จุฑาทิพย ภัทราวาท

มี คํ า กล า วว า “ข า ว คื อ ชี วิ ต และจิ ต วิ ญ ญาณคนไทย” ทั้ ง นี้ เ พราะคนไทยรั บ ประทานข า ว
เปน “อาหารหลัก” คนไทยที่มีอาชีพเปนชาวนามีจํานวน 3.7 ลานครัวเรือนหรือคิดเปนรอยละ 65
ของเกษตรกรไทย ชาวนาไทยผลิตขาวเปลือกไดปละ 30 ลานตันขาวเปลือก หรือ 20 ลานตันขาวสาร
ขาวที่ผลิตไดใชบริโภคในประเทศเพียงครึ่งเดียว สวนที่เหลือสงออกไปจําหนายตางประเทศมานานกวา 30 ป
ในฐานะประเทศผูสงออกขาวอันดับหนึ่งของโลก โดยนํารายไดเขาประเทศ ปละไมนอยกวา 4 แสนลานบาท
อยางไรก็ตามไทยเพิ่งเสียตําแหนงใหกับประเทศเวียดนามและอินเดียไปเมื่อ 2-3 ปที่ผานมา เนื่องจากราคา
จําหนายของไทยสูงกวาประเทศคูแขง !
นโยบายรัฐกับผลที่มีตอขาวและชาวนาไทย
นโยบายรัฐเกีย่ วกับการเกษตรไดดาํ เนินการมาตัง้ แต
ประเทศไทยเริ่มใชแผน พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง
ชาติฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2506) ซึ่งในชวงเวลานั้น ภาค
การเกษตรมีสัดสวนอยูที่รอยละ 30 ของผลิตภัณฑมวล
รวมในประเทศ (GDP) โดยที่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
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ทางรอดของชาวนา
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สังคมแหงชาติฉบับแรกนั้น รัฐไดตั้งเปา
หมายในการเพิม่ ผลผลิตทางการเกษตร
แบบทวีคณ
ู และ “ขาว” ไดถกู กําหนดให
เปนพืชยุทธศาสตรทสี่ าํ คัญของประเทศ
ซึง่ ทําใหทดี่ นิ ปลูกขาวไดเพิม่ ขึน้ อยางกาว
กระโดด จากป พ.ศ. 2493 ซึ่งมีที่ดินทํา
นา 35 ลานไรเปน 59 ลานไรในป พ.ศ.
2523 การเพิ่มขึ้นอยางกาวกระโดดดัง
กลาว ไดกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวิถี
ชีวิตชาวนาจากที่ทํานาแบบดั้งเดิม มา
เปนการใชเทคโนโลยีสมัยใหม หรือทีร่ จู กั
กันในนามของ “การปฏิวตั เิ ขียว” ทีเ่ ปน
แรงผลักดันใหชาวนาไดรบั ประโยชนบน
ความหลากหลายของเทคโนโลยีเมล็ด
พันธุขาวหลากหลายสายพันธุ ปุยและ
สารเคมี ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตที่
ใชเครือ่ งมือเครือ่ งจักรมาแทนแรงงานคน
และสัตว ในขณะเดียวกันเมื่อนโยบาย
รัฐมุง เนนไปทีก่ ารสงออกขาวเปนสําคัญ
กลไกการตลาดจึงทําหนาที่ และในทีส่ ดุ
ก็เปนไปตามหลักเศรษฐศาสตร กลาวคือ
ผูที่มี “ขาว” ในครอบครองมากที่สุดจะ
เปนผูกําหนดราคา

ตนทุนการผลิตขาวนาปรังเฉลี่ยทั้งประเทศ ป 2550-2556
ที่มา: ประยุกตขอมูลจากศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ตลอดระยะเวลากว า ครึ่ ง
ศตวรรษ พ อ ค า ส ง ออกจึ ง กลาย
เป น ผู  กํ า หนดราคาข า ว เนื่ อ งจาก
ปริมาณขาวที่ผลิตในประเทศเกือบ
ร อ ยละ 50 ส ง ไปจํ า หน า ยต า ง
ประเทศและเมื่อจํานวนพอคาสงออก
มี น  อ ยรายจึ ง กลายเป น ตั ว ละคร
สําคัญที่มีบทบาทในระบบธุรกิจขาว
ไทย จนมาถึงสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ
ทีใ่ ชนโยบายรับจํานําขาวทุกเมล็ด ดังนัน้
คนไทยจึงไดเห็นระบบตลาดผูกขาดขาว

ตนทุนการผลิตขาวนาปเฉลี่ยทั้งประเทศ ป 2550-2556
ที่มา: ประยุกตขอมูลจากศูนยสารสนเทศ สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ไทยในยุคปจจุบัน และก็เปนที่มาของ
วิกฤตการณทชี่ าวนาออกมาทวงคืนเงินคา
ขาวทีร่ ฐั บาลคางจายมานานกวา 6 เดือน
ตลอดจนภาระขาดทุนทีเ่ กิดขึน้ จากนโยบาย
ดังกลาวสูงกวา 2 แสนลานในรอบ 2 ป
ที่ผานมา ในขณะเดียวกันยอดจําหนาย
ขาวไทยในหวงเวลาดังกลาว ก็ลดลงกวา
รอยละ 35 เมื่อเทียบกับที่ผานมาและ
มีความกังวลกันวา ไทยคงสูญเสียภาพ
ลักษณของการเปนประเทศผูส ง ออกขาว
อันดับแรกไปใหประเทศเวียดนามและ
อินเดีย แตที่สําคัญคือ นโยบายประชา
นิยมที่รัฐดําเนินการนั้น ไดสรางผลกระ
ทบตอคุณภาพขาวและคุณภาพชีวติ ของ
ชาวนาไปพรอม ๆ กัน
เกิดอะไรขึ้นกับชาวนาไทย?
แม โ ครงสร า งเศรษฐกิ จ ของ
ประเทศไทยจะเปลี่ยนไปจากประเทศ
ที่มีภาคการเกษตรมีบทบาทสําคัญไป
เปนภาคอุตสาหกรรมและบริการเขามามี
บทบาทสําคัญแทนที่ เชนเดียวกับประเทศ
ที่พัฒนาทั้งหลาย โดยประชากรในภาค
การเกษตรมีแนวโนมลดลงอยางตอเนือ่ งทุก
ป จนเหลือเพียง 25 ลานคน (รอยละ 36
ของประชากร) และแรงงานในภาค

การเกษตรมีเพียง 17 ลานคน (รอยละ
44 ของแรงงานทั้งหมด) ในสวนของ
เกษตรกรทีเ่ ปนชาวนานัน้ มีอยูป ระมาณ
16 ลานคน สวนใหญมากกวาครึ่งอายุ
มากกวา 60 ป มีที่นาเฉลี่ยคนละ 15 ไร
และรอยละ 75 เปนนานอกเขตชลประทาน
มีหนี้สินเฉลี่ยรายละ 54,409 บาท และ
หัวหนาครัวเรือนมีการศึกษาตํา่ กวาภาค
บังคับคิดเปนรอยละ 67 (กระทรวงเกษตร
และสหกรณ, 2554)
สถานการณดังกลาวชี้ใหเห็นจุด
ออนของชาวนาไทยทีต่ อ งเผชิญกับปญหา
ทัง้ ดานการผลิต การตลาด และวิกฤติภยั
ธรรมชาติ โรคแมลงระบาด ดังทีส่ ถาบันวิจยั
เพื่อการพัฒนา (ทีดีอารไอ, 2555)
ไดชี้ใหเห็นวาชาวนาไทยประสบปญหา
ดานการผลิต คือ ตนทุนการผลิตสูงขึ้น
อันมีสาเหตุสาํ คัญมาจากคาจางแรงงาน
ภาคการเกษตร คาปุย ยาปราบศัตรูพืช

และคาขนสงที่ปรับตัวสูงขึ้น นอกจาก
นั้น นโยบายรัฐที่รับจํานําขาวทุกเมล็ด
ในราคาตันละ 15,000 บาท สงผลให
คาเชานาและปจจัยการผลิตสูงขึ้น ใน
ขณะที่อัตราเพิ่มขึ้นของผลผลิตตอไร
ชะลอตัวลง จึงทําใหเกษตรกรไมไดรับ
ประโยชนจากนโยบายอยางที่ควรจะ
เปน โดยมีขอเสนอสําหรับแนวทางการ
ยกระดับรายไดแกชาวนา 3 แนวทาง
ไดแก (1) การลดตนทุนการผลิตและการ
เพิ่มผลผลิตตอไร (2) การเพิ่มผลผลิต
ตอเกษตรกรดวยการเพิ่มขนาดฟารม
เพื่อใหผลิตภาพของแรงงานสูงขึ้นและ
(3) การผลิตขาวคุณภาพหรือขาวที่
มีราคาสูง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย
ของสถาบั น วิ ช าการด า นสหกรณ
ที่ชี้ใหเห็นปญหาของชาวนาที่มีจุดออน
อยูที่การขาดการสรางสมดุลระหวาง
การประกอบอาชีพและการดําเนิน

บทวิเคราะหปญ
 หาของชาวนาไทย?
“โง จน เจ็บ” เปน บทวิเคราะห
ตนเองของกลุม ชาวนาทีเ่ ขามารวมในงาน
วิจยั เพือ่ หาแนวทางการเพิม่ สมรรถนะ
ไปสูก ารประกอบอาชีพและการดําเนิน
ชีวติ ทีส่ มดุล โดยเมือ่ พิจารณาถึงปจจัย
สภาพแวดลอมที่เปนโอกาสในการเขา
ถึงตลาดปจจัย ตลาดผลผลิตและทุนทีม่ ี
(ประกอบดวย ทุนทรัพยากร เงินทุนและ
ทุนความรู) พวกเขาไดแบงชาวนาไทย
ออกเปน 4 กลุมดวยกัน ประกอบดวย
“โง จน เจ็บ” หมายถึง กลุม ชาวนา
ยากจนทีเ่ ปนผูเ ชาทีด่ นิ และตองพึง่ พาเงินกู
ทําใหพวกเขามีตน ทุนการผลิตสูง และ
ซํ้ารายยังถูกเอาเปรียบจากนายทุน
ผูจําหนายปจจัยการผลิตและรับซื้อ
ขาว จึงตองอยูในสภาวะที่เรียกวา “โง
จน เจ็บ”

อานเพิ่มเติมจาก รายงานฉบับสมบูรณ โครงการวิจัย “โรงเรียนลูกชาวนาเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทําการเกษตรเชิงธุรกิจ: มิติใหมแหง
การเรียนรูจากแปลงนาสูการพัฒนาที่ยั่งยืน”
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“การวิเคราะหสมรรถนะชาวนาไทย 4 กลุม”

ชีวิต ซึ่งตองแกที่การปรับทัศนคติ วิธี
คิด และการเพิ่มพูนความรูและทักษะ
แก ช าวนาให ส อดคล อ งเหมาะสม
กับปจจัยสภาพแวดลอมและสมรรถนะ
ของตน เพือ่ จะยกระดับความสามารถ
ในการทํานาสูก ารมีชวี ติ ความเปนอยูท ี่
ดี ดังที่ตนคาดหวัง โดยมีขอเสนอเชิง
นโยบายที่จะสรางกลไกการสงเสริม
การเรียนรูที่เขาถึงและสามารถสราง
ความรูความเขาใจแกชาวนา เพื่อการ
ยกระดับสูก ารเปน “ชาวนามืออาชีพ”
ที่ “คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต” จึงจะ
ชวยแกปญ
 หาของชาวนาและยกระดับ
มูลคาเพิม่ แกผลผลิตขาวของชาวนาจาก
ที่เปนอยูในปจจุบัน1
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“มีทุนแตหลงทาง” หมายถึงกลุม
ชาวนาทีม่ คี วามรูค วามสามารถ มีทดี่ นิ และ
มีเงินทุนเปนของตนเอง แตไมไดคาํ นึงถึง
ความสมดุลของธรรมชาติและสมรรถนะ
ที่มี ชาวนากลุมนี้จึงมักเรงการผลิต
จนเกิ น กํ า ลั ง ไม คํ า นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ
ขาวและสุขภาวะสิ่งแวดลอมที่เปน
ผลพวงจากการใช ปุ  ย และสารเคมี
ตามกระแส เราจึงมักเห็นเหตุการณที่
ชาวนาบางรายตองเสียชีวิตหรือพิการ
เนือ่ งจากใชสารเคมีเกินขนาดหรือชาวนา
ทีข่ าดทุน เพราะขยายขนาดการผลิตจน
เกินตัวโดยมิไดวางแผน
“มีโอกาสแตขาดความรู” หมายถึง
กลุม ชาวนาทีอ่ ยูใ นสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอ

การปรับเปลี่ยนวิถีการทํานา สูการทํา
นาอินทรียซึ่งสงผลดีตอทั้งสุขภาวะ
การลดตนทุน การเพิ่มผลผลิตและราย
ได นอกจากนั้นยังจะสงผลดีแกสภาพ
แวดลอมในอนาคต
“คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต” หมาย
ถึง กลุม ชาวนาทีม่ กี ารยกระดับสมรรถนะ
ของตนเอง ดวยการรวมกลุมพึ่งพาซึ่ง
กันและกัน เพื่อการสรางสมดุลในการ
ประกอบอาชีพและการดําเนินชีวติ เพือ่
ความสําเร็จตามที่คาดหวัง
จากขอมูลดังกลาวจะเห็นไดวา กลุม
ชาวนา “คิดเกง ทําเปน เห็นอนาคต”
ยอมจะเปน “เมล็ดพันธุแ หงความหวัง”
ทีจ่ ะขยายผลใหชาวนากลุม อืน่ หันมาให

ความสนใจและปรับตัว เพื่อยกระดับ
สมรรถนะของตนเอง เพือ่ นําไปสูก ารยก
ระดับมูลคาเพิ่มผลผลิตขาวของชาวนา
และการยกระดับมูลคาเพิม่ ของขาวไทย
ในอนาคต และนีค่ อื ทางรอดของชาวนา
ไทยในอนาคต
ฉบับหนาจะเลาใหฟง เกีย่ วกับเรือ่ ง
ราวของการแกปญหา “โง จน เจ็บ”
ของกลุมชาวนาที่ทําใหพวกเขามีความ
หวังและมีเสรีภาพในการประกอบอาชีพ
ซึง่ ทําใหเห็นปรากฏการณในแปลงนาวา
“ขาว คือ ชีวติ และจิตวิญญาณคนไทย”
อยางแทจริง!

