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แตเดมิเราปลกูขาวไวกนิและนาํสวน
ที่เหลือไปแลกกับสิ่งของที่ผลิตเองไมได 
ตอมาเหตกุารณเปลีย่นไป คนไทยทีเ่ปน
ชาวนามีนอยลง หนัไปยดึอาชีพอืน่เพือ่นาํ
รายไดมาซือ้ขาวกนิ ไมเวนแมแตชาวนา
ในปจจุบันที่ขายขาวเปลือก แตตองไป
ซื้อขาวสารมากินเชนเดียวกัน

หากสงัเกตใหดจีะเหน็ไดวาทกุฝาย
ทีอ่อกมาใหขอคดิเหน็ในเรือ่งโครงการรับ
จํานําขาวนั้น ลวนแตเปนหวงวาชาวนา
ไทยจะไมไดรับประโยชนตามเจตนารมณ
ของโครงการฯ อีกท้ังมีขอกงัวลเกีย่วกบั
ผลกระทบตอระบบคาขาวไทยท้ังตลาด
ในประเทศและตางประเทศ และทีส่าํคญั

การสรางแรงจงูใจดวยการแทรกแซงราคา
ดังกลาวจะทําใหชาวนาหันมาเนนการ
ผลิตขาวในเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ 
ซ่ึงจะสงผลกระทบตอภาพลกัษณขาวไทย
ในอนาคตอยางหลีกเลี่ยงไมได 

เรื่องเกาสูยางกาวใหม : 
การสรางสมดลุในอาชีพและชีวิตของชาวนาไทย

ทามกลางขอโตแยงเกี่ยวกับโครงการรับจํานําขาวซึ่งกําลังเปนที่สนใจของคนในสังคม ซึ่งทุกคนตาง
ไดรับผลกระทบกันถวนหนา ทั้งนี้เพราะขาวเปนอาหารหลักของคนไทย การทํานาปลูกขาวของชาวนานั้น
ไมเพียงแตเปนอาชีพ แตเปนวิถีชีวิตซึ่งเกี่ยวของกันอยางแยกไมออก มีคนกลาววา ขาวเปนจิตวิญญาณ
ของคนไทย ดังจะเห็นไดจากวัฒนธรรม ประเพณี ตลอดจนคติความเชื่อตางๆ ของคนไทยลวนเกี่ยวของ
กับขาวและชาวนา

จุฑาทิพย  ภัทราวาท
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ภาพสะทอนวิถีอาชีพ
และวิถีชีวิตชาวนาไทย

หากใครมโีอกาสไดคลกุคลกีบัชาวนา 
กค็งเห็นภาพสะทอนในวถีิอาชีพและวถิี
ชีวิตที่เร่ิมตนดวยการเตรียมดิน เตรียม
กลา การปลูก ใสปุย ดูแลรักษาวัชพืช 
กําจัดศัตรูพืช เก็บเกี่ยว และขายขาว
เปลอืก สาํหรบัชาวนาในภาคอสีานหรอื
ชาวนาที่ทํานาน้ําฝนก็คงทําไดปละครั้ง 
และสวนใหญจะมีฉางขาวไวเก็บรักษา
หลังการเก็บเกี่ยวเพื่อรอราคา และเอา
ไวกินในครัวเรือน แตสําหรับชาวนาใน
ภาคกลางแลว ดูเหมือนวาวิถีอาชีพจะ
เปนไปอยางเรงรีบเพราะมีโอกาสทํานา
ไดมากกวาปละ 2 ครั้ง บางแหงไดมาก
ถึง 5 ครัง้ในเวลา 2 ป ชาวนาเหลานี้เมื่อ
เกบ็เกีย่วแลวจาํเปนตองขายทนัท ีทัง้ๆ ที่
ขาวยงัมคีวามช้ืนสงู จงึทาํใหการกาํหนด
ราคาตกเปนของพอคาโรงสไีปโดยปริยาย

ตอขอซกัถามชาวนาวา มคีวามคาด
หวงัอะไร กม็กัจะไดรบัคาํตอบคลายๆ กนั
วา อยากมรีายไดมากจงึตองเรงปลกูขาว
ปละหลายหน แมวาคาเชาท่ีดินจะมรีาคา
สูงถึงฤดูกาลละ 2,000 บาทตอไร และ
ตองใสปุยใหมากเพือ่จะไดผลผลติมากๆ 
ใสสารเคมีเพื่อจัดการความเสี่ยงเรื่อง
โรค แมลง และศัตรูพืช ซึ่งสวนใหญจะ
ใสตามสูตรของพอคาหรือตามอยางกัน 

จึงทําใหตนทุนการปลูกขาวของชาวนา
สูงกวา 8,000 บาทตอไร สําหรับชาวนา
รายใดทีม่ผีลผลติมากกวา 800 กโิลกรมั
ตอไร ก็จะไมขาดทุน ทั้งนี้เพราะชาวนา
ที่เขาโครงการรับจํานํา มักจะขายได
ในราคาไมเกินหนึ่งหมื่นบาทตอเกวียน 
หรือกิโลกรัมละ 10 บาท เนื่องจากถูก
หักคาความชื้น

คาํถาม คือ แลวชาวนาอยูไดอยางไร ? 
คาํตอบ คอื ชาวนาทีอ่ยูไดสวนใหญ

จะเปนชาวนาทีม่ท่ีีดนิเปนของตนเอง บาง
คนมทีนุของตนเอง และสามารถเชาทีด่นิ
มาทํานามากขึ้น ก็มีโอกาสไดประโยชน
ตามเจตนารมณของรัฐบาลมากหนอย แต
สาํหรบัชาวนารายยอย ซึง่ไมมทีางเลอืก
ในการเขาถึงแหลงทุนและแหลงปจจัย
การผลิตในราคาปกติ ทีต่องหันไปพึง่พา
นายทุนนอกระบบดวยความจํายอม จึง
เปนเหตุปจจยัสาํคญัของภาระหนีส้นิของ

ชาวนาในทุกวันนี้
จากท่ีกลาวมาขางตน จะเห็นได

วาการชวยเหลือชาวนาดวยมาตรการ
แทรกแซงราคาขาวเปลอืก อาจไมสามารถ
แกปญหาใหชาวนามีชีวิตความเปนอยู
ที่ดีขึ้น เพราะเปนกิจกรรมในชวงการ
จําหนายขาวใหแกโรงส ีแตไมไดแกปญหา
ทีช่าวนาตองเผชิญหนาดานอืน่ๆ เชน การ
เขาไมถึงแหลงทนุ คาเชาทีด่นิสงู ปุยแพง 
โรคแมลงระบาด ซ่ึงจาํเปนตองมีการแก
ปญหาอยางเปนระบบ ทัง้นีช้าวนาอาจมี
ทางเลอืกอ่ืนทีน่าสนใจ ตวัอยางเชน หาก
ชาวนารายใดมนีสิยัการออม กจ็ะสามารถ
สะสมทุนไวใชในการประกอบอาชพีและ
พึง่พาแหลงเงนิกูนอยลง หรอืหากไดเขา
เปนสมาชิกของสถาบันเกษตรกร ก็จะ
พึง่พาและรวมมอืกนัในการสรางอาํนาจ
การตอรองราคาดวยวธิกีารรวมซือ้ปจจยั
การผลติและการขายผลผลติรวมกนั อกี
ทัง้มโีอกาสไดรบัขอมลูขาวสารและรูเร่ือง
เทคโนโลยทีีท่นัสมยัในการลดตนทนุและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยปจจุบัน
มีสถาบันเกษตรกรหลายแหงไดจัดตั้ง
กองทุนเกื้อกูลระหวางกัน โดยมุงไปท่ี
การสงเสริมการออมและสรางวินัยการ
เงินแกสมาชิก ซ่ึงนอกจากจะชวยลด
ตนทุนคาใชจายในการผลิตแลว ยังชวย
ใหชาวนามีอิสระในการเลือกใชปจจัย
การผลิตและขายผลผลิตดวย

รายไดจากการขายขาวไมเพียงพอตอคาใชจายในการทํานา

ปญหาที่ชาวนาเผชิญกับโครงการรับจํานําของรัฐ
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ชวนดู Dialogue 
เชื่อมโยงวิ ถีอาชีพและวิถีชีวิต

แนวคดิสาํคญัประการหนึง่ทีจ่ะนาํ
ไปสู กาวยางใหมของชาวนาไทย คือ 
การสรางความสมดลุระหวางวถิอีาชพี
และวิถีชีวิต ซึ่งตางก็มีความสัมพันธซึ่ง
กันและกันอยางแยกไมออก ดังรูป

ผลิต การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การ
เก็บรักษาไวรอราคา การแปรรูป และ
การจําหนายผลผลิต

 ในสวนของกจิกรรมการดําเนนิ
ชีวิตของชาวนา เริ่มตนจากแบบแผน
การดําเนินชีวิตซึ่งจะเปนเข็มมุงของ
ครอบครวั ซ่ึงจะนําไปสู “ชีวติความเปน
อยูของชาวนา” ซ่ึงประกอบไปดวย การ
อุปโภค-บริโภค การสืบทอดวัฒนธรรม
ประเพณี และการมีสันทนาการ (พัก
ผอนหยอนใจ) การทํากิจกรรมและการ
เขาไปมีสวนรวมในสังคม การเขาถึง
ขอมูลขาวสาร การดูแลความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน การดูแลสุขภาพ
และโภชนาการ การเรยีนรูและการศกึษา 

ภาพสะทอนจากแปลงนา : 
กรณี นายนิต
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นายนิต เปนชาวนา อายุ 45 ป 
เดมิเคยรบัจางอยูในโรงงานอุตสาหกรรม
ยานนวนคร ในแผนกชางซอมเคร่ืองยนต 
ภายหลังเผชิญชะตากรรมรวมกบัเจาของ

จากรปู สะทอนใหเหน็ถงึความเชือ่ม
โยงสัมพันธกันระหวางกิจกรรมในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวิตของ
ชาวนา ซึ่งหากมีกิจกรรมบางอยางใน
การดําเนนิชวีติยอมสงผลดตีอกจิกรรมใน
การประกอบอาชพี ในทางกลบักนั หาก
ชาวนามกีจิกรรมในการอาชพีกจ็ะสงผล
ตอการดําเนินชีวิตเชนเดียวกัน

 สําหรับกิจกรรมการประกอบ
อาชีพของชาวนานั้น ถาเริ่มตนจากการ
วางแผนการผลิต ซึ่งบางคนใชวิธีการ
วางแผนการผลิตจากประสบการณเดิม
ทีไ่ดรบัการถายทอดจากปูยาตายาย แต
บางคนประยุกตจากการศึกษาหาความ
รูทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการ 
และพบวาชาวนาบางคนมีนายทุนและ
พอคามาชวยวางแผนการผลิตให โดย
ในลกัษณะดงักลาวอาจเรียกชาวนากลุม
นี้วาเปน “ลูกนา” ของนายทุน ซึ่งมีทั้ง

ขอดีและขอเสียแตกตางกันไป ท้ังนี้ขึ้น
อยูกับ “เปาหมาย” ของชาวนาวาเขา
อยากเปนอะไร

 จุดเริ่มตนของการวางแผนการ
ผลติจะนาํไปสูกจิกรรมอืน่ๆ ทีแ่ตกตางกนั
ไป ไมวาจะเปนการเขาถึงแหลงทุนและ
ปจจยัการผลติ การเลอืกใชเทคโนโลยกีาร

โรงงาน ในวกิฤตเิศรษฐกจิป 2550 กเ็ขา
สูอาชพีชาวนา โดยการทํานาเชา ในราคา
ฤดูกาลละ 2,000 บาท 

 นายนติ เลาใหฟงวา ในฐานะที่
ตนไดเรยีนรูการทาํงานเชงิระบบมากอน 
ดังนั้นการทํานาของเขาจึงเปนไปในรูป
แบบท่ีมกีารวางแผน ในการใชปจจยัการ
ผลติ และมกีารกาํหนดเปาหมายผลผลิต 
ตลอดระยะเวลาของการทาํนามากวา 5 
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ปนั้น เขายอมรับวาไดทดลองใชปุยและ
สารเคม ีทัง้จากทีท่ดลองใชเองและเรยีน
รูจากเพือ่นๆ จนไดรบัการยอมรบัวาเปน
ชาวนาชั้น “เซียน” ก็วาได กลาวคือ ใน
บรรดาปุยและสารเคมทีีว่างขายอยูในราน
คาหมูบาน เขารูวาตัวใดตองใชอยางไร
จึงจะไดผล และตัวใดที่ใชแลวไมคุมทุน 
นายนิตจึงเปนชาวนาในระดับแนวหนา
คนหนึ่ง

 ในปทีผ่านมาทีร่ฐับาลประกาศ
ราคาจํานําขาว สูงถึงเกวียนละ 15,000 
บาท นายนติ เลาใหฟงวา เขาเปนคนหนึง่
ซึ่งขยายที่นาเชาเพิ่มขึ้น เพราะมี “แรง
จูงใจ” เขาบอกวา “อยากเปลี่ยนรถป
คอัพ ซึ่งคอนขางทรุดโทรมเพราะใชมา
หลายปแลว อีกทั้งไอแดงก็กําลังจะจบ
มัธยมหก ตองเรียนสูงขึ้น คาใชจายก็
ตองเพิ่มขึ้นกวาแตกอน”

 นายนิต เลาใหฟงวา “เวลาเขา
ไปประชมุรวมกบัเพือ่นๆ ทีก่ลุมเกษตรกร
ซึง่มกัจะมตีวัแทนบริษัทขายยา มาเสนอ
ขายอยูบอยๆ โดยเขามกัจะเตอืนเพือ่นๆ 
อยูเสมอๆ วาปุยตัวนั้นไมไดผล ยาตัวนี้
เสียเงินเปลา เพราะเขาไดทดลองใชมา
แลว” อยางไรก็ตาม นายนิต สารภาพ
วา เมื่อฤดูกาลที่ผานมา ตัวแทนขาย
ปุย-ยา ก็แวะเวียนเขามามาก เสนอขาย
ยอยกวาเดมิ ซึง่เปนตวักระตุนใหเขาเกดิ
ความรูสกึ “อยากฟลุค” เพราะราคาขาว
เปลือกเกวียนละ 15,000 บาท มันชาง
จงูใจเสยีเหลอืเกนิ  ผลทีเ่กดิขึน้ในฤดกูาล
ผลิตที่ผานมา นายนิต ทํานาไดผลผลิต
ไมดไีปกวาเดมิและขายขาวไดเกวยีนละ 
13,000 บาท (หลงัหกัเปอรเซน็ตความชืน้
แลว) แตหลงัจากไปจายคาปุย คายา กบั
รานคาหมูบานที่ขายเปนเงินเชื่อใหเขา 
ปรากฏวา ขาดทุนกวา 3 หมื่นบาท

 บทเรียนของนายนิต ชาวนา
จังหวัดอยุธยา ยอมสะทอนใหเห็นวา 
ชาวนาที่มีประสบการณ มีการวางแผน
การผลิตที่ดี แตหากไปเชื่อบริษัทขาย
ปุย-ขายยา โดยไมไตรตรองและปลอย
ใหความอยากเขาครอบงํา ก็ทําใหตอง
สูญเสียโอกาสแกตนเองและครอบครัว 
ดังเรื่องราวที่กลาวถึง

ภาพสะทอนจากแปลงนา : 
กรณี พอทองอินทร  
จังหวัดยโสธร

พอทองอินทร เปนชาวนา อายุ 76 
ป อยูจังหวัดยโสธร แกทํานามาตลอด
ชีวตินบัตัง้แตจาํความได ปจจบัุนมทีีน่าก
วา 30 ไร และลูกชายมาสืบทอดทายาท
การเปนชาวนา ทาํใหแกมกีาํลงัใจและมี
สขุภาพแขง็แรงพอทีจ่ะไปชวยลกูชายทาํ
นาในชวงที่ลกูชายตองไปทาํหนาที ่ฝาย
สงเสรมิการตลาดของกลุมชาวนาทีม่ารวม
ตวักนัสรางแบรนดขาว ทีค่นไทยรูจกักัน
อยางกวางขวางในปจจุบัน

ตลอดระยะเวลาหลายปท่ีผานมา 
พอทองอินทร มีความสุขที่จะไดเขารวม
ประชมุกับกลุมชาวนาทกุครัง้ ความสขุที่
แกไดรบัมากย่ิงกวาขายขาวไดราคาสงูถึง
เกวียนละสองหมื่นหาพันบาท ก็คือการ
ที่ลูกชายคนโตของแก “นายอดุลย” ได
เปนหัวหนาฝายการตลาดของกลุมและ

มีพัฒนาการจนเปนที่ยอมรับถึง “ความ
ฉลาด” ทีอ่ดลุย มสีมรรถนะของการเปน 
“ชาวนามอือาชพี” ความฉลาดของอดลุย 
มท้ัีงความฉลาดในการวางแผนการผลติ 
ความฉลาดในการวางแผนการตลาดรวม
กบัหุนสวน ความฉลาดในการตอรองเพ่ือ
นําประโยชนคืนกลับสูกลุมชาวนา

เมือ่ปลายปทีผ่านมา พอทองอนิทร 
ไดขายที่ดินท่ีเปนมรดกของปูยาตายาย 
ในสวนที่เหลือหลังจากแบงใหลูกๆ ไป
แลว หลายคนเลาใหฟงวา พอทองอนิทร
เปนคนเสียสละ แทนที่แกจะขายที่ดิน
ใหนายทุนซ่ึงกําลังมากวานซื้อเอาไปใน
ราคาสงู แตแกกลบัขายใหกลุมชาวนาใน
ราคาท่ีถูกมากเพือ่นาํไปสรางโรงสขีนาด
กลาง ทีม่เีทคโนโลยกีารสีขาวท่ีสามารถ
คัดแยกสิ่งปลอมปนได ซึ่งแกคิดวาดวย
วิธีนี้ จะชวยใหกลุมชาวนา รวมทั้งพอ
ทองอินทร เพื่อนๆ ชาวนา และลูกชาย 
จะไดไมตองอดหลับอดนอนในบางชวง
เวลาที่มี “ออเดอรขาวถุง” จํานวนมาก

อยางไรก็ตาม พอทองอินทร ก็
ยอมรับวา ส่ิงท่ีคางคาใจพอทองอินทร
และตองการคําตอบที่จะชวยใหแกหาย
สงสยัวา “ทาํไม กลุมชาวนาทีเ่ปนผูผลติ
ขาวทีม่ีชื่อเสียงเปนที่ยอมรบัอยางกวาง
ขวาง จงึตองใหตวัแก ลกูชาย และเพือ่นๆ 
กูหนี้ยืมสิน และตองตกอยูในสภาพลูก
หนี้อีกเลา”

คําตอบที่จะชวยใหพอทองอินทร
มีความเขาใจนั้น จะอยูในเนื้อหาสาระ
การเรียนรูวาดวยการจัดการทรัพยสิน
และหนี้สินของชาวนา ซึ่งจะทําใหพอ
ทองอินทรและชาวนามีความรูความ
เขาใจ และพรอมที่จะเดินกาวยางสูมิติ
ใหมของการเปนชาวนามืออาชีพ เพื่อ
จรรโลงศักดิ์ศรีชาวนาไทย ใหอยูในชั้น
แนวหนาตอไปชั่วลูกชั่วหลาน


