโครงการเชือ่มโยงตลาดขา้วอนิทรยีแ์ละขา้ว GAP ครบวงจร ปี60/61 

http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/name133.pdf 
 

http://www.ricethailand.go.th/ricemarket/images/PDF/name133.pdf
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บทที่ 4 

 

4. ตลาดและช่องทางตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย 

ในปัจจุบันการตลาดอินทรีย์ในประเทศไทย ได๎มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นมาก นอกจากตลาดแบบออฟไลน์
แล๎ว ยังมีการเกิดขึ้นของตลาดอินทรีย์ในเครือขํายออนไลน์อยํางกว๎างขวาง สามารถจัดกลุํมและแบํงประเภท
ของตลาดอินทรีย์ได๎ดังนี้ 

1) ตลาดสํงออก (Export market) เป็นชํองทางการตลาดอินทรีย์ที่มีมากํอนและ
ชํองทางใหญํของประเทศ โดยสินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกเป็นหลัก ได๎แกํ อาหารแปรรูปอินทรีย์ เชํน 
กะทิ น้ าตาลทราย สารให๎ความหวาน น้ ามะพร๎าว ขนมขบเคี้ยว อาหารเช๎า ฯลฯ) รองลงมาได๎แกํ
ข๎าวอินทรีย์ สํวนผักและผลไม๎ยังมีสัดสํวนการสํงออกน๎อยมาก สินค๎าอินทรีย์ที่จะสํงออกเหลํานี้
ต๎องได๎รับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากลกํอน ขึ้นอยูํกับประเทศท่ีสํงออกสินค๎าไปขาย เชํน ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ IFOAM หรือ IFOAM Accredited สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์
นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements – IFOAM) ซึ่ง
ปัจจุบันหลายประเทศทั่วโลกยอมรับเป็นเกณฑ์มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ขั้นต่ าของสินค๎า
อินทรีย์เพ่ือการน าเข๎า เชํน ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ฮํองกง สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นต๎น ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) ตรามาตรฐาน
ระบบเกษตรอินทรีย์สหรัฐอเมริกา(National Organic Program - NOP) ตรามาตรฐานระบบ
เกษตรอินทรีย์ญี่ปุุน (Japanese Agricultural Standard -JAS) ตรามาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ของ
หนํวยงานตรวจรับรองเอกชนตํางประเทศที่ได๎รับความนิยมและด าเนินการตรวจรับรองอยูํใน
ประเทศไทย เชํน ตรามาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์ไบโออะกิเสิร์ช (Bioagricert) บริษัท ไบ
โออะกริเสิร์ช (ไทยแลนด์) จ ากัด เป็นสาขายํอยของ Bioagricert S.r.I. จากประเทศอิตาลี ตรา
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์อีโคเสิร์ช (Ecocert) ที่เป็นบริษัทตรวจรับรองสินค๎าอินทรีย์จาก
ประเทศฝรั่งเศส เป็นต๎น 

2) ตลาดท๎องถิ่น (Local Market) เป็นตลาดที่มีผู๎ซื้อในท๎องถิ่น มีกลุํมเปูาหมายขนาด
เล็ก และสินค๎าเป็นสินค๎าที่มีความเฉพาะตัวที่เหมาะสมกับผู๎บริโภคในท๎องถิ่นนั้น ๆ เป็นตลาดที่
เกษตรกรที่มีผลผลิตอินทรีย์สามารถน าสินค๎ามาขายได๎โดยตรง ตลาดท๎องถิ่นของผลผลิตอินทรีย์
สํวนใหญํไมํมีทุกวัน แตํจะจัดเป็นสัปดาห์ครั้ง หรือสองสัปดาห์ครั้ง หรือเดือนละครั้ง ตัวอยํางเชํน 
ตลาดนัด/ตลาดเขียว (Green Market) ทั้งในโรงพยาบาล สถาบันการศึกษาและตลาดนัดท๎องถิ่น 
ตลาดสุขใจ (สามพรานโมเดล) หรือการจัดตลาดอินทรีย์ตํางๆ ในกรุงเทพ ที่ มีการน าผลผลิต
อินทรีย์มาขายเป็นประจ า เชํน ตลาดปันอยูํปันกิน ตลาดนัดกสิกรรมธรรมชาติ (ฐานธรรมธุรกิจ) 
ตลาดกรีนเนอรี่ ฯลฯ ตลาดท๎องถิ่นนี้ เป็นแหลํงค๎าขายส าคัญของผลผลิตอินทรีย์ของเกษตรราย
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ยํอย ซึ่งตลาดเหลํานี้ผู๎บริโภคมักจะเลือกซื้อเพราะความเชื่อใจในผู๎ผลิต ไมํจ าเป็นต๎องมีตรารับรอง
มาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ ตลาดเขียวในหลายพ้ืนที่ เชํน สุรินทร์ เชียงใหมํ ยโสธรฯลฯ  มีการ
ด าเนินการตํอเนื่องมาเป็นระยะเวลายาวนานมากกวําสิบปี สํงผลให๎เกิดความสัมพันธ์ที่ดีของ
ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคมี ปัจจุบันก็มีการกระจายตัวและเกิดขึ้นของตลาดเขียวออกไปอยํางกว๎างขวาง
ในพ้ืนที่หลายจังหวัดทั่วประเทศ  

3) ร๎านขายสินค๎ากรีน (Green Market Place) เป็นร๎านขายสินค๎าที่เจาะจงขายสินค๎า
สุขภาพและสิ่งแวดล๎อม ซึ่งสินค๎าที่ขายอาจเป็นได๎ทั้งสินค๎าอินทรีย์ที่ผํานและไมํผํานการรับรอง
มาตรฐาน และหรือสินค๎าปลอดภัยที่มีการลดหรือควบคุมการใช๎สารเคมีก าจัดศัตรูพืช ร๎านกรีนมี
ทั้งที่เป็นร๎านค๎าเดี่ยวและร๎านสาขา สํวนใหญํจะตั้งอยูํในเมืองหรือชุมชนที่มีกลุํมผู๎บริโภคที่สนใจ
เรื่องสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม เชํน เลมอนฟาร์ม  พลังบุญ โกเดิลเพลส โครงการหลวง ดอยค า 
ฯลฯ 

4) ตลาดระบบสมาชิก (Communities Supported Agriculture) เป็นการขายสินค๎า
อินทรีย์ตรงที่ผู๎บริโภคต๎องช าระเงินลํวงหน๎าเป็นรายเดือนหรือรายปีเป็นหลักประกันให๎กับ
เกษตรกรผู๎ผลิตกํอน ผู๎บริโภคจะท าการตกลงกับเกษตรกร เพ่ือจํายเงินซื้อผลผลิตที่เกษตรกรปลูก
ได๎ตามฤดูกาล หลังจากนั้นเกษตรกรจะมีการจัดสํงสินค๎าอินทรีย์โดยตรงไปให๎ถึงมือผู๎บริโภค ทั้งที่
บ๎าน ที่ท างาน หรือจุดนัดหมายอ่ืนๆ  ชํองทางการตลาดอินทรีย์แบบนี้มีข๎อดีคือท าให๎เกิดการ
เชื่อมตํอสื่อสารโดยตรงระหวํางเกษตรผู๎ผลิตกับผู๎บริโภค ผู๎บริโภคอาจไปเยี่ยมและรํวมท าฟาร์ม
ของเกษตรกรก็ได๎ เกษตรกรที่จะท าการตลาดแบบนี้จะต๎องมีความสามารถในการขนสํงด๎วย
ตัวเองและมักเป็นเกษตรกรที่ท าการปลูกพืชผักอินทรีย์ เกษตรกรอินทรีย์ที่ท าการตลาดแบบนี้
ปัจจุบันมีจ านวนน๎อยมาก ได๎แกํ ชมรมผู๎ผลิตเกษตรอินทรีย์ สุพรรณบุรี กลุํมเกษตรอินทรีย์
อ าเภอสนามไชยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา และวิสาหกิจชุมชนแมํทาออร์กานิค อ าเภอมาออน 
จังหวัดเชียงใหมํ  

5) ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํหรือโมเดิร์นเทรด (Modern Trade) เป็นระบบตลาดทั่วไปใน
รูปแบบการค๎าปลีกหลายสาขา ได๎แกํ ห๎างสรรพสินค๎า ซูเปอร์มาร์เก็ต ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํได๎มี
การน าสินค๎าอินทรีย์มาขายนานกวํา 10 ปีแล๎ว เพราะความต๎องการสินค๎าอินทรีย์เริ่มมีการ
ขยายตัวชัดเจน การน าสินค๎าอินทรีย์มาจัดจ าหนํายนอกจากสนองความต๎องการของผู๎บริโภคใสํใจ
สุขภาพที่เพ่ิมสูงขึ้นแล๎ว ยังเป็นสํวนในการสร๎างภาพลักษณ์ที่ดีให๎กับองค์กร ธุรกิจค๎าปลีกใน
ประเทศไทยที่มีสินค๎าอินทรีย์จ าหนําย ได๎แกํ เซ็นทรัล เดอะมอลล์ บิ๊กซี เทสโก๎โลตัส ท็อปส์ ฯลฯ 
ธุรกิจค๎าปลีกมักจะต๎องการสินค๎าปริมาณมาก และจัดสํงอยํางมีประสิทธิภาพสม่ าเสมอ และต๎อง
เสียคําใช๎จํายสูงในการเปิดหน๎าบัญชีและวางสินค๎า เงื่อนไขดังกลําวจึงสอดคล๎องกับผู๎ผลิตที่เป็น
ธุรกิจขนาดใหญํมากกวําเกษตรกรรายยํอย  
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6) ตลาดผู๎ประกอบการ  (Entrepreneur Market) ได๎แกํ ร๎านอาหาร (Restaurants Market) 
และผู๎ประกอบการที่แปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เป็นต๎น จากการตื่นตัวของผู๎บริโภค ท าให๎ปัจจุบัน
มีร๎านอาหารหรือกลุํมเครือร๎านอาหารมีความสนใจที่จะซื้อสินค๎าสินค๎าอินทรีย์และหรือสินค๎า
ปลอดภัย โดยอาจมีเพียงบางเมนูที่ใช๎วัตถุดิบของสินค๎าอินทรีย์เป็นหลัก ร๎านอาหารที่จ าหนําย
อาหารจากวัตถุดิบอินทรีย์เป็นหลัก เชํน ร๎านอโณทัย ครัวคุณเชิญ ร๎าน Be Ogranic  ร๎านฌามา 
เป็นต๎น  นอกจากนี้ยังมีความสนใจเพ่ิมขึ้นของร๎านอาหารที่อยูํในเครือธุรกิจค๎าปลีกในการซื้อ
สินค๎าที่มีความปลอดภัยมาใช๎เป็นวัตถุดิบของร๎าน เชํน กลุํมร๎านอาหารเซ็นทรัล (Central 
Restaurant Group) ได๎แกํ ร๎าน Zen, Fuji, MK ร๎านต านัว ร๎าน BBQ Plazaฯลฯนอกจากนี้ยังมี
ความสนใจของกลุํมร๎านอาหารอ่ืน ๆ เชํน ครัวการบินไทย เป็นต๎น อีกทั้งยังผู๎ประกอบการที่แปร
รูปอาหารอินทรีย์ในรูปแบบตําง ๆ เชํน เครื่องดื่ม อาหารส าเร็จรูป น้ าพริก สมุนไพร ฯลฯ ก็มี
ความต๎องการวัตถุดิบอินทรีย์มากข้ึน 

7) ชํองทางตลาดอินทรีย์แบบออนไลน์ (Online Market) มีทั้งกรณีที่เกษตรกรผู๎ผลิต
สินค๎าอินทรีย์ ใช๎เครื่องมือสื่อสารออนไลน์ เชํน เฟสบุค ไลน์ อินทราแกรม หรือจัดท าเว็ปไซด์ 
เพ่ือขายผลผลิตของตนเองโดยตรงแกํผู๎บริโภค เมื่อผู๎บริโภคสั่งซื้อและโอนเงินให๎แล๎ว เกษตรกรก็
จัดสํงผลผลิตของตนเองไปให๎ถึงบ๎านผู๎บริโภค หรือการน าสินค๎าอินทรีย์ของตนเองไปขายผําน
ร๎านค๎าออนไลน์ที่เป็น E-commerce เชํน ลาซาด๎า (Lazada) ช๏อปปี้ (Shoppy) ฯลฯ  ซึ่ง
เกษตรกรต๎องจํายคําคอมมิชชั่น คําขนสํงสินค๎า คําธุรกรรมการเงิน และคําภาษี Vat ให๎แกํร๎านค๎า
ออนไลน์นั้นตามข๎อตกลง (ประมาณ 20% ขึ้นอยูํกับประเภทของสินค๎า) สินค๎าสํวนใหญํที่ขาย
ผํานร๎านค๎าประเภทนี้ ได๎แกํ ข๎าวสารอินทรีย์ และมีสินค๎าแปรรูปอินทรีย์อ่ืนๆ บ๎าง น้ าส๎มสายชู
อินทรีย์ น้ ามันมะพร๎าวอินทรีย์ เต๎าเจี้ยวอินทรีย์ ซอสถั่วเหลืองอินทรีย์ น้ าผึ้งอินทรีย์ ฯลฯ 

ปัจจุบันคนรุํนใหมํได๎สนใจใช๎เครื่องมือสื่อสารบนสังคมออนไลน์ เพ่ือเข๎ามาท าหน๎าที่เป็นสื่อกลาง
ที่เชื่อมโยงผู๎บริโภคไปสูํผู๎ผลิตอินทรีย์มากขึ้น และมักไมํได๎มุํงเน๎นที่การขายสินค๎าอยํางเดียว แตํมักจะมี
กิจกรรมอ่ืนๆ ที่เชื่อมโยงระหวํางผู๎ผลิตและผู๎บริโภค เชํน การจองผลผลิตลํวงหน๎า การสื่อสารเรื่อง
ความก๎าวหน๎าของสินค๎า การเยี่ยมชมและรํวมท างานในแปลงผลิต ฯลฯ นอกจากนี้ในบางกรณียังให๎ผู๎ผลิตเป็น
ผู๎ก าหนดราคาผลผลิตของตัวเองด๎วย ซึ่งสอดคล๎องกับหลักการตลาดระบบสมาชิก (Community Support 
Agriculture : CSA) ที่ให๎หลักประกันทางเศรษฐกิจแกํผู๎ผลิตโดยผู๎บริโภคจะต๎องท าการจํายคําสินค๎าเพ่ือจอง
สินค๎ากับผู๎ผลิตกํอน ผู๎ผลิตก็มีการรายงานความก๎าวหน๎าของสินค๎า เชํน ถํายรูป ถํายคลิป สํงให๎ผู๎บริโภค หรือ
ผู๎บริโภคอาจนัดหมายเข๎าเยี่ยมชนและรํวมท างานในแปลงผลิตของเกษตรกร เชํน  

 Folk Rice ได๎พัฒนาเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่นเพ่ือเป็นตลาดกลางให๎กับเกษตรกรและผู๎บริโภค
สามารถเข๎าถึงได๎งํายขึ้น มีแนวคิดวําปัจจุบันผู๎บริโภคจะต๎องเป็นผู๎ไปค๎นหาผู๎ผลิตตามที่ตนเองต๎องการ ส าหรับ
เกษตรกรสามารถเข๎ามาลงทะเบียนและประกาศขายผลิตภัณฑ์ของตัวเองได๎ หรือจะมาเป็นกลุํมก็สามารถท า
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ได๎ สํวนทีมงานได๎มีการลงไปส ารวจเกษตรกรที่ลงทะเบียนไว๎กับเว็บไซต์ เพ่ือก าหนดและจัดระดับมาตรฐาน
ความปลอดภัย มาตรฐานอินทรีย์ของสินค๎า เป็นต๎น  

 FARM•TO  เป็นชํองทางทั้งทางเว็บไซด์และแอพพลิเคชั่น การขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหมํที่เชื่อม
เกษตรกรและผู๎บริโภคเข๎าหากัน ผํานวิธีการ “รํวมเป็นเจ๎าของผลผลิตการเกษตรและให๎ทั้งคูํได๎ชํวยเหลือและ
ดูแลผลผลิตไปด๎วยกัน” “โดยที่ผู๎บริโภคจํายเงินซื้อผลผลิตคุณภาพแบบลํวงหน๎า แล๎วรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิต
ไปพร๎อมเกษตรกรตั้งแตํเริ่มปลูกจนเก็บเกี่ยว กระทั่งเมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว เกษตรกรจะจัดสํงผลผลิตให๎
ผู๎บริโภคตามที่อยูํที่ได๎ลงทะเบียน 

 ผูกปิ่นโตข้าว เป็นโครงการที่กลุํมคนเมืองต๎องการสนับสนุนชาวนาให๎มีคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน โดยไมํ
แสวงหาก าไร แตํแสวงหาสังคมที่ดีข้ึน โดยพาชาวนาที่ต๎องการเปลี่ยนจากการท านาเคมีเป็นอินทรีย์หรือปลอด
สาร มาให๎ชาวเมืองได๎รู๎จักผํานทางหน๎าเพจ “ผูกปิ่นโตข๎าว” บอกคุณสมบัติและความตั้งใจของเขา ให๎ชาวเมือง
ที่สนใจได๎มาจับคูํผูกกันเป็นเวลา 1 ปี โดยให๎ตกลงรายละเอียดของแตํละคูํกันเองให๎เหมาะสม (เชํน จ านวน
ข๎าว วิธีรับข๎าว คําขนสํง การจํายเงิน เป็นต๎น)  ผู๎บริโภคจะแวะเวียนไปมาหาสูํกับชาวนา เพ่ือติดตามผลผลิต
กันเอง โดยทีมงานไมํมีสํวนได๎สํวนเสียในการซื้อขายของทั้ง 2 ฝุายแตํอยํางใด  

จากการศึกษาของกรีนเนทเมื่อปี พ.ศ. 2558 ซึ่งไมํได๎ศึกษาครอบคลุมถึงตลาดสินค๎าอินทรีย์ออนไลน์
ที่ปัจจุบันก าลังเติบโตขึ้นอยํางมีนัยส าคัญ พบวํา ชํองทางตลาดออฟไลน์ของสินค๎าอินทรีย์ในประเทศไทยที่
ใหญํที่สุด คือ ธุรกิจค๎าปลีกสมัยใหมํ (59.48%) รองลงมาคือ ร๎านกรีน (29.47%) และ ร๎านอาหาร (5.85%) 
การทีเ่กษตรกรรายยํอยจะน าผลผลิตของตนเองเข๎าสูํตลาดอินทรีย์ดังกลําวข๎างต๎นไมํใชํเรื่องที่จะสามารถท าได๎
โดยงํายนัก เพราะตลาดเหลํานี้นอกจากมีจะการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานอินทรีย์ของตนเองที่สามารถรับได๎แล๎ว 
ยังมีเงื่อนไขของการเปิดหน๎าบัญชี คําธรรมเนียม รวมทั้งเป็นระบบสํงสินค๎าไปกํอนจํายเงินทีหลังในบางกรณี
รอบการเคลียร์บัญชีอาจเป็นระยะเวลากวํา  3 เดือน  อันเป็นอุปสรรคอยํางยิ่งตํอเกษตรกรกรรายยํอยที่มี
ปัญหาเรื่องหนี้สินหรือเกษตรกรที่ไมํมีเงินทุน 

จากการที่สินค๎าอินทรีย์ไทยสํงออกขายสินค๎าไปตลาดตํางประเทศเป็นสํวนใหญํ และในประเทศก็ขาย
ผํานธุรกิจค๎าปลีกมากท่ีสุด การขายสินค๎าอินทรีย์ผํานชํองทางเหลํานี้ผู๎บริโภคมักจะอยูํหํางไกลมากจากพ้ืนที่ท า
การผลิต การตัดสินใจเลือกซื้อก็มักมาจากความนําเชื่อถือของสินค๎าอินทรีย์ ซึ่งผู๎บริโภคมักจะพิจารณาจากการ
ได๎รับตรารับรองมาตรฐานสินค๎าอินทรีย์เป็นหลัก และหากเกษตรกรที่ผลิตสินค๎าเกษตรอินทรีย์แล๎วต๎องการ
ขายสินค๎าไปยังตํางประเทศ ก็ยิ่งมีความจ าเป็นที่จะต๎องได๎รับการรับรองจากมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล จึงมี
ความจ าเป็นที่เกษตรกรผู๎ผลิตอินทรีย์จะต๎องสร๎างมาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับ การสร๎างภาพลักษณ์ และความ
แตกตํางของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการเพ่ิมชํองทางการเข๎าถึงผู๎บริโภคชุดใหมํ  
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จากการศึกษาแนวทางพัฒนาตลาดเชิงสร๎างสรรค์ข๎าวอินทรีย์123 และการพัฒนาการตลาดข๎าวอินทรีย์
ของไทย124 สรุปผลวําจะต๎องมีการบูรณาการสํงเสริมการตลาดอินทรีย์เชิงรุกอยํางเป็นรูปธรรม ด๎วยการมี
ตลาดนัดสีเขียว การจ าหนํายกับองค์การหนํวยงานรัฐ หรือพัฒนาการตลาดรํวมกับทุกภาคสํวนตามวิถี
สังคมไทย รวมถึงต๎องสร๎างความโดดเดํนหรือความแปลกใหมํในด๎านคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นตํอสิ่งแวดล๎อม  
ตลอดจนพัฒนาตลาดเชิงสร๎างสรรค์ด๎วยภาพลักษณ์หรือเอกลักษณ์ข๎าวบํงชี้ทางภูมิศาสตร์ สอดคล๎องกับแหลํง
ผลิตเป็นชุมชนที่มีลักษณะเฉพาะของพ้ืนที่ มีชื่อเสียง และมีการสร๎างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่พิเศษตํางจากแหลํงอ่ืน  

สํวนการศึกษาเรื่องตลาดผลไม๎อินทรีย์ในภาคตะวันออก125  ก็มีข๎อเสนอแนะเรื่องการสร๎างตลาด
ระบบสมาชิก และการรวมกลุํมของผู๎ผลิตเพ่ือพัฒนาตลาดผลไม๎เกษตรอินทรีย์ เพ่ือให๎เกษตรกรผู๎ผลิตอินทรีย์
พบผู๎บริโภคโดยตรง อีกทั้งเพ่ิมชํองทางตลาดเฉพาะกลุํมให๎มากขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีเพียงร๎านสะดวกซื้อ เลมอน
ฟาร์ม และการเพ่ิมตลาดทั่วไป โดยเน๎น ร๎านค๎าปลีกขนาดใหญํให๎ครอบคลุมทุกร๎านค๎าเพ่ือให๎เกษตรอินทรีย์
กระจายสูํผู๎บริโภค ได๎อยํางกว๎างขวางมากขึ้น 

จากกรณีศึกษาสวนสลัดจันทร์ดาว126 พบวํามีการวางแผนระบบการผลิตให๎สามารถมีผลผลิตเพ่ือ
การค๎าได๎ตลอดทั้งปี โดยเลือกวางแผนการผลิตเหลื่อมพ้ืนที่ผสมชนิดพืชผัก เพ่ือให๎ผลผลิตออกสูํตลาดทุกวัน 
เกษตรกรต๎องวางแผนการผลิตพืชผักที่ปลูกหลัก 3 ชนิด ได๎แกํ แตงกวาญี่ปุุน มะเขือเทศเชอรี่ สลัดใบสีเขียว
แดง ทุกสัปดาห์ โดยมีการปลูกดอกดาวเรือง พริกขี้หนู และมะเขือเทศสีดา แซมระหวํางแปลงพืชผักชนิดหลัก
ทั้ง 3 ชนิด มีการขายผลผลิตผําน 3 ชํองทาง คือ ขายปลีกที่ตลาดสด ขายสํงให๎ร๎านอาหาร และขายผําน
ซุปเปอร์มาร์เก็ต ทั้งนี้ผู๎ประกอบการมีผลก าไรสูงสุดจากชํองทางการตลาดโดยขายสํงให๎ร๎านอาหาร แตํการขาย
ผักผํานชํองทางการขายปลีกด๎วยตนเองมีปริมาณสูงสุด 

 ปัญหาที่ส าคัญของการตลาดอินทรีย์ คือ เกษตรกรผู๎ผลิตไมํสามารถก าหนดราคาผลผลิตของตนเองได๎
ต๎องขายผลผลิตออกไปตามราคากลไกตลาด จากการศึกษาผักปลอดสารพิษ 127 ซึ่งเป็นผักตามฤดูกาล และผัก
พ้ืนบ๎าน การก าหนดราคาเป็นไปตามกลไกของท๎องตลาด โดยก าหนดราคาเทํากับผักท่ีขายทั่วไปในท๎องตลาด  

สํวนภาพรวมปัญหาของผู๎ประกอบการตลาดอินทรีย์ 128129 คือ ปัญหาความหลากหลาย ความ
สม่ าเสมอ และความตํอเนื่องของสินค๎าอินทรีย์  รวมถึงคุณภาพของสินค๎า ปัญหาการจัดการโลจิสติกส์และ

                                                           
123 ภารด ีสวนโสกเชอืก, ภรณี หลาวทอง, อญัชนา มาลาค า, ทพิเนตร คงม,ี แนวทางการพฒันาตลาดเชงิสรา้งสรรค์ ขา้วอนิทรยี์จงัหวดั
สุรนิทร ์PULINET Journal 5 (3) 2018 : pp. 107-117. 
124 ปราโมทย ์ยอดแกว้, การพฒันาการตลาดขา้วอนิทรยีใ์นสงัคมไทย วารสารสนัตศิกึษาปรทิรรศน์ มจร. 5 (ฉบบัพเิศษ): 406-420. 
125 ปรชีา ปิยจนัทร์,นุชนาท จนัทเตมยี์, เจรญิ สุธรรมชยั, ณฐัถะปราน คลา้ยประสทิธิ ์และ กนกนาถ รตันานุพงศ์ การปลูกผลไมเ้กษตร
อนิทรยี ์ปัญหาและ อุปสรรคกรณศีกึษา ในเขตพืน้ที ่จงัหวดัระยอง จนัทบุร ีและ ตราด, วารสารร่มพฤกษ์  27 (2) : 2552, หน้า 136-185 
126 สริวิชัร ์สวนสวสัดิ ์และ นงลกัษณ์ สพุรรณไชยมาตย,์ ระบบการผลติและการตลาดของธุรกจิผกัปลอดภยั: กรณศีกึษา สวนสลดัจนัทร์
ดาว อ าเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น,  แก่นเกษตร 41 ฉบบัพเิศษ 1 : (2556). 706-711. 
127 ปนดัดา โพธนิาม, การศกึษาและพฒันาการตลาดเกษตรอนิทรยี์ ในจงัหวดักาฬสนิธุ,์ วารสารการบรหิารปกครอง (Governance 
Journal) 6 (1) : 2560, หน้า 291-308. 
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ขนสํง รวมถึงปัญหาเกี่ยวกับความรู๎ความเข๎าใจของผู๎บริโภคตํอสินค๎าอินทรีย์ จึงมีความจ าเป็นต๎องมีการวาง
แผนการผลิตสินค๎าอินทรีย์ที่มีความหลากหลายและมีคุณภาพ ประสานกับการวางแผนด๎านโลจิสติกส์ไว๎
ลํวงหน๎า ทั้งเรื่องการบริการขนสํงและการจัดการคุณภาพระหวํางการขนสํง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
128 ศนูยพ์ฒันาเกษตรอนิทรยี ์มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธริาช (2558) รายงานฉบบัสมบรูณ์ โครงการศกึษาและจดัท าขอ้มลูสถานการณ์
การผลติและการตลาดสนิคา้อนิทรยี ์เสนอต่อส านกังานปลดักระทรวงพาณชิย์ 
129 พีระชยั กุลชยั และ อิสระ อินทรสูตร (2550) ปัญหาและแนวทางการพฒันาตลาดเกษตรอินทรีย์ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ .  ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา. กระทรวงศึกษาธิการ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย.ี กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม.กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการสื่อสาร. 
ส านกังานคณะกรรมการวจิยัแห่งชาต.ิ ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวจิยั.  

http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/search_detail/result/10708
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/search_detail/result/10708
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/search_detail/result/10708
http://kukr.lib.ku.ac.th/db/BKN/search_detail/result/10708
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บทที่ 5 

 

5. มาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการตลาด 

การตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เป็นกลไกและเครื่องมือในการสร๎างความมั่นใจและ
หลักประกันให๎กับผู๎บริโภควําผลิตภัณฑ์นั้นมีกระบวนการผลิตแบบอินทรีย์จริง โดยเฉพาะอยํางยิ่งผู๎บริโภคที่อยูํ
หํางไกลกับเกษตรกรผู๎ผลิต และไมํมีโอกาสเจอกับเกษตรกรผู๎ผลิตโดยตรง  และชํวยท าให๎ผู๎บริโภคสามารถ
เลือกซื้อสินค๎าเกษตรอินทรีย์ได๎ถูกต๎อง รวมถึงในกรณีที่ต๎องการสํงสินค๎าและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ไป
จ าหนํายในตลาดตํางประเทศ ก็มีความจ าเป็นต๎องได๎รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่เป็นไป
ตามระเบียบหรือกฎหมายของประเทศนั้น แตํในกรณีที่เกษตรกรท าผลผลิตอินทรีย์มาขายตรงในตลาดท๎องถิ่น 
ก็อาจไมํมีความจ าเป็นต๎องท าการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์  

นอกจากประโยชน์ของการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในด๎านสํงเสริมการตลาดของสินค๎าอินทรีย์
ในประเทศแล๎ว ยังสามารถสํงเสริมการจ าหนํายสินค๎าอินทรีย์ในตลาดตํางประเทศด๎วย รวมถึงข๎อมูลที่
เกษตรกรต๎องจดบันทึกตํางๆ เพื่อใช๎ในการตรวจรับรอง จะชํวยให๎เกษตรกรน าไปใช๎ในการวางแผนการผลิตได๎
มีประสิทธิภาพมากขึ้นและเป็นข๎อมูลที่เป็นประโยชน์ตํอการวางแผนการตลาด การรับรองมาตรฐานยังอาจใช๎
เป็นเกณฑ์ในการสนับสนุนเกษตรอินทรีย์โดยหนํวยงานราชการหรือเอกชน ยกตัวอยํางเชํน นโยบายการให๎เงิน
อุดหนุนฟาร์มเกษตรอินทรีย์ ภายใต๎นโยบายสํงเสริมการเกษตรที่อนุรักษ์สิ่งแวดล๎อมของสหภาพยุโรป 
เกษตรกรจะต๎องได๎รับการตรวจสอบรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์กํอน จึงจะมีสิทธิสมัครขอรับเงินอุดหนุน
จากรัฐบาล130 

การตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในประเทศนั้น มีหนํวยงานตรวจรับรองทั้งที่เป็นหนํวยงาน
อิสระที่เป็นเอกชนและหนํวยงานราชการ ซึ่งแตํละหนํวยงานจะมีตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ส าหรับการตลาด
เพ่ือขายสินค๎าอินทรีย์ของตนเอง มีทั้งมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ใช๎ในประเทศและมาตรฐานที่ใช๎ส าหรับการ
สํงออกสินค๎าอินทรีย์ไปขายตํางประเทศ สํวนการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ด๎วยกลุํมแบบมีสํวนรํวมโดย
ชุมชนรับรอง Participatory Guarantee System (PGS) มีต๎นทุนคําใช๎จํายที่ถูกกวํา ซึ่งเหมาะกับการขาย
สินค๎าอินทรีย์ในตลาดท๎องถิ่น ในประเทศไทยได๎มีการจัดตั้งเครือขํายไทย PGS เกษตรอินทรีย์+ เป็นหนํวยงาน
ระดับประเทศ ขึ้นเมื่อกลางปี 2556 เพ่ือประสานงานและสนับสนุนหนํวยงานที่ท าระบบชุมชนรับรองใน
ประเทศไทย ทั้งนี้การเลือกที่จะรับรองมาตรฐานอินทรีย์แบบไหนจากหนํวยงานประเภทใด ก็ขึ้นอยูํกับการ
วางแผนระดับการตลาดที่เกษตรกรต๎องการน าสินค๎าไปจ าหนําย 

ส าหรับการตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของหนํวยงานรัฐ โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
ได๎ก าหนดรายละเอียดไว๎ในพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) พ.ศ. 2551 ประกอบด๎วย การผลิต 

                                                           
130 กรนีเนท, ท าไมตอ้งตรวจรบัรองมาตรฐานเกษตรอนิทรยี ์http://www.greennet.or.th/article/1331 

http://www.greennet.or.th/article/1331
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แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนําย ผลิตผลและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ ปศุสัตว์อินทรีย์ อาหารสัตว์น้ าอินทรีย์ 
ข๎าวอินทรีย์ ปลาสลิดอินทรีย์ ผึ้งอินทรีย์ การเลี้ยงกุ๎งทะเลระบบอินทรีย์ และ แนวปฏิบัติในการใช๎มาตรฐาน
สินค๎าเกษตร การผลิต แปรรูป แสดงฉลาก และจ าหนําย ผลิตผลและ ผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย อนึ่งการการ
ตรวจรับรองมาตรฐานสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของไทย ตามมาตรฐานสินค๎าเกษตร (มกษ.) เป็นการตรวจสอบและ
รับรอง กระบวนการผลิตทุกขั้นตอนจากฟาร์มจนถึงมือผู๎บริโภค ตั้งแตํ ระบบการผลิต การแปรรูป การบรรจุ
การแสดงฉลาก และการจ าหนําย หนํวยตรวจสอบรับรองเกษตรอินทรีย์ของภาครัฐ ที่มีอ านาจหน๎าที่ 
(Competent Authority) ได๎แกํ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมปศุสัตว์และกรมการข๎าว โดยส านักงาน
มาตรฐานสินค๎า เกษตรและอาหารแหํงชาติ(มกอช.) ท าหน๎าที่เป็นหนํวยรับรองระบบงาน  (Accreditation 
Body) อยํางไรก็ตาม หนํวยรับรอง (Certification Body) ของภาคเอกชนสามารถเป็นผู๎ประกอบการ
ตรวจสอบมาตรฐาน ตาม พ.ร.บ. มาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 ได๎แตํต๎องได๎รับการรับรอง ระบบงานจาก 
มกอช. การแสดงเครื่องหมายรับรองเกษตรอินทรีย์ ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 
ก าหนดให ๎แสดงเครื่องหมาย Q บนฉลากสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่ได๎รับการรับรอง ตามมาตรฐาน อยํางไรก็ตาม 
ตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สนับสนุนให๎ใช๎เครื่องหมาย Organic Thailand ส าหรับสินค๎า 
เกษตรอินทรีย์ควบคูํไปกับเครื่องหมายรับรองตาม พ.ร.บ.มาตรฐาน สินค๎าเกษตร พ.ศ. 2551 

ภาคเอกชนที่ด าเนินการเกี่ยวกับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ทั้งในระดับที่สามารถสํงผลผลิต
ออกไปจ าหนํายตํางประเทศและระดับท๎องถิ่นที่จ าหนํายภายในประเทศ ได๎แกํ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์จัดท า
ขึ้นโดยส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ขั้นพ้ืนฐานของสหพันธ์
เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture Movements: IFOAM) โดย
การรับรอง ของสมัชชาสมาชิก มกท. มาตั้งแตํ พ.ศ. 2542 และตํอมามีการแก๎ไขปรับปรุงอีกหลายครั้ง 
มาตรฐานของ มกท. ครอบคลุมในเรื่องการผลิตพืชอินทรีย์การปฏิบัติหลั งการเก็บเกี่ยวและ การแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อินทรีย์การเก็บผลิตผลจากธรรมชาติการผลิตปัจจัยการผลิตเพ่ือการค๎า  การเพาะเลี้ยงสัตว์น ้า
อินทรีย์และรายการอาหารอินทรีย์ มกท. เป็นหนํวยงานที่รับรองเกษตรอินทรีย์ ที่ได๎รับการยอมรับและอยูํใน
รายชื่อหนํวยรับรองเกษตรอินทรีย์ของสหภาพยุโรปตามมาตรฐาน EU ตั้งแตํปีพ.ศ. 2544 และสามารถสํงผล
ผลิตออกไปจ าหนํายตํางประเทศได๎  

ระบบการรับรองแบบมีสํวนรํวม (Participatory Guarantee System : PGS) เกิดขึ้นเนื่องจาก
เกษตรกรที่ผลิตสินค๎าและจ าหนํายในท๎องถิ่นมีความเห็นรํวมกับ สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ(IFOAM) 
และองค์กรท๎องถิ่นอีกหลายแหํงวํา การตรวจสอบ รับรองตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่ด าเนินการโดย
หนํวยงานอิสระจากภายนอกนั้น ไมํเหมาะกับ เกษตรอินทรีย์ที่ต๎องการขายผลผลิตในท๎องถิ่นและเห็นวํา
สมาชิกกลุํมผู๎ผลิต/ชุมชนสามารถ มีสํวนรํวมในการตรวจสอบและรับรองสินค๎าเกษตรอินทรีย์ที่ผลิตในท๎องถิ่น
ด๎วยกันเองได๎ซึ่งเป็น การสร๎างความเข๎มแข็งและลดคําใช๎จํายในการตรวจสอบรับรองได๎ด๎วย  นอกจากนี้ยังมี
มาตรฐานระดับท๎องถิ่นตําง ๆ  อาทิเชํน  
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- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ (มอน.) โดยสถาบันชุมชนเกษตรกรรมยั่งยืนเป็นองค์กรเอกชน 
รํวมกับองค์กรเกษตรกร ผู๎บริโภค และนักวิชาการในจังหวัดเชียงใหมํ ท าการรับรองแปลงเกษตร
อินทรีย์ตั้งแตํปี2544 ซึ่งกระบวนการ รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ภาคเหนือ เกษตรกรผู๎ผลิต
ต๎องยื่นใบสมัครขอรับการตรวจสอบ แปลงเกษตรตํอส านักงานประสานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
ภาคเหนือ และเมื่อผู๎ขอได๎รับการรับรอง แล๎วจะได๎รับอนุญาตให๎ใช๎ตราสัญลักษณ์“มอน.” ณ จุด
จ าหนํายได ๎

- มาตรฐานเกษตรอินทรีย์สุรินทร์(มก.สร.) พัฒนาขึ้นโดยคณะกรรมการมาตรฐานเกษตรอินทรีย์
จังหวัดสุรินทร์ตามแนวทางของการพัฒนา งานเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยยึดแนว
ทางการปฏิบัติเกษตรอินทรีย์ตามมาตรฐานของส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) และ
ส านักงานมาตรฐานสินค๎าเกษตรและอาหาร แหํงชาติ(มกอช.) โดยมีมาตรฐานครอบคลุมเฉพาะ
ในเรื่องการผลิตพืช สัตว์อินทรีย์การจัดการ เก็บเกี่ยวการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์และปัจจัยการ
ผลิต 

- มาตรฐานอินทรีย์วิถีไทยหรือ Earth Safe Standard คือ แนวทางและ กระบวนการปฏิบัติที่เป็น
มาตรฐานส าหรับผลผลิตทางการเกษตร การแปรรูปเป็น ผลิตภัณฑ์ จนถึงการรักษาคุณภาพที่ดี
ที่สุดจากเกษตรกรสูํผู๎ บริโภค กลไกดังกลําวถูกออกแบบและพัฒนาขึ้นโดยคณะท างานและภาคี
เครือขํายภายใต๎มูลนิธิรักษ์ดินรักษ์น้ า (Earth Safe Foundation) 
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บทที่ 6  
 

6. กรณีศึกษาตลาดอินทรีย์ 

6.1 วิสาหกิจชุมชนกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ อ าเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

กลุํมสํงเสริมเกษตรกรอูํทอง เริ่มกํอตั้งขึ้นเมื่อปี 2547 เนื่องจากเกษตรกรในพ้ืนที่มีปัญหาภาวะหนี้สิน
จากสถาบันการเงินเพ่ิมมากขึ้น ภายหลังผลผลิตข๎าวเสียหายเกือบทั้งหมดจากภัยน้ าทํวม ชาวบ๎านจึงเกิด
ความคิดที่จะรวมตัวเป็นกลุํมเพ่ือที่จะได๎ชํวยเหลือกัน และมีเปูาหมายที่จะให๎สมาชิกทุกคนสามารถพ่ึงตนเอง
ทางเศรษฐกิจได๎ สมาชิกที่มีภาระหนี้สินก็สามารถช าระหนี้สินให๎หมดได๎ สํวนสมาชิกที่ไมํมีภาระหนี้สินก็
สามารถมีรายได๎เพ่ิม กลุํมเริ่มจากการท าเกษตรแบบลดต๎นทุน ลด ละเลิก การใช๎สารเคมีในการท าเกษตร และ
ยังมีการแปรรูปเพื่อสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับผลผลิต  

กลุํมเริ่มสนใจที่จะปรับเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์เมื่อปี 2549 และในปี 2550 สมาชิกของกลุํมก็ไ ด๎
เข๎ารํวมการอบรมการท านาอินทรีย์กับมูลนิธิข๎าวขวัญ มีสมาชิกของกลุํมประมาณ 30 ราย ที่ได๎ปรับเปลี่ยนมา
ท านาแบบอินทรีย์ร๎อยเปอร์เซ็นต์ กลุํมได๎มีการเก็บรวบรวม คัดเลือกและปรับปรุงเมล็ดพันธุ์ข๎าวเก็บไว๎ใช๎เอง 
ท าให๎มีผลผลิตข๎าวหลากหลายชนิดพันธุ์ออกจ าหนําย เชํน ข๎าวหอมปทุมเทพ ข๎าวหอมสุพรรณ ข๎าวหอมมะลิ
แดง ข๎าวหอมมะลิเตี้ย ข๎าวหอมนางมล ข๎าวหอมนิลต๎นเขียว ข๎าวหอมสนั่นทุํงหรือข๎าวขาวตาเคลือบ ข๎าวหอม
มะลิ 105 ข๎าวก่ ากาด า ข๎าวก่ าใบเขียว ข๎าวเหลืองอํอน เป็นต๎น  

ผลผลิตข๎าวที่หลากหลายสายพันธุ์นี้เป็นเอกลักษณ์และจุดขายที่ส าคัญของกลุํม ซึ่งตํอมากลุํมได๎มีการ
พัฒนาการผลิตข๎าวน้ านมหอมปทุมเทพ ซึ่งเป็นการเก็บเกี่ยวข๎าวชํวงระยะน้ านมตอนปลายกํอนที่ข๎าวจะสุก
เต็มที่ ท าให๎ได๎ข๎าวหุงที่นุํมและมีกลิ่นหอมเป็นพิเศษ ข๎าวน้ านมนี้ขายได๎ในราคาสูงถึงกิโลกรัมละ 100 บาท 
เป็นการเพ่ิมมูลคําของสินค๎า  กลุํมยังได๎ท าการขยายจากการข๎าวอินทรีย์ไปสูํการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข๎าว
อินทรีย์ด๎วย ได๎แกํ ขนมจีนเส๎นแห๎งโดยใช๎พลังงานแสงอาทิตย์ แปูงจากข๎าวเหนียวก่ ากาด าส าหรับใช๎ท าขนมปัง
และมัฟฟิน และปลายข๎าวส าหรับการท าโจ๏ก  

นอกจากนี้กลุํมยังมีการสํงเสริมให๎สมาชิกปลูกผักอินทรีย์ทั้งในแปลงและข๎างรั้ว ท าให๎กลุํมมีผลผลิตผัก
อินทรีย์ออกขายด๎วย เชํน ผักสลัด ผักกาดหอม คะน๎า กวางตุ๎ง ผักปลัง ผักโขม ผักเสี้ยน  ต าลึง ไพล ขมิ้นขาว 
ผักโขม ถั่วฝักยาว ถั่วพู บวบ พริก มะนาว มะเขือ มะละกอ กล๎วย เป็นต๎น  

 

 

การบริหารจัดการกลุ่ม 
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วิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อูํทอง131 มีการประชุมเดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันอาทิตย์สัปดาห์
แรกของเดือน หรือ ตามความเหมาะสมขึ้นอยูํกับสถานการณ์ ปัจจุบันมีสมาชิก 30 ครอบครัว สมาชิกทั้ง หมด
อาศัยอยูํใน ในอ าเภอเมือง อ าเภออํูทอง อ าเภอบางปลาม๎า และอ าเภอสองพ่ีน๎อง โดยมีคณะกรรมการจ านวน 
9 คน ในการบริหารจัดการกลุํม (รูปที่ 3) ประกอบด๎วย 

1.นางกนกพร ดิษฐกระจันทร์ ประธาน  2.นายมหาเรียน สระทองอํอน รองประธาน 

3.นางสมใจ แตรวงษ์ เลขานุการ   4.นายวันชัย ปานอ าพันธ์ เหรัญญิก 

5.นายอ านวย ใจหนักดี ประชาสัมพันธ์  6.นางกลอย ศรีงามฉ่ า ฝุายบัญชี 

7.นางสมจิตร ศรีลาดี กรรมการ   8.นางจ าลอง ลีสุขสาม กรรมการ 

9.นายวินัย อํวมสะอาด กรรมการ 

ซึ่งการบริหารจัดการของกลุํมนั้นเหมือนกับการบริหารจัดการของวิสาหกิจชุมชนโดยทั่วไป แตํด๎วย
ความที่ประธานของกลุํมคุณกนกพร ดิษฐกระจันทร์ มีพ้ืนฐานจากการรํวมกับเครือขํายประเด็นทางสังคมมา
ตลอดระยะเวลา 10 กวําปี ท าให๎กลุํมเป็นที่รู๎จักในวงกว๎างทั้งในระดับพ้ืนที่ และ ในหมูํผู๎บริโภค อยํางไรก็ตาม
ด๎วยการที่กลุํมมีสมาชิกจ านวนไมํมากนัก ท าให๎ผลผลิตอาจไมํเพียงพอกับความต๎องการของตลาด กลุํมจึงได๎ใช๎
วิธีการสร๎างความรํวมมือกับเครือขํายเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล๎เคียง โดย มีการรับผัก ผลไม๎ จากกลุํมวิสาหกิจ
วนเกษตรดงเย็น บ๎านดงเย็น อ าเภออํูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี เข๎ามาชํวยเสริมความหลากหลายให๎เพิ่มมากข้ึน 

อยํางไรก็ตามกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อํูทอง มีพ้ืนที่เพาะปลูกโดยเฉลี่ยครัวเรือนละ 10 ไรํ ซึ่ง
แบํงเป็น ครัวเรือนที่ปลูกข๎าวอยํางเดียวจ านวน 14 ครัวเรือน และ ปลูกข๎าวและผัก จ านวน 21 ครัวเรือน  
รวมพ้ืนที่ในการผลิตโดยประมาณ 300 ไรํ ถึงแม๎พ้ืนที่ของกลุํมฯจะไมํได๎ถูกบรรจุลงในยุทธศาสตร์เกษตร
อินทรีย์แหํงชาติ พ.ศ.2560-2564 แตํกลุํมก็ยังเดินหน๎าท าการผลิตแบบอินทรีย์ตํอไป 

                                                           
131 ผูว้จิยัขอแทนการเรยีกชื่อ “วสิาหกจิชุมชนกลุ่มสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ู่ทอง จงัหวดัสพุรรณบุร”ี ดว้ยชื่อ “กลุ่ม
สง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ู่ทอง”  
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รูปที่ 7 โครงสร๎างวิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อํูทอง 

การปรับเปลี่ยนการผลิต 

 หลังจากการรวมกลุํมถอดบทเรียนของเกษตรกรพ้ืนที่จากวิกฤติที่เกิดขึ้นท าให๎เกิดการปรับเปลี่ยนวิธี
คิดจากเดิมที่ต๎องปลูกพืชแบบเชิงเดี่ยว พ่ึงพิง “ข๎าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักเพียงอยํางเดียว จึงท าให๎กลุํมต๎อง
เพ่ิมความหลากหลายในแปลงผลิตมากข้ึน  

“ในชํวงแรกกลุํมพยายามลดต๎นทุน ในการท าการเกษตร โดยให๎สมาชิก ลด ละเลิก การใช๎สารเคมี
ทั้งหมด หลักการของกลุํมเริ่มต๎นจากเรื่องนี้ การเป็นชาวนายุคใหมํต๎องคิดใหมํท าใหมํ หลังจากนั้นกลุํมจึงหาวิธี
พัฒนาปรับปรุงพันธุ์ข๎าวให๎มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นโดยให๎ความส าคัญกับ ข๎าวพันธุ์พ้ืนบ๎าน ซึ่งมีอัตลักษณ์ประจ า
ถิ่นฐานและสามารถสร๎างมูลคําได๎มากกวําพันธุ์ข๎าวในท๎องตลาดทั่วไป”132 

สิ่งแวดล๎อมก็เป็นประเด็นส าคัญของการปรับเปลี่ยน “พวกเราเห็นระบบนิเวศคํอยๆเสื่อมโทรมมากขึ้น
ทุกวัน ยิ่งนานวันยิ่งต๎องเพ่ิมปริมาณสารเคมี ทั้งปุ๋ย ทั้งยา ใช๎กันมากขึ้นทุกบ๎าน เห็นได๎ชัดมากแถวนี้เรานิยมท า 
“กะปิจากกุ๎งฝอย” กัน ละแวกไหนฉีดยากันเยอะไมํได๎กินหรอก กุ๎งหอยปูปลา หายหมด”133 กลําวคือ กลุํมฯ
ได๎ให๎ความส าคัญกับอัตลักษณ์ วัฒนธรรมประจ าท๎องถิ่นเชํนเดียวกับการกลับมารักษาพันธุ์ข๎าวพื้นบ๎าน 

จะเห็นได๎วํา ในชํวงแรก 1-3 ปีแรก เป็นการเริ่มปรับตัวของกลุํมโดยการลดต๎นทุนตํางๆที่เกิดขึ้นใน
แปลงผลิต โดยสมาชิกทุกคนใช๎ความรู๎จากการอบรมจากมูลนิธิข๎าวขวัญเข๎ามาชํวยในการปรุงดิน  และ การ

                                                           
132 กนกพร ดษิฐกระจนัทร.์ประธานวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ าเภออู่ทอง.สมัภาษณ์.12 มกราคม 
2562 
133 สนทนากลุ่มสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ าเภออู่ทอง.ต าบลเจดยี ์อ าเภออู่ทอง จ.สพุรรณบุร.ี23 มกราคม 2562 
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ก าจัดศัตรูพืชโดยการใช๎สมุนไพรที่ปลูก รวมทั้งการสร๎างมูลคําเพ่ิมให๎กับ “ข๎าวพันธุ์พ้ืนบ๎าน-อาหารท๎องถิ่น” ที่
มีตลาดเฉพาะของกลุํมผู๎บริโภค รวมทั้งการหันมาฟ้ืนฟูระบบนิเวศภายในชุมชน 

เมื่อสอบถามถึงเรื่องผลผลิตที่ลดลงในชํวงแรก “แนํนอนผลผลิตในนาเคมีจากเดิม 900 กิโลกรัมตํอไรํ 
ตกลงมาเหลือ 550 กิโลกรัมตํอไรํ แตํถ๎าท าบัญชีครัวเรือนสมาชิกจะรู๎วํา การเปลี่ยนครั้งนี้ เราเก็บเมล็ดพันธุ์
เอง แปรรูปเอง และ ท าตลาดเองทั้งหมด ไมํต๎องไปขายผํานคนกลาง(โรงสี)เหมือนที่ผํานมา”134 

อยํางไรก็ดี เนื่องจากกลุํมเน๎นถึงความหลากหลายของสายพันธุ์ข๎าวมากกวํา 8 สายพันธุ์  แตํพันธุ์ที่
กลุํมน าเข๎าสูํท๎องตลาดจะมีสายพันธุ์ดังนี้ ได๎แกํ ข๎าวปทุมเทพ ข๎าวหอมสุพรรณแท๎ ข๎าวหอมมะลิเตี้ย ข๎าวหอม
นางมล ข๎าวหอมนิลต๎นเขียว ข๎าวหอมสนั่นทุํงหรือข๎าวขาวตาเคลือบ ข๎าวเหลืองอํอน และข๎าวหอมมะลิ 105 
ด๎วย ปัจจุบันผลผลิตข๎าวอินทรีย์คงที่อยูํ  700-800 กิโลกรัมตํอไรํ อีกทั้งการแปรรูปข๎าวเหนียวด าพันธุ์ก่ ากาด า
ไปท าสํงร๎านเบเกอรี่ ยังชํวยให๎กลุํมมีรายได๎เสริมเพ่ิมข้ึนมากกวําเดิมอีกชํองทาง 

 

ความหลากหลายในแปลงผลิต 

 จากการส ารวจแปลงของสมาชิกปูายา135 พบวํา ปูายาสํงผลผลิตในแปลงทั้งหมดให๎กับกลุํม โดย กลุํม
จะมารับผักสัปดาห์ละ 2 ครั้ง ปูายาปลูกผักเพียงอยํางเดียวในพ้ืนที่จ านวน 1.5 ไรํ ซึ่งแปลงการผลิตของปูายาก็
คือพ้ืนที่บริเวณรอบบ๎านของตนเอง โดย มีผลผลิตที่สามารถทานได๎มากกวํา 63 สายพันธุ์ แตํผักที่สามารถท า
รายได๎ให๎กับสมาชิกได๎อยํางตํอเนื่อง จะมีประมาณ 40 รายการ ซึ่งปรากฏอยูํในตารางที่ 5 ด๎านลําง 

 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 ความหลากหลายของชนิดพันธุ์ผักพ้ืนบ๎านในแปลงสมาชิกวิสาหกิจชุมชนอํูทอง 

ผักพ้ืนบ๎าน (มาตรฐาน PGS) 

                                                           
134 นายจ าลอง ลสีขุสาม.กรรมการวสิาหกจิชุมชนกลุ่มสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ าเภออู่ทอง.สมัภาษณ์.23 มกราคม 2562 
135 สรุยิา แกว้สระแสน.สมาชกิกลุ่มวสิาหกจิชมุชนกลุ่มสง่เสรมิเกษตรอนิทรยีอ์ าเภออู่ทอง.สมัภาษณ์.23 มกราคม 
2562 
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1. มะนาว 
2. กวางตุ๎ง 
3. กะหล่ าปลี 
4.. กระถินบ๎าน 
5. ขํา 
6. ขมิ้นชัน 
7. คะน๎า 
8. จิงจูฉําย 
9. ชะอม 
10. ตะไคร๎ 
11. ต าลึง 
12. แตงกวา 
13. แตงไทย 
14. เตยหอม 
15. ถั่วฝักยาว 
16. ถั่วพู 
17. ผักหวานบ๎าน 
18. ผักหวานปุา 
19. ผักชีไทย 
20. ผักชีฝรั่ง 

21. ผักไชยา 
22. ผักสลัด 
23. ปุวยเล๎ง 
24. ผักบุ๎งจีน  
25. ผักบุ๎งนา 
26. ผักบุ๎งไทย 
27. มะเขือพวง 
28. มะเขือเปราะ 
29. มะเขือเทศ 
30. มะกรูด 
31. มะละกอ 
32. กะเพรา 
33. สะระแหนํ 
34.โหระพา 
35.พริก 
36.ดอกดาหลา 
37.ดอกชมจันทร์ 
38.วอเตอร์เครส 
39.บวบ 
40.หอมแบํง 

 “รายได๎มีมาเรื่อยๆ  เพราะ คนในชุมชนเขาก็มาขอซื้อทีละ ก า 2 ก า ก็เขาเห็นเราปลูกแบบไมํใช๎เคมี
มานาน กินแล๎วมันดีตํอสุขภาพ สุขภาพดี อารมณ์ก็ดี แถวนี้อันไหนที่เขาไมํได๎ปลูกเอง ก็มาขอซื้อของปูาทั้งนั้น
แหละ”136  

 จากการพูดคุยกับสมาชิกพบวํา รายได๎หลักของสมาชิกมาจากการสํงผักให๎กลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์
อํูทอง ซึ่งสมาชิกจะขายได๎ในราคาที่กลุํมประกันไว๎ให๎ อาทิ มะเขือเปาะ 20 บาท / คะน๎า 30 บาท / กวางตุ๎ง 
25 บาท เป็นต๎น สํวนรายได๎เสริมมาจากการที่คนภายในชุมชนมาขอแบํงซื้อในปริมาณไมํมากส าหรับประกอบ
อาหารภายในครัวเรือน และ ปริมาณมากส าหรับการท างานบุญภายในชุมชน (รูปที่ 8) 

 

                                                           
136 สรุยิา แกว้สระแสน.สมัภาษณ์.23 มกราคม 2562 
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รูปที่ 8 รายได๎จากการสํงผักของสมาชิกกลุํมฯ 

 

 กลําวได๎วํา สมาชิกมีรายได๎โดยเฉลี่ยจากการสํงผักเข๎ากลุํมฯ ประมาณ 5,800 บาทตํอเดือน (ไมํนับ
รวมรายได๎เสริมที่มาจากการซื้อขายแลกเปลี่ยนภายในชุมชน) อยํางไรก็ตาม ปูายาได๎เลําให๎ฟังในภายหลังวํา 
ปูาไมํได๎มีรายได๎มาจาก 2 แหลํงนี้เทํานั้น แตํปูาได๎ปลูกข๎าวอินทรีย์ด๎วย 

 “เงินจากการปลูกข๎าวมันมาทีละก๎อน เป็นชํวงๆ ไป ปลูกไรซ์เบอร์รี่อยูํ 3 ไรํ ปีนึงท าได๎ 2 ครั้ง เลย
ไมํได๎เอามารวมกับรายได๎หลัก หรือ รายได๎เสริม จะนับวําเป็นรายได๎รองก็ได๎ ปีที่แล๎วสํวนนี้ก็ได๎เงินมาแสนกวํา
บาท” กลําวโดยสรุปหลังการปรับเปลี่ยนการผลิตมาสูํเกษตรอินทรีย์สมาชิกกลุํมฯมีรายได๎โดยเฉลี่ย 172,800 
บาทตํอปี 

การท าตลาดของกลุ่มส่งเสริมเกษตรอินทรีย์อู่ทอง 

 จากการส ารวจการท าตลาดของกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อํูทองพบวํา มีการท าการตลาดอยูํ 4 
ชํองทาง โดยกลุํมมีมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ในการรับรองสินค๎าอยูํ 2 มาตรฐาน 1.ระบบ “ชุมชนรับรอง”
(Participatory Guarantee Systems-PGS) ในการรับรองผักและผลไม๎ และ 2.ส านักงานมาตรฐานสินค๎า
เกษตรและอาหารแหํงชาติ (มกอช.) ในการรับรองข๎าว โดยชํองทางการท าตลาด (รูปที่ 9) และประมาณการณ์
รายได๎ (รูปที่ 10) ดังนี้ 

1.ตลาดเขียวและตลาดในงานอีเว๎นท์ตํางๆ ในแตํละสัปดาห์ กลุํมฯจะน าผลผลิตไปขายที่ตลาดเขียวใน
กรุงเทพฯเป็นประจ า ได๎แกํ  
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- วันจันทร์ไปออกร๎านที่โรงอาหารฝุายชําง สนามบินสุวรรณภูมิ เวลา 6.00 – 10.00 น.
ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 2,000 – 3,000 บาท  

- วันอังคารและพฤหัสบดี ที่โรงเรียนรุํงอรุณ เวลา 6.00 – 15.00 น.  ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 
3,500 – 4,000 บาท 

 สํวนตลาดเขียวประจ ารายเดือนที่ไปออกร๎าน ได๎แกํ ตลาดกรีนเนอรี่ ที่ park@siam (ทุกสัปดาห์แรก
ของเดือน) ตลาดไว๎ใจ Trust Food Good Truck (ทุกศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ ต๎นเดือน) ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 
3,000 บาท 

 นอกจากนี้ยังไปออกร๎านตามอีเว๎นท์ตํางๆ ที่เกี่ยวกับสุขภาพและสิ่งแวดล๎อม แล๎วแตํจะได๎รับการ
ติดตํอมา ซึ่งตลาดตามงานอีเว๎นท์ของกลุํมฯจะออกร๎านโดยเฉลี่ยประมาณเดือนละ 2 ครั้ง ผู๎เขียนพบวํา ก าลัง
ซื้อของตลาดนี้จะสูงมากกวําตลาดอื่น เนื่องจากกลุํมฯจะมีรายได๎เฉลี่ยประมาณ 10,000 บาทตํอครั้ง 

 2.ตลาดซื้อขายตรงผํานสื่อสารออนไลน์ จากผู๎บริโภคที่ติดตํอผํานทางเฟสบุคกลุํมสํงเสริมเกษตรกรอํู
ทอง สํวนใหญํมักจะเป็นการสั่งซื้อข๎าวอินทรีย์ ผู๎บริโภคกลุํมนี้มักจะเป็นคนเมือง มีมาจากทั่วประเทศ  ทั้ง 
กรุงเทพ ฉะเชิงเทรา จันทบุรี ปราจีนบุรี ชุมพร พัทลุง เป็นต๎น นอกจากนี้ยังมีตลาดผํานชํองทางออนไลน์
รํวมกับกลุํมผูกปิ่นโตข๎าวที่เป็นลูกค๎าสั่งซื้อข๎าวประจ าเป็นรายเดือน โดย ผู๎บริโภคจะใช๎จํายเฉลี่ยเฉลี่ยตํอครั้ง
อยูํที่ประมาณ 500 – 1,000 บาทตํอครอบครัว  

 3.ตลาดท๎องถิ่น ได๎แกํ  ตลาดโรงพยาบาลอํูทอง จะจัดให๎มีสมาชิกของกลุํมไปขายในทุกวันอังคาร  พุธ 
พฤหัส ศุกร์ เวลา 7.00 – 13.00 น.  และ กลุํมได๎สํงสินค๎าให๎กับร๎านปันสุข (ร๎านกรีน)ในจังหวัดสุพรรณบุรี 
สัปดาห์ละ 2 ครั้ง ยอดขายตํอครั้งเฉลี่ย 2,000 บาท 

 4.ตลาดผู๎ประกอบการ  กลุํมฯสํงข๎าวน้ านมหอมปทุมเทพให๎กับครัวโรงแรม เดือนละ 600 กก. และ 
แปูงท าขนมปังให๎กับร๎านเบเกอรี่  โดยขายให๎ผู๎ประกอบการในราคากิโลกรัมละ 100 บาท 

 จะเห็นได๎วําในแตํละสัปดาห์กลุํมฯ ใช๎เวลาสํวนใหญํกับ ตลาดเขียว และ ตลาดตามงานอีเว๎นท์ใน
กรุงเทพฯเป็นหลักซึ่ง “ตลาดคนเมือง” นี้บริหารจัดการโดยประธานกลุํมฯ และ ล าดับถัดมา “ตลาดท๎องถิ่น” 
ที่โรงพยาบาลอํูทอง บริหารจัดการโดยสมาชิกของกลุํมหมุนเวียนสับเปลี่ยนกัน ดังแสดงแผนการตลาดของกลุํม
ฯไว๎ในตารางที่ 7 

 จากข๎อมูลชี้ให๎เห็นวํา กลุํมฯ มีการบริหารจัดการชํองทางการจัดจ าหนํายเป็น 4 รูปแบบ 1) ตลาด
ท๎องถิ่น ซึ่งประกอบด๎วย ร๎านปันสุข และ ตลาดสุขภาพที่โรงพยาบาลอํูทอง 2) ตลาดเขียว ซึ่งเป็น “ตลาดคน
เมือง” 3)ตลาดออนไลน์ และ 4)ตลาดผู๎ประกอบการ แม๎ที่ผํานมากลุํมเคยมีการขายสํงสินค๎าให๎กับร๎านเลมอน
ฟาร์ม (ร๎านกรีน) แตํเนื่องจากเป็นการใช๎ระบบวางบิลท าให๎ต๎องใช๎ระยะเวลาไมํน๎อยกวําสองสัปดาห์ถึงจะได๎รับ
เงินคําสินค๎า อีกทั้งต๎องมีการคัดเกรดสินค๎าเพ่ือแยกบรรจุ จึงท าให๎การขายในชํองทางนี้ได๎หยุดชะงักไป 
เนื่องจากกลุํมต๎องการสภาพคลํองในการช าระเงินให๎กับสมาชิก 
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 อยํางไรก็ตาม กลุํมฯ มองวํา ชํองทางในการจัดจ าหนํายของกลุํมเพียงพอแล๎ว “ทุกวันนี้ก็ท าไมํทันขาย
อยูํแล๎ว แม๎บางครั้งอาจมีเหลือบ๎างแตํก็ไมํถึงขนาดเหลือทิ้ง ออกตลาดแตํละครั้ง เราก็ใช๎ผักแตํละชนิดนั่นแหละ
ในการท าเมนูอาหารให๎ผู๎บริโภคได๎ทานกันตรงนั้น กํอนจะปิดตลาดผู๎ประกอบการที่มาขายของด๎วยกันก็ชํวยกัน
อุดหนุนสํงเสริมกันเอง”137  

เครือขํายฯเคยเลําถึงเรื่องการน าสินค๎าไปขายบนตลาดโมเดิร์นเทรดพบวํา มีข๎อกัดส าหรับกลุํมฯที่จะ
น าผลผลิตเข๎ารํวม เนื่องจากกลุํมฯไมํได๎ท าในปริมาณมาก สมาชิกแตํละครอบครัวมีความถนัดที่แตกตํางกัน 
บางชํวงอากาศร๎อนผลผลิตไมํได๎ตามปริมาณที่ตกลงกันไว๎ กลําวโดยรวมวํา การน าผลผลิตเข๎าโมเดิร์นต๎องมีการ
ตกลงการท าสัญญาในเรื่องคุณภาพและปริมาณ คําบริหารจัดการ (คําแรกเข๎า/คําสํวนแบํงทางการตลาด/คํา
เชลฟ์ ฯลฯ) รวมถึงการวางบิลที่มีระยะเวลามากกวํา 45 วัน (ขึ้นอยูํกับนโยบายของแตํละบริษัท) ท าให๎กลุํมฯ 
ให๎ความส าคัญกับ “ตลาดเขียวส าหรับคนเมือง” ในการน าผลผลิตมาขายมากกวําชํองทางอ่ืน ด๎วยสาเหตุที่ 
“ตลาดเขียว” ไมํมีต๎นทุนที่สูงมากนักในการเปิดตลาด และ สํวนใหญํมักได๎รับการสนับสนุนจากหนํวยงานรัฐ
และเอกชน 

 
 

รูปที่ 9 ชํองทางการจัดจ าหนํายของกลุํมฯ 

                                                           
137 กนกพร ดษิฐกระจนัทร.์สมัภาษณ์.12 มกราคม 2562 
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รูปภาพที่ 10 ยอดขายเฉลี่ยของตลาดแตํละประเภท 

 

ตารางที่ 6 แผนการจัดจ าหนํายผลผลิตในแตํละสัปดาห์ของกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์อ าเภออํูทอง 

 ตลาดท๎องถิ่น 
(ร๎านปันสุข) 

โรงพยาบาล 
อํูทอง 

ตลาดเขียว และ 
ตลาด Event 

ตลาด
ออนไลน์ 

ตลาด
ผู๎ประกอบการ 

จันทร์     
 

จัดสํงตาม
ความ

ต๎องการของ
ลูกค๎า 

 
 

จัดสํงตาม
ฤดูกาลหลังจาก
การวางแผนการ

ผลิตรํวมกัน 

อังคาร    
พุธ    

พฤหัสบดี    
ศุกร์    
เสาร์    

อาทิตย์    
 

กลําวโดยสรุป จะเห็นได๎วํา เงินหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในแตํละตลาดสามารถสร๎างรายได๎ที่มากขึ้นให๎กับ
กลุํมฯ มากกวําเดิมจากการที่ขายผํานพํอค๎าคนกลาง โดยประมาณการเงินหมุนเวียน 138 ในแตํละเดือน 
ดังตํอไปนี้ 

 ตลาดท๎องถิ่น (ร๎านปันสุข) เฉลี่ย 6,000 บาทตํอเดือน (72,000 บาทตํอปี) 

 ตลาดโรงพยาบาลอูํทอง เฉลี่ย 32,000 บาทตํอเดือน (384,000 บาทตํอปี) 

 ตลาดเขียว และ ตลาดตามงานอีเว๎นท์ เฉลี่ย 96,000 บาทตํอเดือน (1,152,000 บาทตํอปี) 

 ตลาดผู๎ประกอบการ เฉลี่ย 60,000 บาทตํอเดือน ( 720,000 บาทตํอปี) 

 ตลาดออนไลน์ เฉลี่ย19,000 บาทตํอเดือน ( 228,000 บาทตํอปี) 
 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ทางการตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุํมสํงเสริมเกษตรอินทรีย์ อ าเภออํูทอง ใช๎เอกลักษณ์และ
จุดเดํนของผลผลิตที่เป็นข๎าวพ้ืนบ๎านหลากหลายสายพันธุ์ และผลดีตํอสุขภาพ เชํน น้ าตาลน๎อย มีวิตามิน 
เยอะ เป็นสินค๎าหลักและสร๎างแรงจูงใจให๎ผู๎บริโภคสนใจซื้อสินค๎า รวมถึงการผลิตข๎าวน้ านมที่มีคุณคําทาง
อาหารสูงกวําข๎าวที่เก็บเกี่ยวในระยะปกติ ท าให๎สามารถเพ่ิมมูลคําจากข๎าวอินทรีย์ปกติได๎ถึงหนึ่งเทําตัว  

                                                           
138 ยงัไมไ่ดค้ านวณรวมกบัตน้ทุนการผลติ  ค่าบรหิารจดัการ ฯลฯ 
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กลุํมพ่ึงเข๎ามาท าการตลาดในระยะเวลายังไมํถึงสิบปี  การพัฒนาและขยายตลาดเป็นการคํอยๆพัฒนา 
และสะสมความเชื่อถือของกลุํมจากการพบกับผู๎บริโภคโดยตรงในการออกงานตําง ๆ ตลาดการขายเป็นไปตาม
การสั่งซื้อที่ปลํอยให๎เป็นไปตามกลไกตลาดแบบธรรมชาติ ตามแตํผู๎บริโภคได๎มารู๎จักผํานการออกร๎านขายใน
ตลาด และกิจกรรมตามวาระตํางๆ รวมทั้งในสื่อสารออนไลน์  

กลุํมมีระบบการซื้อผลผลิตจากเกษตรกรในราคาประกัน โดยซื้อสินค๎ามาจากสมาชิกแล๎วน าไปขายตํอ 
และมีการซื้อสินค๎าจากกลุํมเกษตรกรดงเย็นด๎วย ยังไมํได๎พัฒนารูปแบบการวางแผนการผลิตที่ควบคูํไปกับการ
วางแผนการตลาดอยํางชัดเจน 

ความส าเร็จในตลาดอินทรีย์ของกลุ่มฯและการพัฒนา 

กลุํมเป็นวิสาหกิจชุมชนต๎นแบบที่ประสบความส าเร็จในการเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร (ข๎าว
อินทรีย์) โดยการด าเนินงานของเกษตรกรเอง ตั้งแตํการผลิตจนถึงการตลาด โดยเริ่มตั้งแตํการคัดเลือกจัดเก็บ
เมล็ดพันธุ์ การผลิต การแปรรูป การบรรจุ จนกระทั่งการขาย กลุํมมีการท างานเชื่อมโยงกับภาคีเครือขําย
ตํางๆ ทั้งในระดับท๎องถิ่น และ ระดับประเทศ สามารถเชื่อมโยงระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคและเป็นแหลํงเรียนรู๎
และเป็นที่ศึกษาดูงานแกํผู๎ที่สนใจ โดยการเยี่ยมชมแปลงผลิตของเกษตรกรอยํางสม่ าเสมอ 

ความส าเร็จของกลุํมมีผลมาจากปัจจัยเสริมด๎านการตลาดที่ส าคัญคือ กลุํมมีผู๎น าทีมตลาดที่มีลักษณะ
เดํนด๎านการสํงเสริมด๎านการตลาด เจรจาเกํง มิตรสัมพันธ์ดี ประสานงานดี คลํองตัวสูง แตํในกลุํมยังมีทีมด๎าน
ตลาดน๎อย เนื่องจากสมาชิกสํวนใหญํเป็นเกษตรกรรายยํอย เวลาสํวนใหญํจึงอยูํแปลงผลิตของตนเอง ท าให๎
ความรับผิดชอบในการจัดการตลาด การขนสํงสินค๎า การเชื่อมโยงกับผู๎บริโภค เป็นภารกิจหลักของผู๎น ากลุํมฯ
โดยล าพัง ซึ่งต๎องมาขายสินค๎าในตลาดเขียวที่กรุงเทพเป็นประจ าสัปดาห์ละไมํน๎อยกวํา 3 วัน (ยังไมํรวมชํวงมี
การออกร๎านในงานเทศกาลตํางๆ) เวลาสํวนใหญํจึงเสียไปกับการเดินทาง การจัดเตรียมสินค๎า และการขาย 

 การขยายทางการตลาดอินทรีย์ของวิสาหกิจชุมชนในอนาคต ควรควบคูํกับการขยายฐานจ านวนกลุํม
และสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ ควรมีการพัฒนาผลิตผลอินทรีย์ให๎หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น วางแผนการผลิตและ
การตลาดให๎ชัดเจนรํวมกัน พัฒนาทีมตลาดให๎มีจ านวนมากขึ้น ตลอดจนการพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค๎า
อินทรีย์ 

 

6.2 กลุ่มเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 

 การรวมตัวของเกษตรกรผู๎ท าเกษตรอินทรีย์ในพ้ืนที่ อ าเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา เริ่มมา

ตั้งแตํปี 2532 จากการรวมตัวกันเป็นกลุํมเครือขํายเกษตรกรรมทางเลือกในพ้ืนที่ เพ่ือลดการใช๎สารเคมีทาง

การเกษตรและท าการผลิตที่หลากหลาย และได๎พัฒนาเป็นกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตเม่ือปลายปี 2544 
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โดยมีเปูาหมายในการสนับสนุนและสํงเสริมให๎เกษตรกรปรับเปลี่ยนระบบการผลิตเป็นเกษตรอินทรีย์ที่มีความ

ยั่งยืน  

การท าตลาดแรกเริ่มของกลุํมเป็นการท าตลาดข๎าวอินทรีย์เพ่ือสํงออกตํางประเทศ ซึ่งได๎รํวมกับมูลนิธิ

สายใยแผํนดินและสหกรณ์กรีนเนทสํงออกข๎าวข๎าวพันธุ์พื้นบ๎านเหลืองประทิวอินทรีย์ไปยังสหภาพยุโรป เมื่อปี 

2544 ได๎รับตรวจรับรองมาตรฐานอินทรีย์แบบกลุํมจากส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.)  ตํอมา

ได๎มีการเพ่ิมขยายสินค๎าอินทรีย์สํงออก เชํน ข๎าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ข๎าวหอมมะลิอินทรีย์ และผลิตภัณฑ์

แปรรูปอินทรีย์ เชํน ขิง ขํา ตะไคร๎ หอมแดง ถั่ว และธัญพืช เป็นต๎น  

ตํอมาในปี พ.ศ. 2550-2551 กลุํมได๎เริ่มสนใจขยายพืชผักท๎องถิ่นสูํตลาดอินทรีย์ เพราะมองวําการท า
เกษตรอินทรีย์ที่ยั่งยืนไมํสามารถข้ึนกับข๎าวหรือพืชชนิดใดตัวใดตัวหนึ่ง จึงควรมีการขยายการผลิตให๎ครบวงจร 
โดยสํงเสริมสนับสนุนให๎เกษตรกรเพ่ิมความหลากหลายในการท าผลิตด๎วยการปลูกพืชผักพ้ืนบ๎านที่มีความ
หลากหลายในระบบนิเวศท๎องถิ่น กลุํมได๎น าสินค๎าอินทรีย์มาขายในตลาดสีเขียว ที่ร๎านนาวิลิต  ตึกรีเจนท์
กรุงเทพ สัปดาห์ละ 1 ครั้ง และ ได๎เริ่มรณรงค์ให๎ผู๎บริโภครู๎จักผักพ้ืนบ๎านมากขึ้น เชํน ผักกูด ผักแต๎ว ชะมวง 
เสม็ด หนํอขํา ผักบุ๎งไทย ฯลฯ  

ในขณะเดียวกันขณะก็ได๎มีการขยายการขายสินค๎าอินทรีย์เข๎าสูํตลาดท๎องถิ่นมากขึ้น โดยได๎น าพืชผัก
ผลไม๎อินทรีย์ไปขายในตลาดเขียวตํางๆ เชํน ที่โรงพยาบาลประจ าท๎องถิ่น เป็นต๎น ตลาดเขียวและตลาดท๎องถิ่น
ดังกลําวข๎างต๎นยังมีการขายและขยายตํอเนื่องมาจวบจนปัจจุบัน ซึ่งก าลังเริ่มโครงการที่จะจัดท าแผงผักชุมชน
ของสมาชิกข้ึนในวันที่สมาชิกต๎องรวมผักมาสํง เพ่ือเพ่ิมชํองทางการตลาดในท๎องถิ่นให๎กว๎างขวางมากยิ่งขึ้นอีก 

ในปี พ.ศ. 2553 กลุํมได๎มีการท าตลาดแบบระบบสมาชิกกับบุคลากรใน ม.สุโขทัยธรรมาธิราช โดยให๎
สมาชิกจํายเงินลํวงหน๎าเป็นรายเดือน จะจัดสํงสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งผลผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล ในชํวงหลังยังมี
การพัฒนาชุดเมนูอาหารอินทรีย์ ที่สอดคล๎องกับการด าเนินชีวิตของคนเมือง เชํน ชุดแกงส๎ม ชุดแกงเลียง ชุด
แกงอํอม ชุดส๎มต า ชุดย า ฯลฯ เป็นเซตจัดเตรียมให๎กับผู๎บริโภคไปด๎วย ซึ่งการท าตลาดแบบระบบสมาชิกที่
จํายเงินลํวงหน๎ารายเดือน และการไปขายสินค๎าในตลาดเขียวที่ มสธ.ได๎หยุดชะงักไป แตํก็ยังคงมีการท าตลาด
แบบขายตรงที่ผู๎บริโภคสามารถสั่งซื้อสินค๎าแล๎วมีระบบจัดสํงไปให๎ถึงมือผู๎บริโภค โดยเฉพาะระบบสมาชิกของ
ผู๎บริโภคอินทรีย์ในพื้นที่ท่ีมีสมาชิกอยูํ 20 กวําราย 

ถัดมาจากนั้น 2 ปี (พ.ศ. 2555) กลุํมได๎เริ่มสํงสินค๎าอินทรีย์ให๎กับร๎านกรีน คือ เลมอนฟาร์ม ทั้ง 
หอมแดง กระเทียม พริก และพืชผัก ผลไม๎ ที่หมุนเวียนตามฤดูกาล จนปัจจุบันกลุํมมีสินค๎าอินทรีย์ที่ขายอยูํใน
ร๎านเลมอนฟาร์มประมาณ 50 รายการ และสํงผลให๎ผู๎ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์ เชํน น้ าพริก น้ า
สลัด น้ าจิ้ม พริกแกง และสมุนไพรผง ที่เห็นสินค๎าอินทรีย์ของกลุํมผํานหน๎าร๎านเลมอนฟาร์มติดตํอโดยตรงมา
ที่กลุํม เพ่ือสั่งซื้อสินค๎าของกลุํมไปเป็นวัตถุดิบในการผลิต เชํน พริก ขิง ขํา ตะไคร๎ มะนาว มะกรูด ใบเตย ฯลฯ 
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ผู๎ประกอบการแปรรูปผลิตภัณฑ์อินทรีย์เป็นตลาดที่ใหญํมาก เชํน น้ าพริกเจ๏เล็ก ปทุมธานี มีความต๎องการพริก
ปีละ 100 ตัน แตํกลุํมยังสามารถผลิตพริกอินทรีย์ ทั้งพริกจินดา พริกมัน พริกชี้ฟูา ให๎ได๎เพียงปีละ 5 ตัน 
นอกจากนี้ยังมีผู๎ประกอบการที่มาติดตํอซื้อสินค๎าอินทรีย์ของกลุํมไปขายตํอให๎กับสมาชิกของตนผํานระบบ
ออนไลน์ ตลาดผู๎ประกอบการเป็นตลาดที่มีความเฉพาะเหมือนกับตลาดสํงออก และ แตกตํางกวํา “ตลาด
ทั่วไป” เนื่องจาก ทั้งตลาดผู๎ประกอบการและตลาดสํงออกเป็นตลาดที่เกษตรกรมีหลักประกันและชํองทางการ
จัดจ าหนํายผลผลิตลํวงหน๎าที่แนํนอน ท าให๎ผู๎ผลิต(เกษตรกร) ไมํมีปัญหาเรื่องการตลาด เพราะสามารถรํวมวาง
แผนการผลิตรํวมกันตั้งแตํเริ่มแรกกํอนการเพาะปลูกกับผู๎ประกอบการ  

การบริหารจัดการกลุ่มฯ 

 กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต มีลักษณะเป็นองค์กรเกษตรกร โดยผู๎น ากลุํมเป็นนักพัฒนาเอกชนที่
ท างานด๎านการพัฒนาชุมชนในหลากหลายมิติ อาทิ ด๎านสังคม ด๎านสิ่งแวดล๎อม และ การยกระดับคุณภาพชีวิต
ของเกษตรกร มีการประชุมรํวมกันในทุกสัปดาห์แรกของเดือน กลุํมฯมีการจัดองค์กรอยํางเป็นระบบ โดยมี
คณะกรรมการบริหารจ านวน 13 คน (รูปที่ 11) โดยมีการแบํงฝุายในการรับผิดชอบ ดังตํอไปนี้ 

 ฝุายควบคุมภายใน มีหน๎าที่ในการตรวจและรับรองฟาร์ม วางแผนการผลิตรํวมกับสมาชิก 

 ฝุายจัดการผลผลิต มีหน๎าที่ในการควบคุมคุณภาพกํอนสํงผลผลิตสูํตลาด 

 ฝุายตลาด มีหน๎าที่ในการจัดหาตลาดให๎กับกลุํม และ สมาชิก 

 ฝุายรณรงค์และสื่อสาร ท าหน๎าที่ในการเชื่อมโยงกับหนํวยงานและภาคเครือขํายตํางๆ 

 ที่ปรึกษา คอยให๎ค าแนะน าตามค าร๎องขอของกลุํมฯซึ่งที่ปรึกษาของกลุํมฯประกอบด๎วย 
ผู๎แทนจาก มูลนิธิสายใยแผํนดิน /ผู๎อ านวยการโรงพยาบาลสนามชัยเขต/ประธานเครือขําย
เกษตรกรทางเลือก จ.ฉะเชิงเทรา และ ผู๎แทนจากกลุํมแพทย์ในพ้ืนที่ 

จากการให๎ข๎อมูลของผู๎ประสานงานกลุํมฯ ในแตํละฝุายมีสัดสํวนคณะกรรมการไมํเทํากัน เพ่ือความ
เหมาะสมในการจัดการ อาทิ ฝุายควบคุมภายในมีคณะกรรมการถึง 30 คน เพราะ ต๎องตรวจแปลง ควบคุม
การผลิต รวมถึงการวางแผนสมาชิก ในขณะเดียวกันฝุายตลาดมีคณะกรรมการจ านวน 4 คน เพ่ือความ
คลํองตัวในการจัดการ อยํางไรก็ดี สมาชิกทุกคนจะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนต าแหนํงในแตํละฝุายเป็นประจ า
ทุกปี เพ่ือการพัฒนาศักยภาพของสมาชิก 

ปัจจุบันกลุํมมีสมาชิกเกษตรกรอินทรีย์ครอบคลุมพ้ืนที่ใน 4 จังหวัด ได๎แกํ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
ปราจีนบุรี จังหวัดสระแก๎ว และ จังหวัดนครนายก โดยมีจ านวนสมาชิกกวํา 500 ราย และมีพ้ืนที่เกษตร
อินทรีย์ที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ประมาณ 10,000 ไรํ รวมทั้งยังมีแผนที่จะขยายสมาชิกไปยัง
พ้ืนที่จังหวัดชลบุรี 
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รูปที่ 11 โครงสร๎างกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต139 

  

                                                           
139 คู่มอืโครงการเกษตรอนิทรยีส์นามชยัเขตปี 2561 
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ความหลากหลายในแปลงผลิต 

 กลุํมฯให๎ความส าคัญกับการวางแผนการผลิตแบบยั่งยืนเพ่ือสร๎างความมั่นคงทางด๎านอาหารพร๎อมกับ
การยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคูํกับไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม จากการลงส ารวจแปลงของ
สมาชิกพบวํา ในแปลงผลิตของสมาชิกอยํางน๎อยที่สุดต๎องมีพืชอาหารจ านวนไมํน๎อยกวํา 15 ชนิด ซึ่งเป็น
ข๎อตกลงรํวมกันของกลุํมฯ ท าให๎ปัจจุบันกลุํมมีความหลากหลายของพันธุ์พืชและผลผลิตทั้งไม๎ล๎มลุกและไม๎ยืน
ต๎นกวํา 125 ชนิด (ตารางท่ี 7 และ 8) 

ตารางที ่7 รายชื่อพืชล๎มลุกท่ีได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

(ระยะปรับเปลี่ยน 12 เดือน ตามมาตรฐาน มกท. 
และ 24 เดือนตามมาตรฐาน EU และ 36 เดือน ตามมาตรฐานแคนนาดา) 

1. ข๎าวขวัญชัย  
2. ข๎าวเหลืองอํอน 
3. ข๎าวตะเภาแก๎ว 
4. ข๎าวมะลิแดง 
5. ข๎าวมะลิใหญ ํ
6. ข๎าวหอมนิล  
7. ข๎าวหอมมะลิ 105 
8. ข๎าวเหลืองประทิว 
9. ข๎าวไรซ์เบอรี ่
10. ข๎าวพิษณุโลก 
11.กล๎วยไข ํ
12. กล๎วยน้ าวา. 
13. กล๎วยเล็บมือนาง  
14. กล๎วยหอม 
15. กระเจียว 
16. กระชาย 
17. กระเทียม 
18. กะเพรา 
19. กวางตุ๎ง 
20. กะหล่ าปล ี
21. กระถินบ๎าน 
22. ขํา 
23. ขมิ้นชัน 
24. ข๎าวโพดข๎าวเหนียว 
25. ข๎าวโพดหวาน 
26. คะน๎า 

47. ปลัง 
48. ผักโขม 
49. ขจร 
50. ผักชีไทย 
51. ผักชีฝรั่ง 
52. ผักไชยา 
53. ผักสลัดกรีนโอ๏ค เรดโอ๏ค คอส สลัดแก๎ว ฯ 
54. ปุวยเล๎ง 
55. ผักบุ๎งจีน  
56. ผักบุ๎งนา 
57. ผักบุ๎งไทย 
58. พริกขี้หนูสวน 
59. พริกขี้หนูจินดา 
60. พริกชี้ฟูา 
61. พริกกะเหรี่ยง 
62. พริกมันด า 
63. มะเขือพวง 
64. มะเขือเปราะ 
65. มะเขีอยาว 
66. มะระขี้นก 
67. มะระจีน 
68. มะอึก 
69. มะเขือเทศ 
70. มะกรูด 
71. มะละกอ 
72. มะนาว 
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27. แคบ๎าน 
28. จิงจูฉําย 
29. ชะพลู 
30. ชะอม 
31. ชะมวง 
32. แต๎ว / ติ้ว 
33. ตะไคร ๎
34. ต าลึง 
35. แตงกวา 
36. แตงไทย 
37. แตงโม 
38. เตยหอม 
39. ถ่ัวฝักยาว 
40. ถ่ัวพู 
41. ผักกาดขาวเบา 
42. ผักกาดขาวปล ี
43. ผักกาดหอม 
44. ผักกูด 
45. ผักหวานบ๎าน 
46. ผักหวานปุา 

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

 

ตารางที่ 8 รายชื่อพืชยืนต๎นที่ได๎รับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

(ระยะปรับเปลี่ยน 18 เดือน ตามมาตราฐาน มกท. และ 36 เดือน ตามมาตราฐาน EU และ แคนนาดา) 

92. กระท๎อน 
93. ขนุน 
94. เงาะ 
95. ชมพูํ 
96. ฝรั่ง 
97. ทุเรียน 
98. มะกอกน้ า 
99. มะขามเปรีย้ว 
100. มะปราง 
101. มะพร๎าวแก’ 
102. มะพร๎าวน้ าหอม 
103. มะเฟือง 
104. มะไฟ  

109. มะมํวงอกรํอง 
110. มะมํวงหิมพานต ์
111. มะยงชิด 
112. มะดัน 
113. ละมุด 
114. มังคุด 
115. ส๎มโอ  
116. ล าไย 
117. ไผํตง 
118. ไผํปุา 
119. ไผํรวก 
120. ไผํเลี้ยง 
121. ไผํกิมซุง 
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105. มะมํวงแก๎ว 
106. มะมํวงน้ าดอกไม ๎
107 มะมํวงเขียวเสวย 
108. มะมํวงโชคอนันต์ 

122. เพกา 
123. สะเดา 
124. เสม็ด 
 

 

 “เริ่มจากปลูกสิ่งที่ตนเองกิน ท าในสิ่งที่ตนเองถนัด เหลือจากนั้นคํอยน าไปขาย”140  เป็นแนวทาง
ปฏิบัติของสมาชิกทุกคนยึดถือ ฟังดูแล๎วอาจดูไมํเร๎าใจมากนักเมื่อน าไปเปรียบเทียบกับเรื่องผลตอบแทน แตํ
จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกพบวํา ไมํมีเกษตรกรครอบครัวใดที่สามารถบริโภคในสิ่งที่ตนเองท าการผลิตได๎
ทั้งหมด อีกทั้งความช านาญในการเพาะปลูกพืชบางชนิดของแตํละครอบครัวท าให๎ได๎ผลผลิตที่มีคุณภาพ เมื่อ
ผลผลิตที่ออกมามีคุณภาพสูง จึงไมํใชํเรื่องยากที่จะน าสินค๎าเข๎าตลาด สิ่งที่ควรกังวลของกลุํมฯคือ จะท า
อยํางไรให๎ผลผลิตมีมากพอตํอความต๎องการของผู๎บริโภค  

ซึ่งสอดคล๎องกับความคิดของคุณสุภา ใยเมือง ผู๎อ านวยการมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืน วํา “การมีอาหาร
กินอยํางเพียงพอตลอดปี โดยให๎ความส าคัญกับการพ่ึงตนเองด๎านอาหาร สิทธิในการเข๎าถึงฐานทรัพยากร
อาหารของชุมชน การเป็นเจ๎าของปัจจัยการผลิต และระบบการผลิตอาหารที่ยั่งยืน อาหารที่บริโภคต๎อง
ปลอดภัย มีโภชนาการ มีตลาดที่เป็นธรรม มีรายได๎ท่ีเพียงพอ มั่นคง และมีสํวนรํวมในการควบคุมดูแล รวมถึง
การสร๎างความเป็นธรรมและยั่งยืนในระบบอาหาร จะสามารถน าพาให๎ชุมชนเข๎มแข็ง เมื่อชุมชนเข๎มแข็งชาติก็
เข๎มแข็ง” 

ส าหรับมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กลุํมฯได๎รับการรับรอง มี 3 รูปแบบ กับ 1 ระบบประกันคุณภาพ 

(รูปที่ 12) ได๎แกํ  

1) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์  สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of 

Organic Agriculture Movements – IFOAM)  

2) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)   

3) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) และ   

4) ระบบประกันคุณภาพในระดับท๎องถิ่น ที่ให๎การรับรองผู๎ผลิตโดยเน๎นการมีสํวนรํวมของผู๎มีสํวน

เกี่ยวข๎อง และตั้งอยูํบนฐานของความเชื่อถือ เครือขํายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู๎ เรียกวํา ระบบ

ชุมชนรับรอง หรือ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ที่เกษตรกรสํวนใหญํมักใช๎ระบบนี้ในชํวงแรก

ของการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเคมีมาสูํอินทรีย์  

 

                                                           
140 พลเูพช็ร สเีหลอืงอ่อน. สมัภาษณ์.24 มกราคม 2562 
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รูปที่ 12 มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ที่กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตที่ได๎รับการรับรอง 

 

 
 

จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกถึงความหลากหลายในไรํสวนของตนเอง “ในแปลงพ่ีมีมากกวํา 30 ชนิด 

ทั้งไม๎ล๎มลุก ไม๎ยืนต๎น ครอบครัวมีกัน 5 คน เก็บกินกันไมํเคยหมด ขายได๎ตลอดทั้งปี”141 พร๎อมกับการให๎ข๎อมูล

ถึงพืชหลักอยําง ผักบุ๎งจีน ที่ท ารายได๎ให๎กับครอบครัวอยํางสม่ าเสมอ “ผักบุ๎งหนะ 18 วัน ก็รอรับเงินแล๎ว

(ตารางท่ี 9)  แตํอยําโลภนะ ไปปลูกมากกวําพืชตัวอ่ืนก็ไมํดี  เราท าแบบอินทรีย์ให๎ศัตรูพืชชํวยควบคุมกันเอง 

ในแปลงผักของเรามีได๎ก็ต๎องมีเสีย เป็นเรื่องปกติ เราต๎องสละบางสิ่งคืนให๎กับธรรมชาติบ๎าง”142  

ตารางที่ 9 การวางแผนการผลิตผักบุ๎งจีนของสมาชิก 

วัน/รายการ แช่เม็ด หว่าน/ปลูก เก็บผลผลิต 

จันทร์ 1 กิโลกรัม / 2 แปลง พุธ อังคาร/พุธ 
พฤหัสบดี 0.5 กิโลกรัม / 1 แปลง เสาร์ ศุกร์ 

เสาร์ 0.5 กิโลกรัม / 1 แปลง จันทร์ อาทิตย์ 
 

ในสวนของพ่ีกุ๎งท าการผลิตบนพ้ืนที่ 6 ไรํเศษ โดยแบํงเป็นแปลงยํอยจ านวน 8 แปลง ไมํมีแปลงใดที่

ท าการเพาะปลูกแบบเชิงเดี่ยว ผลผลิตในแปลงประกอบด๎วย ผักบุ๎งจีน ผักสลัด ผักหวานปุา ผักกูด ผักแต๎ว 

                                                           
141 ค าพนั สพุรม.สมาชกิกลุ่มเกษตรอนิทรยีส์นามชยัเขต.สมัภาษณ์.8 กุมภาพนัธ ์2562 
142 ค าพนั สพุรม. สมัภาษณ์.8 กุมภาพนัธ ์2562 
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ชะอม ชะมวง มะระขี้นก คะน๎า ต๎นหอม มะเขือเทศ มะเขือยาว พริกชี้ฟูา พริกหยวก กระเจี๊ยบเขียว 

กะหล่ าปลี ขํา ตะไคร๎ มะกรูด มะนาว ดาหลา ฯลฯ สํวนไม๎ผลซึ่งปลูกคละอยูํในแปลง ประกอบด๎วย กล๎วย ส๎ม

โอ ทุเรียน เงาะ มะละกอ เสาวรส ฝรั่ง แก๎วมังกร มะขาม เป็นต๎น 

จากการส ารวจพบวําในแปลงของสมาชิกแตํละคน มีมาตรฐานในการผลิตแตกตํางกัน ในกรณีของพ่ี

กุ๎ง ไม๎ผล ทุเรียน เงาะ มะพร๎าว ได๎มาตรฐานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) และ มาตรฐานระบบ

เกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU)  ซึ่งมีการแบํงสัดสํวนอยํางชัดเจน สํวนพืชล๎มลุกมีทั้งมาตรฐานสมาพันธ์

เกษตรอินทรีย์นานาชาต ิ(IFOAM) และ ระบบชุมชนรับรอง (PGS) 

 เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปวําเกษตรกรเป็นอาชีพหนึ่งจากหลายอาชีพในสังคมไทยที่มีความเปราะบาง 

เนื่องจาก มีความไมํแนํนอนในด๎านของรายได๎ ไมํมีความมั่นคงในที่ดิน และต๎องแบกรับความเสี่ยงจากภัยพิบัติ 

กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตได๎น าเรื่องกิจกรรมฝึกอบรมเพ่ิมองค์ความรู๎รวมถึงการจัดหาปัจจัยการผลิต

ให๎กับสมาชิกของกลุํม และได๎น าราคาประกันผลผลิตมาใช๎เพ่ือเป็นการสร๎างความมั่นใจให๎กับสมาชิก กลําวคือ 

กลุํมฯจะก าหนดราคามาตรฐานเพื่อใช๎เป็นราคาประกันผลผลิตให๎กับสมาชิกตลอดทั้งปี เป็นการสร๎างแรงจูงใจ

ให๎กับสมาชิก และ เป็นหลักประกันในเรื่องของรายได๎ ในขณะเดียวกันหากชํวงเวลานั้น ราคาของผักบางชนิด

สูงกวําราคาประกัน สมาชิกก็สามารถท าผลผลิตไปขายเองได๎ 

 จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิก การประกันราคายังชํวยให๎เกษตรกรสามารถวางแผนในการผลิต เพราะ 

สมาชิกจะสามารถค านวณต๎นทุนและก าไรจากพืชแตํละชนิดกํอนท าการเพาะปลูก “ผักบุ๎งไมํเกิน 3 อาทิตย์

สลับปลูกเวียนไปมาเหมือนกับ ผักสลัด มีเงินเข๎ามาตํอเนื่องเรื่อยๆ ถ๎าวางแผนการผลิตดีๆ รายได๎ก็มาไมํขาด

มือ ไมํต๎องคอยรอเงินก๎อนเหมือนแตํกํอน” จะเห็นได๎วํา กลุํมฯมีการบริหารจัดการอยํางเป็นระบบ ในขณะ

เดียวก็มีความยืดหยุํนและให๎อิสระกับสมาชิกในการจัดการตนเอง ซึ่งเป็นสาระส าคัญในการท าให๎การรวมกลุํม

ของเกษตรกรมีความเข๎มแข็ง 

 จากการให๎ข๎อมูลของสมาชิกพบวํา สมาชิกมีอิสระในการน าผลผลิตไปขาย ซึ่งสมาชิกแตํละคน จะมี

รายได๎หลักจากการน าผลผลิตสํงเข๎ากลุํม รายได๎เสริมจากการขายตรงที่หน๎าฟาร์ม และ จากการน าผลผลิตไป

ขายตามตลาดเขียวในพ้ืนที่ซึ่งก าลังเติบโตอยํางตํอเนื่อง “พ่ีก าลังลงเสาวรสเพ่ิมอีก 40 ต๎น เพราะ น้ าเสาวรส

ขายดีมาก ท าไปขายที่โรงพยาบาลทุกวันอังคารมีลูกค๎าประจ าเพ่ิมขึ้นมาพอสมควร ถ๎าสูตรลงตัวแล๎ว สมาชิกฯ

แตํละคนจะได๎มีรายได๎เสริมขึ้นมาอีกทาง นอกจาการขายผัก”143 จะเห็นได๎วํา รายได๎ของสมาชิกมีเข๎ามาอยําง

ตํอเนื่อง โดยการที่สมาชิกแตํละคนจะน าผักสํงกลุํมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง และ สมาชิกสามารถน าผลผลิตไปขาย

ชํองทางอ่ืนได๎หากไมํได๎สํงเข๎ากลุํม ในกรณีของพ่ีกุ๎ง ไมํได๎ขายผลผลิตที่หน๎าฟาร์มของตนเอง เนื่องจากผลผลิต

                                                           
143 ค าพนั สุพรม.สมัภาษณ์.8 กุมภาพนัธ ์2562 
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สํวนใหญํจะน าสํงเข๎ากลุํมทั้งหมด แตํจะมีรายได๎เสริมมาจากการน าผลผลิตไปขายที่โรงพยาบาลสนามชัยเขต

ทุกวันอังคาร ซึ่งรายได๎เฉลี่ยตํอครั้งอยูํที่ประมาณ 1,000 บาท (ไมํนับรวมกับเงินหมุนเวียนจากรายได๎ของกลุํม

ฯ)  

 กลําวคือ สมาชิกกลุํมฯจะมีรายได๎เฉลี่ยตกอยูํเดือนละ 18,000 บาทโดยประมาณ (รูปที่ 13) อยํางไรก็

ตามรายได๎จะคํอยๆทยอยมาตามจ านวนการสํงผลผลิตเข๎ากลุํมฯ ในแตํละสัปดาห์ สมาชิกได๎กลําวเสริมวํา 

“ตั้งแตํหันกลับมาท าอินทรีย์ การพ่ึงพาปัจจัยจากข๎างนอกก็ลดลง รายจํายลดลงมากอาจมีอยูํบางสํวนเชํน 

เนื้อสัตว์ที่ยังจ าเป็น นอกนั้นในสวนเรามีหมดทุกอยําง”144 จะเห็นได๎วํา การปรับเปลี่ยนจากการปลูกพืช

เชิงเดี่ยวมาสูํความหลากหลายในแปลงผลิต ชํวยกันฟ้ืนฟูระบบนิเวศไปพร๎อมกับการรวมกลุํมฯเพ่ือสร๎างอ านาจ

ในการตํอรองกับตลาด ดูเหมือนจะเป็นทางออกของเกษตรกรที่ก าลังประสบอยูํกับภาวะหนี้สิน 

 

รูปที่ 13 รายได๎เฉลี่ยของสมาชิก145 

 

การท าตลาดเพื่อเชื่อมโยงกับผู้บริโภค 

ตลอดระยะเวลา 18 ปี กลุํมฯให๎ความส าคัญในการสํงเสริมการผลิตเกษตรอินทรีย์แบบหลากหลาย
และอนุรักษ์พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น โดยที่กลุํมฯไมํได๎มุํงเน๎นเรื่องการผลิตหรือการขายเพียงอยํางเดียว แตํให๎
ความส าคัญกับการสร๎างความสัมพันธ์ที่ดีรํวมกับผู๎บริโภค เนื่องจากกลุํมฯมองวํา ผู๎ผลิตและผู๎บริโภคมี
ความส าคัญเฉกเชํนเดียวกัน การเปิดพ้ืนที่ทางสังคมเพ่ือสร๎างระบบที่ชํวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันจึงเป็นหนึ่ง

                                                           
144 สนทนากลุ่มเกษตรกรอนิทรยี ์ต าบลคูย้ายหม ีอ าเภอสนามชยัเขต จงัหวดัฉะเชงิเทรา.9 กุมภาพนัธ ์2562 
145 ขอ้มลูการขายผลผลติเกษตรกรอนิทรยีอ์ าเภอสนามชยัเขต จ านวน 30 รายการ ของค าพนั สพุรม ประจ าปี พ.ศ. 2559 
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ในภารกิจส าคัญของกลุํมฯ อยํางไรก็ตาม จากการศึกษาพบวํา กลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตมีชํองทางการ
จัดจ าหนํายที่เชื่อมโยงกับผู๎บริโภคถึง 6 รูปแบบ (รูปที่ 14) และมีแผนการขายในตลาดตําง ๆ ตามตารางที่ 8 
ดังนี้ 

 

 
รูปที่ 14 ชํองทางการจัดจ าหนํายของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

 

1. ตลาดท๎องถิ่น (Local Market) ผู๎วิจัยได๎แบํงตลาดท๎องถิ่นออกเป็น 2 ประเภท ประกอบด๎วย  

 ประเภทที่หนึ่ง ตลาดภายในชุมชน ซึ่งตลาดนี้จะเป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันที่หน๎าฟาร์ม
ของสมาชิกแตํละคน สมาชิกบางคนมีลูกค๎าประจ าจ านวนหลายรายภายในชุมชนแตํการซื้อ
ขายที่หน๎าฟาร์มนั้นไมํได๎ซื้อขายกันในปริมาณที่สูงมากนัก รายได๎เฉลี่ยสัปดาห์ละ 1,500 บาท 

 ประเภทที่สอง ตลาดสุขภาพจะจัดขึ้นที่โรงพยาบาลสนามชัยเขตทุกวันอังคารสัปดาห์ละ 1 
ครั้ง เวลา 7.00 – 12.00 น. รายได๎เฉลี่ยครั้งละ 2,000 – 3,000 บาท  

2.  ตลาดเขียว (Green Market) ที่อาคารรีเจนท์ กรุงเทพฯ ทุกวันพฤหัสบดีสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เวลา 
8.00 – 16.00 น. ตลาดเขียวเป็นตลาดที่กลุํมได๎เริ่มบุกเบิกมาตั้งแตํเริ่มต๎น เป็นตลาดที่ผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคจะได๎
เจอกันโดยตรง กลําวได๎วํา เป็นพ้ืนที่ส าหรับพบปะกันของผู๎ที่มีหัวใจสีเขียว รายได๎เฉลี่ยครั้งละ 3,000 – 4,000 
บาท  

อยํางไรก็ตาม ตลาดเขียวยังหมายถึง “ตลาดอีเว๎นท์” (event) ที่ก าลังเติบโตมากขึ้นเป็นล าดับ ชํวง
หลังกลุํมฯ ไมํได๎เน๎นที่ตลาดอีเว๎นท์มากนัก ด๎วยเหตุผลที่ สมาชิกสํวนใหญํเป็นผู๎ท าการผลิตด๎วยตนเอง เวลา
สํวนใหญํมีความจ าเป็นต๎องอยูํในแปลง แตํกลุํมฯก็มองเห็นความจ าเป็นของตลาดนี้ เพราะ เป็นชํองทางส าคัญ
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ในการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู๎ข๎อมูลขําวสารระหวํางผู๎บริโภคกับผู๎ผลิต อาทิ ตลาดมหกรรมสินค๎าเกษตร
อินทรีย์ในปี พ.ศ. 2561 โดยเฉลี่ยเดือนละ 2 ครั้ง ซึ่งเงินหมุนเวียนในแตํละครั้งของตลาดอีเว๎นท์เฉลี่ยอยูํที่ครั้ง
ละ 20,000 – 30,000 บาท  

3. ตลาดระบบสมาชิก(Community Supported Agriculture – CSA) ปัจจุบันกลุํมฯมีสมาชิกอยูํ
ประมาณ 20 ราย โดยระบบสมาชิกจะจัดสํงสัปดาห์ละครั้ง ซึ่งผลผลิตจะเป็นไปตามฤดูกาล ในชํวงหลังได๎มี
การพัฒนา “เมนูอาหาร” เป็นเซตจัดเตรียมให๎กับผู๎บริโภคไปด๎วย อาทิ แกงส๎ม แกงเลียง แกงอํอม ส๎มต า ย าฯ 
แม๎กลุํมผู๎บริโภคท่ีเป็นระบบสมาชิกจะมีจ านวนไมํมากนัก และ กระจายอยูํตามพ้ืนที่ตํางๆ แตํก็เป็นกลุํมลูกค๎า
ประจ า มีความผูกพันกับกลุํมฯมาอยํางยาวนาน ซึ่งลูกค๎ากลุํมนี้มักมีกิจกรรมมาเยี่ยมแปลงผลิต อีกทั้งยินดี
ช าระเงินลํวงหน๎าให๎กับเกษตรกรกํอนรับสินค๎า การใช๎จํายของผู๎บริโภคกลุํมฯนี้เฉลี่ยครั้งละ 300 – 500 บาท 

4. ร๎านกรีน (เลมอนฟาร์ม) ปัจจุบันกลุํมฯสํงผักสัปดาห์ละ 3 วัน (อังคาร/ศุกร์/อาทิตย์) ให๎กับร๎านเล
มอนฟาร์ม เฉลี่ยปริมาณสัปดาห์ละ 5 ตัน และ สํงผักเข๎าครัวโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร สัปดาห์ละ 4 
วัน (ผัก/ผลไม๎ตามฤดูกาล)  

5. ตลาดผู๎ประกอบการ เป็นตลาดที่ท าให๎เกษตรกรมีชํองทางการจัดจ าหนํายที่แนํนอน โดย กลุํมฯกับ
ผู๎ประกอบการได๎รํวมวางแผนการผลิตรํวมกันตั้งแตํเริ่มแรก สมาชิกกลุํมฯ ได๎ให๎ข๎อมูลวํา “บริษัทแปรรูป
อาหารท าพริกแกง น้ าจิ้ม และ สมุนไพร จะมีออเดอร์ พริก ขิง ขํา ตะไคร๎ มะกรูด ฯลฯ ในปริมาณที่สูง อาทิ 
พริกปีละ 100 ตัน ผลิตยังไงก็ไมํทันสํง จะให๎สมาชิกมาหันมาปลูกพริกอยํางเดียวคงไมํใชํทางเลือกที่ดีที่สุด 
ดังนั้นการท าให๎ผลผลิตจากแปลงมีความหลากหลายไว๎จะสามารถท าให๎สมาชิกมีรายได๎หมุนเวียนอยํางตํอเนื่อง
ได๎ตลอดทั้งป”ี146 รายได๎เฉลี่ยขึ้นอยูํกับผลผลิตในแตํละรอบ n/a 

6.ตลาดสํงออก เป็นตลาดแรกของกลุํมฯ เน๎นตลาดข๎าวปัจจุบันสามารถผลิตข๎าวเพ่ือสํงออกได๎ปีละ 
100 ตัน (ข๎าวหอมมะลิแดง)  

กลําวโดยรวมวํา ทิศทางของกลุํมจะไมํเน๎นไปที่ตลาดใดตลาดหนึ่งโดยเฉพาะ แตํจะให๎ความส าคัญกับ
ทุกตลาด เพราะ ทุกตลาดที่เกิดข้ึนหมายถึงการที่กลุํมฯได๎เชื่อมโยงกับผู๎บริโภค เป็นการแลกเปลี่ยนความรู๎และ
สร๎างความสัมพันธ์ที่ดีระหวํางกัน จะเห็นได๎วํา กลุํมฯมีชํองทางในการจัดการผลผลิตถึง 6 รูปแบบ แตํยังขาด
เรื่อง “การตลาดออนไลน์” ซึ่งอยูํระหวํางการหารือกับสมาชิกถึงการพัฒนาแอพลิเคชั่น 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
146

 พลเูพช็ร สีเหลืองออ่น.สมาชิกกลุม่เกษตรอินทรีย์สนามชยัเขต.สมัภาษณ์.24 มกราคม 2562 
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ตารางที่ 10 แผนการจัดจ าหนํายผลผลิตในแตํละสัปดาห์ของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

 
ตลาด 

ตลาด 
ระบบ
สมาชิก 

ตลาดสุขภาพ 
/ โรงพยาบาล 
สนามชัยเขต 

ตลาดเขียว 
(รีเจนทร์) + 
Event etc. 

เลมอน
ฟาร์ม 

ครัว รพ.
เจ๎าพระยา
อภัยภูเบศร 

ตลาดสํงออก / 
ตลาด

ผู๎ประกอบการ 

จันทร์       
อังคาร       

พุธ       

พฤหัสบดี      จัดสํงตามการ
วางแผนการ
ผลิตรํวมกัน 

ศุกร์       

เสาร์       
อาทิตย์       

 

เงินหมุนเวียนในตลาดแต่ละประเภท ประมาณการโดยผู้วิจัย147 (รูปที่ 12) ดังต่อไปนี้ 

 ตลาดสุขภาพโรงพยาบาลสนามชัยเขต เฉลี่ย 10,000 บาทตํอเดือน (120,000 บาท/ปี) 

 ครัวโรงพยาบาลเจ๎าพระยาอภัยภูเบศร เฉลี่ย 30,000 บาทตํอเดือน (360,000 / ปี) 

 ตลาดระบบสมาชิก เฉลี่ย 20,000 บาทตํอเดือน (240,000 /ปี) 

 ตลาดเขียว (รีเจนท์) เฉลี่ย 16,000 บาทตํอเดือน (192,000 / ปี) 

 ตลาดอีเว๎นท์ เฉลี่ย 20,000 บาทตํอเดือน (240,000 /ปี) 

 ตลาดสํงออก เฉลี่ย 80,000 บาทตํอเดือน (960,000/ปี) 

 ร๎านกรีน (เลมอนฟาร์ม) เฉลี่ย 1 ล๎านบาทตํอเดือน (12 ล๎าน/ปี) 

 ตลาดผู๎ประกอบการ (วางแผนการผลิตเป็นรอบ) เฉลี่ย 40,000 บาทตํอเดือน (480,000/ปี) 

                                                           
147

 ตลาดท้องถ่ิน (หน้าฟาร์ม) เป็นรายได้เฉพาะของสมาชิก เฉลี่ยเดือนละ 8,000 บาท 
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รูปที่ 15 ยอดขายเฉลี่ยของตลาดอินทรีย์แตํละประเภทของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขต 

 

ระบบการขนส่งสินค้า 

 การจัดระบบการขนสํงสินค๎าเกษตรอินทรีย์ของกลุํม ได๎ใช๎วิธีการรวบรวมผลผลิตตามจุดส าคัญของใน
แตํละพ้ืนที่เครือขําย โดยสมาชิกจะน าผลผลิตจากแปลงมาสํงที่ “แผงผักประจ าชุมชน”148 ตามเวลานัดหมาย 
และ รถรับผักของกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตจะน าผลผลิตที่รับมานั้นกลับมายังที่ท าการของกลุํมฯ (บ๎าน
ยางแดง)  ในล าดับถัดไป โดย จากการเก็บข๎อมูลผู๎วิจัยได๎เดินทางไปกับรถรับผักของกลุํมฯ ซึ่งกลุํมฯได๎มีวิธีการ
รวบรวมผลผลิตกํอนการจัดสํงดังนี้ 

 รถกระบะรับผักจะเริ่มวิ่งรถเพ่ือเก็บผลผลิตตั้งแตํเวลา 13.00 น. ที่บ๎านดงบัง และ วิ่งลํองกลับมา
เรื่อยๆทีละจุด ซึ่งเป็น “แผงผักประจ าชุมชน” ของแตํละบ๎านในจังหวัดปราจีนบุรี ประกอบด๎วย เขาไม๎แก๎ว วัง
ดาล นนทรี และ ลาดตะเคียน  ซึ่งใช๎เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในการรวบรวมผัก และ จุดสุดท๎ายเป็นที่ท า
การกลุํมฯ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 

 กลําวคือ ที่ท าการกลุํมฯเปรียบเป็นเหมือนจุดหลักในการกระจายผลผลิต สมาชิกกลุํมฯ จะเริ่ม ตั ด 
แตํง และ บรรจุผลผลิตทั้งหมดใช๎เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมง (ตั้งแตํเวลา 20.00 – 23.00 น.) ขึ้นอยูํกับปริมาณ

                                                           
148

 บริเวณนีจ้ะมีการชัง่ปริมาณสินค้า และ วางบิลให้กบัสมาชิก  
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ในแตํละครั้ง และ รถสํงผักจะน าสํงผลผลิตสํงเข๎า “ร๎านกรีน” (เลมอนฟาร์ม) สัปดาห์ละ 3 ครั้ง โดยรถสํงผัก
จะออกเดินทางในชํวงเวลาตี 2 ของทุกครั้ง เพ่ือยํนเวลาในการขนสํงลงและหลีกเลี่ยงอากาศร๎อน จากการเก็บ
ข๎อมูลผู๎วิจัยพบวํา ผลผลิตจากกลุํมเกษตรอินทรีย์สนามชัยเขตใช๎เวลาโดยเฉลี่ยประมาณ 18 ชั่วโมง ในการ
เดินทางกํอนถึงมือผู๎บริโภค   

 การจัดระบบขนสํงสินค๎าเป็นอีกปัจจัยชี้วัดที่ส าคัญของกลุํมเกษตรกร เพราะจะเป็นสํวนส าคัญของการ
รักษาและควบคุมคุณภาพสินค๎าที่เป็นผลผลิตอินทรีย์ เนื่องจากผลผลิตของกลุํมฯสํวนใหญํมากกวํา 80% เป็น
ผักพ้ืนบ๎าน หากไมํมีการวางแผนตั้งแตํต๎นทางเป็นอยํางดี จะท าให๎ผลผลิตเสียหาย และไมํผํานเกณฑ์มาตรฐาน
ในการที่จะน าสินค๎าขึ้นวางขายของร๎านเลมอนฟาร์ม เชํน กรณี ผักช้ า – เหี่ยว – เฉา ผักจะถูกสํงคืน  

กลยุทธ์ทางการตลาด กลยุทธ์การตลาดอินทรีย์ที่ส าคัญของกลุํม ก็คือ  

1) การผลิตครบรอบ การตลาดครบรอบ และการจัดการระบบผลผลิตและการตลาดโดยระบบกลุํม 
โดยมีความคิดวําระบบการผลิตแบบครบรอบการผลิตทั้งปีเป็นกระบวนการพัฒนาและเชื่อมชํองตลาดให๎มี
หลายชํองทาง สํวนการจัดการระบบผลิตและตลาดแบบกลุํม โดยมีการวางแผนการผลิตรํวมกับเกษตรกร มี
การรับซื้อสินค๎าในราคาประกัน และมีการจัดบรรจุและจัดสํงสินค๎าไปยังตลาดตํางๆ ท าให๎สามารถเพ่ิมทั้ง
ปริมาณและความหลากหลายของสินค๎าให๎มากเพียงพอที่จะไปสูํตลาดและผู๎ประกอบการสินค๎ารายใหญํและ
ตลาดอินทรีย์ที่หลากหลายขึ้น  โดยกลุํมมีนโยบายสํงเสริมให๎สมาชิกท าการผลิตปลูกพืชที่หลากหลายครบรอบ
วงจรตํอเนื่องกันตลอดปี เพ่ือให๎มีผลผลิตอินทรีย์ครบรอบตลอดทั้งปี  ทั้งนี้มีการก าหนดไว๎อยํางชัดเจนวํา
สมาชิกของกลุํมต๎องมีการเพาะปลูกพืชอาหารอยํางน๎อย 15 ชนิด ในแปลงการผลิตของตน ผลผลิตจากแปลง
จะมีความหลากหลาย และจะท าให๎เกษตรกรมีรายได๎หมุนเวียนอยํางตํอเนื่องตลอดทั้งปีเชํนกัน 

2) การรับรองมาตรฐานอินทรีย์ระดับสากล สินค๎าที่ได๎ตรารับรองมาตรฐานอินทรีย์ จะเป็น
หลักประกันสํวนหนึ่งที่จะท าให๎กลุํมสามารถขายสินค๎าอินทรีย์ได๎ในตลาดที่กว๎างขวางขึ้นหลายระดับ ตั้งแตํ
ตลาดอินทรีย์ในประเทศจนถึงการสํงออก ปัจจุบันกลุํมมีพืชที่ได๎รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จ านวน 125
รายการ มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ระดับสากลที่กลุํมได๎รับการรับรอง มี 3 รูปแบบ ได๎แกํ มาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์  สมาพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture 
Movements – IFOAM) มาตรฐานระบบเกษตรอินทรีย์สหภาพยุโรป (EU) และมาตรฐานระบบเกษตร
อินทรีย์แคนาดา (Canada Organic Regime – COR) ซึ่งมาตรฐานตํางประเทศเหลํานี้มักมีคําใช๎จํายสูงในการ
ตรวจรับรอง กลุํมจึงเลือกใช๎วิธีการรับรองแบบกลุํมในการตรวจรับมาตรฐานอินทรีย์ 

นอกจากนี้กลุํมยังใช๎ระบบประกันคุณภาพในระดับท๎องถิ่น ที่ให๎การรับรองผู๎ผลิตโดยเน๎นการมีสํวน
รํวมของผู๎มีสํวนเกี่ยวข๎อง และตั้งอยูํบนฐานของความเชื่อถือ เครือขํายทางสังคม และการแลกเปลี่ยนความรู๎ 
เรียกวํา ระบบชุมชนรับรอง หรือ (PGS-Participatory Guarantee Systems) ที่เกษตรกรสํวนใหญํมักใช๎
ระบบนี้ในชํวงแรกของการปรับเปลี่ยนการผลิตจากเคมีมาสูํอินทรีย์ 
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3) ระบบการวางแผนการผลิตรํวมกับการวางแผนการตลาด กลุํมมี โครงสร๎างของฝุายสํงเสริมเป็น
ผู๎รับผิดชอบท าเรื่องระบบตลาด ที่เริ่มตั้งแตํการวางแผนการผลิตคนถึงการจัดการตลาด ในด๎านการวาง
แผนการผลิตกลุํมจะเป็นผู๎ดูแลให๎ผลิตเป็นไปตามมาตรฐาน อบรมสมาชิกผํานกระบวนการเรียนรู๎ประจ าทุก
เดือน เพ่ือสร๎างให๎สมาชิก สามารถก๎าวขึ้นเป็น ทีมบริหาร ทีมตลาด ทีมตรวจรับรอง ทีมประชาสัมพันธ์ ดัง
แสดงในโครงสร๎างการท างานกลุํมสนามไชยเขตในรูปที่ 2 กระบวนการที่ท าจะเป็นการสร๎างงานทั้งระบบ กลุํม
จะไมํท าการผลิตเยอะๆ แล๎วคอยตลาดมา แตํจะเน๎นระบบการวางแผนการผลิตรํวมกับผู๎ประกอบการที่เป็น
การวางแผนลํวงหน๎า โดยเฉพาะในสินค๎าอินทรีย์ที่สํงออกและที่ขายให๎ผู๎ประกอบการตํางๆ  

ความส าเร็จของกลุ่มฯและการพัฒนา 

กลุํมฯ เป็นผู๎บุกเบิกตลาดอินทรีย์ของประเทศไทย มีประสบการณ์ด๎านตลาดอินทรีย์มาในหลากหลาย
รูปแบบ ทั้งตลาดอินทรีย์สํงออก ระดับประเทศ และ ตลาดท๎องถิ่น เป็นแหลํงเรียนรู๎แลกเปลี่ยนดูงานที่ส าคัญ
ของการท าเกษตรและตลาดอินทรีย์และหนํวยงานตํางๆ ทั้งในและตํางประเทศ  

 “เวลาเห็นการเติบโตของพืชผักผลไม๎ของเรา ก็ยิ่งมั่นใจวํานี่คือความมั่นคง คือการสร๎างทางเลือก
ให๎กับผู๎คนในอนาคตวําเราคือสังคมผลิตอาหารปลอดภัย มีความอุดมสมบูรณ์ รวมไปถึงประเทศไทยจะเป็น
ประเทศท่ีผลิตอาหารปลอดภัยให๎แกํคนในสังคมไทยและสังคมโลก”149  

ความส าเร็จของกลุํมจากแนวทางในการสร๎างความมั่นคงทางอาหาร ด๎วยการวางแผนการผลิตแบบ
ยั่งยืนพร๎อมกับการยกระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรควบคูํกับไปกับการรักษาสิ่งแวดล๎อม จึงเปรียบเหมือน
กระบวนการส าคัญที่กลุํมใช๎ในการท างาน “ความคิด” กับสมาชิกของกลุํมอยํางเข๎มข๎นตลอดระยะเวลาหลาย 
10 ปี และกลุํมยังให๎ความส าคัญในการสํงเสริมการผลิตแบบเกษตรอินทรีย์ที่มีความหลากหลายและอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชท๎องถิ่น วางแผนและจัดการตลาดผลผลิตโดยกลุํมให๎กับสมาชิก พืชทุกตัวจะมีมีการก าหนดราคา
ประกันรํวมกันระหวํางกลุํมกับสมาชิกและรับซื้อผลผลิตทุกรายการ เพ่ือให๎เป็นผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่มี
มาตรฐานสากลราคาไมํแพง 

กลุํมมีระบบการพัฒนาทีมตลาดแบบมีสํวนรํวม โดยการสร๎างทีมงานตลาดในแตํละชุมชน ซึ่งจะต๎องมี
ทั้งฝุายควบคุมภายใน ฝุายจัดการผลผลิต ฝุายตลาด และ ฝุายสื่อสารรณรงค์ (เหมือนกับโครงสร๎า ง
กรรมการบริหารกลุํม) ท าให๎กลุํมมีระบบควบคุมคุณภาพภายในที่ดี ตั้งแตํการการผลิตในแปลงจนกระทั่งไปถึง
มือผู๎บริโภค และท าให๎กลุํมสามารถพัฒนาและสร๎างระบบการขนสํงพืชผักและสินค๎าอินทรีย์ที่ดี รวมทั้งในแตํ
ละฝุายก็จะมีทีมงานหลายคนรํวมกันท างานและชํวยกันคิดพัฒนางาน  นอกจากนี้กลุํมใช๎ระบบการวางแผน
การตลาดน าการผลิต และจัดการระบบผลผลิตและการตลาดครบวงจรโดยระบบกลุํม ท าให๎มีหลักประกันด๎าน
ผลผลิตของกลุํมที่จะสามารถเข๎าสูํระบบตลาดได๎  

                                                           
149

 พลเูพช็ร สีเหลืองออ่น.สมาชิกกลุม่เกษตรอินทรีย์สนามชยัเขต.สมัภาษณ์.24 มกราคม 2562 
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กลุํมฯ ยังขาดเรื่อง “การตลาดออนไลน์” ซึ่งควรศึกษาความเป็นไปได๎และความเหมาะสมกับการ
พัฒนาระบบการขายสินค๎าผํานตลาดระบบอิเล็คทรอนิคส์ ซึ่งมีอยูํหลายรูปแบบ รวมถึงการเพ่ิมมูลคําสินค๎า
โดยพัฒนาการแปรรูปผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ให๎มีมาตรฐานและมีความหลากหลาย 

 

6.3  บริษัท ฟาร์มโตะ (Farmto) ไทยแลนด์ จ ากัด 

ฟาร์มโตะ เป็นชื่อเรียกสั้นๆ ของบริษัท ฟาร์มโตะ (ไทยแลนด์) จ ากัด ซึ่งจดทะเบียนเป็นตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) เมื่อปี 2560 เพ่ือให๎บริการเป็นตลาดกลางในการรวบรวมติดตํอซื้อขายสินค๎า
หรือบริการบนชํองทางอิเลคทรอนิคส์ที่เป็นเสมือนตลาดนัดออนไลน์ ตลาดรูปแบบใหมํนี้เป็นการปรับเปลี่ยน
กระบวนการตลาดให๎สอดคล๎องกับพฤติกรรมของผู๎บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไปซื้อสินค๎าผํานชํองทางออนไลน์มาก
ขึ้น ท าให๎การซื้อขายมีความสะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ฟาร์มโตะ มีจุดเริ่มต๎นมาจากหนึ่งในผู๎กํอตั้ง คือ อาทิตย์ จันทร์นนทชัย ได๎ใช๎เวลาชํวงวันหยุดไปท านา
อินทรีย์แล๎วกลับต๎องน าผลผลิตข๎าวอินทรีย์มาขายในตลาดทั่วไป รวมถึงมารู๎ในภายหลังวําที่ดินที่ไปรํวมซื้อกับ
ครอบครัวและเพ่ือนมานั้น เป็นที่นาของชาวนาที่ถูกธนาคารยึดเนื่องจากภาระหนี้สินจากการไปซื้อสารเคมีและ
ปุ๋ยเคมีมาท าการผลิต จึงต๎องการมาสร๎างชํองทางการตลาดที่เกษตรกรสามารถขายสินค๎าได๎ในราคาที่เหมาะสม
และสํงเสริมให๎เกษตรกรหันมาท าเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยชํวยให๎เกษตรกรได๎มีเงินทุนในการผลิต จึงเริ่ม
พัฒนาท าการตลาดออนไลน์ด๎วยเพจ Facebook ในชื่อ ‘บ๎านฉันออร์แกนิกส์’ เพ่ือบอกเลําถึงวิถีของการท า
เกษตรอินทรีย ์และมีกิจกรรมเปิดให๎คนภายนอกได๎มาทดลองด านาและผูกปิ่นโตเพ่ือซื้อข๎าวในนา  

จากความสนใจที่ได๎รับทั้งจากผู๎บริโภคและเกษตรกรอินทรีย์รุํนใหมํด๎วยกันเองที่รู๎สึกวําชํองทาง
ออนไลน์อาจสร๎างความเปลี่ยนแปลงของสังคมเกษตรได๎   จึงเป็นจุดเริ่มต๎นของการรวมตัวคนรุํนใหมํที่สนใจ
อยากท าสตาร์ทอัพด๎านการเกษตร คือ อาทิตย ์จันทร์นนทชัย ภัททิยา อัครทวี และ ประณัศเดช ตันติพงศ์ ท า
ให๎เกิด “ฟาร์มโตะ” บนฐานความคิดที่เชื่อวําเทคโนโลยีอยํางแอพพลิเคชั่น สามารถเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะ
ชํวยให๎เกิดตลาดสินค๎าเกษตรออนไลน์ และแก๎ไขปัญหาซ้ าซากที่เกษตรกรต๎องเจออยูํตลอด ทั้งเรื่องตลาด 
ราคา และลูกค๎า รวมทั้งยังหวังวําโลกเสมือนจริงบนอินเทอร์เน็ตนี้จะเป็นพ้ืนที่เชื่อมตํอเกษตรกรและผู๎บริโภค
เข๎าหากันได ๎อีกท้ังสามารถท าให๎เกษตรกรทุกคนสามารถอยูํรอดได๎อยํางยั่งยืนทํามกลางกระแสโลกที่เปลี่ยนไป  

ฟาร์มโตะ150 อธิบายตัว เองวํา คือ ชํองทางการขายผลผลิตเกษตรรูปแบบใหมํที่ เชื ่อม
เกษตรกรและผู๎บริโภคเข๎าหากัน ผํานวิธีการ ”รํวมเป็นเจ๎าของผลผลิตการเกษตร” และสร๎างสังคม
แบํงปันให๎ผู๎บริโภคได๎มารํวมเป็นสํวนหนึ่งของการเพาะปลูก โดยการ จองจําย เฝูาดู เยี่ยมเยือน และรอ
รับเพ่ือที่จะได๎ผลผลิตกลับไป ท าให๎ทั้งคูํได๎ชํวยเหลือและดูแลผลผลิตไปด๎วยกัน ผู๎ผลิตหรือเกษตรกรจะ
เป็นผู๎ก าหนดราคาสินค๎าของตนเอง สํวนผู๎บริโภคก็จะต๎องท าการจองสินค๎าและจํายเงินลํวงหน๎าให๎กับ
ฟาร์มโตะ แล๎วฟาร์มโตะก็จะด าเนินการสํงตํอเงินให๎เกษตรกร ซึ่งฟาร์มโตะจะคิดสํวนแบํงการจัดการ

                                                           
150 https://www.farmto.co.th/aboutus 
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ตลาดกลางออนไลน์ 20% เกษตรกรเมื่อได๎รับเงินลํวงหน๎าแล๎ว ก็สามารถน าไปใช๎เป็นเงินลงทุนใน
การผลิตได๎ ส าหรับเกษตรกรมีหน๎าที่รายงานความก๎าวหน๎าในแตํละขั้นการเพาะปลูกหรือการผลิต
จนกระทั่งได๎ผลผลิตและจัดสํงให๎แกํผู๎บริโภคที่จองไว๎ โดยถํายรูปรายงานความก๎าวหน๎าในแตํละขั้น
การเพาะปลูก และหากผู๎บริโภคต๎องการเดินทางมาเ ยี่ยมชมผลผลิตก็สามารถเช็คพิกัดพื้นที่การ
เพาะปลูกได๎จากเว็บไซด์และแอปพลิเคชั่นของฟาร์มโตะ แตํในบางชนิดสินค๎าเกษตรกรอาจจะมีการ
นัดให๎ผู๎บริโภคที่จองสินค๎าไว๎ไปรับผลผลิตที่บริเวณพ้ืนที่การเพาะปลูกโดยตรงเลยก็ได๎ เชํน สตรอเบอ
รี่อินทรีย์ จังหวัดเชียงใหมํ 

การเปิดโอกาสให๎เกษตรกรได๎ตั้งราคาขายผลผลิตด๎วยตัวเอง เป็นสํวนหนึ่งของการชํวยแก๎ไข
ปัญหาราคาผลผลิตตกต่ า รวมทั้งการที่เกษตรกรได๎รับเงินคําผลผลิตลํวงหน๎าไปกํอนเพื่อที่จะไปใช๎ใน
การลงทุนเพาะปลูก ก็จะมีสํวนชํวยลดปัญหาภาระหนี้สินของเกษตรกร ระบบการซื้อขายแบบนี้จะท า
ให๎เกษตรกรได๎พัฒนาตัว เองและเรียนรู๎ที ่จะพัฒนาศักยภาพเพื่อสร๎างแบรนด์สินค๎าของตัว เองใน
อนาคต สํวนผู ๎บริโภคก็จะได๎ความมั่น ใจในคุณภาพสินค๎าที ่สดใหมํเพราะรํวมดูแลและเห็นการ
เจริญเติบโตไปจนถึงได๎รับผลผลิต ฟาร์มโตะเชื ่อวําการรับรู ๎ และแลกเปลี ่ยนประสบการณ์การ
เพาะปลูกให๎แกํกันจะท าให๎คุณคําผลผลิตที่ได๎รับเพิ่มสูงขึ้น เพราะไมํใชํแคํรสชาติที่อรํอยสดใหมํ แตํ
มันคือมิตรภาพที่สํงผํานจากหัวใจของเกษตรกรถึงมือผู๎บริโภค  

ระบบตลาดกลางผาํนเทคโนโลยีออนไลน์แบบฟาร์มโตะนี้ จึงไมํเพียงแตํสามารถชํวยในการสร๎าง
สังคมที่แบํงปันและเกื้อกูลกันระหวํางผู๎ผลิตกับผู๎บริโภคเทํานั้น แตํยังเป็นสํวนหนึ่งที่จะรํวมผลักดันและ
สร๎างโอกาสให๎กับเกษตรกรรายยํอย ตลอดจนการสร๎างตลาดรองรับเกษตรกรอินทรีย์ในอนาคต  

ฟาร์มโตะเริ่มจากการพัฒนาและเปิดตัวชํองทางซื้อขายสินค๎าเกษตรบนเว็บไซด์ในปี 2560  
ซึ่ง“การร่วมเป็นเจ้าของผลผลิตในตอนนั้นเป็นสิ่งที่ใหม่” ฟาร์มโตะ เริ่มจากการท าสื่อประชาสัมพันธ์เพจฟาร์ม
โตะ ด๎วยการท าวิดีโองํายๆ เพ่ือบอกเลําวําจะท านาอินทรีย์ แล๎วเชิญชวนให๎คนเข๎ามารํวมเป็นเจ๎าของข๎าวในนา
ด๎วยกัน โฆษณาเพียงไมํนานผลตอบรับดีมาก มีคนมารํวมจองพ้ืนที่ 100 กวําคน และขายข๎าวได๎ 80% ของ
ผลผลิตทั้งหมด เป็นการทดสอบโมเดลธุรกิจของการรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิตที่มีคนซื้อของตั้งแตํยังไมํเห็น
ผลผลิตวําเป็นจริงได๎  หลักจากนั้นฟาร์มโตะ จึงเริ่มขยายความคิดโมเดลธุรกิจนี้ โดยเริ่มจากสมาชิก
เกษตรกรผู๎ผลิตกลุํม slow food  10 คน แล๎วท าคลิปวิดีโอประชาสัมพันธ์เกษตรกรทุกฟาร์ม ได๎ผลการ
ตอบรับดีมาก มีผู๎บริโภคเข๎ามาจองผลผลิตและไปเยี่ยมชมฟาร์มถึงที่  ท าให๎โมเดลนี้เริ่มมีรูปธรรมที่เกษตรกร
เห็นวําท าให๎ส าเร็จได๎ และเกษตรกรสมัครเข๎ามาเป็นสมาชิกของกลุํมเป็นจ านวนมากนับพันราย  

ปัจจุบัน (กุมภาพันธ์ 2562) มีสมาชิกเป็นเกษตรกรผู๎ผลิตกวํา 1,000 ราย แตํเคลื่อนไหวอยูํ
ประมาณ 50% และมีสมาชิกเป็นผู๎ซื้อผู๎บริโภคกวํา 500 ราย ฟาร์มโตะให๎ความส าคัญกับเกษตรกร
อินทรีย์ แตํก็ยังเปิดโอกาสให๎เกษตรกรที่ผลิตสินค๎าในระดับปลอดภัยที่ก าลังปรับตัว เข๎าสู ํเกษตร
อินทรีย์ด๎วย สินค๎าที ่เกษตรกรน ามาขายในฟาร์มโตะมีทั้ง  ข๎าว ผัก ผลไม๎ และสินค๎าแปรรูป ดัง
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ตัวอยํางในตารางที่ 11 รวมทั้งการจัดบริการเป็นชุดผักออแกนิคในรูปแบบ Surprise box ที่
ประกอบด๎วยชุดผักสลัดและผลไม๎อินทรีย์คุณภาพ สํงตรงถึงผู๎บริโภค ทั้งนี้ผู๎บริโภคจะต๎องช าระเงิน
ลํวงหน๎าเป็นรายเดือน และมีการจัดสํงสินค๎าให๎สัปดาห์ละ 1 ครั้ง คล๎ายกับตลาดระบบสมาชิก  

ฟาร์มโตะยังเป็นสื่อกลางจัดกิจกรรมเพ่ือให๎ผู๎บริโภคได๎เยี่ยมชมฟาร์มและท ากิจกรรมรํวมกับผู๎ผลิต 
เชํน การใช๎ชีวิตแบบพอเพียงกับสวนเกษตรอินทรีย์ กิจกรรมเรียนรู๎วิถีชีวิต แลกเปลี่ยนประสบการณ์ 
กับชาวปกาเกอญอ กิจกรรมท านาโยน กิจกรรมเกี่ยวข๎าว เป็นต๎น หรือผู๎บริโภคก็สามารถติดตํอและ
ไปเยี่ยมเยือนเกษตรกรที่ตนเองจองสินค๎าได๎โดยตรง  

 

ตารางที่ 11 สินค๎าและผลผลิตของเกษตรกรบนฟาร์มโตะ 

กลุ่มสินค้า ตัวอย่าง 

ข๎าว ข๎าวหอมนิลอินทรีย์ ข๎าวหอมมะลิแดงอินทรีย์ ข๎าวหอมนิลปลอดภัย ฯลฯ  

ผลไม๎ อโวกาโดออร์แกนิค ลูกพลับออร์แกนิค แตงโมอินทรีย์ มังคุดอินทรีย์ ข๎าวโพดอินทรีย์ สตรอ
เบอรี่อินทรีย์ ทุเรียนปลอดภัย ฯลฯ 

ผัก ต๎นหอมญี่ปุุนอินทรีย์ ชุดผักออร์แกนิค  

สินค๎าแปรรูป น้ าผึ้งโพรงปุา ชากล๎วยหอมทองออร์แกนิค กาแฟออร์แกนิค เห็ดสวรรค์ปลอดภัย 
ฯลฯ 

 

ช่องทางการตลาดของฟาร์มโตะ 

 นอกจากชํองทางการท าตลาดสื่อกลางผํานเว็ปไซด์และแอพพลิเคชั่นให๎กับผู๎บริโภครายยํอย
โดยตรงแล๎ว ฟาร์มโตะได๎ขยายการตลาดเข๎าสูํผู๎ประกอบการซึ่งมีความต๎องการซื้อผลผลิตในปริมาณ
ที ่ม ากกว ํา  ตลาดผู ๎ป ร ะกอบกา รนี ้ เ ช ํน  ร ๎านอ าหาร  ร ๎านอาหาร  โ ร งแรม  ภ ัตตาคาร  ฯลฯ 
ผู๎ประกอบการเหลํานี้สํวนใหญํต๎องการผลผลิตระดับปลอดภัยในราคาที่ไมํสูงกวําราคาตลาดทั่วไป 
ปัจจุบันผู๎ประกอบการที่ซื้อสินค๎าของฟาร์มโตะ ได๎แกํ ร๎านอาหารปิ้งยําง ร๎านอาหารญี่ปุุน ซึ่งตลาด
ผู๎ประกอบการนี้เป็นเปูาหมายส าคัญของฟาร์มโตะ เพราะจะท าให๎เกิด การหมุนเวียนของเงินและ
รายได๎มากขึ้น 

ถึงแม๎วําฟาร์มโตะจะท าหน๎าที ่เป็นคนกลางในการจับคู ํซื ้อขายผลผลิตระหวํางผู ๎ผลิตกับ
ผู๎บริโภค แตํก็ต๎องเข๎าไปวางแผนการผลิตรํวมกับเกษตรกร เมื่อเกษตรกรติดตํอเข๎ารํวมโครงการ ก็ต๎องมี
การลงพ้ืนที่เพ่ือตรวจสอบแปลงและประมาณการณ์ผลผลิตเพ่ือวางแผนยอดขาย โดยประเมินจากข๎อมูล
ผลผลิตย๎อนหลัง 3 ปี รวมถึงรํวมกันประเมินความเสี่ยงในกรณีที่เกษตรกรขายผลผลิตผํานฟาร์มโตะได๎น๎อย
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กวํา 30% ส าหรับตลาดผู๎ประกอบการก็ต๎องมีการจับคูํรํวมกับเกษตรกรเพ่ือการวางแผนการผลิตและจัดการ
รอบปลูกให๎ได๎ปริมาณตามความต๎องการ ร๎านค๎า 1 ร๎าน อาจต๎องจับคูํกับเกษตรกร 5 ราย สํวนตลาดสํงออกมี
ความต๎องการผลผลิตผลไม๎ เชํน ทุเรียน ส๎ม แตํยังมีข๎อจ ากัดเพราะปริมาณผลผลิตยังไมํเพียงพอ 

กลยุทธ์ทางการตลาด 

กลยุทธ์ที่ส าคัญทางการตลาดของฟาร์มโตะ ก็คือ การใช๎เทคโนโลยีสมัยใหมํสื่อสารบนชํองทาง
แอพพลิเคชั่น ท าให๎เกษตรกรและผู๎บริโภค สามารถติดตํอกันได๎โดยตรง ในรูปแบบของการรํวมเป็นเจ๎าของ
ผลผลิต ท าให๎ผู๎บริโภคสามารถรู๎ถึงที่มาของผลผลิต ทั้งเกษตรกรผู๎ปลูก ฟาร์มที่ท าการผลิต ขั้นตอนและการ
เติบโตของผลผลิต รวมถึงการรํวมท างานหรือเยี่ยมเยือนฟาร์ม กํอให๎เกิดความเชื่อมั่นในคุณภาพของผลผลิต  

นอกจากนี้ยังใช๎กลยุทธ์สร๎างความเชื่อมั่นในคุณภาพสินค๎า ผํานสัมพันธภาพระหวํางเกษตรกรกับ
ผู๎บริโภคผํานการเป็นเจ๎าของผลผลิตรํวมกัน การซื้อขายในลักษณะนี้ไมํได๎ขายแคํผลผลิตทางการเกษตร หรือ
การขายประสบการณ์รํวมปลูกหรือการทํองเที่ยวเชิงเกษตรอยํางเดียว แตํเป็นสร๎างความสัมพันธ์และพัฒนา
ความเชื่อใจระหวํางผู๎บริโภคกับเกษตรกรผํานการซื้อขายสินค๎าลํวงหน๎า ซึ่งแตกตํางกับการเลือกซื้อสินค๎าใน
ร๎านกรีน ธุรกิจค๎าปลีก ฯลฯ ที่ผู๎บริโภคมักจะพิจารณาเลือกซ้ือจากตรารับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 

ความส าเร็จและการพัฒนา 

ฟาร์มโตะมีเจตนารมณ์ที่ชัดเจนในการสร๎างชุมชนตลาดเกษตรอินทรีย์ สร๎างเครือขําย สร๎างการ
เชื่อมโยงเพ่ือเพ่ิมมูลคําสินค๎าเกษตร ท าให๎เกิดการซื้อขายที่เป็นธรรม มากกวําสร๎างตลาดออนไลน์ให๎ผู๎บริโภค
เข๎ามาซื้อเยอะๆ ฟาร์มโตะจึงใช๎เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน์ในการสํงตํอมิตรภาพ สร๎างสายสัมพันธ์ ที่กํอให๎เกิด
สังคมแบํงปันระหวํางเกษตรกรและผู๎บริโภค 

นอกจากนี้ยังให๎โอกาสส าหรับเกษตรกรรายยํอยซึ่งท าการเพาะปลูกอินทรีย์แบบวิถีพ้ืนบ๎านและไมํได๎
รับรองตรามาตรฐานเกษตรอินทรีย์ก็สามารถน าเสนอสินค๎าผํานตลาดแบบนี้สูํผู๎บริโภคได๎กว๎างขวางขึ้น  
นอกจากการขายในตลาดท๎องถิ่นของตนเอง รวมถึงให๎โอกาสเกษตรกรที่ก าลังคิดริเริ่มที่จะท าเกษตรอินทรีย์
หรือเกษตรกรที่อยูํในชํวงระยะเวลาปรับเปลี่ยนสูํเกษตรอินทรีย์ ก็เข๎ามารํวมขายสินค๎าในระดับปลอดภัยได๎ แตํ
การประชาสัมพันธ์จะจัดล าดับความส าคัญให๎สินค๎าจากเกษตรอินทรีย์เป็นอันดับแรก โดยเฉพาะผลผลิตเกษตร
อินทรีย์ที่ได๎รับตรารับรองมาตรฐาน  

ฟาร์มโตะไมํได๎เป็นเพียงแคํตลาดหรือพ้ืนที่ในการค๎าขายสินค๎า แตํเป็นเครื่องมือหนึ่งที่จะให๎เกษตรกร
สามารถเข๎ามาใช๎ เพ่ือให๎สามารถขายผลผลิตได๎อยํางยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเป็นการสร๎างแบรนดดิ้งให๎แกํ
เกษตรกรแตํละคนด๎วย เครื่องมือแบบออนไลน์นี้จะท าให๎มีคนรู๎จักเกษตรกรที่เข๎ามารํวมขายผลผลิตขยายวง
กว๎างขวางมากขึ้น เมื่อแบรนด์ติดตลาดแล๎ว เวลาเกษตรกรไปออกงานแสดงสินค๎าตํางๆ ก็จะมีแฟนคลับมาตาม
ซื้อสินค๎า กระบวนการเหลํานี้แหละที่จะท าให๎เกษตรกรอยูํได๎อยํางความยั่งยืน” 
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บทที่ 7 

7. บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

7.1 บทสรุป 

 โอกาสทางตลาดของสินค๎าเกษตรอินทรีย์ยังมีอยูํมาก เนื่องจากยังมีการขยายตัวเพิ่มขึ้นของ

พื้นที่และผู๎ปลูก ตลอดจนความตื่นตัวของผู๎บริโภคที่ยังเพิ่มสูงขึ้น โดยการรับรองมาตรฐานเกษตร

อินทรีย์จะมีผลตํอการท าตลาดที่หลากหลายทั้ง ในระดับประเทศและตํางประเทศ ส าหรับตลาด

อินทรีย์ท๎องถิ่นนั้นสามารถใช๎มาตรฐานด๎วยระบบชุมชนรับรอง (PGS) ได๎ 

นโยบายและการสํงเสริมตลาดอินทรีย์ที่ผํานมาของรัฐ เป็นเพียงสํวนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
สํงเสริมเกษตรอินทรีย์ระดับชาติ โดยมีกระทรวงพาณิชย์เป็นกลไกแล ะหนํวยงานหลักที่รับผิดชอบ
ด๎านการตลาด ซึ่งที่ผํานมาการสํงเสริมและสนับสนุนตลาดอินทรีย์ของรัฐ เน๎นตลาดสํงออกเป็นหลัก 
การสนับสนุนจึง ไปสู ํผู ๎ประกอบการที ่มีขนาดใหญํมากกวําชาวนาหรือเกษตรกรรายยํอย  จาก
การศึกษาของ เนตรดาว (2554)151 โดยศึกษาการรวมกลุํมของชาวนาในพ้ืนที่ต าบลนาสวรรค์ อ าเภอ
เขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี ระหวํางปี 2550 -2552 เพ่ือปลูกข๎าวอินทรีย์สํงออกภายใต๎โครงการของ
รัฐ พบวํา ชาวนารายยํอย (ที่ดินน๎อยกวํา 15 ไรํ) ชาวนาขนาดกลาง (ที่ดิน 16 -30 ไรํ) ชาวนาขนาด
ใหญํ (ที่ดินมากกวํา 30 ไรํ ขึ้นไป) พบวํา ชาวนาขนาดใหญํและขนาดกลางจัดเป็นกลุํมคนที่ได๎เปรียบ
ในการท านาอินทรีย์มากกวําชาวนารายยํอย เพราะมีศักยภาพในการเข๎าถึงที่ดิน ทุน และแรงงาน
มากกวํา และยังมีความยืดหยุํนในการสร๎างกลยุทธ์ในการด ารงชีวิตอยํางหลากหลายมากกวําด๎วย 
โดยที่ชาวนารายยํอยมีความเสี่ยงสูงที่จะขาดทุนในการท านาอินทรี ย์และถูกเบียดขับออกจากระบบ
เกษตรอินทรีย์ เพราะต๎องไปเชํานาเพื่อท านาปุากึ่งเคมี ส าหรับเงื่อนไขในการเข๎ารํวมโครงการข๎าว
อินทรีย์ที่รัฐสนับสนุนในระยะปัจจุบัน (พ.ศ. 2560 -2564) เกษตรกรต๎องรวมตัวกัน 5 ราย ให๎มีพื้นที่
การผลิตไมํน๎อยกวํา 100 ไรํ จึงจะสามารถได๎รับการอุดหนุนจากรัฐได๎ เงื่อนไขดังกลําวนี้ยากที่จะให๎
ชาวนารายยํอยที่มีที่ดินน๎อยกวํา 15 ไรํ สามารถรวมกลุํมเข๎ารํวมได๎  

จากกรณีศึกษาตลาดอินทรีย์ทั้ง 3 กรณี สรุปผลดังตารางที่ 12 ทั้งนี้ผู๎ประสานงานตลาด และ 

ระยะเวลาที่เริ่มท าตลาด จะสํงผลตํอพัฒนาการชํองทางการตลาด การวางแผนการผลิต การวางแผนการตลาด 

ตลอดจนชํองทางและกลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงระดับการรับรองของตรามาตรฐานสินค๎าอินทรีย์ก็จะมีผล

ตํอตลาด หากวําได๎รับตรามาตรฐานสากล ก็จะสามารถขายสินค๎าสํงออกสูํตลาดได๎กว๎างขวางและหลากหลาย

กวํา นอกจากนี้การศึกษาพบวําการพัฒนาตลาดอินทรีย์จากทั้ง 3 กรณีศึกษา ที่เป็นเกษตรกรรายยํอยแทบจะ

ไมํได๎รับการสนับสนุนจากนโยบายของรัฐ แตํเป็นการพยายามที่จะพัฒนากันเองด๎วยเปูาหมายที่จะสังคม
                                                           
151

 เนตรดาว เถาถวิล (2554) เฮ็ดอยู่ แต ่บพ่อกิน ค าถามวา่ด้วยการพึง่ตนเองของชาวนาเกษตรอินทรีย์ในยคุโลกาภิวฒัน์และการพฒันา 
วารสารสงัคมวิทยามานษุยวิทยา 30(2) กรกฎาคม-ธนัวาคม 
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อาหารที่ปลอดภัยและโลกที่ปลอดภัย ในขณะที่นโยบายการสนับสนุนตลาดอินทรีย์ของรัฐยังพํุงเปูาไปที่

เกษตรกรอินทรีย์รายใหญํเพื่อสํงออก 

 

7.2 ข้อเสนอแนะ 

 1) นโยบายของรัฐเรื่องการสํงเสริมและสนับสนุนเกษตรอินทรีย์และตลาดอินทรีย์ ควรมี

ความชัดเจนมากกวําเป็นเพียงแคํติ่งของระบบเกษตรแบบเคมี และรัฐควรในโยบายที่เข๎มงวดกับการ

ใช๎สารเคมีทางการเกษตร โดยเฉพาะการเก็บภาษีสารเคมี การขึ้นทะเบียน และการ จัดการสารเคมี

แบบครบวงจร 

 2) รัฐต๎องมีนโยบายและกฎหมายที่ชัดเจนในการคุ๎มครองพื้นที ่ผลิตอาหารของประเทศ 

โดยเฉพาะพื้นที่เกษตรอินทรีย์ที่เป็นแหลํงผลิตอาหารปลอดภัยให๎กับสังคมโลก และหยุดทบทวน

นโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมที่จะท าลายพ้ืนที่เหลํานี้  

 3) รัฐควรให๎ความส าคัญกับการอุดหนุนและสนับสนุนเกษตรกรและชาวนารายยํอยที่ท า

เกษตรอินทรีย์แบบครบวงจรตั้งแตํการผลิตจนไปถึงการตลาด โดยให๎กลุํมเกษตรกรรายยํอยหรือ

วิสาหกิจชุมชนที่ท าการตลาดสามารถเข๎าถึงแหลํงสินเชื่อดอกเบี้ยต่ าโดยรัฐชดเชยอัตราดอกเบี ้ย 

มากกวําการสนับสนุนและอุดหนุนบริษัทเอกชน โรงสีและผู๎สํงออกรายใหญํ 
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ตารางที่ 12 เปรียบเทียบกรณีศึกษาตลาดอินทรีย์ 

ตลาดอินทรีย์ ผู้ประสาน 
งานตลาด 

ปี พ.ศ. 
เริ่มตลาด 

การจัดการ 
ผลผลิต 

การวางแผน 
การตลาด 

มาตรฐาน
สินค้า 

ช่องทาง 
ตลาด 

กลยุทธ์ 
การตลาด 

วิสาหกิจชุมชน 
กลุํมเกษตร 
อินทรีย์อูํทอง 
จังหวัด
สุพรรณบุ รี 

เกษตรกร 
รายยํอย 

2553 รับซ้ือ 
ผลผลิต 

จากเกษตรกร 

เติบโตตาม
ธรรมชาติ 

ชุมชน 
รับรอง (PGS) 

ตลาดเขียว 
ตลาดผู๎ประกอบการ 

ตลาดท๎องถิ่น 
ตลาดขายตรง 

พันธุ์ ข๎าวพื้นบ๎านที่
หลากหลาย 

เกษตรอินทรีย์ 
สนามไชยเขต 
จังหวัด
ฉะเชิงเทรา 

นักพัฒนา
เอกชน 

2544 ระบบกลุํม 
สมาชิกต๎องมีพืช
ปลูกไมํน๎อยกวํา 
15 ชนิด แล๎ว
น ามารวมกัน

ขาย 

ระบบกลุํม 
วางแผนการผลิต

รํวมกับการวางแผน
การตลาด 

สากล เชํน 
IFOAM 

สหภาพยุโรป 
ญี่ปุุน แคนาดา 

ฯ 

ตลาดสํงออก  
ตลาดผู๎ประกอบการ 
ร๎านกรีน ตลาดเขียว  

ตลาดท๎องถิ่น ตลาดหน๎า
ฟาร์ม ตลาดระบบสมาชิก  

การผลิตพืชพันธุ์ที่
หลากหลายครบรอบตลอด

ปี การรับรองมาตรฐาน
อินทรีย์ระดับสากล 

ฟาร์มโตะ 
(ตลาด
อิเล็คทรอนิคส์) 

คนรุํนใหมํ 
Young 
smart 
farmer 

2560 ประเมิน
คาดการณ์

ผลผลิตรํวมกับ
เกษตรกร 

เร่ิมวางแผนการ
ผลิตรํวมกับตลาด
ผู๎ประกอบการ 

อินทรีย์ 

ปลอดภัย 

ตลาดขายตรง  
ตลาดระบบสมาชิก 
ตลาดผู๎ประกอบการ 

เทคโนโลยีสื่อสารออนไลน ์

การรํวมเป็นเจ๎าของผลผลิต 

 

 

 

 


