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กิตติกรรมประกาศ 
 

งานวิจัยฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เพราะได้รับความกรุณาจากท่านศาสตราจารย์ ดร.โกวิทย์  
พวงงาม คณบดีคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ปรึกษาโครงการฯ ที่กรุณา 
ให้ค าปรึกษา ค าแนะน า และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่ผู้วิจัย และ ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย จากโครงการ
จัดตั้งวิทยาเขตอ านาจเจริญ  มหาวิทยาลัยมหิดล นักวิจัยโครงการฯ ที่ช่วยลงพ้ืนที่เก็บข้อมูล และช่วยในการ
ปรับแก้ข้อมูลให้มีความสมบูรณ์จนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ส่งผลให้งานวิจัยเล่มนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น  
จึงใคร่ขอขอบพระคุณในความกรุณาของทุกท่านเป็นอย่างสูง  

งานวิจัยฉบับนี้จะไม่สามารถส าเร็จไปได้เลยหากไม่ได้ส านักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า  
ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณเป็นทุนส าหรับการท าวิจัยครั้งนี้ จึงใคร่ขอกราบขอบพระคุณท่านผู้บริหารของ
สถาบันพระปกเกล้าที่ได้อนุมัติทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นเป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณคณะกรรมการบริหารกลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ  โดยเฉพาะคุณพ่อวินิจ 
สุภาจันทร์ ประธานกลุ่มข้าวสัจธรรม  คุณล าพูน ขันทอง ผู้จัดการกลุ่มข้าวสัจธรรม และแกนน ากลุ่มทุกๆ 
ท่านที่ไม่ได้กล่าวอ้างนามมา ณ ที่นี้ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลและให้สัมภาษณ์ ตั้งแต่เริ่มต้น
โครงการมาเป็นอย่างดี  ขอขอบพระคุณท่านพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ ท่านหัวหน้าส านักงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจริญที่ให้ความอนุเคราะห์เพ่ิมเติมและให้ข้อเสนอแนะด้านข้อมูลในการท าวิจัย และสถานที่ในการจัด
ประชุม เวทีเพ่ือเสนอผลการวิจัยและการประชุมกลุ่ม   

ขอขอบคุณ คุณจิระพงษ์ รุ่งโรจน์นิมิตชัย (เฮียพงษ์) เจ้าของบริษัท ข้าวเสนางค์ จ ากัด ผู้ประกอบการ
โรงสีข้าวเสนางคนิคม ที่กรุณาให้สัมภาษณ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย และผู้บริโภคอีกหลายท่านที่ไม่ได้
กล่าวอ้างนาม ที่กรุณาให้ข้อมูลสัมภาษณ์ และให้ความกรุณาร่วมมือเป็นอย่างดียิ่งในการเก็บข้อมูลการวิจัย  
ส่งผลให้ผู้วิจัยสามารถด าเนินการวิจัย จนส าเร็จลุล่วงด้วยดี คุณค่าหรือประโยชน์อันเกิดจากงานวิจัยเล่มนี้  
ผู้วิจัยขอน้อมบูชาแด่พระคุณบิดา มารดา ครูอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน แนะน า ให้การสนับสนุนและให้ก าลังใจ
อย่างดียิ่งเสมอมา 
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บทคัดย่อ 

 

โครงการวิจัย “การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาของ

ชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ” ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ 3 ข้อ คือ 1) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และ

พัฒนาการที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าวสู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชาวนา

จังหวัดอ านาจเจริญ  2) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการการเมืองชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญโดยอาศัยข้าวเป็น

ตัวเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน  และ 3) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและ

แนวทางความเป็นไปได้ในการน าแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับ

นโยบาย 

ผลการวิจัยพบว่า  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พัฒนาการของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญถูกแบ่งออกเป็น 3 ช่วง

หลักๆ คือ ในช่วงปรากฏการณ์ของอดีต “ชาวนา” ซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่เป็นจ านวนมากที่สุดเพราะคนไทย

บริโภคข้าวมาหลายชั่วอายุคน “ข้าว” กลายเป็นยุทธปัจจัยส าคัญที่กองทัพใช้เป็นเสบียงในการท าสงครามกับ

ประเทศเพ่ือนบ้านท าให้บทบาทของชาวนาในอดีตค่อนข้างชัด คือเป็นแรงงานผู้ผลิตข้าวให้กับรัฐ จนเปลี่ยน

ไปสู่ยุคของการค้าขายระหว่างประเทศมากข้ึน “ข้าว” กลายเป็นสินค้าส่งออกท่ีส าคัญโดยรัฐก็ยังเป็นคนเข้ามา

ควบคุมการขายแบบผูกขาด ชาวนาก็ยังคงมีบทบาทแบบเดิมคือ ยังคงเป็นแรงงานโดยไม่มีสิทธิเรียกร้องหรือ

ค้าขายข้าวเอง จนเข้าสู่ยุคเปลี่ยนผ่านที่รัฐเริ่มลดบทบาทตนเองโดยเปิดโอกาสให้เอกชนหรือกลุ่มทุนเข้ามา

เป็นตัวแทนในการค้าขาย “ข้าว” มากขึ้น แต่บทบาทของชาวนาก็ยังคงเป็นแค่แรงงานเหมือนเดิม แต่กลุ่มทุน

เริ่มเข้ามามีบทบาทกับเกษตรกรชาวนามากขึ้น และการน าสารเคมีเข้ามาใช้ในการเพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้นเพ่ือ

เร่งปริมาณของผลผลิตจนเกษตรกรชาวนาได้รับผลกระทบจากสารเคมี เช่น ปัญหาด้านสุขภาพ ปัญหาด้าน

ต้นทุนการผลิต ปัญหาด้านภาระหนี้สิน ปัญหาการเสื่อมสภาพของสิ่งแวดล้อม จนถึงยุคที่เกิดกลุ่มข้าว  

สัจธรรม ที่ท าให้เกิดการรวมตัวของกลุ่มต่างๆ เป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมเพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็ง  

ของตนเอง มีอ านาจในการต่อรอง จนเกิดเป็นปรากฏการณ์ของรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองของชาวนา

จังหวัดอ านาจเจริญขึ้น    

วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  ในส่วนกระบวนการจัดการตนเองของกลุ่มข้าวสัจธรรมมีรูปแบบการท างานใน

ลักษณะของคณะกรรมการที่มีสมาชิกมาจากทุกกลุ่มในระดับต าบล ทั้งจังหวัดอ านาจเจริญโดยคณะกรรมการ
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จะมาจากตัวแทนทุกกลุ่มระดับต าบล ดังนั้น กระบวนการท างานในการแก้ไขปัญหาในพ้ืนที่ก็คือ ระดับที่ 1  

ใช้การเจรจาและการชักชวน  ระดับที่ 2 ใช้การขอความร่วมมือ  ระดับที่ 3 ใช้กระบวนการกลุ่มในการแก้ไข

ปัญหากลุ่มเกษตรกรทั้ง 3 กลุ่มท่ีใช้การเพาะปลูกข้าวที่แตกต่างกัน 

วัตถุประสงค์ข้อที่ 3  จากข้อค้นพบในวัตถุประสงค์ที่ 1 และท่ี 2 ท าให้สามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบ

ของการน าไปปฏิบัติได้เป็นรูปแบบที่ชื่อว่า TRUST MODEL ซึ่งขณะน าไปใช้จะต้องแยกออกเป็น 2 ส่วน

หลักๆ ระหว่างหลักการและหลักปฏิบัติ ได้ดังนี้ คือ  

1)   T  =  True  ความจริง หลักปฏิบัติ คือ การเปิดเผยข้อเท็จจริง    

2)   R  =  Reliance  หลักการ คือ ความเชื่อมั่นและความไว้วางใจ หลักปฏิบัติ คือ การเชื่อใน

กันและกัน    

3)   U  =  Upgrade  หลักการ คือ ปรับปรุง และยกระดับ หลักปฏิบัติ คือ การพัฒนาตนเอง

ด้วยองค์ความรู้เพ่ิมเติม    

4)   S  =  System    หลักการ คือ การท างานเป็นระบบ หลักปฏิบัติ คือ การท างานอย่างเป็น

ขั้นเป็นตอนและสอดคล้องกัน  

5)   T  =  Team  หลักการ คือ การท างานเป็นทีม หลักปฏิบัติ คือ ทุกส่วนงานเป็นส่วน

หนึ่งของกลุ่มและมีเป้าหมายร่วมกัน 

ค าส าคัญ : ข้าว, การเมืองภาคพลเมือง, กลุ่มข้าวสัจธรรม 
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ABSTRACT 

 

The research project "Rice’s Politics” reflected the political forms of Civic Politics 

to solve rice framers’ problem in Amnat Charoen Province and it consisted of three 

objectives: 1. to study the phenomena and development which was the starting point 

and the link of rice’s problem that led to political issue including the problem solving of 

Amnat Charoen farmers  2. To collect lesson learned of the political process of Amnat 

Charoen farmers through using rice as a linkage in sustainable community’s problem 

solving process. 3. To synthesize the models and potential solutions from Amnat 

Charoen farmers’ problem solving process into policy level.   

The research found that, as the objective 1; the development of farmers in 

Amnat Charoen Province was divided into 3 main periods: during the phenomenon of 

the past "Farmers," who were the main of population since Thai people had consumed 

rice for ages. “Rice” was a key factor which the army used it as a supply during the war 

that against neighboring countries. Therefore, the role of farmers in the past was quite 

obvious in term of rice producer for the state. During the period of international trade, 

"Rice" became a major export product, but the state was also in control of monopoly 

sales. Farmers still were in the same role as a rice producer for the state with no rights 

to claims or rice trade by own wills. Until, the transitional period that the state began 

to reduce its role by allowing private sector or capital groups to represent the "rice" 

trade more, but the role of farmers was still the same as a labor.  However, the private 

sector or capital groups had begun to play more roles with farmers through supporting 

the use of chemicals to increase the amount of production which affected the farmers in 

term of health, production cost, debt, and environmental degradation problem. Until 

the period of rice assurance, there was a group forming as a network of rice assurance 

to strengthen their own power in bargaining which created the phenomenon of the civic 

political form of Amnat Charoen farmers.  

The objective 2, the process of self-management in rice assurance group was in 

the form of board committee which consisted of the members from all groups at the 

level of sub-district in Amnat Charoen province. The committee was a representative 

from each sub-district groups. Therefore, the working approach for solving the problems 

in the area was level 1; using negotiation and persuasion approach, Level 2; using co-
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operation approach and level 3; using group approach to solve the problems in three 

difference of rice farming’ groups.  

The objective 3, according to the findings in objectives 1 and 2, it was able to 

synthesize the implementing form into a practical model called TRUST MODEL. When 

applied the model, it had to divide into 2 core parts between a principle and practice as 

follows:  

1)  T = True, in practice was fact disclosure.  

2)  R = Reliance; in principle was a confidence and trust but in practice was 

believing in each other,  

3)  U = Upgrade; in principle was an improvement and scale up, in practice 

was self-improvement through increasing additional knowledge,  

4)  S = System; in principle was systematic working, in practice was to work 

as step by step and consistency working,  

5)  T = Team; principles was a teamwork, in practice was being a part of a 

group and had common goals. 

Keywords : Rice, Civic Politics, Rice Assurance Group 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

9 
 

สารบัญ 
หน้า 

บทคัดย่อ   5 

Abstract   7 

บทที่ 1 บทน า  15 

1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 15 

1.2  วัตถุประสงค์ 16 

1.3  ขอบเขตการศึกษา 17 

1.4  ประโยชน์ที่ได้รับ 18 

1.5  นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 18 

บทที่ 2  ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 21 

2.1  ทฤษฏี แนวคิด กรอบแนวคิด  21 

2.1.1  แนวคิดเกี่ยวกับชุมชน กลุ่ม องค์กร และแนวคิดกระบวนการกลุ่ม 21 

2.1.2  แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 24 

2.1.3  แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 26 

2.1.4  แนวคิดในการแก้ราคาข้าวตกต่ าของรัฐบาล 27 

2.1.5  แนวคิดในการบริหารจัดการข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 35 

บทที่ 3 ระเบียบวิธีวิจัย  39 

3.1  ขอบเขตการศึกษาวิจัย 39 

3.2  วิธีด าเนินงาน  41 

3.3  การรวบรวมข้อมูล 44 

3.4  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 44 

3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 45 

3.6  ระยะเวลาด าเนินงาน 45 

3.7  แผนการด าเนินงาน 46 



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

10 
 

สารบัญ (ต่อ) 
หน้า 

บทที่ 4   ผลการศึกษา 47 

4.1  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 47 

4.2  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 94 

4.3  ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  134 

บทที่ 5 สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 139 

5.1  บทสรุปของการวิจัย 139 

5.2  ข้อเสนอแนะ 150 

เอกสารอ้างอิง 153 

ภาคผนวก 155 

ภาคผนวก ก. แนวทางการสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) 157 

ภาคผนวก ข. แนวทางการสัมภาษณ์ (กลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 158 

ภาคผนวก ค. แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่ม 159 

ภาคผนวก ง. ตารางเปรียบเทียบ กลุ่มชาวนา, ชนิดของข้าว, อัตราการลงทุน,  
และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับ ชาวนา 3 กลุ่ม ในจังหวัดอ านาจเจริญ 160 

ภาคผนวก จ. ตารางปฏิทินฤดูกาล  161 
  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

11 
 

สารบัญตาราง 
หน้า 

ตารางที่ 1  ต าบล และอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 49-50 

ตารางที่ 2  สรุปข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญ 55 

ตารางที่ 3   จ านวนพื้นที่ท านาในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 57 

ตารางที่ 4  ปฏิทินฤดูกาลในการปลูกข้าวของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ 58 

ตารางที่ 5   การน าเข้าปริมาณปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดในแต่ละปีของประเทศไทย 84 

ตารางที่ 6  ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 – 2558 85 

ตารางที่ 7   เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 104 

ตารางที่ 8   เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างข้าวปุ๋ยอนิทรีย์และข้าวปุ๋ยเคมี 105 

ตารางที่ 9  ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่ส าคัญ ช่วงปี 2559 – 2560 106 

ตารางที่ 10  กลุ่มสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรม 114 

ตารางที่ 11  คณะกรรมการกลุ่มข้าวสัจธรรม 116 
  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

12 
 

สารบัญแผนภูมิ 
หน้า 

แผนภูมิที่ 1  สรุปพัฒนาการของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ.2529-2549  82 

แผนภูมิที่ 2   แสดงพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม  93 

แผนภูมิที่ 3   แสดงโครงสร้างการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 115 

แผนภูมิที ่4  แสดงถึงสาเหตุและพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม 135 

แผนภูมิที่ 5   TRUST MODEL  ผลการสงเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางจากการศึกษาวิจัย 138 

 
  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

13 
 

สารบัญภาพ 
หน้า 

ภาพที่ 1  แผนที่แสดงอาณาเขตอ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญ 51 

ภาพที่ 2  แผนภาพแสดงการใช้ที่ดินในจังหวัดอ านาจเจริญ 54 

ภาพที่ 3   การท าปุ๋ยหมักเองในชุมชนของเกษตรกรชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 107 

ภาพที่ 4  โรงสีข้าวชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา 108 

ภาพที่ 5  ข้าวที่ผ่านการแปรรูปหรือสีข้าวจากโรงสีชุมชน ใส่บรรจุภณัฑ์และน าออกขายเอง 108 

ภาพที่ 6   แสดงถึงจ านวนปุ๋ยอินทรีย์ที่สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมสั่งซื้อรวมกัน 109 

ภาพที่ 7   แสดงการเพาะปลูกพืชและผลไม้แบบผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเม็ก 110 

ภาพที ่8   ตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุธ มีการน าผลผลิตไปขายท่ีหอนาฬิกาจังหวัดอ านาจเจริญ 111 

ภาพที่ 9  การน าข้าวที่สีโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตไปขาย   
ได้รับความอนุเคราะห์จากการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.)   
สาขาต าบลโนนหนามแท่ง  อ าเภอเมือง  จังหวัดอ านาจเจริญ 111 

ภาพที่ 10  โรงสีข้าวเสนางคนิคม ที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวอินทรีย์ 
ก่อนส่งไปถึงมือผู้สั่งซื้อของตรง 112 

ภาพที่ 11   แสดงพื้นท่ีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 
ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือการน าไปใช้ 112 

ภาพที่ 12  โครงการผูกปิ่นโตข้าวที่มีการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด 124 

ภาพที่ 13  ภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการของโครงการผูกปิ่นโตข้าว จังหวัดอ านาจเจริญ  126 

ภาพที่ 14  การเปิดท าตลาดร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอ านาจเจริญ 128 

ภาพที่ 15  การเปิดร้านค้าในบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สาขาโนนหนามแท่ง 129 

ภาพที ่16  ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดร าข้าวหลังจากการสีข้าวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 130 

ภาพที่ 17  ประกาศนียบัตรจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีด้านการผลิตสบู่และโลชั่น 
จากน้ ามันร าข้าว 131 

 

  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

14 
 

  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

15 
 

บทที่ 1 

บทน า 

 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

“ข้าว” พืชเศรษฐกิจหลักที่ส าคัญของประเทศไทย เนื่องจากชาวนาไทยปลูกข้าวเพ่ือบริโภคและ 

เพ่ือการขายมาเป็นระยะเวลานาน จนประเทศไทยได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ส่งข้าวเป็นสินค้าส่งออกมาตลอด

สร้างมูลค่าให้กับประเทศเป็นจ านวนมากถึงปีละแสนล้านบาท (ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย ตุลาคม 

พ.ศ.2558 ส่งข้าวออกมีมูลค่า 174,853 ล้านบาท) และมีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น  ในทางกลับกันราคาข้าว

ภายในประเทศกลับมีแนวโน้มลดต่ าลงอย่างน่าใจหาย โดยในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ.2559 พบว่ามีการ 

รับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิ 100% ที่ 7,800 บาทต่อตัน (ข้อมูลจากสมาคมโรงสีข้าวไทย ตุลาคม 2559)  

นั่นหมายความว่า ชาวนาจะขายข้าวได้ในราคากิโลกรัมละ 7 บาท แต่โดยเฉลี่ยแล้วชาวนาขายข้าวเปลือก

หอมมะลิได้เพียงกิโลกรัมละ 5-6 บาทเท่านั้น หากมีการตัดค่าความชื้นและสิ่งปลอมปน (ข้อมูลตุลาคม พ.ศ.

2559)  ในขณะที่ราคาข้าวส่งออกถึงแม้จะมีมูลค่าลดลงตามราคาข้าวในตลาดโลก คือ จากช่วงปี พ.ศ.2555 

ราคาตันละ 21,231 บาท ช่วงปี พ.ศ.2556  ราคาตันละ 20,248 บาท  ช่วงปี พ.ศ.2557 ราคาตันละ 15,940 

บาท และในช่วงปี พ.ศ.2558 ช่วงปีที่ผ่านมาลดลงมาเหลือ ตันละ 15,916 บาท (ข้อมูล สมาคมผู้ส่งออกข้าว

ไทย www.thairiceexporters.or.th)  ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่ลดลงของราคาข้าว แต่ปัจจุบันตั้งแต่ 

ต้นปี ม.ค.ถึง มิ.ย.2559 เป็นต้นมา จะพบว่าราคาข้าวยังทรงตัวอยู่ที่ 15,603 บาท จากปรากฏการณ์ดังกล่าว 

ท าให้ชาวนาได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงน าไปสู่นโยบายจ้างเลิกปลูกข้าวของรัฐบาล (ปัจจุบันรัฐบาล  

พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา พ.ศ.2560) กระแสการสีข้าวขายเองของชาวนาทั่วประเทศ ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าว

อาจจะน าไปสู่ความรุนแรงอันจะสร้างผลเสียให้กับประเทศมากยิ่งขึ้น จนท าให้รัฐบาลต้องออกนโยบายจ าน า

ยุ้งฉางที่สิ้นเปลืองงบประมาณอีกกว่า 2.5 หมื่นล้านบาท (ตุลาคม 2559) เพ่ือแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า  

ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุซึ่งนโยบายในลักษณะนี้ก็มีการด าเนินการกันมาแล้วหลายรัฐบาลด้วยกัน 

ซึ่งดูแล้วเหมือนปัญหาจะไม่ได้หมดสิ้นไป เหมือนเกาไม่ถูกที่คันแต่ยังคงย้อนกลับมาเป็นปรากฏการณ์เหมือน

แผลหนองท่ีรอวันปะทุเช่นเดิม 

แต่ไม่ว่าสถานการณ์ข้าวในประเทศจะเป็นอย่างไรก็ตาม “ข้าว” ก็ยังนับได้ว่าเป็นปัจจัยส่วนส าคัญ

ของการด ารงชีวิตของคนไทย เนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวเป็นอาหารหลัก การศึกษาในครั้งนี้จึงเน้นที่จะ
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ศึกษารูปแบบหรือกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาเกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ  

ซึ่งประกอบด้วยสมาชิกที่เป็นชาวนาจ านวนมาก ถึง 400 คน จาก 27 กลุ่ม ครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัด

อ านาจเจริญ และพฤติกรรมการปลูกข้าวของชาวนาหลากหลายกลุ่ม ทั้งกลุ่มที่เป็นชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์

ปลอดสารพิษ กลุ่มชาวนาที่ใช้ทั้งปุ๋ยเคมีในช่วงต้นและใช้ปุ๋ยอินทรีย์ผสมผสานในช่วงกลางและปลาย และ

กลุ่มชาวนาที่ใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว ซึ่งความซับซ้อนของกระบวนการท างานของกลุ่มและการจัดการกลุ่ม

ชาวนาต่างๆ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีที่มาของปัญหาแตกต่างกัน โดยผู้วิจัยมุ่งเน้นไปที่กระบวนการการเมืองของภาค

พลเมืองในการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญว่ามีกระบวนการในการแก้ไขปัญหาอย่างไร กับ

ปรากฏการณ์ปัญหาที่เกิดขึ้น ทั้งความขัดแย้งที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมของชาวนาที่มีแนวคิดในการปลูกข้าว

แตกต่างกัน แต่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน และการรวมกลุ่มของชาวนาเพ่ือสร้างความเข้มแข็งในการต่อรองกับ  

ทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ให้ได้รับผลกระทบจากราคาข้าวตกต่ าให้น้อยที่สุด อีกทั้งยังสามารถขาย

ข้าวอินทรีย์ให้กับผู้ประกอบการ หน่วยงานรัฐ และตัวบุคคลนอกจังหวัดโดยตรง ซึ่งจากการศึกษาข้อมูล  

ในเบื้องต้นจากราคาขายข้าวอินทรีย์ พบว่า มีราคาสูงกว่าราคาตลาด 3 บาทต่อกิโลกรัม ซึ่งกระบวนการ

ดังกล่าวจึงเป็นปรากฏการณ์ที่ส าคัญควรค่าแก่การศึกษาเพ่ือถอดบทเรียนและสังเคราะห์เป็นรูปแบบในการ

บริหารจัดการปัญหาตนเองของชาวนาไทย เพ่ือจะน าไปสู่การขับเคลื่อนในระดับนโยบายระดับต าบล และ

นโยบายระดับจังหวัด เพื่อให้การแก้ไขปัญหาผ่านไปได้อย่างยั่งยืน ต่อไปในอนาคต 

1.2 วัตถุประสงค์ 

1.2.1 เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และพัฒนาการที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าว  

สู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

1.2.2 เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการการเมืองชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยอาศัยข้าวเป็น 

ตัวเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.2.3 เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางความเป็นไปได้ในการน าแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหา

ของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับนโยบาย 
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1.3 ขอบเขตการศึกษา 

การวิจัยในครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research)  โดยแบ่งขอบเขตการวิจัยเป็น 4 

ด้านด้วยกัน คือ 

1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา   

ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมเนื้อหาเอกสาร  แนวคิดทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะเน้น 

ไปที่ข้อมูลที่มีการเผยแพร่หรือตีพิมพ์ ไม่เก่าไปกว่าปีพุทธศักราช 2551 เพ่ือที่จะได้ข้อมูลเชิงประจักษ์ 

ทีค่่อนข้างทันสมัยและเชื่อถือได้ 

1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่    

ผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ได้มีการศึกษา 

จากข้อมูลในพ้ืนที่เบื้องต้นแล้วว่า มีการประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลัก และมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาอย่าง

เป็นรูปธรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอ านาจเจริญและของ

ประเทศไทย  โดยกลุ่มข้าวสัจธรรมมีสมาชิกที่เป็นเกษตรอินทรีย์ท าการครอบคลุมทุกอ าเภอทั่วทั้งจังหวัด

อ านาจเจริญ ซึ่งในแต่ละพ้ืนที่มี เกษตรกรชาวนากลุ่มปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี เกษตรกรชาวนา 

กลุ่มท่ีปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน และเกษตรกรชาวนากลุ่มที่ปลูกข้าวโดยใช้แต่สารเคมีเพียงอย่างเดียว 

1.3.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก   

นักวิจัยได้มีการก าหนดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ 3 กลุ่มด้วยกัน คือ กลุ่มแรก กลุ่มชาวนาซึ่งมี

รูปแบบการท านาที่แตกต่างกัน 3 ประเภท คือ เกษตรกรชาวนากลุ่มที่ใช้สารเคมี เกษตรกรชาวนากลุ่มที่ 

ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี และเกษตรกรชาวนากลุ่มที่ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน  กลุ่มที่ 2 กลุ่มข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐ 

ที่เก่ียวข้อง และกลุ่มสุดท้ายคือ ผู้ประกอบการเอกชนที่เปิดโรงสีรับซื้อข้าวและสั่งซื้อข้าวจากชาวนา 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา   

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการวิจัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.

2560  รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น 8 เดือน หรือ 240 วัน 
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1.4 ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.4.1  ได้ทราบจุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าว สู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหา

ของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

1.4.2  ได้บทเรียนกระบวนการการเมืองชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยอาศัยข้าวเป็นตัวเชื่อมโยงให้

เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 

1.4.3  ได้รูปแบบและแนวทางความเป็นไปได้ในการน าแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนา

จังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับนโยบาย 

1.5 นิยามศัพท์เชิงปฏิบัติการ 

การเมือง  หมายถึง  รูปแบบการแสดงออกในการแก้ไขปัญหาราคาข้าวของชาวนาในจังหวัด

อ านาจเจริญ  การบริหารจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาความแตกต่างทางความคิด และวิธีการในการปลูกข้าวที่มี

ความแตกต่างกันในการใช้ปุ๋ย  โดยอาศัยความสัมพันธ์ใกล้ชิด เช่น ด้วยความเป็นเครือญาติ ด้วยความเป็น

เพ่ือนบ้านใกล้เคียง เชื่อมโยงให้เกิดการเจรจาตกลงกัน การขอความร่วมมือ และการใช้กระบวนการทางสังคม 

ในขั้นตอนสุดท้ายหากไม่ได้รับความร่วมมือซึ่งรูปแบบดังกล่าว นับได้ว่าเป็นกระบวนการการเมืองที่ไม่ใช่

การเมืองในแบบปกติที่เข้าใจกันโดยทั่วไป แต่เป็น “การเมือง” ที่เปรียบเสมือน “วีถีชีวิต” ของชาวบ้าน 

ซึ่งพยายามแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยตนเองได้อาศัยทุนทางสังคมที่มีอยู่แล้ว มาเป็นเครื่องมือในการแก้ไข

ปัญหาความแตกต่างทางความคิดในการปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ การเมืองในงานวิจัยนี้จึงนับได้ว่าเป็นปกติ

ในการด ารงชีวิตของชาวนานั่นเอง 

กระบวนการการเมือง  หมายถึง  การเรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม

ภายนอกทั้งกระบวนการการตลาด การขายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง การแปรรูปและพัฒนาผลิ ตภัณฑ์เพ่ือ

เพ่ิมมูลค่าสินค้า ผ่านการรวมเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงกับกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรกลุ่มอ่ืนๆ 

ก่อให้เกิดการเจรจาต่อรอง  หาข้อสรุปร่วมกัน และท างานร่วมกันในรูปแบบภาคีเครือข่าย ซึ่งเป็น

กระบวนการการเมืองภาคพลเมืองในอีกรูปแบบหนึ่งของกลุ่มข้าวสัจธรรม พร้อมด้วยการท างานเชื่อมโยงกับ

พันธมิตรนอกภาคการเกษตรเพื่อสร้างความเข้มแข็งและเป็นการแก้ไขปัญหาของกลุ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน 
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ข้าว  หมายถึง  พืชเศรษฐกิจหลักที่ชาวนาและคนไทยทั้งประเทศใช้บริโภคเป็นอาหารหลักและ

เพาะปลูกเพ่ือขาย โดยข้าวในการวิจัยนี้ แบ่งออกเป็น 3 ประเภทคือ ข้าวที่ไม่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก  

ข้าวที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และข้าวที่เพาะปลูกโดยใช้ทั้งปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ควบคู่กันไป 

กลุ่มข้าวสัจธรรม  หมายถึง  เครือข่ายการรวมตัวของเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์เป็นอาชีพหลัก  

ที่รวมตัวกันเพ่ือวัตถุประสงค์บางอย่างมีกระบวนการในการบริหารจัดการร่วมกัน เช่น การสร้างมาตรฐาน  

ในเรื่องข้าวปลอดสารเคมี การก าหนดราคาข้าว การส่งขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  

การรวมตัวกันซื้อปุ๋ยเพ่ือลดต้นทุนในการผลิต เป็นต้น จนสามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนาในพ้ืนที่

จังหวัดอ านาจเจริญ โดยไม่ได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ของรัฐหรือได้รับผลกระทบน้อยมาก นั่นเอง 
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บทที่ 2 

ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1 ทฤษฏี แนวคิด กรอบแนวคิด  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ได้ให้ความส าคัญกับกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนา ซึ่งมีชุมชนเป็นฐาน 

ที่ส าคัญ เนื่องจากชุมชนเป็นต้นก าเนิดของกลุ่มที่สามารถเพ่ิมความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ในที่สุด  

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องท าความเข้าใจเกี่ยวกับ “ชุมชน” ให้ชัดเจน จนถึงพัฒนาการของชุมชนเป็นกลุ่ม 

และก่อให้เกิดกระบวนการกลุ่ม โดยจะขอน าเสนอแนวคิดท่ีเกี่ยวข้องเป็นล าดับไป  

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับ ชุมชน กลุ่มองค์กรและแนวคิดกระบวนการกลุ่ม 

1) ชุมชน  

ค าว่า “ชุมชน” จากการศึกษาของ สายันต์ ไพรชาญจิตร์ (2555:4) ซึ่งเป็นการศึกษา 

แนวประวัติศาสตร์ไม่พบว่ามีการใช้ค าว่า “ชุมชน” ในความหมายของหน่วยทางสังคมเชิงพ้ืนที่ แต่มักพบ 

การใช้ค าว่า “บ้าน ถิ่น ถาน บาง กว้าน ต าบล” เมื่อต้องการระบุถึงหน่วยทางสังคมในระดับที่มีความหมาย

เป็นชุมชนเชิงพ้ืนที่ แต่ในภาษาอังกฤษ ใช้ค าว่า “Community” ซึ่งความหมายที่ปรากฏใน Webster’s 

New Dictionary of the American Language ให้ความหมายของชุมชนไว้ว่า หมายถึง กลุ่มคนที่ 

อยู่ร่วมกันในบริเวณหนึ่งภายใต้กฎหมายและความสนใจเรื่องต่างๆ ร่วมกันด้วยความสมัครใจ 

และนักวิชาการในประเทศและต่างประเทศอีกหลายๆ ท่านที่ได้ให้ความหมายของค าว่า 

ชุมชนเอาไว้ใกล้เคียงกัน แต่ถ้าเป็นนักวิชาแนวรัฐศาสตร์การเมืองการปกครอง ก็จะเน้นถึงความมีพ้ืนที่ 

ที่สามารถด าเนินชีวิตอยู่ร่วมกันและมีกิจกรรมร่วมกันด้วย เช่น  

เดวิส คิงสลีย์ (Kingsly:1986),  โรเบริต์ แมคคีย์เวอร์ (Robert M. MacIver:1913),  

พาร์ค กับ เบอร์เกส (Robert E. Park and Ernest W. Burgess:1921), โกวิทย์ พวงงาม (2553:12-13), 

กิตติศักดิ ์ปรกติ (2550:9) ให้ความหมายของค าว่า “ชุมชน” ไว้ว่า หมายถึง กลุ่มคนตั้งแต่สองคนขึ้นไป หรือ

หมู่คณะที่อยู่ร่วมกัน ด าเนินชีวิตร่วมกันในอาณาบริเวณใดบริเวณหนึ่งที่แน่นอนและสามารถด ารงชีวิตทาง

สังคมร่วมกัน โดยมีความรู้สึกเป็นพวกเดียวกัน มีความสนใจในเรื่องเกี่ยวกับวิถีชีวิตเป็นอยู่ร่วมกัน มีตั้งแต่

กลุ่มขนาดเล็กคือหมู่บ้านไปจนถึงกลุ่มขนาดใหญ่ กล่าวคือ คนกลุ่มหนึ่งจะต้องมีอาณาเขตเป็นของตนและ 
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คนในอาณาเขตนั้นมีความสัมพันธ์ทางสังคมร่วมกัน เช่น มีภาษาพูด จารีตประเพณี และทัศนคติ เป็นแบบ

เดียวกัน  

ซึ่งจากข้อสรุปในส่วนนี้จะพบว่า นักวิชาการหลายท่านเหล่านี้ได้สรุปตรงกันว่า หากจะ

ก่อให้เกิดกระบวนการการเมืองที่ประสบความส าเร็จจ าเป็นจะต้องเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในพ้ืนที่เดียวกัน  

มีผลประโยชน์ไม่แตกต่างกัน มีทัศนคติ และจารีตประเพณีเดียวกัน รวมตัวกันจะท าให้กระบวนการทาง 

การเมืองจะมีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จได้ ดังนั้น ค าว่ากลุ่มจึงมีความส าคัญคือจะเป็นพ้ืนที่แห่ง

การเรียนรู้และสร้างความเข้มแข็งในระยะยาวได้ 

2) กลุ่ม 

ในความหมายของค าว่า “กลุ่ม” ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ หมายถึง ชุมชนที่เกิดการรวมตัว 

กันขึ้น โดยอาศัยเป้าหมายเดียวกันหรือปัญหาเดียวกันเป็นตัวเชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกัน จนเกิด

กระบวนการที่สามารถสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนได้ในระดับหนึ่ง และจากการเกิดการรวมตัวกันเป็น 

กลุ่มก้อน โดยวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งหรือมีเป้าหมายร่วมกันนี่เอง ท าให้เกิดอ านาจในการต่อรอง  

โดยในชุมชนหนึ่งๆ อาจจะมีหลายกลุ่มรวมตัวกัน จากหลายๆ วัตถุประสงค์ หลายๆ กิจกรรมประสาน

เชื่อมโยงกันหรืออาจจะหมายถึง ปัจเจกบุคคลในหลายๆ ชุมชนที่รวมตัวกันขึ้นด้วยเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง

ร่วมกันด้วย 

กลุ่ม มีความจ าเป็นต่อผู้คนในสังคมที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติ กลุ่มสามารถน าพาให้ผู้คนและ

ชุมชนไปสู่จุดหมายที่วางไว้  ถ้ากลุ่มมีความเข้มแข็ง พลังของกลุ่มจะช่วยบรรเทาความทุกข์หรือสภาพปัญหา 

ที่แต่ละบุคคลมีอยู่ ซึ่งบางครั้งไม่อาจสามารถแก้ไขได้ด้วยตนเอง ก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยพลังของกลุ่ม ดังนั้น 

ความส าคัญหรือความจ าเป็นในการเสริมสร้างกลุ่มก็มีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะน าไปสู่การแก้ไขปัญหา

ดังกล่าว โดย จิตติ มงคลชัยอรัญญา (ม.ป.ป: 24) ได้สะท้อนความส าคัญและความจ าเป็นของกลุ่มไว้ว่า  

ประการแรก คือ ทุกคนที่เข้ามาร่วมต่างก็จะมีความรู้ความสามารถมากขึ้น ทั้งจากการ

แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างกันและกัน และการได้ท างานเพ่ิมประสบการณ์ใหม่ 

ประการที่สอง คือ เป็นการเพ่ิมโอกาสในการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ปัจจัยของกลุ่มที่มี

อยู่อย่างกระจัดกระจาย แต่ถูกรวมเข้าด้วยกันด้วยกระบวนการกลุ่ม 
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ประการที่สาม คือ อ านาจหรือพลัง (แฝง) ที่เกิดขึ้นจากการรวมตัวกัน ซึ่งอ านาจหรือ

พลังต่อรองนี้ จะไม่มีทางเกิดขึ้นได้เลยหากต่างคนต่างอยู่หรือไม่มีการรวมตัวที่เหนียวแน่นพอ  

นอกจากนี้ การรวมกลุ่มยังสร้างกระบวนทัศน์หรือการเปิดมุมมองใหม่ๆ ของผู้คนในสังคม 

ที่มารวมกลุ่มเพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ทักษะการท างาน  การวางตนในสังคม และการสร้างความคิดที่ดี

จะท าให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติมากขึ้น  

กล่าวโดยสรุป จากการศึกษาถึงแนวคิดและความจ าเป็นในการเสริมสร้างกลุ่ม องค์กร  

จะเห็นได้ว่า การส่งเสริมการรวมกลุ่มหรือเสริมสร้างองค์กรประชาชนนั้น ในช่วงแรกอาจจะเป็นไปเพ่ือการ

แลกเปลี่ยน เพ่ิมพูนความรู้หรือประสบการณ์ระหว่างบุคคลที่เข้าร่วมกลุ่ม ต่อมาการเสริมสร้างการรวมกลุ่ม

จัดเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง เพ่ือสร้างพลังในการต่อรองกับภายนอกหรือเพ่ือการ

เปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อกลุ่มมีการพัฒนาขีดความสามารถ  

ในระดับหนึ่งและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 

3) กระบวนการกลุ่ม 

จากการศึกษาถึงกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่ม พบว่า 

กระบวนการเสริมสร้างและการพัฒนากลุ่มเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็งนั้น มีกระบวนการและขั้นตอนการ

เสริมสร้างและพัฒนาที่หลากหลาย ซึ่งบางกระบวนการสามารถน าไปใช้ได้ทันที แต่บางกระบวนการต้องมีการ

ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เกิดขึ้น 

จากการศึกษา แนวคิดกระบวนการกลุ่มของ (Group Process) ในทฤษฏีสนามของเลวิน 

(Lewin’s Field Theory) ซึ่งเป็นแนวคิดของ เคิร์ท เลวิน Kurt Lewin (Rummel 1975: 43-44) 

นักจิตวิทยาและนักวิทยาศาสตร์ชาวเยอรมัน ในช่วงปี 1890-1947 มีแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนกลุ่มคล้ายๆ กับ

แนวคิดของกลุ่ม เกสตัลท์ ที่ว่าการเรียนรู้ เกิดขึ้นจากการจัดกระบวนการเรียนรู้ ก่อให้เกิดกระบวนการคิด

แก้ไขปัญหาของกลุ่มได้เอง โดยแนวคิดพ้ืนฐานของกระบวนการกลุ่ม ของ เคิรท์ เลวิน ก็คือ  

 พฤติกรรมของบุคคลมาจากความสัมพันธ์ของสมาชิกในกลุ่ม 

 โครงสร้างของกลุ่มจะเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีลักษณะแตกต่างกัน และ 

จะมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของสมาชิกกลุ่ม 

 การรวมกลุ่มจะเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในกลุ่มในด้านการกระท า ความรู้สึก

และความคิด 
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 สมาชิกกลุ่มจะมีการปรับตัวเข้าหากันและจะพยายามช่วยกันท างานโดยอาศัย

ความสามารถของแต่ละบุคคลซึ่งจะท าให้การปฏิบัติงานลุล่วงไปได้ตามเป้าหมายของกลุ่ม  

นั่นก็หมายความว่ากระบวนการกลุ่มจะสามารถก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อันจะน าไปสู่

การเสริมสร้างพลังเพ่ือให้กลุ่มมีอ านาจในการต่อรองมากขึ้น  รวมไปถึงการพัฒนาตนเองและกลุ่มไปพร้อมๆ

กันด้วย 

จากการศึกษาเก่ียวกับกระบวนการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มดังที่กล่าวมา 

สามารถสรุปประสบการณ์การท างานเสริมสร้างกลุ่มของนักวิชาการและคนท างานในพ้ืนที่ (จิตติ มงคลชัย

อรัญญา ม.ป.ป., ปาริชาติ วลัยเสถียร:2552) ท าให้เห็นว่ากระบวนการและเทคนิควิธีการในการเสริมสร้าง 

การรวมกลุ่มและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มสรุปได้ใน 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

 ขั้นก่อนการเกิดกลุ่ม (ขั้นเตรียมการ/ขั้นก่อร่างสร้างกลุ่ม/ขั้นปลุกจิตส านึก) 

 ขั้นการสร้างกลุ่ม (การด าเนินงานกลุ่ม/ขั้นการท ากิจกรรม) เป็นขั้นตอนที่กระตุ้น 

ให้เกิดการรวมกลุ่ม โดยอาจจะเริ่มจากการรวมกลุ่มเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 ขั้นการเจริญเติบโตของกลุ่ม (ขั้นการขยายกลุ่ม/การบ ารุงรักษากลุ่ม) ในขั้นตอนนี้

เป็นขั้นตอนการพัฒนา ทั้งในระดับกลุ่ม (คือการขยายวัตถุประสงค์ ขยายกิจกรรม ขยายสมาชิกภายในกลุ่ม)  

สรุปความว่า กระบวนการกลุ่ม เป็นกระบวนการหนึ่งที่ส าคัญต่อการสร้างความเป็นชุมชน 

เพ่ือสร้างกลไกในการด าเนินงานด้านการพัฒนาชุมชน อีกทั้งเป็นการกระตุ้นการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

ให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการเสริมสร้างและพัฒนาความเข้มแข็งของกลุ่มถือเป็นพ้ืนฐานการสร้าง

ชุมชนเข้มแข็ง หากได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นกระบวนการเรียนรู้ของกลุ่ม  อาจจะน าไปสู่การสร้าง

ชุมชนเข้มแข็งได้ในอนาคต  

2.1.2 แนวคิดการเมืองภาคพลเมือง 

โดยทั่วไปการเมืองภาคพลเมืองมีการให้ความหมายไว้หลากหลายที่แตกต่างกันตามความช านาญ

ความรู้และประสบการณ์ของผู้ให้ความหมาย แต่ความหมายที่ไม่แตกต่างกัน  ก็คือ การเมืองภาคพลเมือง  

เป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวทางสังคมในรูปแบบใหม่ (New Social Movement) ที่มุ่งหวังเคลื่อนไหวสร้าง

จิตส านึกในประเด็นที่เป็นผลประโยชน์ส่วนรวมของมนุษยชาติ นั่นหมายถึงว่า พลเมืองจะต้องมีองค์ประกอบ

ที่ส าคัญ คือ มีความกระตือรือร้น (Active citizen) และมุ่งปกป้องคุ้มครองสิทธิและมุ่งประโยชน์สาธารณะ 

(Common good) เป็นองค์ประกอบส าคัญ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550: 101-105) 
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โดยแรงบันดาลใจของพลเมืองกับการมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะมักจะเกิดจากความ

ต้องการ 3 ประการ (ศรัณยุ หมั้นทรัพย์, 2550: 101-105) คือ 

1) ความต้องการควบคุมความไม่แน่นอนในอนาคต 

2) ความต้องการแก้ไขปัญหาหรือท าให้ดีขึ้นของชีวิตสาธารณะของตนซึ่งรัฐหรือการเมืองในแบบ

ที่คุ้นเคยแก้ไขปัญหาไม่ได้หรือไม่เคยแก้ไข 

3) ความต้องการเยียวยาความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของชุมชนและความเสื่อมถอยทางการเมือง 

ด้วยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง  

จากความหมายและองค์ประกอบดังกล่าว จึงเป็นตัวสะท้อนความหมายค าว่าการเมืองภาค

พลเมืองที่แตกต่างจากความรู้ความเข้าใจทั่วไป ที่กล่าวถึงการเมืองที่เน้นที่มุ่งไปที่การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง

หรือการแสดงออกทางการเมืองที่เน้นถึงการมีอ านาจในการปกครองเพียงอย่างเดียว แต่ในความหมายของ

การวิจัยในครั้งนี้ มุ่งเน้นการขับเคลื่อนหรือเคลื่อนไหวเพ่ือแก้ไขปัญหาหรือปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ส่งผล

กระทบต่อความเป็นอยู่ของคนส่วนรวมซึ่งหมายถึง กลุ่มชาวนาซึ่ง เป็นกลุ่มคนจ านวนมากที่ประกอบอาชีพ

ชาวนาเป็นอาชีพหลักและได้รับผลกระทบจากการที่ราคาข้าวตกต่ า ปัญหาความขัดแย้ง หรือปัญหาด้าน

สุขภาพ แทนที่จะรอความช่วยเหลือจากหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว  

ดังนั้น การสร้างหรือพัฒนากระบวนการของการเปลี่ยนแปลงให้เกิดคุณค่าของประชาธิปไตย 

จะเกิดขึ้นได้ต้องให้ประชาธิปไตยเป็นวิถีชีวิต ซึ่งก็คือ การใช้เหตุผล และการเคารพในเหตุผลที่แตกต่างกัน 

ยอมรับในความแตกต่างกัน เคารพในสิทธิและศักดิ์ศรีของบุคคลอ่ืนในการด าเนินชีวิต การปกครองในพ้ืนที่

ท้องถิ่นเป็นเสมือนห้องเรียนประชาธิปไตยท่ีจะท าให้ประชาชนรู้จักและเข้าใจในความหมายของประชาธิปไตย 

และด ารงชีวิตอย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้พัฒนาความเป็นประชาธิปไตย  

ได้เรียนรู้ในการใช้ชีวิตร่วมกันภายใต้ความคิดเห็นและมุมมองที่แตกต่างกัน ได้เรียนรู้ที่จะยอมรับและเคารพ

ในศักดิ์ศรีของบุคคลอ่ืน เรียนรู้ถึงการใช้เหตุและผลในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ในประเด็นต่างๆ ประการ

ส าคัญการปกครองกันเองในท้องถิ่นเป็นห้องเรียนที่ท าให้ประชาชนได้เกิดการปรับตัวและลองผิดลองถูก  

จนเกิดบทเรียนและการเรียนรู้ (วุฒิสาร ตันไชย, 2552) 
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2.1.3 แนวคิดการมีส่วนร่วมทางการเมือง 

หากจะพูดถึงการเมืองภาคพลเมือง คงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องกล่าวถึงแนวคิดการมีส่วนร่วม

ทางการเมืองด้วย  ทั้งในฐานะที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานของการเมืองภาคพลเมืองและแนวคิดที่ใช้ในการ

ขับเคลื่อนการเมืองภาคพลเมือง  การมีส่วนร่วมทางการเมืองเป็นได้ท้ังความชอบธรรมและยุทธศาสตร์ ขณะที่

การมีส่วนร่วมมีหลากหลายวิธีและหลายระดับ  การท าความเข้าใจการมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างละเอียด

จะช่วยท าให้เห็นภาพของการเคลื่อนไหวของการเมืองภาคพลเมืองได้ชัดขึ้น (สถาบันพระปกเกล้า 

,www.kpi.ac.th) แต่จากการศึกษาของ วันชัย วัฒนศัพท์ (2543:43-45) พบว่า ความเป็นจริงกระบวนการ 

มีส่วนร่วมของประชาชนอาจจะไม่สามารถกระท าได้ในทุกๆ ประเด็น ดังนั้นจึงมีแนวทางทั่วๆ ไป บางประการ

เกี่ยวกับประเด็นที่ควรใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมือง ประเด็นต่างๆ ที่ต้องการกระบวนการมีส่วนร่วม

ของพลเมือง ได้แก่  

 การตัดสินใจและผลกระทบที่ส าคัญ 

 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อบางคนมากกว่าคนอ่ืน 

 การตัดสินใจจะมีผลกระทบต่อผลประโยชน์ของบางคนหรือกลุ่มคนที่มีอยู่เดิม 

 การตัดสินใจที่เกี่ยวข้องกับเรื่องท่ีมีความขัดแย้งอยู่ก่อนแล้ว 

 ความจ าเป็นเพื่อให้มีการสนับสนุนต่อผลการตัดสินใจ 

 ดังนั้น การมีส่วนร่วมของพลเมืองจึงมีอยู่ในเกือบทุกกิจกรรมของสังคม ขึ้นอยู่กับความสนใจและ

ประเด็นในการพิจารณา แต่มีเงื่อนไขพ้ืนฐานในการมีส่วนร่วมของพลเมืองต้องมีอิสรภาพ ความเสมอภาค และ

ความสามารถในการเข้าร่วมกิจกรรม  นอกจากนี้การมีส่วนร่วมต้องมีวัตถุประสงค์หรือจุดมุ่งหมาย ต้องมี

กิจกรรมเป้าหมาย และต้องมีกลุ่มเป้าหมาย  ทั้งนี้เพ่ือให้กระบวนการมีส่วนร่วมของพลเมืองด าเนินไปได้อย่าง

มีประสิทธิภาพสูงสุด 

1) ระดับขั้นและเครื่องมือของการมีส่วนร่วม 

ระดับข้ันของการมีส่วนร่วมมีหลายระดับและนักวิชาการหลายท่านได้ก าหนดไว้หลากหลาย

แต่ในสาระส าคัญมีความคล้ายกันซึ่งพอจะน าเสนอโดยสังเขป ดังนี้ 

Cohen และ Uphoff (1980:219-222 ) ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ 

 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) 
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 การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ (Implementation) 

 การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ (Benefit) 

 การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) 

โดยสรุป หลักการหรือองค์ประกอบส าคัญของค าว่าการมีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง 

ได้ดังนี้ คือ การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ  ด าเนินการ  รับผลประโยชน์  ประเมินผลการท างาน 

ได้ด้วยตนเอง เช่น การจัดทรัพยากรต่างๆ ในระหว่างประชาชนให้เท่าเทียมกัน อ านาจในการตัดสินใจและ

การจัดสรรทรัพยากรต่างๆ นั้น จะส่งผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน มีการเพ่ิมการคุ้มครอง

สิทธิเสรีภาพของประชาชน กล่าวคือ มีโครงสร้างการท างานที่สามารถตรวจสอบได้ มีความโปร่งใส และ

ค านึงถึงความต้องการทรัพยากรของผู้มีส่วนร่วม และการมีส่วนร่วมของประชาชนมีทั้งในระดับท้องถิ่นและ

ระดับชาติ (ถวิลวดี บุรีกุล, 2552:22)  ซึ่งรูปแบบการแก้ไขปัญหาแบบการมีส่วนร่วมจากภาคประชาชน 

ยังไม่ค่อยปรากฏเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร รูปแบบการแก้ไขปัญหายังคงเป็นแบบจากเบื้องบนลงสู่ล่าง ท าให้การ

แก้ไขปัญหาต่างๆ ของเกษตรกรในปัจจุบันยังคงเป็นรูปแบบเดิมๆ คือ การโฆษณาชวนเชื่อให้หวังพ่ึงพิง 

แต่รัฐบาล ท าให้เกษตรกรหรือประชาชนเกิดเสพติดการพ่ึงพาเหมือนเด็กที่ต้องพ่ึงพ่อแม่หรือผู้ปกครองอยู่

ตลอดเวลา ซึ่งปรากฏการณ์นี้สะท้อนออกมาจากนโยบายการท างานของรัฐบาลต่างๆ ที่ผ่านมา 

2.1.4  แนวคิดในการแก้ราคาข้าวตกต่ าของรัฐบาล   

การแก้ไขปัญหาพืชผลทางการเกษตรตกต่ า เป็นเสมือนมหากาพย์ที่ยาวนานและไม่มีแนวโน้มว่า

จะจบสิ้น เพราะยังคงมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุสืบต่อๆ กันมา จนเหมือนเป็นรูปแบบที่จ าเป็นและ 

ต้องใช้กันเป็นประจ าคือการชดเชยรายได้ การอุดหนุนเม็ดเงินเพื่อการช่วยเหลือเกษตรกร ซึ่งจากปรากฏการณ ์

ที่ผ่านมาเฉพาะ 3 รัฐบาล ประกอบด้วย รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ(พ.ศ.2551-2554) รัฐบาลนางสาว 

ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ.2554-2557) และรัฐบาลปัจจุบันของ พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา (พ.ศ.2557–ปัจจุบัน) 

ยังคงมีนโยบายใช้เงินชดเชย สนับสนุนอุดหนุนหรือที่เรียกกันว่า แทรกแซงราคาตลาดเหมือนเดิม ท าให้

ประเทศชาติต้องใช้งบประมาณไปแล้ว ในช่วง 12 ปีที่ผ่านมา กว่าล้านล้านบาท (ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่าง

ประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กับสถาบันคลังสมองของชาติ  ผลการศึกษาช่วง พ.ศ.2554-2556, 

2557) 
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1) นโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ าในยุครัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พ.ศ.2551 

-2553) 

1.1) เป้าหมายโครงการ 

เป็นนโยบายที่มีเป้าหมายโครงการ จะแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ าโดยเปลี่ยนจาก

โครงการจ าน าข้าวเปลือกเป็นโครงการประกันรายได้ เนื่องจากรัฐบาลในขณะนั้น มีความกังวลว่ารัฐได้เข้าไป

แทรกแซงกลไกตลาดข้าวจนรัฐจะกลายเป็นผู้ซื้อข้าวเปลือกรายใหญ่ จนส่งผลกระทบต่อกลไกตลาดข้าว  

ในระยะยาว แต่ก็กังวลกับกระแสของเกษตรกรที่ยังคงมีความหวังต่อนโยบายจ าน าข้าวในยุครัฐบาลที่ผ่านๆ มา 

ท าให้รัฐบาลยุค นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะได้เปลี่ยนชื่อโครงการเป็น “โครงการประกันรายได้เกษตรกรแทน”  

ซึ่งนโยบายดังกล่าวมีแนวคิดหลักจากการประกันความเสี่ยง เนื่องจากความผันผวนของราคาข้าวในตลาดโลก 

(Put Option) โดยในหลักการดังกล่าวจะท าการประกันว่าชาวนาจะลดความเสียหายจากราคาข้าวที่ตกต่ า

กว่าที่ควร ไม่ใช่เป็นการประกันว่าราคาข้าวจะเป็นอย่างไร 

1.2) กระบวนการ 

การประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว มีวิธีด าเนินการให้เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วม

โครงการ ท าสัญญาข้อตกลงระหว่างรัฐบาล (โดยมี ธ.ก.ส.เป็นตัวแทน) กับเกษตรกรผู้ปลูกข้าวแต่ละรายว่า 

ควรจะได้รับผลตอบแทนจากการปลูกข้าวในจ านวนเท่าใด โดยรัฐจะประกาศให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวมาแจ้ง

จ านวนพ้ืนที่ปลูกข้าวและปริมาณผลผลิต  พร้อมกับก าหนดราคาเป้าหมายและจ ากัดปริมาณผลผลิตสูงสุด 

ของเกษตรกรโดยการประมาณการณ์จากปีผลผลิตที่ผ่านๆ มา ท าให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวจะถูกประกันรายได้ 

เมื่อถึงฤดูกาลเก็บเกี่ยว หากราคาผลผลิตไม่ได้ตรงตามเป้าหมาย รัฐจะจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกร เพ่ือชดเชย

รายได้ในส่วนที่ขาดหายไป  ทั้งนี้ในช่วงระยะเริ่มต้นรัฐบาลจะยังไม่พิจารณาหรือไม่เรียกเก็บเบี้ ยประกัน 

ความเสี่ยง นอกจากจะเป็นการประกันรายได้ให้เกษตรกรแล้วยังเป็นการสนับสนุนกลไกตลาด ให้เกิดการ

ขับเคลื่อนไปตามกลไกตลาดที่เป็นจริง (สมพร อิศวิลานนท์, 2552 ) และยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกร

สามารถน าข้าวไปขายให้กับคนกลางที่ใดก็ได้ และรัฐจะลดบทบาทตนเองจากการเป็นผู้เก็บสต๊อกข้าว

เปลี่ยนไปให้เอกชน (กลุ่มธุรกิจโรงสี) เป็นผู้ท าหน้าที่นี้แทน  โดยขั้นตอนการประกันรายได้เกษตรกรจะถูก

แบ่งเป็น 8 ขั้นตอนด้วยกัน 
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1.3) ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากการด าเนินนโยบายดังกล่าวจะพบว่าในช่วงของไตรมาสแรก คือ 1-15 ตุลาคม 

2552 ราคาข้าวมีแนวโน้มสูงขึ้นจากปัจจัยภายนอก (ภัยแล้งในประเทศอินเดียท าให้ผลผลิตน้อยลง อุทกภัย  

ในประเทศฟิลิปปินส์ ส่งผลให้ราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้น) (สมพร อิศวิลานนท์, 2552) ช่วยสนับสนุนท าให้

รัฐบาลมีการชดเชยส่วนต่างน้อยลง แต่กระนั้นก็ตาม โครงการประกันรายได้ก็ถูกเปรียบเทียบว่ามีทั้งข้อดีและ

ข้อเสีย   
 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. เป็นการประกันว่าชาวนาจะขายข้าวไดไ้ม่ต่ ากว่า

หมื่นบาท (และจะปรับขึ้นในปีต่อไปโดยอ้างอิงราคา

ข้าวจากตลาดโลก) แม้ว่าราคาข้าวในท้องตลาด 

จะเป็นเท่าไหร่ทางรัฐบาลจะชดเชยส่วนท่ีขาดหายไป

ใหแ้ก่เกษตรกร 

2. จ านวนเกษตรกรจะได้รับประโยชน์จากโครงการนี้

มากกว่า เนื่องจากรัฐจะรับแค่ค่าสว่นต่างเท่านั้น 

3. ราคาข้าวจะเป็นไปตามกลไกตลาดไม่มีการ

บิดเบือน  

4. ปัญหาการทุจรติคอรัปชั่นจากเจ้าหน้าที่รัฐมีน้อย

มาก เพราะเงินจะไปถึงชาวนาโดยตรงผ่านธนาคาร 

ธ.ก.ส. 

5. แม้เกิดภัยพิบัติจากน้ าท่วม ศัตรูพืชระบาด  

ชาวนาก็จะยังไดส้่วนต่างแมไ้ม่มผีลผลิต 

1. รัฐต้องรับภาระจ่ายเงินให้เกษตรกรโดยตรงท าให้

รัฐต้องจ่ายเงินเป็นจ านวนมากโดยไม่ได้อะไรกลบัมา 

2. ค ากล่าวอ้างถึงกลไกตลาด อาจจะไมเ่ป็นจริง 

เพราะผู้ที่ไดร้ับประโยชน์จริงๆ อาจจะเป็นชาวนากับ

กลุ่มธุรกิจโรงสีทีร่่วมมือกันทุจรติ หรือ กลุ่มธุรกจิ

พ่อค้าคนกลาง กดราคาสินค้าเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 

ก็เป็นไปได ้ 

3. มีการแจ้งการท านาท่ีเป็นเท็จ เช่น ท านา 10 ไร่ 

แจ้งว่า 20 ไร่ แม้จะมีประชาคมรบัรองแต่บางครั้ง

ต่างก็เกรงใจกัน  ไม่กลา้ท้วงติงหรอือาจจะเนื่องจาก

ต่างคนร่วมมือกันแจ้งเท็จ 

4. ท าให้ราคาข้าวไม่ขึ้นเกินหนึ่งหมื่นบาท  เพราะ

พ่อค้ารับซื้อรู้ว่ารัฐจ่ายส่วนต่างให้เกษตรกรแล้ว

เหมือนรัฐกดราคาข้าวไม่ให้เกินหนึ่งหมื่นบาท 

5. การจ่ายเงินส่วนต่างจะจ่ายให้แค่ 25 ตัน ถ้าใคร

ได้เกินกว่า 25 ตัน จะไม่ได้รับส่วนต่าง 

6. คิดให้ผลผลติข้าวท่ี 500 กก. ตอ่ไร่ถ้าใครท าได้

มากกว่าน้ันก็ไมไ่ด ้
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2) นโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า ในยุครัฐบาล นางสาว ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร (พ.ศ.

2554 - 2557)  

2.1) เป้าหมายโครงการ 

โครงการรับจ าน าข้าว เป็นโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยพรรคไทยรักไทยเป็นรัฐบาล และ 

มาหยุดโครงการดังกล่าวในรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์เห็นว่า มีช่องโหว่ในเรื่องของการทุจริต การกลับขึ้นมา

เป็นรัฐบาลของพรรคเพ่ือไทยอีกครั้งจึงได้น านโยบายดังกล่าวกลับมาใช้อีกครั้ง  โดยมุ่งหวังเพ่ือเพ่ิมศักยภาพ

ของราคาพืชผลเกษตรกรรมของผู้ปลูกข้าวเป็นหลัก ซึ่งก็ได้รับการตอบรับจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวเป็นจ านวน

มาก 

2.2) กระบวนการ 

โครงการจ าน าข้าว มีกระบวนการรับจ าน าข้าว ดังต่อไปนี้ (พรรคเพ่ือไทย สื่อสร้างสาน

เพ่ืออนาคตประเทศไทย, 2557) 

 ชาวนาที่ได้ขึ้นทะเบียนเกษตรกรและต้องการจ าน าข้าวเปลือกติดต่อเกษตรอ าเภอ  

ในพ้ืนที่ที่ตนเพาะปลูก เพ่ือท าประชาคมยืนยันข้อมูลก่อนรับหนังสือรับรองเกษตรกรจากเกษตรอ าเภอ 

 ชาวนาน าข้าวเปลือกที่เพาะปลูกได้ หนังสือรับรองเกษตรกร และสมุดบัญชี  ธ.ก.ส. 

ไปจ าน าที่จุดรับจ าน าด้วยตนเอง เจ้าหน้าที่จะค านวณราคาให้ โดยคิดจากน้ าหนักข้าวหักลบน้ าหนักความชื้น

และสิ่งที่เจือปนที่ตรวจวัดได้ 

 เจ้าหน้าที่องค์การคลังสินค้า (อคส.) หรือองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) จะออก

ใบประทวนให้แก่เกษตรกร ณ จุดรับจ าน าภายใน 3 วันท าการ 

 เกษตรกรต้องน าใบประทวนที่ได้รับไปติดต่อกับ ธ.ก.ส. สาขาที่เกษตรกรเป็นลูกค้า 

และท าสัญญากู้เงินโดยจ าน าใบประทวนเป็นประกัน 

  ธ.ก.ส. ต้องจ่ายเงินให้เกษตรกรภายใน 3 วันท าการนับแต่วันท าสัญญา  

2.3) ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

นโยบายจ าน าข้าวนับเป็นโครงการที่สร้างความเปลี่ยนแปลงและได้รับการวิพากษ์วิจารณ์

อย่างกว้างขว้างว่าสร้างภาระให้กับการเงินการคลังของประเทศอย่างมาก จนรัฐไม่สามารถหาเงินมาช าระ

ให้กับเกษตรกรทั่วประเทศได้ทัน เนื่องจากข้าวที่รัฐซื้อ สต๊อกเก็บไว้ยังไม่สามารถน าไปจ าหน่ายแล้วน าเงิน  
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มาใช้จ่ายให้กับเกษตรกรได้ทันเวลา ท าให้เกิดวิกฤตทางด้านการเงินที่จะต้องเอามาช าระให้เกษตรกรล่าช้า 

ท าให้เกิดวิกฤตศรัทธาของนักวิชาการต่างๆ เนื่องจากไม่เชื่อมั่นว่ารัฐบาลจะสามารถบริหารจัดการได้อย่าง  

มีประสิทธิภาพ การป้องกันการทุจริต การระบาย สต๊อกข้าว การส่งออกข้าว จนเกิดกรณีประท้วงต่อต้าน  

ทั้งจากเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้เงินล่าช้า และนักการเมืองฝ่ายตรงข้ามกับรัฐบาล แต่กระนั้นก็ตามนโยบาย  

จ าน าข้าว ก็มีท้ังข้อดีและข้อเสีย เช่นเดียวกัน 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. จากการประกาศจ าน าราคาข้าวท่ี 15,000 บาท 

ชาวนาจะไดร้ับเงิน 15,000 บาทเลย (กรณีข้าวมี

ความช้ืนท่ี 15%)  ซึ่งเป็นเงินสด 

2. ชาวนามีข้าวเท่าไรก็ขายไดต้ามจ านวนผลผลติที่ได้ 

เช่น หากท านา มีข้าว 10 ตัน ก็ไดท้ั้ง 10 ตัน  

เป็นเงิน 150,000 บาท ไมม่ีจ ากัดจ านวนขั้นต่ า 

3. ชาวนาจะได้รับเงินสดทันทีเมื่อขายข้าว 

4. จะท าให้ราคาข้าวในท้องตลาดเพิ่มขึ้น  เนื่องจาก

ถ้าพ่อค้าไม่รับซื้อในราคาสูงก็ไม่มขี้าวขาย เพราะ 

รัฐจะซื้อเองทั้งหมด 

5. รัฐบาลสามารถควบคุมราคาซื้อขายข้าวได้  

(ในการส่งออกและบรโิภคภายในประเทศ) ตดัวงจร

การค้าข้าวของพ่อค้าคนกลาง 

1. จากอดีตที่ผ่านมามีการคอรัปช่ันสูงท าให้รัฐต้อง

ขาดทุนปีละหลายหมื่นล้านบาท (เป็นข้อกล่าวอ้าง 

ในการเรียกร้องค่าเสยีหายจากอดตีนายกรัฐมนตรี  

คดียังอยู่ในช้ันศาล) 

2. มีการน าเข้าข้าวจากประเทศเพือ่นบ้าน  

(การสวมสิทธ์ิ) ท าให้รัฐบาลต้องรับภาระค่าใช้จ่ายสูง 

3. เป็นการบิดเบือนกลไกตลาดท าให้รัฐต้องใช้เงิน

จ านวนมากไปซื้อข้าว เพราะพ่อคา้ไมส่ามารถ 

จะซื้อข้าวแข่งขนักับรัฐได ้

4. รัฐจะต้องรับภาระในการเช่าสตอ๊กเพื่อการ 

เก็บรักษาข้าวและรักษาคณุภาพขา้วจ านวนมาก 

เพื่อรอการขายหรือจนกว่าจะขายข้าวได ้

5. ราคาข้าวในตลาดสูงขึ้นและขายยากขึ้น 

6. ข้าวที่เก็บสต๊อกไว้นานมโีอกาสเสียหายได ้
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3) นโยบายการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า ในยุครัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา (พ.ศ.

2557 –ปัจจุบัน) 

3.1) เป้าหมายโครงการ  

จากวิกฤตปัญหาราคาข้าวตกต่ า ทั้งจากปัจจัยที่มาจากภายในและภายนอกประเทศ 

เป็นโจทย์ส าคัญที่ท าให้รัฐบาลซึ่งน าโดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความส าคัญเนื่องจากเป็นตัวชี้วัด

ศักยภาพของทมีเศรษฐกิจ  อีกท้ังมีกรณีที่ก าลังตรวจสอบการทุจริตโครงการรับจ าน าข้าวของรัฐบาลที่ผ่านมา

ท าให้ฝ่ายเศรษฐกิจของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันท์โอชา ได้เสนอโครงการจ าน ายุ้งฉาง ซึ่งมีลักษณะหรือ

รูปแบบที่ส าคัญคือ การชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูที่ราคาตกต่ าโดยให้สินเชื่อกับเกษตรกรแล้วใช้ “ข้าว” 

เป็นหลักทรัพย์ในการจ าน า แล้วเมื่อราคาดีขึ้นจนสูงกว่าราคารับจ าน าข้าว เกษตรกรก็จะมาไถ่ถอนคืนเพ่ือ

น าไปขายในตลาดที่มีราคาสูงกว่า เพียงแต่ในโครงการดังกล่าว ยังมีข้อจ ากัดที่จะรับเฉพาะข้าวหอมมะลิ  

และข้าวเหนียว  ส าหรับเกษตรกรที่มี “ยุ้งฉาง” เป็นของตนเองจึงเรียกว่า “จ าน ายุ้งฉาง” หากเลยก าหนด

ช่วงระยะเวลาในการไถ่ถอนข้าว เกษตรกรไม่สามารถมาไถ่ถอนได้จนออกไปปลายฤดู  หลักทรัพย์ คือ “ข้าว”

ก็จะถูกยึดและตกเป็นของรัฐบาล  ดังนั้นโครงการจ าน ายุ้งฉางจึงมีลักษณะใกล้เคียงกับนโยบายจ าน าข้าว  

เป็นอย่างมาก เพราะหากราคารับจ าน าสูงกว่าราคาปลายฤดู เกษตรกรจะไม่มาไถ่ถอนข้าวไปขายในตลาด 

ข้าวจะตกเป็นของรัฐบาล กลายเป็นการรับซื้อข้าวจากชาวนาแทน ซึ่งรัฐบาลจะต้องวางแผนระบายข้าวที่  

รับซื้อส่วนนั้น (เดชรัต สุขก าเหนิด, 2517)  เหมือนเช่นนโยบายจ าน าข้าวของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  

ชินวัตร นั้นเอง 

3.2) กระบวนการ 

 เกษตรกรผู้ประสงค์อยากจะเข้าร่วมโครงการแจ้งความจ านงเข้าโครงการจ าน ายุ้งฉาง 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รับแจ้งและจัดประชุมเกษตรกร 

ในหมู่บ้านเพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากชุมชนในพ้ืนที่โดยจัดตั้งเป็นหัวกลุ่มเกษตรกร เพ่ือการตรวจสอบความ

ถูกต้อง จ านวนข้าว และออกหลักฐานเข้าร่วมโครงการให้กับเกษตรกร 

 ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ตรวจสอบหลักฐานและเอกสาร  

ท าสัญญาจ าน าข้าว จ่ายเงินกู้ /น าเงินเข้าบัญชี 

การจ าน าข้าวแบบยุ้งฉางจะตัดขั้นตอนการรับฝากข้าวกับ “หน่วยรับฝากข้าว” ออกไป

โดยให้ชาวนาเก็บข้าวจาก ธ.ก.ส. ได้ทันที ความแตกต่างดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าการจ าน าข้าวดังกล่าวมา
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ตรวจสอบปริมาณและรับเงินจ าน าข้าว จาก ธ.ก.ส. ได้ทันที ความแตกต่างดังกล่าวท าให้เห็นได้ว่าการจ าน า

ข้าวแบบยุ้งฉางพยายามตัดขั้นตอนของ “หน่วยรับฝากข้าว” ซึ่งคือ อคส. ที่จ้างให้โรงสีเป็นผู้รับฝากข้าวและ

ออกใบประทวน อันเป็นขั้นตอนที่ถูกวิพากษ์ว่า เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่นจ านวนมาก ให้ข้าวอยู่กับยุ้งฉางของ

ชาวนาและให้หัวหน้ากลุ่มเกษตรกรและ ธ.ก.ส. เป็นผู้ตรวจสอบแทน (วีระ หวังสัจจะโชค, 2556) 

3.3) ผลกระทบที่เกิดขึ้น 

จากเหตุผลที่ข้าวราคาตกต่ าในช่วงปลายปี พ.ศ.2559 อาจอธิบายได้ถึงปัญหาข้าว 

คงคลังที่ยังเหลืออยู่จากนโยบายจ าน าข้าว ส่งผลให้เกิดปัญหาที่ข้าวชุดใหม่ไม่สามารถเข้าสู่ระบบตลาด  

ในราคาปกติได้ จนท าให้ราคาข้าวตกต่ าลงไปอีก  อย่างไรก็ดีปัญหาอาจจะบรรเทาลงได้หากรัฐบาลสามารถ

ชี้แจงตัวเลขที่แน่นอนว่าตอนนี้รัฐบาลเหลือข้าวคงคลังเท่าใด อันน าไปสู่ความมั่นใจในตลาดข้าวและแนวทาง

ในอนาคตในการระบายข้าวต่อไป ดังนั้นโครงการจ าน ายุ้งฉางจึงมีทั้งข้อดีและข้อเสียเช่นกัน 
 

ข้อดี ข้อเสีย 

1. เกษตรกรสามารถมั่นใจถึงราคาขั้นต่ าที่รัฐบาล

ประกันหรือรับรองได้ ในช่วงราคาผลผลติตกต่ า  

โดยให้สินเชื่อไม่เกิน 13,500 บาท (ร้อยละ 90 ของ

ราคาตลาดขึ้นกับคณุภาพข้าว) บวกกับค่าเก็บรักษา

ข้าวอีก 1,000 บาท รวมเป็น 14,500 บาท 

2. ประคับประคองราคาข้าวดีกว่าระบบจ าน าข้าว

ของรัฐบาลในอดีต และไม่ต้องเสยีเงินเช่าโกดัง 

เก็บข้าวเป็นภาระรัฐบาลในระยะยาว โดยค่าเช่าหรือ

ค่าเก็บข้าวตกไปอยู่กับชาวนา 

3. มีระบบป้องกันการทุจรติได้ดีกว่า 

1. ต้องเป็นข้าวหอมมะลแิละข้าวเหนียวเท่านั้น  

ข้าวชนิดอื่นไม่รับจ าน า 

2. ต้องเป็นชาวนาในภาคอีสานและภาคเหนือ  

(ภาคกลางไม่สามารถเข้าร่วมโครงการได้) 

3. เกษตรกรต้องมยีุ้งฉางของตนเองเท่านั้น  

4. ภาระในการรับซื้อข้าวยังเป็นภาระของรัฐบาล 

ในการหาวิธีการบรหิารจดัการเพื่อการระบายข้าว  

ให้ได้อย่างทันท่วงท ี

5. ก าหนดปริมาณหรือจ านวนรับจ าน ายุ้งฉางและ

ข้อก าหนดในการรับจ าน าเยอะเกนิไป 

 

จะอย่างไรก็ตามจากรายงานสรุปความก้าวหน้าการด าเนินโครงการสินเชื่อชะลอการ

ขายข้าวเปลือกนาปี "จ าน ายุ้งฉาง" ของ ธ.ก.ส. ปีการผลิต 2557/58  (ข้อมูล ณ วันที่ 31 มี.ค.2558)  พบว่า 

มีชาวนาสนใจเข้าร่วมโครงการค่อนข้างน้อย โดยมีชาวนาเข้าร่วมโครงการเพียง 79,397 ราย  วงเงินสินเชื่อ 

6,388 ล้านบาท  มีปริมาณข้าวที่จ าน าเพียง 4.5 แสนตัน ต่ ากว่าเกณฑ์เป้าหมาย 2 ล้านตัน ร้อยละ 78  
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ทั้งนี้เนื่องจากราคาข้าวในตลาดปรับตัวสูงขึ้น ชาวนาจึงเลือกที่จะขายข้าวในตลาดปกติ ประกอบกับปัจจุบัน

ชาวนามีการเก็บเกี่ยวข้าวสดส่งขายให้โรงสีไม่ต้องตากข้าว ในขณะที่โครงการจ าน ายุ้งฉางกับกลุ่มเกษตรกร

และสหกรณ์ มีความยุ่งยากต้องเก็บโดยใช้กระสอบป่านเพ่ือป้องกันข้าวเสื่อม  ซึ่งเป็นวิธีการที่ยุ่งยากชาวนา 

จึงเข้าร่วมโครงการน้อย 

สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเป็นโครงการจ าน าข้าว ประกันราคาข้าว หรือจ าน ายุ้งฉาง ไม่ว่าจะมี

ผลประโยชน์อย่างอ่ืนทับซ้อนหรือไม่ก็ตาม ก็สามารถกล่าวได้ว่าล้วนเป็นนโยบายเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งสิ้นเพ่ือหวังพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตรกรโดยการเพ่ิมรายได้ให้กับเกษตรกรเป็นหลัก ดังนั้นงบประมาณ

แผ่นดินจ านวนมากที่น ามาใช้ไปก็เพ่ือผลประโยชน์ของเกษตรกรซึ่งกล่าวและพยายามท าให้เชื่อกันว่า เป็นผู้มี

รายได้ต่ าในสังคมต้องช่วยเหลือ จึงขึ้นอยู่กับมุมมองว่าการใช้งบประมาณเพ่ือช่วยเหลือประชาชนเช่นนี้ คือ 

“ความเสียหาย” หรือ “ขาดทุน” หรือไม ่

แต่นโยบายที่มีการน ามาใช้ในแต่ละรัฐบาลล้วนส่งผลกระทบกับชาวนาทั้งสิ้น เนื่องจาก

ราคาข้าว รายได้ หรือการด ารงอยู่ของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องขึ้นตรงกับอ านาจรัฐ แม้ช่วงที่ไม่มีโครงการ  

รับจ าน าข้าวที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวต้องพ่ึงพิงอ านาจรัฐเพียงอย่างเดียว และรายได้ที่เกิดจากการชดเชยจะเป็น

การสร้างคุณภาพชีวิตเพียงชั่วคราวเท่านั้น เพราะหากช่วงใดที่ราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าอีก (และมี

แนวโน้มว่าจะตกต่ าลงเรื่อยๆ เพราะผู้ผลิตข้าวเพ่ิมก าลังการผลิตมากขึ้น) เนื่องจากเกิดภาวะข้าวล้นตลาด 

เกษตรกรผู้ปลูกข้าวก็จะยังคงต้องเรียกร้องการช่วยเหลือจากภาครัฐอยู่ร่ าไป ยิ่งหากทั้ง “รัฐและตลาด/ทุน”  

(ซึ่งบริษัทชั้นน าระดับประเทศก็มีไม่กี่บริษัท) ต่างจับมือร่วมกันเอาเปรียบชาวนา ยิ่งจะเป็นการสร้างความ

ยากล าบากให้กับชาวนามากยิ่งขึ้น ดังนั้นทางออกของชาวนาอาจต้องกลับมาพิจารณาถึงการสร้างความ

เข้มแข็งในชุมชน การสร้างเครือข่ายในการผลิต และการขายในตลาดแบบวิสาหกิจชุมชน และร่วมกันสร้าง

ระบบการค้าที่เป็นธรรมให้เกิดข้ึนในสังคมโดยเอาชุมชนเป็นพื้นฐาน  ดังนั้นบทบาทหรือนโยบายของรัฐจึงควร

จะเป็นผู้ควบคุมราคา หาตลาด และมาตรการเพ่ือรองรับปริมาณข้าวที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละฤดูการผลิต และ

สร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวสามารถมีระบบจัดการตนเองเพ่ือความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้เกิดขึ้น

ได้จริงๆ ตามแนวทางพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
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2.1.5 แนวคิดในการบริหารจัดการข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

การให้ความส าคัญกับข้าว ซึ่งเป็นปัจจัยในการด ารงชีวิตหลักของคนไทย ได้ปรากฏในพระราช

ด ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ต่างกรรมต่างวาระมากมายเพราะพระองค์ทรงเข้าพระทัย

ว่า “ข้าว” กับ “ชาวนา” เป็นเสมือนความเข้มแข็งของคนในชาติ เนื่องจากคนไทยบริโภคข้าวและประชากร

ส่วนใหญ่ของประเทศไทยล้วนปลูกข้าวเป็นอาชีพหลักมานานหลายร้อยปี  ดังนั้นโครงการในพระราชด าริ 

จึงมักจะกล่าวถึง ข้าว น้ าและพืชผลทางการเกษตรอยู่บ่อยๆ แต่ดูเหมือนปัญหาเรื่องของ “ข้าว” จะไม่หมดไป

เสียที ยังคงปรากฏเป็นปรากฏการณ์ให้เห็นในช่วงของการเก็บเกี่ยวเกือบทุกปีว่า ข้าวราคาตกต่ า น้ าแล้ง  

ไม่เพียงพอกับการเพาะปลูก ซึ่งจากการทบทวนพระราชด ารัสเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่อง “ข้าว” พระองค์ได้มี

พระราชด าริในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวเอาไว้ (วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย, 2553 , อนันต์ สุวรรณรัตน์, 2559)

พอจะสรุปเป็นหลักการ ได้ 5 ข้อ ด้วยกันคือ 

1) การจัดตั้งกลุ่ม  ผู้บริโภค ผู้ประกอบการโรงสี กลุ่มผู้ผลิตคือชาวนาด้วยกันเพ่ือสร้างความ

เข้มแข็งและมีอ านาจในการต่อรองโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง ท าให้ข้าวก็จะผ่านแค่ผู้ผลิต ผู้ประกอบการโรงสี 

และผู้ที่บริโภค เป็นการตัดขั้นตอนของพ่อค้าคนกลางท าให้ลดค่าใช้จ่ายที่ต้นเหตุที่ต้องเสียไปกับขั้นตอนหรือ

พ่อค้าคนกลางแต่ละมือ 

2) การจัดตั้งธนาคารข้าว   โดยธนาคารข้าวที่จัดตั้ งต้องมีคณะกรรมการควบคุมและ

คณะกรรมการใช้วิธีคัดเลือกจากราษฎรในหมู่บ้านนั้นๆ เป็นผู้เก็บรักษา พิจารณาจ านวนข้าวที่จะให้ยืมและ 

รับข้าวคืน ตลอดจนจัดท าบัญชีท าการของธนาคารข้าว ราษฎรที่ต้องการข้าวไปใช้บริโภคยามจ าเป็นให้คง

บัญชียืมข้าวไปใช้จ านวนหนึ่ง เมื่อสามารถเก็บเกี่ยวข้าวได้แล้วก็น ามาคืนธนาคาร พร้อมด้วยดอกเบี้ย (ข้าว) 

จ านวนเล็กน้อยตามแต่ตกลงกัน ซึ่งข้าวที่เป็นดอกเบี้ยดังกล่าวก็จะเก็บรวบรวมไว้ในธนาคาร และถือเป็น

สมบัติของส่วนรวม...ราษฎรต้องร่วมมือกันสร้างยุ้งฉางที่แข็งแรง  ทั้งนี้หากปฏิบัติตามหลักการที่วางไว้ 

จ านวนข้าวที่หมุนเวียนในธนาคารจะไม่มีวันหมด แต่จะค่อยๆ เพ่ิมจ านวนขึ้น และจะมีข้าวส าหรับบริโภค

ตลอดไปจนถึงลูกหลาน  ในที่สุดธนาคารข้าวจะเป็นแหล่งที่รักษาผลประโยชน์ของราษฎรในหมู่บ้าน และเป็น

แหล่งอาหารส ารองของหมู่บ้านด้วย เป็นการตัดวงจรการกู้ยืมเพ่ือก่อหนี้สร้างสินได้ 

3) ศึกษาข้อมูลตลาดข้าว  มีพระราชด าริว่าไม่จ าเป็นต้องส่งเสริมหรือผลักดันให้เกิดการสร้าง

ผลผลิตให้ได้ปริมาณสูงสุดแต่เพียงอย่างเดียว เพราะเป็นการสิ้นเปลืองค่าโสหุ้ย และท าลายคุณภาพดิน  

แต่ควรศึกษาสภาวะการตลาดการเกษตร ตลอดจนการควบคุมราคาผลิตผลไม่ให้ประชาชนได้รับความ
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เดือดร้อน กล่าวคือการส ารวจตลาดว่ามีความต้องการปริมาณข้าวเท่าใด และผลิตตามความต้องการของ

ตลาด ในขณะที่มีข้าวเหลือจากธนาคารข้าวก็สามารถน ามาจ าหน่ายเพื่อป้องกันปริมาณล้นโกดังหรือยุ้งฉาง  

4) ปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ ที่เน้นเพาะปลูกไร่นาสวนผสม ไม่เน้นเพาะปลูกเฉพาะ

พืชเศรษฐกิจ แต่เน้นเพาะปลูกพืชที่สามารถรับประทานได้ ผักและผลไม้ที่ใช้รับประทานได้ ไม่เน้นแต่พืชที่ใช้

ขายเพียงอย่างเดียว แม้ราคาพืชผลตกต่ า เกษตรกรก็จะได้รับผลกระทบน้อยเนื่องจากมีอาหารรับประทาน  

อย่างพอเพียง 

5) ปลูกพืชทดแทนเพื่อเพิ่มมูลค่า ในขณะเดียวกัน การปลูกพืชทดแทนเพ่ือเป็นการรักษาสภาพ

ดิน และเลือกใช้พ้ืนที่บางส่วนที่มีการจัดสรร ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชทดแทน 

ที่สามารถน าไปขายได้และสามารถใช้ประโยชน์เป็นปุ๋ย เพ่ือการบ ารุงดินต่อไปในอนาคตได้เป็นอย่างดีอีกด้วย 

ในขณะที่พืชมีจ านวนมากก็สามารถน าออกมาขายเพ่ือสร้างรายได้อย่างยั่งยืนอีกด้วย 

จากการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ท าให้ผู้วิจัยสามารถสรุปได้ว่า ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 

ที่เรียกว่า การเมือง ตามความเข้าใจของใครหลายๆ คนนั้นความเป็นจริงแล้ว การเมืองที่ปรากฏในภาค

พลเมือง เป็นเสมือนปรากฏการณ์อย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน เป็นการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นโดยเริ่ม

จากปรากฏการณ์ปัญหาที่เข้ามารุมเร้าก่อให้เกิดความแตกแยก ก่อให้เกิดความพยายามในการกอบกู้เพ่ือให้

ตนเองอยู่รอดท่ามกลางกระแสของความเปลี่ยนแปลงของโลก สร้างกลุ่ม เกิดการเชื่อมโยงกลุ่มเพ่ือหา 

ทางออกร่วมกันและน าไปสู่กระบวนการจัดการอย่างเป็นระบบ มีทั้งการศึกษาหาความรู้เพ่ิมเติม การพ่ึงพิง

ตนเองและการน าแนวทางตามพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาปรับใช้ ก็ท าให้

เกิดเป็นรูปแบบกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง สามารถพ่ึงพิงตนเองได้อย่างยั่งยืนในที่สุด 

โดยสามารถก าหนดเป็นกรอบแนวคิดในการวิจัย ได้ดังนี้ 

 

  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

37 
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

  

 

  

ปรากฏการณ์ท่ี

เกิดขึ้นผลักดันให้เกิด

การเปลี่ยนแปลง 

เช่น การพัฒนา

ประเทศตามกระแส

ทุนนิยมหลัก, 

นโยบายของรัฐบาล

ต่างๆ ท้ัง 3 รัฐบาล 

เพื่อแก้ปัญหา 

ราคาข้าวตกต่ า  

ท้ังประกันราคาข้าว, 

จ าน าข้าว,  

จ าน ายุ้งฉาง 

สภาพปัญหา/ เหตุ 

 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีไม่ใช้สารเคมี 

ในการเพาะปลูก 
100% 

 

กลุ่มเกษตรกรที่ 

ปลูกข้าวแบบผสมผสาน 

คือใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

และปุ๋ยเคมี 

กลุ่มเกษตรกร 
ท่ีใช้สารเคมี 100% 

กระบวนการผลิต 

1. การปรับตัวของชาวนา 
จากผลกระทบของ
กระแสทุนนิยมและ
นโยบายรัฐ 

2. การสร้างกลุ่มเพื่อ 
เพิ่มศักยภาพของตนเอง 

3. การเจรจาต่อรอง 
เพื่อหาข้อยุติระหว่าง
ชาวนากลุ่มต่างๆ เพื่อ
แก้ปัญหาการใช้สารเคมี
และไม่ใช้สารเคมี 

4. การเจรจาต่อรอง 
เพื่อขับเคลื่อนไปสู่งาน
เครือข่ายข้ามจังหวัด 

5. การหาพันธมิตร 
นอกภาคการเกษตรและ
สร้างอ านาจในการ
ต่อรองเรื่องราคาข้าว 
 

กระบวนการการเมือง 

1. เกิดกระบวนการ
การเมืองภาคพลเมือง 

2. เกิดกลุ่มวิสาหกิจ
ชุมชนข้าวอินทรีย์ 
เกิดเครือข่าย 
เกษตรอินทรีย์ 

3. เกิดระบบการแก้ไข
ปัญหาอย่างยั่งยืน 

4. ได้รับผลกระทบ
จากราคาข้าวตกต่ า
น้อย 

ผลลัพธ์ หรือ 
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น 
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บทที่ 3 

ระเบียบวิธีวิจัย (วิธีด าเนนิการ) 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษาวิจัย 

การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่มุ่งเน้นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

ความเป็นมาของปัญหาเรื่อง “ข้าว” ซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจของกลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ  

โดยประชากรส่วนใหญ่ของจังหวัดอ านาจเจริญประกอบอาชีพเป็นชาวนา ถึง 75% ของจ านวนประชากร

ทั้งหมด  15% เป็นเกษตรกรที่ปลูกพืชเศรษฐกิจอย่างอ่ืน เช่น ยางพารา มันส าปะหลัง และอ้อย ส่วนอีก 

10% ประกอบอาชีพรับจ้าง ค้าขาย และรับราชการ  ในสภาพการณ์ที่ชาวนาในพื้นท่ีมีพัฒนาการการปลูกข้าว

เพ่ือยังชีพจนกระทั่งปลูกข้าวเพ่ือขาย ปัญหาหรือผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตดั้งเดิม  

จนน ามาสู่กระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาที่ผู้วิจัยนิยามว่า “การเมืองภาคประชาชนในจังหวัด

อ านาจเจริญ” จนสามารถท าให้ชาวนาด ารงชีพอยู่ได้ท่ามกลางความผันผวนของราคาข้าวที่ตกต่ าเป็น

ประวัติการณ์ ในช่วงปลายปี 2559 แต่ชาวนาบางส่วนหลายๆ กลุ่มกลับได้รับผลกระทบไม่มากอย่างที่ชาวนา

ในหลายๆ พื้นที่ได้รับผลกระทบ  โดยผู้วิจัยได้แบ่งขอบเขตของการวิจัย ออกเป็น 4 ด้าน ดังนี้ 

3.1.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 

1) ศึกษารวบรวมข้อมูลจากเอกสารประเภทงานวิจัย หนังสือ และบทความที่เกี่ยวกับข้าว และ

ปรากฏการณ์ทางการเมืองที่เกษตรกรพยายามหาทางออกและแก้ไขปัญหาร่วมกัน เป็นต้น ที่ได้จัดพิมพ์ในช่วง

ไม่เกิน 10 ปี เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ไม่เก่าเกินไป ซึ่งหมายความว่า เป็นเอกสารที่มีการจัดพิมพ์ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2549 

ถึง พ.ศ.2559 

2) ศึกษาประวัติความเป็นมาของการประกอบอาชีพชาวนาในพ้ืนที่ที่ท าการเลือกแบบเจาะจง  

ได้แก่ พัฒนาการของการประกอบอาชีพชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ  

3) ศึกษาปรากฏการณ์ส าคัญ สภาพปัญหาที่ชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรมในจังหวัดอ านาจเจริญ 

ต้องเผชิญ ปัญหาส าคัญที่มีส่วนผลักดันให้ชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรมในจังหวัดอ านาจเจริญเข้ามามีส่วนร่วม

ทางการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเอง 

4) ศึกษากระบวนการหรือขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาของชาวนากลุ่มต่างๆ จนสามารถแก้ไข

ปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีได้อย่างเป็นรูปธรรม  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

40 
 

5) ศึกษาเพ่ือสังเคราะห์รูปแบบการเมืองภาคประชาชนที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากปัญหา

ข้าวของกลุ่มข้าวสัจธรรม ซึ่งมีสมาชิกครอบคลุมทุกอ าเภอในจังหวัดอ านาจเจริญ  

3.1.2 ขอบเขตด้านพื้นที่  

ผู้วิจัยได้คัดเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาแบบเจาะจง ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นพ้ืนที่ที่ได้มีการศึกษาจาก

ข้อมูลในพ้ืนที่เบื้องต้นแล้วว่า มีการประกอบอาชีพชาวนาเป็นหลักและมีรูปแบบการแก้ไขปัญหาอย่างเป็น

รูปธรรมและได้รับการยอมรับว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวหอมมะลิที่มีชื่อเสียงของจังหวัดอ านาจเจริญและของ

ประเทศไทย  โดยกลุ่มข้าวสัจธรรมที่ท าการวิจัยมีกลุ่มย่อยออกไปอีก 27 กลุ่ม ครอบคลุมทุกอ าเภอในเขต

จังหวัดอ านาจเจริญ ที่มีกลุ่มชาวนาปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวแบบผสมผสานคือใช้ทั้ง

ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอินทรีย์ร่วมกัน และกลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี  โดยมุ่งเป้าไปที่รูปแบบการพ่ึงพา

ตนเองของกลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งน าโดยประธานกลุ่มคือ นายวินิจ สุภาจันทร์ ซึ่งเป็นกลุ่ม

ครอบครัวชาวนาตัวอย่างประจ าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในปี พ.ศ.2558 ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งประเทศมีเพียงแค่ 

4 ครอบครัวเท่านั้น ซึ่งกลุ่มข้าวสัจธรรมมีรูปแบบการพ่ึงพาตนเองอย่างต่อเนื่อง  โดยพิจารณาจากจ านวน

สมาชิกท่ีเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  เริ่มจากการรวมตัวของกลุ่มชาวนาแค่ 55 คน จนในปัจจุบันเพียงแค่ 3 ปี 

จ านวนสมาชิกเพ่ิมเป็น 400 คน (มีการเพ่ิมและลดจากการตรวจมาตรฐานข้าวอินทรีย์)  มีความยึดมั่น 

ที่จะผลิตข้าวอินทรีย์ที่ปลอดภัยไร้สารเคมีอย่างแท้จริง  มีระบบการส่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในโครงการ 

ผูกปิ่นโตข้าว ซึ่งนับว่าเป็นนวัตกรรมการขายแบบใหม่ โดยวิธีการหาตลาดเพ่ือขายข้าวให้หลากหลายมากขึ้น 

โดยมาตรฐานของคุณภาพข้าวผ่านเกณฑ์ก าหนดของ มกท. EU และ IFOAM  น าไปสู่การแก้ไขปัญหาราคา

ข้าวตกต่ า และผลกระทบจากนโยบายรัฐบาล เช่น โครงการจ าน าข้าว เป็นต้น ซึ่งข้าวดังกล่าวได้ผ่านการ

ตรวจจากผู้ตรวจทั้งภายในและภายนอก คือ การตรวจคุณภาพข้าวภายในกลุ่มข้าวสัจธรรมก่อน จากนั้น  

จะเป็นการตรวจคุณภาพข้าวจากมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (มกท.) เป็น

การตรวจสอบซ้ าอีกรอบ ทุกรอบการผลิตท าให้คุณภาพของข้าวที่ผลิตได้สามารถส่งออกไปยังต่างประเทศ  

ได้อย่างสบาย และมีความยั่งยืน เพราะได้มีการเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายเกษตรกรหรือชาวนาในจังหวัดอ่ืนๆ 

อีกด้วย เช่น สมาคมเกษตรกรก้าวหน้า จังหวัดอุบลราชธานี  กลุ่มข้าวคุณธรรม จังหวัดยโสธร เป็นต้น   

3.1.3 ขอบเขตด้านผู้ให้ข้อมูลหลัก  

1) กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักในพ้ืนที่ที่ท าการศึกษา ได้แก่ ประธานกลุ่มข้าวสัจธรรม  คณะกรรมการ

กลุ่มข้าวสัจธรรม  สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในต าบลที่เป็นสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรม  เกษตรกร
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ชาวนาที่ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานในการเพาะปลูก และเกษตรกรชาวนาที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกที่ไม่ได้เป็น

สมาชิกลุ่มข้าวสัจธรรม ไม่น้อยกว่า 20 คน  

2) กลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นในพ้ืนที่และเกษตรอ าเภอ ได้แก่ นายกเทศมนตรีหรือรอง

นายกเทศมนตรี ต าบลเสนางคนิคม  ต าบลสิริเสนาง  ต าบลนาเวียง  เกษตรอ าเภอหรือผู้ช านาญการด้าน

เกษตร  จ านวน 6 ท่าน  

3) กลุ่มผู้ประกอบการโรงสีข้าวในพื้นที่โดยใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง จ านวน 4 ท่าน 

3.1.4 ขอบเขตด้านเวลา 

ผู้วิจัยได้ก าหนดช่วงระยะเวลาในการศึกษาตั้งแต่ช่วงก่อนเกิดปัญหา คือ ปี พ.ศ.2550 จนชุมชน

เริ่มประสบปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ เช่น ปัญหาราคาข้าวตกต่ า ปัญหานโยบายรัฐบาล 

ในแต่ละยุค (ครอบคลุม 3 รัฐบาล คือ รัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ, รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร,  

รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา) จนท าให้ชาวนาในพ้ืนที่ไม่สามารถบริหารจัดการตนเองได้  มีปัญหา 

ด้านสุขภาพ  ปัญหาหนี้สิน  ราคาข้าวตกต่ า  ปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน จนชุมชนเริ่มตระหนักถึง

ผลกระทบที่เกิดขึ้น เริ่มมีการประชุมของกลุ่มผู้น าชุมชนต่างๆ หาวิธีการในการแก้ไขปัญหา จนถึงปีที่ 

ท าการศึกษา คือ พ.ศ.2559 ซึ่งมีเกณฑ์ในการแบ่งช่วงเวลาตามปรากฏการณ์ท่ีส าคัญเกิดขึ้น คือ  

1) ช่วงก่อนเกิดปัญหา  

2) ช่วงการก่อตัวของปัญหาในพื้นท่ี ซึ่งส่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิตของคนในชุมชน  

3) ช่วงจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาและกระบวนการในการแก้ไขปัญหา 

4) ช่วงการก าหนดทิศทางในอนาคต 

3.2 วิธีด าเนินงาน  

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ที่อาศัยเครื่องมือ

ส าคัญ คือ การรวบรวมข้อมูลจากเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องและการมีส่วนร่วมของพลเมืองในพ้ืนที่เป้าหมาย 

(Participation) โดยใช้แนวทางค าถาม ที่ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากที่ปรึกษาโครงการว่าครอบคลุม

เนื้อหาในการตอบวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยใช้กระบวนการเก็บข้อมูลที่ส าคัญคือ  
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3.2.1 กระบวนการเก็บข้อมูล 

1) การสังเกต (Observation) เป็นการรวบรวมข้อมูลที่สังเกตพฤติกรรม การกระท า กิริยา

อาการหรือการแสดงออกทั้งของบุคคลและของกลุ่มบุคคล โดยใช้ประสาทสัมผัสรับรู้ และท าความเข้าใจกับ

ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ตามเทคนิคของ Macintyre [2000] และ Schmuck [2006] ทั้งการสังเกตแบบ 

มีส่วนร่วม (Participant Observation) และไม่มีส่วนร่วม (Non Participant Observation) การสังเกตแบบ

มีระบบและไม่มีระบบ และการสังเกตโดยตรงและโดยอ้อม 

2) การสัมภาษณ์ (Interviews) โดยอาศัยการสนทนา ซักถามและโต้ตอบระหว่างผู้รวบรวม

ข้อมูลหรือผู้สัมภาษณ์ (Interviewer) กับผู้ให้ข้อมูลหรือผู้ถูกสัมภาษณ์ ( Interviewee) ตามเทคนิคของ 

Macintyre [2000] และ Schmuck [2006] เช่นกัน โดยจะเน้นไปที่การสัมภาษณ์เชิงลึกเป็นรายบุคคล  

(In-depth Interviews) 

3) การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  เป็นการรวบรวมจากการสนทนากลุ่มของผู้ให้

ข้อมูลหลักทั้งหมด ซึ่งจะท าการจัดประชุมกลุ่ม หลังจากที่ได้ข้อมูลจากการสังเกตและการสัมภาษณ์มาแล้ว 

เพ่ือให้เกิดการตกผลึกและความถูกต้องของข้อมูล และเป็นการคืนข้อมูลสู่ชุมชนอีกด้วย 

3.2.2 ขั้นตอนการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ 

การได้มาซึ่งข้อมูลผู้วิจัยจะแบ่งการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ ออกเป็น 4 ขั้นตอนด้วยกัน ดังนี้  

1) ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน  

1.1) เป็นการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและใช้ในการศึกษา เช่น แนวคิดเกี่ยวกับ 

ชุมชน กลุ่มองค์กร และกระบวนการกลุ่ม ซึ่งถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการแก้ไขปัญหา แนวคิดการมีส่วนร่วม 

ซึ่งเป็นกระบวนการส าคัญที่จะท าให้กลุ่มมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน แนวคิดการจัดการตนเองของชุมชน

ท้องถิ่น แนวคิดในการบริหารจัดการข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 

1.2) ศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ที่จะท าการศึกษา จากเอกสารข้อมูลพ้ืนที่ รวมถึงการลงสังเกตการณ์

พ้ืนที่ที่จะท าการศึกษาก่อน และสนทนากับผู้น าชุมชนที่ช่วยก่อตั้งชุมชนบางส่วนเพ่ือจะได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐาน

ของพ้ืนที่ 
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2) ขั้นตอนที่ 2 ออกแบบเครื่องมือในการเก็บข้อมูล และการลงพ้ืนที่เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฏี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องสามารถก าหนดเป็นแนวทางค าถาม 

ที่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของงานวิจัย โดยแนวทางค าถามจะถูกตรวจสอบโดยที่ปรึกษาโครงการและ

ผู้ช านาญการเฉพาะด้านกระบวนการทางการเมือง 3 ท่าน จากนั้นลงพ้ืนที่เพ่ือท าการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม

ตัวอย่างที่ก าหนดแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth 

interview) โดยเฉพาะกลุ่มแกนน า แบ่งออกเป็น 2 พ้ืนที่ ที่ได้รับการคัดเลือกจากการศึกษาข้อมูลเอกสาร

และข้อมูลจากการสังเกตการณ์และลงพ้ืนที่ว่าเป็นพ้ืนที่ที่มีกระบวนการกลุ่มและมีการปลูกข้าวเป็นสินค้า

ส่งออก โดยเน้นไปที่พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างในกระบวนการปลูกข้าวทั้ง 3 ลักษณะด้วยกัน คือ ปลูกข้าวด้วย 

ปุ๋ยอินทรีย์ ปลูกข้าวแบบผสมผสาน และปลูกข้าวด้วยปุ๋ยเคมีทั้งหมด ซึ่งเป็นการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 

(Purposive Sampling) ซึ่งแนวคิดสอดคล้องกับแนวคิดของ Creswell (ชาย โพธิสิตา, 2550: 170)  

ที่เสนอแนะว่า นักวิจัยไม่ควรเลือกจ านวนกรณีมากกว่า 4 ราย เพ่ือเป็นกรณีสนับสนุนแนวความคิดใน

การศึกษา คือ สมาชิกเกษตรอินทรีย์ กลุ่มข้าวสัจธรรมจังหวัดอ านาจเจริญ  ซึ่งเป็นกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่

ปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมี กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมี และกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ใช้วิธี

ผสมผสานในการปลูกข้าว ไม่น้อยกว่า 4 ราย เป็นกลุ่มตัวอย่างที่เฉพาะเจาะจงแต่ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของ

งานวิจัย  

3) ขั้นตอนที่ 3 การจัดประชุมกลุ่มเพ่ือการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและคืนข้อมูล 

เนื่องจากการเก็บข้อมูลมาจากกลุ่มตัวอย่างให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ เพ่ือให้เกิดความ

ถูกต้องของข้อมูลเกิดความสมบูรณ์มากที่สุด และเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับแก้ข้อมูลจาก

ประชาชนในพ้ืนที่ และเป็นการคืนข้อมูลให้กับพ้ืนที่ เพ่ือน าไปเป็นประโยชน์ต่อการท างานของกลุ่มองค์กร

ชุมชนต่อไป จึงได้จัดให้มีการประชุมกลุ่ม (Focus Group Discussion)  โดยเชิญกลุ่มผู้ให้ข้อมูลทั้งหมด 

เข้าร่วมประชุมรับฟังผลการศึกษาและข้อสรุปร่วมกัน  

4) ขั้นตอนที่ 4  การวิเคราะห์กระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนา  

กลุ่มข้าวสัจธรรม สังเคราะห์และน าเสนอข้อสรุปรูปแบบกระบวนการแก้ไขปัญหาของ

เกษตรกรชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรม  โดยใช้ “ข้าว” เป็นจุดเชื่อมโยงในการแก้ไขปัญหาต่อเวทีที่ประชุม เพ่ือเปิด

โอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงข้อมูลให้มีความสมบูรณ์และปรับรูปแบบที่ได้ จากการวิจัยให้

สมบูรณ์ที่สุด และน าเสนอเป็นรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
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3.3 การรวบรวมข้อมูล 

การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้  

3.3.1 ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารทางวิชาการ หนังสือ บทความ วารสาร และรายงานการวิจัย

ที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศและในต่างประเทศ โดยจะใช้เอกสารและงานวิจัยที่จัดพิมพ์ ไม่ต่ ากว่าปี 2550 

เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ค่อนข้างใหม่ 

3.3.2 ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพ่ือนัดหมายกับพ้ืนที่ในการลงพ้ืนที่ภาคสนามในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลโดยวิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วมในพ้ืนที่ภาคสนาม การสัมภาษณ์เชิงลึกและ

การสนทนากลุ่ม 

3.3.3 ประสานงานกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกและจัด

สัมภาษณ์กลุ่มตามวันและเวลาที่มีการจัดประชุมประจ าเดือนของแต่ละกลุ่มที่ท าการศึกษาเพ่ือให้เกิดความ

สะดวกส าหรับผู้ให้ข้อมูล  

3.4 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ ด้วยกัน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1 แนวทางแบบสัมภาษณ์  ที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม แนวความคิด ทฤษฏีและงานวิจัย 

ที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้ครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัยจึงได้ท าการบันทึกข้อมูลในประเด็นสถานการณ์ปัญหา

ต่างๆ สาเหตุของปัญหา สภาพปัญหา ชีวิตความเป็นอยู่ ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้น ผลกระทบที่เกิดขึ้น และ

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาของกลุ่ม รวมถึงสถานการณ์หลังการแก้ไขปัญหา โดยการสัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก (In-depth interview) ทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ โดยใช้เครื่องบันทึกเสียงและสมุด

บันทึก  

3.4.2 การทดสอบความถูกต้องของข้อมูลเพ่ือหาความเที่ยงตรง โดยใช้เทคนิคแบบการโยงสามเส้า 

(Triangulation) เพ่ือหาความถูกต้องและสมบูรณ์ท่ีสุดของข้อมูล 

3.4.3 แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่ม (group interview) เพ่ือหาข้อสรุปจากกลุ่มชาวนาทั้ง 3 กลุ่ม และ

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพื้นท่ี 
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3.4.4 แบบบันทึกการสังเกตการณ์ชุมชนและกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม แบบไม่มีส่วนร่วม (Participant 

Observation and non-participant Observation) และสังเกตพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของเกษตรกร 

ในพ้ืนที่ที่ปรากฏในชุมชน 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากที่ผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารและข้อมูลจากภาคสนามและน ามา

วิเคราะห์ โดยการจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) และวิเคราะห์เชิงเนื้อหา 

(Content Analysis) ตามช่วงเวลาพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม ตั้งแต่ช่วงก่อนการเปลี่ยนแปลง ช่วงของ

การเปลี่ยนแปลง และช่วงก าเนิดกลุ่มข้าวสัจธรรม เพ่ือตอบวัตถุประสงค์ตามที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการรวบรวม

ข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แกนน าหลักหรือผู้ที่เกี่ยวข้องตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการศึกษา โดยใช้การอธิบาย

ข้อเทจ็จริงที่เกิดขึ้นตามล าดับขั้นของช่วงเวลา และแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ของปรากฏการณ์ และใช้วิธีการ

สร้างรูปแบบข้อสรุปจากข้อมูลที่เป็นรูปธรรมหรือจากปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในชุมชน (Analysis Induction) 

บนฐานของการใช้แนวคิดต่างๆ ประกอบในการวิเคราะห์และน าผลการศึกษาจากเก็บรวบรวมข้อมูลจากพ้ืนที่

เป้าหมายมาหาข้อสรุป จากนั้นท าการวิเคราะห์ข้อมูลในเบื้องต้น โดยใช้เทคนิคเครื่องมือแบบโยงสามเส้า 

(Triangulation) และสังเคราะห์รูปแบบการแก้ไขปัญหาของชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรมในพ้ืนที่อ าเภอเสนางคนิคม 

จังหวัดอ านาจเจริญ แล้วจึงสังเคราะห์ให้เป็นแนวทางของรูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองโดยอาศัย 

“ข้าว” เป็นจุดเชื่อมโยงกระบวนการกลุ่ม จนได้ข้อสรุปเป็นรูปแบบที่เป็นองค์ความรู้จากพ้ืนที่ (Grounded 

Theory Study) ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ และน าเสนอต่อที่ปรึกษาโครงการผู้ทรงคุณวุฒิ และจัดเวที

ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่เพ่ือให้ภาคประชาชนในพ้ืนที่มีส่วนรับรองความถูกต้องความสมบูรณ์ของ

ข้อมูล เพ่ือรับทราบข้อเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงรูปแบบให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น  และน าเสนอเป็น

รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ต่อไป  

3.6 ระยะเวลาด าเนินงาน 

ระยะเวลาทั้งหมดที่ใช้ในการศึกษาวิจัย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2560  ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 

พ.ศ.2560  รวมเป็นระยะเวลาทั้งสิ้น  8  เดือนเต็ม (หรือ 240 วัน) 
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3.7  แผนการด าเนนิงาน 

แผนด าเนินงาน มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 

3.7.1 การศึกษาข้อมลูพื้นฐาน และลงพื้นที่สังเกตการณ์
คัดเลือกพื้นที่ท่ีจะท าการศึกษา 

        

3.7.2 ออกแบบเครื่องมือในการเกบ็ข้อมูล และการลงพื้นที่
เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 

 การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 

 จัดท าแนวทางค าถามเพื่อตอบวัตถุประสงค์การศึกษา 

 สร้างความเชื่อมั่นโดยส่งให้ท่ีปรึกษาโครงการและ
ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา 

 แจ้งก าหนดการและนัดกลุ่มเป้าหมายผู้ให้ข้อมลูหลัก
เพื่อลงเก็บข้อมูล 

        

3.7.3 การจัดท าประชุมกลุ่ม เพื่อการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูลและคืนข้อมลู 

 จัดท าการวิเคราะห์ข้อมูล และจัดหมวดหมู่ข้อมลู 
เพื่อเตรียมจัดเวทีประชุมเพื่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพ้ืนท่ีและเพื่อการปรบัปรุงข้อมูล 
ให้มีความสมบูรณ์และมีความถูกตอ้ง  

        

3.7.4 การวิเคราะห์และสังเคราะห์กระบวนการแกไ้ข
ปัญหาของชาวนา 

 น าข้อมูลที่ไดร้ับการรับรอง  มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ เพื่อสรุปเป็นรปูแบบกระบวนการแกไ้ข
ปัญหาของชาวนาโดยใช้ข้าวเป็นตวัเช่ือมโยงส าคญั 

 น าเสนอรูปแบบซึ่งเป็นผลจากการวิจัย กับท่ีปรึกษา
โครงการและผู้ทรงคุณวุฒิ  

 จัดเวทีน าเสนอรูปแบบซึ่งเป็นผลลพัธ์จากการวิจัย 
กับเวทีชุมชน ท่ีห้องประชุม ส านักงานเกษตรจังหวัด
อ านาจเจรญิ เพื่อการรับรองข้อมลูและคืนข้อมูล
ชุมชน 

        

3.7.5 น าเสนอผลงานวิจัยฉบบัสมบูรณ ์         
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บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

 

การศึกษาเรื่อง การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองในพ้ืนที่จังหวัด

อ านาจเจริญ ได้ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ส าคัญไว้ 3 ข้อด้วยกัน คือ 1) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และ

พัฒนาการที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าวสู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชาวนา

จังหวัดอ านาจเจริญ  2) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการการเมืองชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยอาศัยข้าวเป็น

ตัวเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน  3) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและแนวทาง

ความเป็นไปได้ในการน าแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับนโยบาย  

โดยในส่วนผลการศึกษาจะได้น าเสนอผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาเป็นข้อๆ ดังนี้ 

4.1 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 

 

 

 

อาหารหลักของคนไทย คือ “ข้าว” ท าให้วิถีการด ารงชีวิตของคนไทยผูกพันกับการปลูกข้าวมาเป็น

เวลาช้านาน เนื่องจาก “ข้าว” มีความเกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตของคนไทยในหลากหลายมิติด้วยกัน เช่น 

ข้าวเกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจของประเทศเนื่องจากเป็นพืชเศรษฐกิจที่ส าคัญของไทยมาเป็นระยะเวลานาน  

โดยเป็นพืชที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศเป็นอันดับต้นๆ มาโดยตลอด นอกจากนั้นข้าวยังเกี่ยวข้องกับ

วิถีวัฒนธรรมการด ารงชีวิตที่ไม่ได้หมายถึงอาหารที่ไว้ใช้บริโภคเท่านั้น   แต่การปลูกข้าวยังเป็นปรากฏการณ์

สะท้อนถึงขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมอันดีงามที่สะท้อนเรื่องของความรักสามัคคีกัน ความเอ้ือ เฟ้ือเผื่อแผ่  

ของคนในชุมชนละแวกเดียวกัน เป็นต้น  อีกทั้งข้าวยังมีความเกี่ยวข้องกับภูมิปัญญาและการเรียนรู้ในการ

ด ารงชีวิตของคนไทย เช่น ช่วงเวลาก่อนฤดูฝนที่เหมาะสมกับการเริ่มต้นเพาะปลูก ช่วงเวลาใดเหมาะกับการ

หว่านหรือปักด า ช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการไถกลบ ข้าวชนิดใดเหมาะสมกับการปลูกในพ้ืนที่ดอน ข้าวชนิด

ใดเหมาะสมกับการปลูกในพื้นที่ลุ่ม ช่วงเวลาใดเหมาะสมกับการเก็บเกี่ยว กระบวนการเหล่านี้จะต้องเกิดจาก

เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และพัฒนาการที่เป็นจุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยง 
ของปัญหาเรื่องข้าวสู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 
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การฝึกสังเกต เรียนรู้จากความเปลี่ยนแปลงของฤดูกาลและช่วงเวลาที่เหมาะสม เป็นต้น และที่เกี่ยวข้องกับ

การศึกษาครั้งนี้โดยตรงก็คือ ข้าวเกี่ยวข้องกับเรื่องของ “การเมือง”  ข้าวหรือปัญหาเรื่องข้าวถูกหยิบยกขึ้นมา

เป็นประเด็นปัญหาที่ส าคัญในงานวิจัยครั้งนี้ โดยมุ่งไปที่รูปแบบการเมืองภาคประชาชนที่เป็นแนวทางในการ

แก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญแนวทางหนึ่ง นั่นเอง 

4.1.1 จุดเริ่มต้นและจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าวสู่เรื่องการเมือง 

1) ข้อมูลทั่วไป  จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีการจัดตั้งขึ้นเป็นอันดับที่ 75 ของประเทศไทย

โดยแยกตัวออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม พุทธศักราช 2536 พร้อมกับจังหวัด

หนองบัวล าภูและจังหวัดสระแก้ว โดยค าว่า “อ านาจเจริญ” มาจากภาษาเขมร มีความหมายว่า เมืองที่มี

สมญานามว่า “เมืองข้าวหอมโอชา ถิ่นเสมาพันปี” โดยมีวิสัยทัศน์ประจ าจังหวัด คือ   

“ประชาสังคมเข้มแข็ง แหล่งผลิตข้าวหอมมะลิคุณภาพดี 

มีโอกาสทางการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต” 

จากวิสัยทัศน์ประจ าจังหวัดดังกล่าว สามารถสะท้อนถึงปรากฏการณ์ที่มีคุณค่าหลายๆ อย่าง เช่น  

1.1) จังหวัดอ านาจเจริญ มีภาคประชาสังคมที่เข้มแข็งสามารถมีวิธีการบริหารจัดการตนเอง

ได้จนสามารถมีธรรมนูญประจ าจังหวัดโดยภาคประชาชนในพ้ืนที่ร่วมกันก่อตั้งขึ้นมา จนสามารถผลักดันให้

เกิดเป็นนโยบายในระดับจังหวัดได้ส าเร็จ  

1.2) จังหวัดอ านาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีประชากรประกอบอาชีพชาวนาเป็นส่วนใหญ่ คือ 

ประกอบอาชีพชาวนามากถึง 70% ของจ านวนประชากรทั้งหมด แต่ที่ส าคัญก็คือ จังหวัดอ านาจเจริญเป็น

จังหวัดที่มีข้าวหอมมะลิที่มีคุณภาพดี  สามารถส่งประกวดในระดับประเทศและได้รับรางวัลหลายปีซ้อน 

ดังนั้น ข้าวหอมมะลิจึงเป็นจุดขายที่ส าคัญของจังหวัดอ านาจเจริญ 

1.3) จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นจังหวัดที่เป็นที่ตั้งวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยอันดับ 1 ของ

ประเทศไทย คือ มหาวิทยาลัยมหิดลวิทยาเขตอ านาจเจริญ ถึงแม้จะเป็นโครงการจัดตั้งที่ด าเนินการมาได้  

ไม่นาน แต่ก็นับว่าเป็นโอกาสทางการศึกษาให้กับคนในพ้ืนที่และละแวกใกล้เคียงได้เป็นอย่างดีคือ เป็นการ

เปิดโอกาสทางการศึกษาให้นักศึกษาที่มีภูมิล าเนาในต่างจังหวัดไม่ต้องเดินทางไปศึกษาในสถานที่ไกลๆ จาก

ภูมิล าเนาของตนเอง 
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1.4) จังหวัดอ านาจเจริญ  เป็นจังหวัดที่มีการกล่าวถึงเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิต ไม่ได้เน้น

การพัฒนาด้านอุตสาหกรรมเป็นหลักเหมือนในจังหวัดที่มีความเจริญรุ่งเรืองหลายๆ จังหวัด   เนื่องจากเป็น

จังหวัดที่ไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่  แหล่งท่องเที่ยวที่ยังเป็นธรรมชาติค่อนข้างมีความสมบูรณ์ทาง

ชีวภาพอยู่มาก ท าให้คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดี จ านวนของอาชญากรรมค่อนข้างน้อยหรือ

เกือบจะไม่มีเลยในแต่ละปี 

2) สภาพทั่วไปของจังหวัดอ านาจเจริญ  

2.1) จ านวนประชากร  ประชากรในจังหวัดอ านาจเจริญ เป็นประชากรที่มีประวัติอยู่ใน

ทะเบียนราษฎร และมีลักษณะเป็นคนดั้งเดิมในพ้ืนที่  ประชากรแฝงเกือบจะไม่มีเลยเนื่องจากจังหวัด

อ านาจเจริญไม่ได้เป็นจังหวัดที่มีโรงงานอุตสาหกรรมที่ต้องการแรงงานเป็นจ านวนมาก ท าให้จ านวนประชากร

จึงค่อนข้างมีสภาพการเปลี่ยนแปลงน้อย ดังนี้  จ านวนรวมทั้งหมด คือ 377,120 คน (สามแสนเจ็ดหมื่นเจ็ด

พันหนึ่งร้อยยี่สิบคน) แบ่งเป็น เพศชาย 188,373 คน เพศหญิง 188,747 คน (ข้อมูลส านักงานทะเบียน

ราษฎร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, http://stat.dopa.go.th/stat/statnew/upstat_age_disp. 

php, สืบคืน วันที่ 11/7/60) 

2.2) อาณาเขตพ้ืนที่  จังหวัดอ านาจเจริญ มีขนาดพื้นที่ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร มีขนาด

พ้ืนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 60 ของประเทศไทย  โดยได้แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 7 อ าเภอ 56 ต าบล 653 

หมู่บ้าน 

อ าเภอ เขตปกครองท้องถิ่น 

1. อ าเภอเมืองอ านาจเจริญ 
 

 เทศบาลเมืองอ านาจเจริญ 

 เทศบาลต าบลน้ าปลีก 

 เทศบาลต าบลนายม 

 เทศบาลต าบลไก่ค า 

 เทศบาลต าบลนาวัง 

 เทศบาลต าบลนาหมอม้า 

2. อ าเภอชานุมาน 
 

 เทศบาลต าบลชานุมาน 

 เทศบาลต าบลโคกก่ง 

http://stat.dopa.go.th/stat/
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%84%E0%B8%B3&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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อ าเภอ เขตปกครองท้องถิ่น 

3. อ าเภอปทุมราชวงศา 

 

 เทศบาลต าบลปทุมราชวงศา 

 เทศบาลต าบลหนองข่า 

 เทศบาลต าบลห้วย 

 เทศบาลต าบลนาป่าแซง 

4. อ าเภอพนา 

 

 เทศบาลต าบลพนา 

 เทศบาลต าบลพระเหลา 

5. อ าเภอเสนางคนิคม 

 

 เทศบาลต าบลเสนางคนิคม 

 เทศบาลต าบลสิริเสนางค์ 

6. อ าเภอหัวตะพาน 

 

 เทศบาลต าบลหัวตะพาน 

 เทศบาลต าบลรัตนวารีศรีเจริญ 

 เทศบาลต าบลเค็งใหญ่ 

7. อ าเภอลืออ านาจ 

 

 เทศบาลต าบลอ านาจ 

 เทศบาลต าบลสามหนอง 

 เทศบาลต าบลดงมะยาง 

 เทศบาลต าบลเปือย 

 เทศบาลต าบลโคกกลาง 
 

ตารางที่ 1  ต าบลและอ าเภอ จังหวัดอ านาจเจริญ 

 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%97%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B9%88%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%8D&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B9%87%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%88&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B8%B3%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%81%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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ภาพที่ 1 แผนที่แสดงอาณาเขตอ าเภอของจังหวัดอ านาจเจริญ 
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2.3) ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดอ านาจเจริญ  จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดในตอนใต้

ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งอยู่ระหว่างเส้นรุ้งที่ 15 องศา 30 ลิปดาเหนือ ถึง 16 องศา 30 ลิปดาเหนือ 

และเส้นแวงที่ 104 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ถึง 105 องศา 15 ลิปดาตะวันออก ห่างจากกรุงเทพมหานคร

โดยรถยนต์ประมาณ 568 กิโลเมตร แยกออกจากจังหวัดอุบลราชธานี เมื่อปี พ.ศ.2536 มีเนื้อที่ทั้งสิ้น 

1,975,780 ไร่ หรือ 3,161.248 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้ 

ทิศเหนือ  :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอเลิงนกทา และจังหวัดมุกดาหาร ที่อ าเภอดอนตาล 

ทิศตะวันออก  :  ติดเขตประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตามแนวฝั่งแม่น้ าโขง

ด้านอ าเภอชานุมานเป็นระยะทาง 38 กิโลเมตร และจังหวัดอุบลราชธานีที่

อ าเภอเขมราฐ  อ าเภอกุดข้าวปุ้น และอ าเภอตระการพืชผล 

ทิศตะวันตก  :  ติดเขตจังหวัดยโสธร ที่อ าเภอป่าติ้ว และอ าเภอเลิงนกทา 

ทิศใต้  :  ติดเขตจังหวัดอุบลราชธานี ที่อ าเภอม่วงสามสิบ 

จังหวัดอ านาจเจริญ อยู่ในเขตที่มีปริมาณน้ าฝนค่อนข้างสูง เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณ

น้ าฝนเฉลี่ยของจังหวัดอ่ืนๆ ฤดูฝนจะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเรื่อยไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม และมัก

ปรากฏเสมอว่าฝนทิ้งช่วงในเดือนมิถุนายนถึงเดือนกรกฎาคม แต่ระยะเวลาการทิ้งช่วงมักจะไม่เหมือนกัน  

ในแต่ละปี และในช่วงปลายฤดูฝน มักจะมีพายุดีเปรสชั่นฝนตกชุก  บางปีอาจมีภาวะน้ าท่วมแต่ภาวการณ์ 

ไม่รุนแรงนัก  ฤดูหนาวเนื่องจากเป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกสุดของประเทศ ท าให้ได้รับอิทธิพล  

ลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือก่อนภูมิภาคอ่ืน อุณหภูมิจะเริ่มลดต่ าลงตั้งแต่เดือนตุลาคมและจะสิ้นสุดปลาย

เดือนมกราคม  ฤดูร้อนถึงแม้ว่าเคยปรากฏบ่อยครั้งว่าอากาศยังคงหนาวเย็นยืดเยื้อมาจนถึงปลายเดือน

กุมภาพันธ์  โดยส่วนใหญ่แล้วอากาศจะเริ่มอบอ้าว ในเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงประมาณต้นเดือนพฤษภาคม

ซึ่งอาจจะมีฝนเริ่มตกอยู่บ้างในปลายเดือนเมษายน แต่ปริมาณน้ าฝนมักจะไม่เพียงพอส าหรับการเพาะปลูก 

นอกจากนั้นลักษณะภูมิอากาศทั่วไปคล้ายคลึงกับจังหวัดอ่ืนๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือคือจะมีอากาศร้อน 

ในฤดูหนาวค่อนข้างหนาว ส่วนในฤดูฝนจะมีฝนตกชุก ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2541  

มีฝนตกประมาณ 106 วัน ปริมาณน้ าฝนวัดได้ 1,297.3 มิลลิเมตร 
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ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของจังหวัดเป็นที่ลุ่ม มีเนินเขาเตี้ยๆ ทอด

ยาวไปจรดกับจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตอ าเภอชานุมาน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่สูงกว่าระดับน้ าทะเล ประมาณ 68

เมตร ลักษณะของดิน เป็นดินร่วนปนทราย มีดินลูกรังอยู่บางส่วน สามารถแบ่งลักษณะภูมิประเทศออกได้

เป็นสองบริเวณคือบริเวณท่ีราบสูง ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบสูง บางส่วนเป็นลูกคลื่น ลอนตื้นหรือเนินเขาเตี้ยๆ 

อยู่ในเขตอ าเภอชานุมาน และอ าเภอเสนางคนิคม บริเวณที่ราบ ลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น 

เป็นแนวยาวตามทิศตะวันออกถึงทิศตะวันตกอยู่ในเขตอ าเภอเมืองฯ  อ าเภอพนา  อ าเภอปทุมราชวงศา 

อ าเภอหัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ  เทือกเขา ได้แก่ เทือกเขาภูพาน เป็นเทือกเขาที่ทอดผ่านหลาย

จังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ในส่วนที่อยู่ในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ จะอยู่ในเขตอ าเภอเสนางคนิคม  

มีลักษณะเป็นเทือกเขาที่สูงไม่มากนัก เป็นเนินเขาเตี้ยๆ ลักษณะภูมิสัณฐาน แบ่งออกได้เป็นสี่บริเวณด้วยกัน

คือ บริเวณที่เป็นสันดินริมแม่น้ า เกิดจากตะกอนล าน้ าที่พัดมาทับถม  สภาพพ้ืนที่เป็นเนินสันดิน พบบริเวณ

สันดินริมฝั่งแม่น้ าโขงในเขตอ าเภอชานุมาน และบริเวณสันดินริมฝั่งล าน้ าเซบาย ในเขตอ าเภอหัวตะพาน 

บริเวณท่ีเป็นแอ่ง หรือท่ีราบหลังแม่น้ า เกิดจากการกระท าของขบวนการน้ า พบบางแห่งเป็นบริเวณล าเซบาย

ของอ าเภอหัวตะพาน จะมีน้ าแช่ขังนานในฤดูฝน บริเวณที่เป็นแบบลานตะพักน้ า เกิดจากการกระท าของ

ขบวนการน้ ามานานแล้ว ประกอบด้วยบริเวณที่เป็นลานตะพักล าน้ าระดับต่ า ระดับกลาง ระดับสูง ลักษณะ

พ้ืนที่มีทั้งเป็นแบบที่ราบแบบลูกคลื่นลอนลาด จนถึงลูกคลื่นลอนชัน จะอยู่ถัดจากบริเวณที่ราบลุ่มน้ าท่วมถึง

ขึ้นมา พบได้ในพ้ืนที่ทั่วไปของจังหวัด บางแห่งใช้ส าหรับท านา บางแห่งใช้ส าหรับปลูกพืชไร่ ทรัพยากรน้ า  

สามารถสรุปลักษณะภูมิประเทศจังหวัดอ านาจเจริญ ได้ดังนี้ 

 บริเวณที่ราบสูง   ลักษณะพ้ืนเป็นที่สูง บางส่วนเป็นลูกคลื่นลอนตื้น หรือเนินเขา 

เตี้ยๆ อยู่ในเขตพ้ืนที่อ าเภอชานุมาน และอ าเภอเสนางคนิคม 

 บริเวณที่ราบ  มีลักษณะพ้ืนที่เป็นที่ราบถึงลูกคลื่นลอนตื้น เป็นแนวยาวตามทิศ

ตะวันออก ถึงทิศตะวันตกอยู่ในเขตอ าเภอเมืองอ านาจเจริญ  อ าเภอพนา  อ าเภอปทุมราชวงศา  อ าเภอ 

หัวตะพาน และอ าเภอลืออ านาจ (ข้อมูลจากสภาเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ, http://www.nfc-amnat. 

com/index.php/Topography, สืบค้นวันที่ 11/7/60) 
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ภาพที่ 2 แผนภาพแสดงการใช้ที่ดินในจังหวัดอ านาจเจริญ 

ที่มา : ข้อมูลแผนภาพการใช้ที่ดินในจังหวัดอ านาจเจริญ จากกรมพัฒนาที่ดิน 

2.4) ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของชาวจังหวัดอ านาจเจริญ  โครงสร้างทางเศรษฐกิจขึ้นกับการ

เกษตรกรรม  มีพ้ืนที่ถือครองทางการเกษตร  รวมทั้งสิ้น 1,021,798 ไร่ หรือประมาณร้อยละ 51.72 ของ 

เนื้อท่ีทั้งหมด ด้วยลักษณะของภูมิประเทศที่มีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายท าให้ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ 

ไม่สามารถกักเก็บแหล่งน้ าที่สามารถท าการเพาะปลูกข้าวได้มากกว่าปีละ 1 ครั้ง การท านาจึงมีลักษณะเป็น

ข้าวนาปี คือ ปลูกข้าวได้ปีละ 1 ครั้ง พ้ืนที่ท านาจึงได้ถือครองพ้ืนที่มีสัดส่วนถึง 869,574 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 

85.10 ของพ้ืนที่ถือครองท าการเกษตร เป็นพื้นที่เก็บเกี่ยว 558,530 ไร่ ผลผลิตรวมประมาณ 83,821 ตัน 

การปลูกพืชไร่  มีการปลูกพืชไร่รวมพ้ืนที่ประมาณ 7,825 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 7.65 ของพ้ืนที่

ถือครองท าการเกษตร 

พืชเศรษฐกิจที่ส าคัญ  ได้แก่  ข้าวเหนียว  ข้าวหอมมะลิ  มันส าปะหลัง  ปอแก้ว  ถั่วลิสง 

การอุตสาหกรรม ส่วนใหญ่เป็นโรงสีข้าว และอุตสาหกรรมในครัวเรือน 

นอกจากนั้นจะมีการเพาะปลูกพืชหมุนเวียน เช่น ผักปลอดสารพิษตามฤดูกาล และผลผลิต  

ที่ส าคัญจากพ้ืนที่ป่าโปร่งค่อนข้างสมบูรณ์ จึงท าให้จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่สามารถผลิตหรือแปรรูป
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ยาสมุนไพร ออกจ าหน่ายโดยโรงพยาบาลพนา  ในปัจจุบันได้รับการเปิดเผยจาก นพ.ปฐมพงษ์ ปรุโปร่ง 

(2557) ผู้อ านวยการโรงพยาบาลพนาว่ามีผลผลิตที่สามารถผลิตเป็นยาสมุนไพรได้ถึง 70 รายการ เป็น

ปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงความหลากหลายทางชีวภาพและความสมบูรณ์ทางทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัด

อ านาจเจริญ ซึ่งในอนาคตอาจจะสามารถสร้างรายได้ให้กับชาวจังหวัดอ านาจเจริญได้เป็นอย่างดีก็ได้ 

ตารางที่ 2 สรุปข้อมูลครัวเรือนเกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ที่มา :  ที่ท าการปกครองอ านาจเจริญ  ,ส านักงานปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ, 

ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ, ส านักงานประมงจังหวัดอ านาจเจริญ 

หมายเหตุ :  1 รวมครัวเรือนทั้งในเขต และนอกเขตเทศบาล ข้อมูล ณ. กุมภาพันธ์ 2559 
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3) ชนิดของข้าวที่น ามาปลูกในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

พันธุ์ข้าวในปัจจุบันที่ชาวนาได้มีการน ามาเพาะปลูกในเขตพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญมีความ

แตกต่างจากพันธุ์ข้าวในอดีตเนื่องจากในอดีตเป็นการเพาะปลูกเพ่ือการบริโภคเท่านั้น แต่ในปัจจุบันการ

เพาะปลูกข้าวได้เปลี่ยนแปลงจากการบริโภคเพียงอย่างเดียว กลายเป็นธุรกิจอย่างหนึ่งกล่าวคือ การเพาะปลูก

เพ่ือขายนั้น ท าให้การเพาะปลูกจ าเป็นจะต้องพิจารณาจากความต้องการของตลาดทั้งในพ้ืนที่จังหวัด

อ านาจเจริญและภายนอกจังหวัด  ท าให้พันธุ์ข้าวที่ทางราชการสนับสนุนให้เกษตรกรน ามาใช้ในการเพาะปลูก

จึงได้ถูกก าหนดโดยตลาดมาตั้งแต่ต้น โดยในปัจจุบันได้มีการน าพันธุ์ข้าวหลักๆ มาใช้ในการเพาะปลูกอยู่

ประมาณ 4 ชนิดด้วยกัน คือ  

3.1)  ข้าวขาวดอกมะลิ 105 (Khao Dawk Mali 105) หรือ พันธุ์ข้าว กข.105 เป็นข้าวที่มี

ความไวต่อช่วงแสง หมายถึง พันธุ์ข้าวจะออกดอกในวันที่กลางคืนยาวกว่ากลางวันเท่านั้น คือ ช่วงฤดูหนาว

ท าให้สามารถปลูกได้เฉพาะข้าวนาปีเท่านั้น มีสีข้าวเหมือนดอกมะลิ แต่มีกลิ่นหอมเหมือนใบเตย  

3.2) ข้าวพันธุ์ กข.15 เป็นการน าข้าวขาวดอกมะลิ 105 ที่น าไปอาบรังสีแกมม่าท าให้

ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 มีลักษณะทนแล้ง ปลูกได้ในที่ดอน ดินเปรี้ยว ดินเค็ม ต้านทาน

ไส้เดือนรากฝอยรากปม ไม่ต้านทานโรคใบไหม้ โรคขอบใบแห้ง เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาล และหนอนกอ 

3.3) ข้าวพันธุ์ กข.6 (Sticky rice หรือ Glutinous rice) เป็นข้าวเหนียวที่มีลักษณะเด่นคือ 

เนื้อสัมผัสของข้าวจะมีการติดกันระหว่างเมล็ดของข้าวที่หุงสุกแล้ว เป็นข้าวที่มีปริมาณอะไมโลเพกทิน 

(amylopectin) สูงเมื่อเปรียบเทียบกับข้าวเจ้า มี 2 สี คือ สีขาวและสีด า และเป็นพันธุ์ข้าวที่นิยมบริโภค 

เป็นอาหารหลักของประชากรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3.4) ข้าวไรซ์เบอร์รี่ (Rice berry) เป็นพันธุ์ข้าวที่เกิดขึ้นใหม่โดยการผสมข้ามพันธุ์ระหว่าง

ข้าวเจ้าหอมนิล กับ ข้าวดอกมะลิ 105  มีลักษณะเป็นข้าวเจ้าสีม่วงเข้ม ประกอบด้วยสารอาหารที่มีคุณค่า

เป็นอย่างมาก 
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ตารางที่ 3  จ านวนพื้นที่ท านาในเขตจังหวัดอ านาจเจริญ 

 

ที่มา : ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ  ณ วันที่ 23 มิถุนายน 2559   จากเว็บไซด์ http://www.amnatcharoen.doae.go.th/ 

 

อ าเภอ เกษตรกร
ผู้ปลูก
(ราย) 

ข้าวเจ้าหอมมะล ิ 105 ข้าวเหนียว 

พื้นที ่ พื้นที่เสีย พื้นที่เก็บ ผลผลติ ผลผลติ พื้นที ่ พื้นที่เสีย พื้นที่เก็บ ผลผลติ ผลผลติ 

ปลูก/ไร ่ หาย/ไร ่ เกี่ยว/ไร ่  กก. / ไร ่ รวม / ตัน ปลูก/ไร ่ หาย/ไร ่ เกี่ยว/ไร ่  กก. / ไร ่ รวม / ตัน 

เมือง 21,187 354,800 0 354,800 374 132,695 48,000 0 48,000 401 19,248 

ชานุมาน 7,353 10,681 0 10,681 365 3,899 47,725 0 47,725 384 18,326 

ปทุมราชวงศา 8,485 120,564 0 120,564 384 46,297 32,048 0 32,048 407 13,044 

พนา 5,580 75,684 0 75,684 390 29,517 41,841 0 41,841 414 17,322 

เสนางคนิคม 7,256 72,539 0 72,539 398 28,871 51,628 0 51,628 383 19,774 

หัวตะพาน 9,030 129,595 0 129,595 381 49,376 30,322 0 30,322 403 12,220 

ลืออ านาจ 7,080 119,636 0 119,636 388 46,419 8,146 0 8,146 387 3,153 

รวม 65,971 883,499 0 883,499 383 337,072 259,710 0 259,710 397 103,086 
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ตารางที่ 4  ปฏิทินฤดูกาลในการปลูกข้าวของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ 

พืช 
อาย ุ

(วัน) 

ปฏิทินฤดูกาล 

ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย .ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

ข้าว 

(นาปี) 

150  

วัน 

            

 ช่วงการเตรียมดินไถดะ 

ปลูกพืชคลุมดิน  

ปุ๋ยสด เช่น ถ่ัวดิน ปอเทือง 

แตงโม เป็นต้น  

หรือพืชนอกฤดูกาล 

ช่วงเริ่มต้นฤดูกาล 

แห่งการเพาะปลูก 

 ช่วงฤดูกาลเก็บเกี่ยว

ข้าว (นาปี) 

 

4) ประเภทของการท านาข้าวในพื้นที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

ชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญในอดีตมีรูปแบบการท านาแบบกสิกรรมธรรมชาติ กล่าวคือ อาศัย

ธรรมชาติตามที่กล่าวมาแล้ว ซึ่งในการท านาข้าวส่วนใหญ่จะอาศัยน้ าฝนใช้แรงงานสัตว์และแรงงานคน 

เป็นหลัก ดังนั้นชาวนาส่วนใหญ่นอกจากจะท านาแล้วจึงเลี้ยงปศุสัตว์ไปด้วยและมีการปลูกพืชผักสวนครัว เช่น 

ปลูกผักริมรั้ว ปลูกพริก แตง ฟักทอง เป็นต้น ส่วนการท านาก็เพ่ือให้ได้ข้าวเก็บไว้กิน แต่ในปัจจุบันรูปแบบการ

ท านาเปลี่ยนแปลงไปเป็นการปลูกเพ่ือขายเป็นหลัก ดังนั้น รูปแบบของการท านาจึงเปลี่ยนไปด้วยจากการ 

ท านาด า ซึ่งมีขั้นตอนมากกว่าและต้องใช้ก าลังคนจ านวนมาก เป็นการท านาหว่านที่สะดวกรวดเร็วกว่าเพราะ  

มีข้ันตอนไม่ซับซ้อนมากมายเหมือนการท านาด า 

การท านาในอดีตและปัจจุบันมีความแตกต่างกันมากทั้งในเรื่องของการลงทุนผลก าไร 

เรื่องของการลงทุนก็เช่น ซื้อปุ๋ยมาเร่งหรือเพ่ิมการเจริญเติบโตของข้าว ซื้อยามาฉีดเพ่ือป้องกันเพลี้ยหรือ  

ตัวแมลง  ส่วนเรื่องของผลก าไรนั้นจะได้ก าไรน้อยมากเพราะจะลงทุนไปกับการซื้อยาซื้อปุ๋ย ส่วนการท านา  

ในอดีตจะเห็นได้ชัดว่าไม่ค่อยได้ลงทุนอะไรมากนัก เพราะไม่ต้องซื้อปุ๋ยซื้อยาและไม่ต้องจ้างคนมาเก็บเกี่ยวข้าว 

โดยจะใช้วิธีการลงแขกเกี่ยวข้าวหรือเรียกว่าการเอาแรงกัน เช่น เมื่อบ้านนี้ท าการด านาหรือเกี่ยวข้าวจะมี
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เพ่ือนบ้านในละแวกเดียวกันมาช่วยและเมื่อเพ่ือนบ้านหลังใดมีการเก็บเกี่ยวข้าว  บ้านหลังนั้นก็จะต้องไปช่วย

เกี่ยวด้วยเช่นกันโดยการท านาแต่ละประเภทก็มีการเตรียมการและขั้นตอนดังนี้ 

4.1) ขั้นตอนการท านา  

 การเตรียมพันธุ์ข้าว   เมื่อน าเมล็ดข้าวไปเพาะให้งอกโดยแช่น้ านานประมาณ 1 -2 

ชั่วโมง แล้วน าเมล็ดขึ้นจากน้ าและเก็บไว้ในที่ที่มีความชื้นสูง เมล็ดจะงอกภายใน 48 ชั่วโมง จึงน าเมล็ดที่ 

เริ่มงอกเหล่านี้ไปปลูกในดินที่เปียก  ส่วนที่เป็นรากจะเจริญเติบโตลึกลงไปในดินส่วนที่เป็นยอดก็จะสูงขึ้นเหนือ

ผิวดินแล้วเปลี่ยนเป็นใบ  ต้นข้าวเล็กๆ นี้เรียกว่า “ต้นกล้า” หลังจากต้นกล้ามีอายุประมาณ 40 วัน จะมี 

หน่อใหม่เกิดขึ้นโดยเจริญเติบโตออกจากตาบริเวณโคนต้น  ต้นกล้าแต่ละต้นสามารถแตกหน่อใหม่ประมาณ  

5-15 หน่อ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพันธุ์ข้าว  ระยะปลูก และความอุดมสมบูรณ์ของดิน  แต่หน่อต้นกล้าให้รวงข้าว 

หนึ่งรวงแต่รวงข้าวมีเมล็ดข้าวประมาณ 100-200 เมล็ด โดยปกติต้นข้าวที่โตเต็มที่แล้วจะมีความสูงจากพ้ืนดิน

ถึงปลายรวงที่สูงที่สุดประมาณ 100-200 เซนติเมตรซึ่งแตกต่างไปตามพันธุ์ข้าว ตลอดจนความอุดมสมบูรณ์

ของดินและความลึกของน้ า  

 การปลูกข้าว  วิธีการปลูกข้าวหรือการท านาในจังหวัดอ านาจเจริญ แบ่งออกเป็น 2 

วิธี ดังนี้  

- การปลูกข้าวนาด า หรือเรียกว่า “การปักด า” ซึ่งวิธีการปลูกแบ่งเป็นสองตอน 

ตอนแรก ได้แก่ การตกกล้าในแปลงขนาดเล็ก และตอนที่สอง ได้แก่ การถอนต้นกล้าน าไปปักดินในนาผืน 

ที่ใหญ่ ดังนั้นการปลูกแบบปักด าอาจเรียกว่า Indirect Seeding ซึ่งต้องเตรียมดินที่ดีกว่าการปลูกข้าวไร่ ซึ่งมี

การไถดะ  การไถแปร  และการคราด  ปกติการไถและคราดในนาด ามักจะใช้แรงวัวควายหรือแทรกเตอร์ 

ขนาดเล็กที่เรียกว่า ควายเหล็ก หรือรถไถเดินตาม  ทั้งนี้เป็นเพราะพ้ืนที่นาด ามีคันนาแบ่งกั้นออกเป็นแปลง 

เล็กๆ ขนาดแปลงละ 1 ไร่ หรือเล็กกว่า คันนามีไว้เพ่ือกักเก็บน้ า ปล่อยน้ าทิ้งจากแปลงนา นาด าจึงมีการบังคับ

น้ าในนาไว้ได้บ้างพอสมควร  

- การไถดะ หมายถึง การไถครั้งแรกเพ่ือท าลายวัชพืชในนาและพลิกกลับหน้าดิน 

แล้วปล่อยทิ้งไว้ประมาณ 1 สัปดาห์ จึงท าการไถแปรซึ่งหมายถึงการไถตัดกับรอยไถดะ การไถแปรอาจไถ

มากกว่าหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับระดับน้ าในนาตลอดจนถึงชนิดและปริมาณของวัชพืช เมื่ อไถแปรแล้วท าการ

คราดได้ทันที การคราดก็คือการคราดเอาวัชพืชออกจากผืนนา และปรับพ้ืนที่นาให้ได้ระดับเป็นที่ราบเสมอกัน 

ด้วยพื้นที่นาท่ีมีระดับเป็นที่ราบจะท าให้ต้นข้าวได้รับน้ าเท่า ๆ กัน และสะดวกต่อการไขน้ าเข้าออก  
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- การปักด า คือ การน าต้นกล้าที่ถอนขึ้นจากแปลงแล้วมัดรวมกันเป็นมัดๆ จะต้อง

สลัดดินโคลนที่รากออกแล้วน าไปปักด าในพ้ืนที่นาที่ได้เตรียมไว้   ถ้าต้นกล้าสูงมากก็ตัดปลายใบทิ้ง พ้ืนที่นา 

ที่ใช้ปักด าควรมีน้ าขังอยู่ประมาณ 5-10 เซนติเมตร เพราะต้นข้าวอาจถูกลมพัดจนพับลงได้เมื่อนานั้นไม่มี 

น้ าขังอยู่เลย ถ้าระดับน้ าในนั้นลึกมากต้นข้าวที่ปักด าอาจจมน้ าในระยะแรกและข้าวจะต้องยืดต้นมากกว่าปกติ

จนส่งผลให้แตกกอน้อย การปักด าที่ได้ผลผลิตสูงจะต้องปักด าให้เป็นแถวเป็นแนวและมีระยะห่างระหว่างกอ  

มากพอสมควร  

- การหว่าน คราด กลบ หรือไถกลบ  ชาวนาจะท าการไถดะและไถแปรแล้วจึงน า

เมล็ดที่ยังไม่ได้เพาะให้งอกหว่านลงไปทันทีแล้วคราดหรือไถเพ่ือกลบเมล็ดที่หว่านลงไปอีกครั้งหนึ่ง  เนื่องจาก

ดินมีความชื้นอยู่แล้วเมล็ดจะเริ่มงอกทันทีหลังจากหว่านลงดินการตั้งตัวของต้นกล้าจะตั้งตัวดีกว่าการหว่าน

ส ารวยเพราะเมล็ดที่หว่านถูกกลบฝังลึกลงในดิน  

- การหว่านน้ าตม การหว่านแบบนี้นิยมใช้ในพ้ืนที่มีน้ าขังประมาณ 3-5 เซนติเมตร 

และพ้ืนที่นาเป็นผืนใหญ่ขนาดประมาณ 1-2 ไร่ มีคันนากั้นเป็นแปลง  การเตรียมดินท าเหมือนกับการเตรียม 

ดินส าหรับนาด า ซึ่งมีการไถดะ ไถแปร และคราดเพ่ือเก็บวัชพืชออก จากพ้ืนนาแล้วจึงทิ้งให้ดิน ตกตะกอน  

จนเห็นว่าน้ าใส จึงน าเมล็ดพันธุ์ที่เพาะให้งอกแล้วหว่านลงนาและไขน้ าออก เมล็ดจะเจริญเติบโตเป็นต้นข้าว

และเจริญเติบโตอย่างข้าวอื่นๆ 

 การเก็บเกี่ยวข้าว    แบ่งออกเป็น 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

- การเก็บเกี่ยวข้าว  จะพิจารณาจากวันที่ข้าวเริ่มออกดอกโดยการเดินส ารวจ 

แปลงนา ถ้าข้าวทั้งแปลงออกดอกประมาณ 80% ถือเป็นวันออกดอกแล้วนับจากวันออกดอกไปอีก 28-30 วัน 

จะถึงวันก าหนดเก็บเกี่ยวข้าวที่เหมาะสม เมื่อถึงวันเก็บเกี่ยวชาวนาต้องระบายน้ าออกจากแปลงนาก่อนถึง

ก าหนดเก็บเก่ียว 7-10 วัน โดยการระบายน้ าออกจากแปลงนาเพื่อให้ข้าวสุกแก่สม่ าเสมอเท่ากัน  เมื่อแปลงนา

แห้งท าให้สะดวกต่อการเก็บเกี่ยวด้วยคนหรือใช้เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวก็จะไม่สกปรกและเปียกน้ าท าให้เกิด

ความชื้น ช่วงที่ท าการเก็บเกี่ยวข้าวหลังจากที่ข้าวสุกไปได้ 28-30 วัน หลังจากออกดอกเมล็ดข้าวควรมี

ความชื้นไม่ต่ ากว่า 20% การเก็บข้าวก่อนหรือหลังจากระยะนี้จะท าให้ข้าวสูญเสียน้ าหนักและคุณภาพยิ่งขึ้น 
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- การนวดข้าว  การนวดข้าวในปัจจุบันสามารถกระท าได้หลายวิธี เช่น ใช้คนนวด 

เครื่องนวด หรือเครื่องเกี่ยวนวด การนวดทุกวิธีจะต้องระมัดระวังการสูญเสียปริมาณข้าวจากการร่วงหล่น 

กระเด็นติดไปกับฟางข้าว เมล็ดเกิดการแตกร้าวหรือแตกหัก โดยการนวดข้าวจะมีข้ันตอน ดังนี้ 

 การใช้คนนวดหรือนวดด้วยเท้าเป็นวิธีที่ดีท าให้ข้าวไม่เสียคุณภาพ และมี

การสูญเสียน้อย แต่ต้องใช้เวลาและเปลืองแรงงานมาก ไม่เหมาะกับการท านามากๆ แต่เหมาะกับข้าวที่จะ  

เก็บไว้เป็นเมล็ดพันธุ์ 

 การใช้สัตว์นวด ไม่มีผลกระทบต่อคุณภาพการสี แต่จะมีการสูญเสีย

เนื่องจากการนวดไม่หมดและมีสิ่งเจือปนมากถ้าลงลานนวดไม่สะอาด 

 การนวดโดยวิธีฟาด อาจจะฟาดกับลาดข้าวโดยตรงในครุหรือภาชนะอ่ืนๆ  

การนวดวิธีนี้จะท าให้เกิดการสูญเสียอันเกิดจากแรงฟาด ท าให้มีเมล็ดบางส่วนกระเด็นสูญหายไป และบางส่วน

ก็ตกค้างอยู่ในรวงอันเกิดจากการนวดไม่หมด 

 นวดโดยรถไถหรือแทรกเตอร์ วิธีนี้เมล็ดข้าวจะมีการแตกร้าวและแตกหัก

เวลาสีบ้าง แต่ส่วนมากการสูญเสียจะเกิดเนื่องจากเมล็ดข้าวเปลือกถูกรถบดแตกหักและมีการนวดไม่หมด 

 การนวดโดยใช้เครื่องนวด ปัจจุบันยังนิยมใช้กันอยู่ในบริเวณที่ยังไม่มีรถ

เกี่ยวนวดใช้  ซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเครื่องท าความสะอาดอยู่ในตัวท าให้สะดวกและรวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายต่ า  

เหมาะกับเกษตรกรที่มีการท านามากๆ และใช้คนเก่ียว ซึ่งในอ านาจเจริญเกือบจะไม่มีแล้ว 

 การใช้เครื่องเกี่ยวนวด เครื่องจะท าการเกี่ยวและนวดข้าวออกมาเลย 

เมล็ดข้าวที่นวดได้จะออกมาจากเครื่องนวดและบรรจุในถังเก็บหรือในกระสอบ ความสูญเสียข้าวขึ้นอยู่กับ

ความเร็วของรถเก่ียว อายุข้าว ความชื้นเมล็ด การล้มของข้าว เป็นต้น 

- การท าความสะอาดข้าว คือ ขั้นตอนการแยกสิ่งปะปนหรือสิ่งเจือปนต่างๆ ออก

จากข้าว เช่น เมล็ดพืชอ่ืนๆ เมล็ดวัชพืช เมล็ดข้าวที่เสียหาย (แตกหัก, ป่น, ร้าว เป็นต้น) ชิ้นส่วนต่างๆ ของ

ข้าว เช่น ส่วนของใบ ล าต้น ระแง้ วัตถุอ่ืนๆ เช่น กรวด ดิน หิน ทราย เศษโลหะต่างๆ ตลอดจนเมล็ดข้าวลีบ 

เมล็ดข้าวที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น (พิชัย สมบูรณ์วงค์, http://research.rae.mju.ac.th) 

  

http://research.rae.mju.ac.th/
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4.1.2 จุดเชื่อมโยงที่สะท้อนถึง พัฒนาการของ “ข้าว” ที่เชื่อมโยงกับการเมือง   

“ข้าว” มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิตเพราะคนไทยนิยมการบริโภคข้าวเป็นอาหารหลักและ 

มีความส าคัญต่อความเป็นอยู่ในด้านเศรษฐกิจของคนไทยเพราะข้าวเป็นพืชส่งออกท าให้เศรษฐกิจของประเทศ

ไทยเติบโตขึ้น จากการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์  พบว่า ข้าวเป็นสินค้าส่งออกมาตั้งแต่ ปี พ.ศ.2394 

ในช่วงรัตนโกสินทร์ตอนต้น คือ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 4) เป็นต้นมา 

นอกจากที่ข้าวจะเป็นพืชเศรษฐกิจแล้ว ยังเป็นพืชการเมืองอีกด้วย เพราะข้าวเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้ประเทศ

ล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษน าเรือปืนไฟมาปิดปากอ่าวบังคับให้ประเทศไทยยกเลิกการผูกขาดการส่งออกและ

การน าเข้าท้องพระคลังสินค้า ท าให้ข้าวไทยราคาแพงและขึ้นลงตามราคาตลาดโลกตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา  

(อัมมาร์ สยามวาลา, 2522. อภิชัย พันธเสน, 2531, วีรพงษ์ รามางกูร,2559) และมีปรากฏการณ์ที่เห็นได้

อย่างประจักษ์ชัดว่า “ข้าว” มีผลกระทบกับสถานภาพกับความมั่นคงทางการเมือง ก็เพราะทุกๆ ครั้งที่ปริมาณ

การผลิตข้าวมากหรือน้อยเกินไปราคาข้าวสูงเกินไปหรือต่ าเกินไปในฤดูการผลิต โดยเฉพาะในช่วงต้นฤดู  

หากมิได้แก้ไขให้เป็นที่พอใจของกลุ่มต่างๆ อย่างรวดเร็วเพียงพอแล้ว ก็อาจจะกลายเป็นประเด็นปัญหาส าคัญ

ทางการเมือง โดยอาจจะถูกหยิบยกมาเป็นประเด็นการเมืองให้ฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลยกมาเป็นเหตุในการโจมตี

รัฐบาลได้ และในฤดูกาลหาเสียงเพ่ือสมัครรับเลือกตั้งนักการเมืองก็มักจะใช้ประเด็นเรื่องข้าวและปัญหาที่

เกี่ยวกับชาวนาเป็นเครื่องมือหลักในการหาเสียงทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด เนื่องจากเสียงส่วนใหญ่ของ

ประเทศยังคงอยู่ในกลุ่มของเกษตรกรที่ยังคงประกอบอาชีพท านาอยู่ และมีคนจ านวนมากที่ยังเชื่อว่าปัญหา

เกี่ยวกับข้าวนั้น เป็นเรื่องผลประโยชน์ที่ขัดกันระหว่างรายได้ของชาวนากับค่าครองชีพของกรรมกรในเมือง 

เป็นส่วนใหญ่ ถ้าท าให้ข้าวเปลือกราคาดีพอสมควรและราคาข้าวสารไม่สูงนักคงจะไม่เกิดประเด็นขัดแย้งมาก

แต่ประการใด แท้ที่จริงแล้วปัญหาเรื่องข้าวมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่ยาวนาน การสงครามใน

ประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากการแย่งชิงแรงงานเพ่ือน ามาใช้ในการปลูกข้าวและทรัพยากรอ่ืนๆ  

ซึ่งต่อมาได้พัฒนากลายเป็นเรื่องการขัดแย้งของผลประโยชน์ระหว่างชนชั้นตั้งแต่ยุคศักดินาจนมาถึงยุคทุนนิยม

ในปัจจุบัน 

การด าเนินนโยบายของรัฐบาลในอดีตที่ผ่านมาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิตข้าวและควบคุม

ราคาข้าวหรือที่เรียกว่า การแทรกแซงราคาข้าวนั้นปรากฏชัดเจนในช่วงปี 2524  ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาข้าวใน

ประเทศค่อนข้างตกต่ า รัฐบาลต้องช่วยเหลือชาวนาที่ประสบปัญหาราคาข้าวตกต่ าจากภาวะข้าวล้นตลาด

ในช่วงฤดูการเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมกัน  โดยการด าเนินนโยบายดังกล่าวเป็นมาตรการเสริม

เพ่ือชะลอปริมาณข้าวเปลือกที่ออกสู่ตลาด วิธีการคือ ให้ชาวนาน าข้าวเปลือกมาจ าน าไว้กับรัฐบาลในช่วงฤดู
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การเก็บเกี่ยวที่มีผลผลิตออกสู่ตลาดพร้อมๆ กันเป็นจ านวนมาก จนเมื่อข้าวในตลาดมีราคาสูงขึ้นก็ค่อยน าเงิน

มาไถ่ถอนข้าวเปลือกออกไปเพ่ือน าไปขาย พร้อมกับจ่ายดอกเบี้ยให้แก่รัฐบาล ซึ่งรัฐบาลก็คิดดอกเบี้ยในอัตรา

ที่ต่ าเพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร แต่หากไม่มาไถ่ถอนในเวลาที่ก าหนด ข้าวเปลือกที่น ามาจ าน าก็จะตกเป็นของรัฐ

ซึ่งจะน าออกจ าหน่ายต่อไป (พรเทพ พุ่มพวง, 2556)  

ส่วนในการวิจัยครั้งนี้ “ข้าว” จะเป็นเสมือนปัจจัยหรือเครื่องมือที่เชื่อมโยงให้เกิดพัฒนาการที่จะ

ค่อยๆ ก่อร่างสร้างเป็นปรากฏการณ์ที่ท าให้กลุ่มชาวนาที่มีชีวิตผูกพันกับข้าวมาเป็นระยะเวลายาวนาน  

จนกลายเป็นวิถีชีวิต เรียนรู้ และปรับตัวอยู่กับการเมืองที่มีข้าวเป็นจุดเชื่อมโยง และสามารถอาศัย “ข้าว” เป็น

เครื่องมือที่สรรสร้างความเข้มแข็งให้กับชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรม  จังหวัดอ านาจเจริญให้สามารถแก้ไขปัญหา

เรื่องข้าวได้ในหลากหลายมิติ ซึ่งเป็นปัญหาที่สั่งสมมายาวนาน ก็เริ่มมีทิศทางหรือแนวทางในการแก้ไขปัญหา

ได้อย่างยั่งยืนโดยพ่ึงพิงหน่วยงานของรัฐให้น้อยที่สุด สามารถแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชาวนา 

ที่ปลูกข้าวในรูปแบบที่แตกต่างกันทางด้านความคิด วิธีการ และการตลาด กลุ่มข้าวที่ใช้สารเคมีในการ

เพาะปลูก กลุ่มข้าวอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมี และกลุ่มชาวนาที่ใช้ผสมผสานระหว่างปุ๋ยสองแบบ โดยการ

วิจัยจะพยายามน าเสนอปรากฏการณ์และพัฒนาการของการเมืองเรื่องข้าวนี้ ซึ่งผู้ศึกษาได้จัดแบ่งเนื้อหา

ออกเป็น 5 ส่วนตามช่วงของเวลา คือ  

1) ปรากฏการณ์และพัฒนาการของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ ในอดีตก่อนปี พ.ศ.2500 

ในอดีตเนื่องจาก “ข้าว”เป็นอาหารหลักท่ีคนไทยบริโภคกันมานาน อาชีพชาวนาจึงกลายเป็น

อาชีพที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานจนกลายเป็นวิถีชีวิต  ไม่ใช่การปลูกเพ่ือบริโภคอย่างเดียวแต่การเพาะปลูก

ข้าวยังเป็นการสะท้อนถึงวัฒนธรรมอันดีงามในเรื่องของความสามัคคี ความมีวัฒนธรรมในการด ารงชีวิต  

ที่เอ้ือเฟ้ือซึ่งกันและกัน เป็นต้น  โดยการเพาะปลูกข้าวมักจะกระจุกตัวอยู่ตามบริเวณที่ราบลุ่มใกล้แม่น้ าและ 

มีการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกออกไปอย่างรวดเร็วในพ้ืนที่ต่างๆ โดยเฉพาะจังหวัดอ านาจเจริญซึ่งเป็นจังหวัด  

เล็กๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ซึ่งแยกตัวออกมาจากจังหวัดอุบลราชธานี พ.ศ.2537) ของไทยซึ่งมี 

สภาพทางภูมิศาสตร์ของดินเหมาะสมกับการปลูกข้าวหอมมะลิมากจังหวัดหนึ่งของประเทศ  ซึ่งโดยปกติ

ชาวนาแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยก็จะมีการปลูกข้าวทุกจังหวัดอยู่แล้ว แต่สภาพทางภูมิศาสตร์

อาจจะยังขาดเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของแหล่งน้ าและความแตกต่างของสภาพภูมิประเทศที่ต่างจากพ้ืนที่

ราบลุ่มที่มีแหล่งน้ าอุดมสมบูรณ์อยู่แล้ว จะอย่างไรก็ตามจากหลักฐานเอกสารทางวิชาการของ อัมมาร์  

สยามวารา ได้กล่าวถึง การเปิดการค้ากับต่างประเทศ  โดยเฉพาะการส่งออกข้าวในช่วงสนธิสัญญาบาวริ่ง  
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กับอังกฤษในช่วงปี พ.ศ.2399  แต่ก็ยังมีการส่งออกในจ านวนน้อย คือ ประมาณร้อยละ 2 ของผลผลิตทั้งหมด 

และรัฐบาลเป็นผู้ผูกขาดแต่เพียงผู้เดียว เรียกว่า ข้าวเป็นยุทธปัจจัยส าคัญในการหล่อเลี้ยงก าลังทหารถึง 

50,000 นาย ที่ไปท าการรบอยู่ในประเทศเขมรท าให้ข้าวมีราคาที่สูงมาก และค่อยๆ ผ่อนคลายลงหลังจาก  

ยกทัพกลับ (อภิชัย พันธเสน และคณะ, 2531) โดยช่วงหลังปี พ.ศ.2400 รัฐบาลมีนโยบายออกกฎหมายให้

สิทธิพิเศษกับการท านาในพ้ืนที่บุกเบิกใหม่  โดยการยกเว้นภาษีในปีแรกและในสามปีถัดมา นอกจากนั้นยังมี

การสร้างแรงจูงใจด้านภาษีแล้ว ยังได้มีการขุดคลองขึ้นใหม่เป็นจ านวนมากเพ่ือบุกเบิกที่ดินเพ่ือขยายการผลิต

ข้าวที่จะใช้ในการส่งออก (Ingram, J.C., 1955:33-34)  ยิ่งระยะเวลาผ่านไปหลายสิบปีแม้จะมีการเร่งการผลิต

ข้าวจ านวนมากเพ่ือการส่งออกก็ตาม แต่กลับพบว่าชาวนาที่เป็นก าลังหลักในการผลิตข้าวกลับได้รับ

ผลประโยชน์น้อยลงเรื่อยๆ และถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มศักดินาหรือชนชั้นปกครอง (Feudal System) 

มากขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะปัญหาการถือครองที่ดินที่อุดมสมบูรณ์จะถูกจับจองโดยผู้มีอ านาจในสมัยนั้นๆ  

ส่วนที่นาของชาวนาจะได้เฉพาะพ้ืนที่ที่ไม่สมบูรณ์ ห่างไกลจากระบบชลประทานและคลองเพ่ือการขนส่ง  

ท าให้ต้นทุนการผลิตและการขนส่งสูงกว่าผู้ที่เป็นเจ้าของที่ดินที่มีความอุดมสมบูรณ์มาก และการที่ต้องอยู่

ท่ามกลางคนยากจนและห่างไกลออกไป ชาวนายังถูกคุกคามความมั่นคงในชีวิตและทรัพย์สินจากโจรผู้ร้าย  

จนกลายเป็นเรื่องปกติ (พระยาสุริยาวัตร, 2518)  เนื่องจากสิทธิพิเศษที่กลุ่มศักดินาได้รับในการมีอภิสิทธิ์เหนือ

ที่ดินที่เหมาะสมแก่การเพาะปลูกเป็นจ านวนมาก ท าให้เกิดปรากฏการณ์ผันตัวเองมาเป็นผู้ให้เช่าที่นา  

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้สร้างผลประโยชน์ให้กับเจ้าของที่นาเป็นจ านวนมาก  ซ่ึงรวมถึงผลประโยชน์ที่จะได้แก่รัฐ

ซ่ึงเป็นผู้เก็บภาษีจากการใช้ที่ดินในการผลิตข้าว ท าให้ปัญหาของชาวนาผู้ปลูกข้าวซึ่งเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบ 

โดยไม่มีตัวแทนท าหน้าที่เป็นผู้รักษาผลประโยชน์โดยตรงยิ่งท าให้ชาวนาขาดอ านาจในการต่อรองทางการเมือง

กับเจ้าของที่ดินและรัฐบาลสั่งสมเป็นปัญหาระยะยาวที่เสมือนว่าจะไม่มีทางออก จนน าไปสู่ปัญหาความ

แตกแยกของคนไทยในช่วงกระแสการระบาดเข้ามาของแนวคิดคอมมิวนิสต์ (communism) ซึ่งในเขตพ้ืนที่

จังหวัดอ านาจเจริญค่อยๆ เริ่มต้นและรุนแรงขึ้น ในช่วงปี พ.ศ.2508-2521 ในเขตพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอ

เสนางคนิคม  อ าเภอชานุมาน  อ าเภอเขมราฐ  อ าเภอดอนตาล  และอ าเภอเลิงนกทา ได้เกิดความขัดแย้งทาง

การเมืองรุนแรงขึ้น  ส่วนหนึ่งมาจากปัญหาการถูกกดขี่ และเอารัดเอาเปรียบของกลุ่มศักดินาและกลุ่มนายทุน

ต่อชาวนามาเป็นระยะเวลายาวนานท าให้เกิดการเรียกร้องความเป็นธรรมขึ้น ส่งผลให้พ้ืนที่ในจังหวัด

อ านาจเจริญกลายเป็นพ้ืนที่สีชมพู ศูนย์กลางขบวนการอยู่ภายในเขตภูสระดอกบัว มีการจัดตั้งกองก าลัง 

ติดอาวุธเพ่ือต่อสู้กับทางราชการ  หมู่บ้านที่จัดตั้งกองก าลังมากที่สุดคือ บ้านโพนทอง  บ้านโป่งหิน  บ้าน-

หนองโน  บ้านสามโคก  บ้านน้อยดอกหญ้า  บ้านนาไร่ใหญ่ และบ้านนาสะอาด ทั้งหมดอยู่เขตอ าเภอ 
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เสนางคนิคม โดยมีการจัดกองก าลังปะทะกับกองก าลังของเจ้าหน้าที่ทางราชการด้วยอาวุธสงคราม และการ

ต่อสู้อันเกิดจากความขัดแย้งค่อยๆ ยุติลงในช่วงปี พ.ศ.2522  

จะอย่างไรก็ดีการผลิตข้าวก็ยังคงเป็นเสมือนวิถีชีวิตที่ส าคัญของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ

โดยในอดีตที่ผ่านมานั้นชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญยังมีรูปแบบการท านาแบบกสิกรรมธรรมชาติ กล่ าวคือ 

อาศัยการเพาะปลูกโดยพึ่งพิงฤดูกาลและสภาพทางภูมิศาสตร์ของพ้ืนที่เป็นตัวก าหนด เช่น การผลิตข้าวจะเป็น

การปลูกข้าวแบบนาปีที่ต้องอาศัยฝนจากธรรมชาติในช่วงฤดูฝนซึ่งมีฝนตกชุกมีน้ าท่าอุดมสมบูรณ์ แต่หากปีใด

ที่มีฝนตกน้อย ผลผลิตที่จะได้จากการเพาะปลูกก็จะน้อยลงไปด้วย หรืออาจจะเพาะปลูกล่าช้าไปจากช่วงเวลา

ปกติ ลักษณะของปุ๋ยที่ใช้ก็จะเป็นปุ๋ยที่เกิดจากการย่อยสลายของอินทรีย์ธาตุวัตถุในดิน เช่น ตอฟางข้าว

หลังจากการเก็บเกี่ยวตอนสิ้นสุดฤดูกาลเก็บเกี่ยวในแต่ละปี ปุ๋ยที่เพ่ิมเติมก็จะได้จากมูลของสัตว์ เช่น วัว หรือ

ควาย ที่ชาวบ้านเลี้ยงไว้เป็นประจ าอยู่แล้ว  ซึ่งวิถีชีวิตดังกล่าวนี้ก็ยังคงมีให้เห็นได้ในปัจจุบัน เนื่องจากพ้ืนที่

และแหล่งน้ าไม่เอ้ืออ านวยท าให้การท านาในจังหวัดอ านาจเจริญยังคงเป็นการท านาปี และมีการเลี้ยงสัตว์ 

เช่นเดิมเหมือนอย่างท่ีในอดีตที่ผ่านมาซึ่งได้รับค ายืนยันในเรื่องนี้จากแกนน ากลุ่มข้าวสัจธรรมว่า 

“ชาวนาในพื้นท่ีอ านาจเจริญจะท านาไว้กินเป็นวัฒนธรรม ถึงแม้ท าจะขาดทุน 

หรือยังไง ก็จะท านาไว้กินอยู่แล้วเป็นวัฒนธรรม เพราะไม่อยากปล่อยที่นาไว้ว่างเปล่า 

แม้คนที่ท างานอย่างอ่ืน เช่น รับราชการ ก็ยังท าเช่นเดิม ถ้าไม่มีเวลาก็จะจ้าง” 

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 13 ส.ค.2560) 

สรุป   จากปรากฏการณ์ในช่วงก่อนปี พ.ศ.2500 สามารถสรุปได้ว่า ในอดีตชาวนามีวิถีชีวิต 

ที่เรียบง่ายผูกพันกับธรรมชาติ โดยการเพาะปลูกข้าวหรือพืชผลทางการเกษตรเป็นไปเพ่ือการบริโภคและอาศัย

การด ารงชีพแบบกสิกรรมธรรมชาติคือการพ่ึงพิงธรรมชาติ แต่ในขณะเดียวกัน “ข้าว” หรือ “จ านวนการผลิต

ข้าว” กลับเป็นปัจจัยที่แสดงออกถึงการมีอ านาจทางการปกครองและความมั่งคั่งอีกด้วย   โดยในอดีตระบบ

ศักดินา (Feudal System) ได้สิทธิหรือโอกาสในการเป็นเจ้าของที่ดินที่อุดมสมบูรณ์เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกมากกว่าชาวนาซึ่งเป็นชาวบ้านธรรมดา ท าให้เกิดการบุกเบิกหรือการขยายพ้ืนที่เพ่ือการเพาะปลูก

ออกไป กลุ่มคนในยุคนั้นจึงถูกแยกออกเป็นกลุ่ม 2 กลุ่มค่อนข้างเด่นชัด คือ 1) กลุ่มผู้มีอ านาจ (กลุ่มศักดินา) 

2) กลุ่มชาวนาผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ถึงแม้จะเริ่มมีการค้าขายข้าวมากขึ้นแต่ชาวนาก็ยังคงเป็นผู้ถูกเอารัด

เอาเปรียบจากกลุ่มผู้มีอ านาจอยู่ดี ในขณะเดียวกันข้าวได้กลายเป็นยุทธปัจจัยส าคัญทางทหารที่ส่งไปเป็น

เสบียงให้กับทหารที่ไปรบในต่างแดน  สรุปได้ว่า “ข้าว” ในอดีตนอกจากจะเป็นอาหารหลักเพ่ือการบริโภคแล้ว
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ยังเป็นสินค้าที่สร้างรายได้อีกด้วย เพียงแต่เป็นสินค้าที่รัฐมีอ านาจในการควบคุมการส่งออกและควบคุมราคา

ขายทั้งหมด ชาวนาได้ถูกเอารัดเอาเปรียบจากกลุ่มคนที่มีอ านาจในขณะนั้นอย่างต่อเนื่อง และถูกจัดให้อยู่ใน

ฐานะที่ต้องเป็นแรงงานส าคัญในการผลิตข้าวให้กับรัฐและมีหน้าที่ต้องเสียภาษีเมื่อต้องการจ าหน่ ายข้าว  

ความมั่นคงหรือความเจริญเติบโตในด้านคุณภาพชีวิตของชาวนาในยุคนี้จึงอยู่ภายใต้ความไม่มั่นคง ถูกเอารัด

เอาเปรียบและถูกก าหนดชะตาชีวิตให้เป็นไปตามกระแสการเมืองในยุคนั้น 

2) ปรากฏการณ์และพัฒนาการของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ ในช่วงปี พ.ศ.2500-2515 

หลังจากช่วงที่รัฐบาลของ พล.อ.สฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ได้มีการประกาศใช้

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2504-2509) นับว่าเป็นช่วงเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่

กับประเทศไทย โดยก่อนหน้าการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติทางธนาคารโลกโดยการสนับสนุน

จากรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ได้ส่งคณะเจ้าหน้าที่มาศึกษาภาวะเศรษฐกิจในประเทศไทยในปี พ.ศ.2501 และ 

ได้จัดท าข้อเสนอแนวทางการพัฒนาประเทศไทยในปี พ.ศ.2502 (ธนาคารระหว่างประเทศเพ่ือการบูรณะและ

วิวัฒนาการ, 2503) ซึ่งรัฐบาลไทยในขณะนั้นได้น าเนื้อหาเอกสารดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการจัดท า

แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 และต่อเนื่องไปถึงแผนที่ 2 และ 3 ต่อมา จนถึงช่วงปี พ.ศ.2519  

ซึ่งเป็นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยแผนทั้ง 3 ฉบับมีหลักการส าคัญที่เน้นการ

พัฒนาด้านอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งอุตสาหกรรมที่ทดแทนการน าเข้า และเน้นการก่อสร้างโครงสร้าง

พ้ืนฐาน เช่น การสร้างเขื่อนเพ่ือสนับสนุนการเพาะปลูกหรือพืชผลทางการเกษตรให้มากขึ้น การสร้างเขื่อน

เพ่ือผลิตกระแสไฟฟ้าสนับสนุนการผลิตเพ่ือจ าหน่าย และการสร้างถนนหนทางเพ่ือความสะดวกต่อการขนส่ง

สินค้าทางการเกษตรเข้าสู่เมืองศูนย์กลาง ซึ่งการเน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลักโดยเฉพาะการ 

ท าถนนเพ่ือความสะดวกในการขนส่งพืชผลเข้าสู่ส่วนกลางท าได้ง่ายขึ้น  แต่ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับชาวนาซึ่ง

เป็นเจ้าของที่ดินในท้องถิ่นที่มีถนนตัดผ่าน และมีการขุดคลองชลประทานจะถูกจับจองหรือซื้อไว้ด้วยราคาถูก

โดยข้าราชการระดับสูง พ่อค้า และเจ้าที่ดินในท้องถิ่น  ชาวนารายย่อยต้องโยกย้ายไปบุกเบิกหาที่ท ากินใหม่ 

ซึ่งเป็นการขยายพ้ืนที่เพาะปลูกมีการตัดต้นไม้รุกล้ าที่ป่าสมบูรณ์ที่ยังไม่มีผู้ครอบครองมากขึ้น บางส่วนของ

ชาวนาที่ไม่ได้มีการบุกเบิกพ้ืนที่เพาะปลูกใหม่ก็เคลื่อนย้ายครอบครัวเพ่ือเข้ามาประกอบอาชีพเป็นแรงงาน 

ในเมืองแทน ดังนั้น ปรากฏการณ์ของชาวนาในช่วงนี้คือ ถูกเปลี่ยนแปลงจากเจ้าของที่ดินเป็นไร้ที่ดินของ

ตนเอง มีการประมาณการว่าชาวนาสูญเสียที่ดินจากการฝากขายและจ านองไม่ต่ ากว่า 172,869 ไร่ จาก

เอกสารสิทธิ์ 7,016 ชิ้น คิดเป็นมูลค่าในยุคนั้นถึง 347.3 ล้านบาท ท าให้ชาวนาบางส่วนเคลื่อนย้ายไปเป็น

แรงงานในเมืองซึ่งจะถูกกดราคาค่าแรงให้ต่ า ซึ่งการจะกดราคาให้ต่ าได้ก็คือการกดราคาข้าวให้ต่ า และชาวนา



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 
 

 

67 

ก็จะถูกเรียกเก็บภาษีในรูปแบบต่างๆ เพ่ิมขึ้น เช่น ค่าธรรมเนียมการส่งออกซึ่งจะปรับเปลี่ยนไปตามชนิดของ

ข้าวและช่วงระยะเวลาจ าหน่าย อากรขาออก ระบบโควตา และการควบคุมในลักษณะอ่ืนๆ ที่น ามาบังคับใช้ 

ในภายหลัง ซึ่งเหตุผลเหล่านี้กดดันให้ชาวนาเปลี่ยนสถานภาพของตนเองมาเป็นแรงงานราคาถูกในเมืองแทน 

ดังนั้น แผนที่รัฐบาลก าหนดไว้คือการพัฒนาระบบอุตสาหกรรมโดยเฉพาะเชิ งโครงสร้าง จึงส าเร็จลงได้บน

ความยากล าบากของชาวนา  

3) ปรากฏการณ์และพัฒนาการของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ.2516-2524) ช่วง

เริ่มเรียนรู้กระแสของความเปลี่ยนแปลงและก้าวเข้าสู่ภาวะทันสมัย 

หลังจากช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยได้มีการประกาศแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 

(2504-2509) เป็นต้นมา รูปแบบการด ารงชีวิตของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ (ขณะนั้นยังเป็นพ้ืนที่อ าเภอ

อ านาจเจริญ จังหวัดอุบลราชธานี) ยังรักษาสภาพความเป็นพ้ืนที่ที่ยังผูกติดกับวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมอยู่มาก 

ดังค ากล่าวของชาวนาในพื้นท่ีได้กล่าวถึงการท านาสมัยก่อนไว้ว่า 

“ชาวนาในพ้ืนที่อ านาจเจริญ จะท านาไว้กิน เป็นวัฒนธรรม ถึงแม้ท าจะขาดทุน 

หรือยังไง ก็จะท านาไว้กินอยู่แล้ว เป็นวัฒนธรรม เพราะไม่อยากปล่อยที่นาไว้ว่างเปล่า แม้

คนที่ท างานอย่างอ่ืน เช่น รับราชการ ก็ยังท าเช่นเดิม ถ้าไม่มีเวลาก็จะจ้างเขาท า” 

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 13 พฤษภาคม 2560) 

แต่ก็ค่อยๆ เปลี่ยนรูปแบบจากระบบเกษตรเพ่ือการบริโภคก้าวไปสู่ระบบการเกษตรเพ่ือ

การค้าอย่างช้าๆ เนื่องจากอยู่ไกลจากเมืองหลวงมาก และสภาพภูมิประเทศก็ยังไม่เอ้ืออ านวยต่อการท าเกษตร

มากนัก โดยได้รับการบอกเล่าจากชาวนาในพื้นท่ีว่า 

“การท านาให้ได้ผลในอ านาจเจริญ ต้องอาััยส่วนประกอบหลายอย่างครับ จะว่า

เฉพาะดินก็ไม่ได้  อากาัก็ใช่  ภูมิประเทัก็ใช่ บางปีก็มีโรคระบาด มีปัจจัยความเสี่ยงหลาย

อย่างครับ ซึ่งควบคุมไม่ได้ โดยเฉพาะอ านาจเจริญใช้ภูมิอากาัเป็นหลัก มีน้ าถึงได้ท านา” 

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 13 พฤษภาคม 2560) 

แต่ความเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างชัดเจนก็คือ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาลในยุคนั้นๆ และรัฐบาล

ในยุคต่อๆ มาซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาประเทศด้านโครงสร้างพ้ืนฐานเป็นหลัก เช่น การขุดสระขนาดใหญ่ การขุด

คลองชลประทานเพ่ือเพ่ิมแหล่งน้ าในการเพาะปลูก และมีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรกล
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การเกษตร เป็นต้น มาใช้ท าให้มีการเพ่ิมก าลังการผลิตข้าวเพ่ิมมากขึ้นอย่างรวดเร็ว ดังข้อมูลที่ชาวนาใน

จังหวัดอ านาจเจริญได้ให้สัมภาษณ์ไว้ว่า 

“ตั้งแต่สมัยพ่อของผมท านาก็จะใช้ก าลังคนเป็นหลัก แล้วก็ใช้ควายไถนา ท าเพ่ือ

บริโภคเป็นหลักแล้วค่อยขาย แล้วในช่วงที่ผมอยู่ประถมปลายๆ ก็เริ่มมีปุ๋ยเข้ามา เริ่มมีการ

ใช้รถไถนาซึ่งแรกๆ ก็มีคนเอามาใช้น้อยเพราะมันต้องมีทุน  ชาวนาส่วนใหญ่ยังไม่มีก าลัง 

ก็จะมีไม่ก่ีบ้านที่เอารถไถมาใช้ แต่เหมือนเขาแข่งกันพอบ้านนี้มี ก็มาคุยกันถึงประโยชน์หรือ

ผลที่ได้ความว่า ช่วยผ่อนแรงเยอะแล้วพอดีช่วงนั้นก็มีร้านค้าใหญ่ๆ ในตัวจังหวัด ยี่ห้อของ

ญี่ปุ่นมาขายเขาขายผ่อนได้นะ ท าให้ชาวนาเริ่มซื้อผ่อนกันมากขึ้นขายข้าวแล้วค่อยผ่อนจ่าย

ที่หลัง ท าให้หลังๆ นิยมซื้อรถไถแบบคนเดินกันหลายบ้านแต่มันก็เพ่ิมค่าใช้จ่ายนะ ค่าน้ ามัน

รถไถ ค่าซ่อมบ ารุงเวลามันเสียแต่ช่วงก่อนราคาข้าวเวลาขายก็มีเงินผ่อนนะท าให้เขาซื้อกัน

เยอะ ใช้ทุ่นแรงได้เยอะเลยวันหนึ่งจากต้องใช้ก าลังคน ไถนาได้เยอะขึ้นเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ไม่ต้องจ้างไม่ต้องอาััยคนอ่ืน ท าเองคนเดียวก็ได้”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 20 พฤษภาคม 2560) 

ถึงแม้จะมีการเพ่ิมก าลังผลิตข้าวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว และราคาข้าวในตลาดโลกมีแนวโน้ม

เพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง  ผลผลิตส่วนเกินที่มีไว้ส าหรับส่งออกลดปริมาณลง รัฐบาลออกกฎหมายห้ามเอกชน

ส่งออกข้าว แต่กลับด าเนินการจัดท านโยบายขายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือที่เรียกว่ าสัญญาแบบจีทูจี (G to G: 

Government to Government) กับรัฐบาลอินโดนีเซียในปริมาณข้าวที่สูงมาก  เมื่อมีการกระจายของข่าวนี้

ไปยังตลาดข้าวท าให้ราคาข้าวพุ่งทะยานสูงขึ้นไปอีกแต่รัฐบาลกับแก้ไขปัญหาโดยการน าข้าวส ารอง

ออกจ าหน่ายในราคาต่ ากว่าราคาตลาด ในช่วงปลายปี 2515 เป็นช่วงที่ข้าวเริ่มหมดจากตลาด ข้าวใหม่ยัง 

ไม่สามารถเก็บเกี่ยวได้ และบางส่วนยังอยู่ในโรงสี ท าให้เกิดวิกฤตข้าวอย่างรุนแรง ประชาชนต้องต่อแถวซื้อ

ข้าวในราคาถูก รัฐบาลประกาศห้ามส่งออกข้าวและปรับอัตราข้าวส ารองให้เพ่ิมมากขึ้น ช่วงปี 2516 เป็นช่วงที่

รัฐบาลของ นายสัญญา ธรรมศักดิ์ เข้ามาบริหารประเทศ  เกิดวิกฤตการณ์ราคาน้ ามัน  ราคาข้าวในตลาดโลก

จึงมีแนวโน้มสูงขึ้นไปอีกตั้งแต่ปลายปี 2515 เป็นต้น คือ ราคาข้าวจาก 2,101 บาทต่อตัน ปรับเป็น 4,235 

บาทต่อตัน และในต้นปี 2517 ขึ้นเป็น 9,500 บาทต่อตัน กระนั้นก็ตามถึงแม้ราคาข้าวจะมีราคาสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่องแต่ชาวนากลับไม่ได้รับประโยชน์จากราคาข้าวที่สูงขึ้นกลับถูกเก็บภาษีในรูปแบบของค่าธรรมเนียม

ส่งออกและอากรขาออกสูงเป็นประวัติศาสตร์ คือ อากรขาออกตันละ 7,727 บาท ธรรมเนียมค่าส่งออกอยู่ที่ 
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5,100 บาท และรัฐบาลยังประกาศให้มีระบบโควตาเพ่ือควบคุมการส่งออก ท าให้ชาวนาเริ่มไม่พอใจกับ

นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล เริ่มเคลื่อนไหวร่วมกับนักศึกษาที่ท าการเดินขบวนเรียกร้องประชาธิปไตยในช่วงนั้น

พอดีโดย ในช่วงปี 2517 ชาวนาที่ถูกเอาเปรียบในหลายด้านทั้งราคาข้าวที่ขายได้ในราคาที่ต่ า โดยรัฐบาลใน

ขณะนั้นประกาศประกันราคาข้าวตันละ 3,000 บาทซึ่งนับว่าต่ ามาก ปัญหาราคาปุ๋ยที่สูงขึ้น ปัญหาหนี้สิน 

ปัญหาดอกเบี้ยแพง ภาษีพรีเมี่ยมข้าว ส่งผลให้ชาวนาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 จังหวัดเดินทางเข้ามา

กรุงเทพมหานคร ประท้วงที่ท้องสนามหลวงร่วมกับกลุ่มนิสิตนักศึกษา รวมถึงชาวนาในจังหวัดอุบลราชธานี 

(จังหวัดอ านาจเจริญในเวลาต่อมา) โดยมีข้อเรียกร้องว่า “ขอให้รัฐบาลช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินและให้ช่วย

จัดการปัญหาที่ดินที่ถูกนายทุนเงินกู้ยึดไปอย่างไม่เป็นธรรม” รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือศึกษา

ปัญหาและข้อเรียกร้องของชาวนา โดยคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนจากชาวนา 12,800 คน และเพ่ิมเป็น 

52,015 คน ในเดือนกันยายน ในปีเดียวกัน แต่ผลปรากฏว่าคณะกรรมการที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้นมาแก้ไขปัญหา

ของชาวนาจนสามารถได้รับที่ดินของตนเองคืน เพียงแค่รายเดียวเท่านั้น จนกระทั่งถึงเดือนพฤศจิกายน 2517 

ชาวไร่และชาวนาได้ก่อตั้ง “สหพันธ์ชาวนาชาวไร่แห่งประเทศไทย” ขึ้น ได้สร้างปัญหาต่อเสถียรภาพของ

รัฐบาลในขณะนั้น ได้พยายามด าเนินนโยบายเพ่ือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของชาวนาโดยตั้ง “กองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร” แต่มาตรการที่ออกมากลับไม่สามารถแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาได้แต่กลับสร้างผลประโยชน์ให้กับ

ข้าราชการและนักการเมืองแทน ต่อมาในช่วงปี 2518 รัฐบาล ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช ขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ต่อจาก รัฐบาลนายสัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ออกนโยบาย “ผันเงินลงสู่ชนบท” หรือ โครงการพัฒนาชนบทและ

ส่งเสริมการจ้างงานในฤดูแล้ง ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 2,500 ล้านบาท แต่เงินดังกล่าวกลับตกอยู่ในมือ

ของเจ้าหน้าที่รัฐท้องถิ่น ผู้รับเหมาท้องถิ่น ก านันและผู้ใหญ่บ้าน มีตกถึงชาวนาเป็นจ านวนน้อย และในช่วง

หลังเดือนตุลาคม 2519 ซึ่งมีเหตุการณ์รุนแรงทางการเมือง พบว่า มีการลอบสังหารผู้น าชาวไร่ชาวนาทั้งหมด 

17 คน (อภิชัย พันธเสนและคณะ, 2531) จึงเป็นสาเหตุท าให้มีการขยายตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่ระบาด

มาในจังหวัดอุบลราชธานี (จังหวัดอ านาจเจริญในเวลาต่อมา) ในขณะนั้นถูกจัดเป็นพื้นที่สีชมพู คือเป็นพ้ืนที่ที่มี

ความขัดแย้งทางการเมืองสูง โดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่รอยต่อระหว่างอ าเภอเสนางคนิคม  อ าเภอชานุมาน 

อ าเภอเขมราฐ  อ าเภอดอนตาล  และอ าเภอเลิงนกทา  ซึ่งมีการปะทะกันกับกองก าลังของทางราชการด้วย

อาวุธสงคราม (https://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดอ านาจเจริญ) 
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สรุป  จากการขยายตัวของการพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1 (2504 -2509) เป็นต้นมา  ชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญได้รับผลกระทบจากกระแสการพัฒนาไปสู่

ภาวะความทันสมัยเป็นอย่างมาก เพราะถึงแม้ราคาข้าวในตลาดโลกและมูลค่าการส่งออกจะสูงขึ้นอย่าง

ต่อเนื่อง ชาวนากลับไม่ได้ประโยชน์จากมูลค่าที่เพ่ิมสูงขึ้นแต่กลับถูกเอารัดเอาเปรียบหนักกว่าเดิม โดยภาวะ

หนี้สินล้นพ้นตัว ถูกยึดท่ีท ากิน ในขณะที่การช่วยเหลือจากรัฐตกเป็นผลประโยชน์กับหน่วยงานราชการท้องถิ่น 

ท้องที่เป็นส่วนมาก ประโยชน์ไปถึงพ่ีน้องชาวนาเป็นส่วนน้อย ซึ่งผลกระทบเหล่านี้เองก่อให้เกิดเป็นรอยร้าว  

ในใจของชาวนา ผลักชาวนาให้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมืองในหลายระดับด้วยกัน และน าไปสู่ความขัดแย้งทาง

การเมืองที่รุนแรงในภายหลัง 

4) ปรากฏการณ์และพัฒนาการของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ.2525-2549) ช่วง

การปรับตัวให้เข้ากลับกระแสการพัฒนาไปสู่ความทันสมัย และช่วงได้รับผลกระทบจากภาวะทันสมัย  

จนไปถึงการเรียนรู้ที่จะพึ่งตนเอง     

ถึงแม้จะมีการน าเทคโนโลยีทางการเกษตร เช่น รถไถ รถแทรกเตอร์ เป็นต้น มาใช้ในการ

เพาะปลูกข้าวแล้วก็ตาม แต่ก็ยังมีชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญจ านวนน้อยที่มีก าลัง  สามารถจะน าเทคโนโลยี

เหล่านั้นมาใช้ได้เนื่องจากราคาเทคโนโลยีทางการเกษตรในช่วงเริ่มแรกค่อนข้างสูงท าให้การท านาของชาวนา

ท้องถิ่นโดยเฉพาะในจังหวัดอ านาจเจริญยังไม่สามารถน าเครื่องทุ่นแรงมาใช้ได้มากนัก และเครื่องจักรกล

การเกษตรก็ยังมีน้อยมาก เนื่องจากเกษตรกรปลูกพืชส าหรับบริโภคภายในครัวเรือน  แต่ในรอบยี่สิบปีที่ผ่านมา

จากการเพาะปลูกเพ่ือบริโภคเริ่มมีการเพาะปลูกเพ่ือการค้า  การใช้เครื่องมือทุ่นแรงและเครื่องจักรกล

การเกษตร จึงได้แพร่หลายและเพ่ิมข้ึนทุกๆ ปี โดยเฉพาะเครื่องจักรกลการเกษตรจะใช้มากขึ้น เนื่องจากมีการ

ส่งเสริมให้มีการปลูกพืชแซมหรือพืชที่ปลูกได้หลายฤดู การปรับปรุงพันธุ์ใหม่ซึ่งมีช่วงเวลาการเติบโตสั้นและ

ต้องปลูกให้ได้ตามก าหนดระยะเวลาที่เหมาะสมจึงจะได้ผลดี ท าให้ต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเพ่ือใช้

ในการเตรียมดินและเก็บเกี่ยวให้ทันเวลากับการปลูกพืชรอบต่อไป  นอกจากนี้ยังมีการขยายพ้ืนที่เพ่ือการ

เพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้นท าให้ต้องใช้รถไถนาช่วยเตรียมดินให้ทันเวลา อีกประการหนึ่งการกระจายการปลูกพืช

และพืชพันธุ์ใหม่ๆ จ าเป็นต้องใช้เครื่องจักรกลการเกษตรเข้ามาช่วยเพราะเกษตรกรอาจจะไม่มีความเข้าใจและ

ความช านาญในการปลูกพืชพันธุ์ใหม่ๆ เช่น ถ้าเราใช้เครื่องปลูกพืชและเครื่องใส่ปุ๋ย ก็จะช่วยให้สามารถปลูก  

ได้แนวตรง และประหยัดการใช้ปุ๋ย  นอกจากนี้ยังช่วยให้ง่ายต่อการก าจัดวัชพืช  ในปัจจุบันเครื่องจักรกลที่

นิยมใช้กันมาก ได้แก่ เครื่องมือเตรียมดิน เช่น รถไถเดินตามเป็นที่นิยมมากที่สุดเพราะราคาถูก ผลิตได้

ภายในประเทศที่ชาวบ้านมักเรียกว่า “สิงห์คะนองนา” หรือ “รถแต๊ก” ขนาดเล็กเหมาะกับการเกษตรใน
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ประเทศไทยและง่ายต่อการใช้งานในไร่นา ส่วนรถแทรกเตอร์ขนาดใหญ่จะต้องสั่งเข้ามาจากต่างประเทศ

โดยมากจะใช้กับพืชไร่ รถแทรกเตอร์เหล่านี้มักจะใช้กับการไถและเครื่องใส่ปุ๋ย เครื่องที่นิยมอีกชนิดหนึ่ง  

คือ เครื่องสูบน้ าซึ่งเกษตรกรมักจะมีไว้ใช้เองหรือใช้ร่วมกันเพราะการสูบน้ าเข้านาเป็นสิ่ งจ าเป็น เครื่องพ่นยา 

ฆ่าแมลงเป็นเครื่องที่มีการใช้แพร่หลายที่สุดเพราะราคาถูก ส่วนใหญ่จะเป็นเครื่องพ่นยาฆ่าแมลงที่โยกด้วยมือ

ซึ่งผลิตได้ภายในประเทศจึงเป็นเครื่องมือที่ได้รับความนิยมมาก จากผลส ารวจของส านักงานสถิติแห่งชาติ ในปี 

พ.ศ.2526 พบว่า ขนาดไร่นามีส่วนสัมพันธ์โดยตรงกับปริมาณการใช้เครื่องจักรกลการเกษตร กล่าวคือ ขนาด 

ไร่นาที่ใหญ่ขึ้นจะต้องมีการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรมากขึ้น  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอ านาจเจริญ

เริ่มมีการรับจ้างนวดเมล็ดพืชและการเก็บเกี่ยวข้าวเพราะไร่นาและกระทงนามีขนาดใหญ่  ในภาคตะวันออก -

เฉียงเหนือมีการน ารถไถเดินตามมาใช้เป็นอันดับที่ 2 รองจากภาคกลางและมีการน าเครื่องสูบน้ ามาใช้ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมากเป็นอันดับแรก เนื่องจากพ้ืนที่การเพาะปลูกนาข้าวของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมี

ขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าภาคอ่ืนๆ และมีพ้ืนที่แห้งแล้งและกันดารมากกว่าจึงต้องมีการสูบน้ าเข้านาเป็นจ านวน

มากกว่า (ส านักงานสถิติแห่งชาติ, 2526) 

ตั้งแต่ช่วงปี 2520 เป็นต้นมา ผลจากการเร่งการผลิตข้าวท าให้มีการน าปุ๋ยเคมีมาใช้เพ่ือเพ่ิม

ก าลังการผลิตข้าวให้ได้ผลผลิตเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สภาพของดินในพ้ืนที่เพาะปลูกในจังหวัดอ านาจเจริญเริ่มมี

สภาพเสื่อมโทรมลงตามล าดับ  โดยชาวนาพิจารณาจากปริมาณผลผลิตข้าวที่ลดลงเรื่อยๆ แต่นโยบายที่จะเร่ง

ผลิตข้าวของรัฐบาลก็ยังคงมีอยู่ในขณะที่ตัวชาวนาเองก็มีภาระผูกพันกับหนี้ที่สร้างไว้กับแหล่งกู้เงินต่างๆ 

โดยเฉพาะกับนายทุนเงินกู้ท าให้ต้องขวนขวายที่จะผลิตข้าวให้ได้มากที่สุดเพราะมีความหวังที่จะขายข้าวให้ได้

จ านวนมากเพ่ือใช้ในการช าระหนี้ ประกอบกับทางหน่วยงานราชการในขณะนั้นได้มีการประชาสัมพันธ์เรื่อง

ของการใช้ปุ๋ยเคมีก็เป็นการชักจูงใจในการเพ่ิมผลผลิตข้าวเป็นหลัก โดยจะมีใช้กันมากในช่วงปี 2522 เป็นต้น

มาเนื่องจากว่าหลังจากมีการใช้ปุ๋ยเคมีในช่วงแรกๆ พบว่าปริมาณการผลิตเพ่ิมมากขึ้น ข้าวแข็งแรงใบเขียวหนา 

และใหญ่ รวงข้าวมีน้ าหนัก ซึ่งผลจากการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้เนื้อหาในช่วงเวลาในการน าปุ๋ยเคมีมาใช้

ตรงกัน คือ 

“ในช่วงปี 2520 กว่าๆ ประมาณ ปี 2522-2523 มีการประชาสัมพันธ์จากเจ้าหน้าที่

ของรัฐสนับสนุนให้ใช้ปุ๋ยเคมีเพ่ือเพ่ิมผลผลิตข้าว แต่ช่วงแรกๆ ก็ไม่ต้องใช้มากนะ พ่อผม 

ท านา 60 ไร่ ใช้แค่ 2 ลูกเอง”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3 , 20 พฤษภาคม 2560) 
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“เมื่อปี 2522 ตอนนั้นมีปุ๋ยเคมีเข้ามา เป็นปุ๋ยตราหัวนก ซึ่งตอนนั้นเป็นแม่ปุ๋ยจริงๆ 

ใส่ลงไปข้าวเขียวดีมาก ได้ผลเป็นอย่างดี จึงคิดว่าใช่แหละ มาถูกทางแหละเลยนิยมใส่ปุ๋ยเคมี

กันมาก แล้วก็ใส่กันมาตลอดตั้งแต่นั้น จนมาถึงปี 2543 เริ่มมาถึงทางตันเพราะต้องใสปุ๋ยเคมี

มากขึ้นๆ ทุกปี แต่ก่อนนาผมมีประมาณ 40 กว่าไร่ ต้องใส่ปุ๋ยเคมีถึง 80 กระสอบ” 

(สัมภาษณผ์ู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 20 พฤษภาคม 2560) 

“เชื่อตามโฆษณาบ้าง ตามเกษตรบ้าง หน่วยงานรัฐเขามาพูดเราก็ต้องเชื่อเพราะว่า

ถือว่ามีความรู้มากกว่า ถือว่าเขาเกิดก่อนเพราะเขารู้ก่อน เขาแนะน าให้ใช้ปุ๋ยสูตรโน้นสูตรนี้ 

เขาบอกว่ามันใช้ดีก็เลยใช้ตาม”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, 20 พฤษภาคม 2560) 

และจากการเก็บข้อมูลชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรมจังหวัดอ านาจเจริญพบว่า ตั้งแต่ช่วงปี 2524 

เป็นต้นมาชาวนาเริ่มได้รับผลกระทบจากยุคปฏิวัติเขียว (The Green Revolution) ซึ่งสหรัฐอเมริกา 

ธนาคารโลก และบริษัทเอกชนขนาดใหญ่ เป็นแกนน าโดยอ้างว่าเป็นการเพ่ิมผลผลิตทางการเกษตรเพ่ือหล่อ

เลี้ยงประชากรโลกที่เพ่ิมจ านวนมากขึ้นทุกวัน  ซึ่งการปฏิวัติเขียวเป็นการน าเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนาเมล็ด

พันธุ์ข้าวเพื่อเร่งรัดในการเจริญเติบโตและเพ่ิมผลผลิต ซึ่งทางรัฐบาลไทยได้เริ่มน าเมล็ดพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ที่ผ่าน

เทคโนโลยีตัวนี้ มาใช้ในการเพาะปลูกตั้งแต่ปี 2509 และส่งเสริมให้ชาวนาไทยปลูกนับตั้งแต่นั้น เป็นระยะเวลา

เกือบ 20 ปี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพันธุ์ข้าวขนานใหญ่ในประเทศไทย ในจังหวัดอ านาจเจริญก็เช่นเดียวกัน

ได้มีหน่วยงานทางราชการในจังหวัดอ านาจเจริญได้ท าการสนับสนุนให้ชาวนาปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่มาอย่าง

ต่อเนื่อง ซึ่งผลกลับพบว่าเมื่อมีการปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่จะเพ่ิมผลผลิตและสร้างผลประโยชน์ให้กับการค้า

ให้กับประเทศอย่างมหาศาลแล้ว  ในทางกลับกันท าให้ชาวนาในพ้ืนที่ต้องพบกับวิกฤตจากการที่ต้องลงทุน

สูงขึ้น เนื่องจากเมล็ดข้าวพันธุ์ใหม่ต้องอาศัยปุ๋ยเคมีจึงจะได้ผลผลิตที่สูง แต่ไม่สามารถทนทานกับโรคและแมลง

ต่างๆ ได้ท าให้ชาวนาต้องลงทุนไปกับการซื้อปุ๋ยเคมีและสารก าจัดแมลงเพ่ิมเติม  ซึ่งต่างจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง 

ซึ่งส่วนใหญ่จะไม่ตอบสนองต่อการใช้ปุ๋ยและไม่จ าเป็นต้องใช้สารก าจัดศัตรูพืช เพราะข้าวพ้ืนเมืองมักจะมีความ

ทนทานตามสภาพพ้ืนที่และเข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าพันธุ์ข้าวใหม่มาก แต่เนื่องจากข้าวพันธุ์พ้ืนเมือง  

ไม่เป็นที่ต้องการของตลาดท าให้ข้าวพันธุ์พ้ืนเมืองค่อยๆ หมดความส าคัญและไม่เป็นที่นิยมในทุ่งนาในจังหวัด

อ านาจเจริญ 
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แต่ประเด็นที่ส าคัญก็คือการเพาะปลูกข้าวสายพันธุ์ใหม่ซึ่งเป็นแบบการเกษตรเชิงเดี่ยวอย่าง

ต่อเนื่อง ต้องมีการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชอย่างหนัก ท าให้เกิดปรากฏการณ์ที่ชาวนาเข้าใจ

ว่าเป็นเหตุที่ส่งผลกระทบกับชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญโดยตรงในหลากหลายมิติด้วยกัน คือ  

4.1) สิ่งแวดล้อม  ความหลากหลายทางชีวภาพของสภาพแวดล้อมเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ

ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็ว  เช่น  พันธุ์ข้าว พันธุ์ปลาในแหล่งน้ าในนา และพืชพ้ืนเมืองที่ใช้เป็นอาหารต่างๆ 

การสะสมของสารพิษในดิน น้ าและในผลผลิตอาหาร การที่พันธุ์ปลาและหอยหลากหลายพันธุ์ในแหล่งน้ า

หายไปส่งผลท าให้นกซึ่งมีปลาเป็นอาหารก็ค่อยๆ หายไปด้วย ในขณะที่ป่าถูกท าลายบุกรุกท าให้ป่าไม้โดน

ท าลายลงอย่างรวดเร็วอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน ดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเกิดการร่วนซุยเป็นดินแดงสภาพขาด

สารชีวภาพในดิน 

4.2) การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืช   การเกษตรกรรมเชิงเดี่ยวและการใช้สารเคมี

อย่างหนักท าให้เกิดโรคระบาด  เช่น โรคใบไหม้  โรคใบสีส้ม ระบาดในปี 2536 เป็นต้น ซึ่งไม่เคยเกิดขึ้น 

มาก่อนในอดีต ระบาดไปทั่วทุกพ้ืนที่ และมีแมลงศัตรูพืชระบาด เช่น เพลี้ยกระโดดสีน้ าตาลระบาดในพ้ืนที่นา

ในช่วงปี 2523,2524,2534-2536 ความเสียหายจากปรากฏการณ์ดังกล่าว มีมูลค่าตั้งแต่ 3,000 ล้านบาท 

จนถึง 50,000 ล้านบาท (วิฑูรย์ เลี่ยนจ ารูญ และคณะ, 2548) โดยปรากฏการณ์ดังกล่าวที่เกิดโรคระบาดขึ้น 

เกษตรกรซึ่งมีหนี้สินอยู่แล้วต้องรับภาระหนี้สินจ านวนมากเพ่ิมข้ึนไปอีกจนแทบสิ้นเนื้อประดาตัว  

4.3) สุขภาพ  หลังจากยุคปฏิวัติเขียวเป็นต้นมา ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญพบว่าหลังจาก

การใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญประสบปัญหาด้านสุขภาพเพ่ิมมากขึ้น เช่น 

เกิดปัญหาแผลเน่าและเกิดการลามของแผลจนหลายคนต้องตัดขาทิ้ง  มีอาการปวดศีรษะโดยไม่ทราบสาเหตุ 

ไปโรงพยาบาลหมอก็ไม่สามารถหาสาเหตุได้กลายเป็นโรคประจ าตัว คือ โรควูบ มีอาการเบื่ออาหารและคลื่นไส้

ตลอดเวลา และหนักสุดหน้ามืดวูบไปเสียชีวิตหรือหลับไปไม่ฟ้ืนโดยไม่ทราบสาเหตุซึ่งชาวอีสานเรียกว่า “โรค

ไหลตาย” เป็นต้น 

4.4) ภาระหนี้สิน  เนื่องจากการเร่งก าลังการผลิตข้าวตามโครงการและนโยบายต่างๆ ของ

หน่วยงานรัฐท าให้ชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญในยุคนั้น ท าการกู้หนี้ยืมสินทั้งในระบบและนอกระบบเพ่ือใช้ใน

การเพาะปลูกโดยเฉพาะการลงทุนที่หมดไปกับการซื้อปุ๋ยเคมี สารเคมีก าจัดวัชพืช ซึ่งมีราคาแพงขึ้นเรื่อยๆ 

ในขณะที่ราคาขายข้าวเปลือกกลับตกลงอย่างน่าใจหายและนับวันจะรุนแรงเพ่ิมมากขึ้น จนชาวนาไม่สามารถ
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ชดใช้หนี้ได้หมดท าให้เกิดการพอกพูนของหนี้สินทับทวีขึ้น ท าให้กลุ่มนายทุนที่รับจ านองที่ดินยึดที่ท ากินของ

ชาวนาในที่สุด       

4.5) การลงทุนเพิ่มมากขึ้น  เนื่องจากพันธุ์ข้าวที่ผ่านกระบวนการเทคโนโลยีมีความอ่อนแอ

ไม่ทนทานกับสภาพแวดล้อมของภูมิภาคในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชาวนาจึงจ าเป็นต้องซื้อปุ๋ยเคมีและ

สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชมากขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่ปุ๋ยเคมีและสารเคมีต่างๆ มีราคาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ในขณะที่

การท านาจ าเป็นต้องอาศัยแรงงานที่มาจากการจ้างเพราะไม่สามารถอาศัยแรงมื อ หรือความช่วยเหลือได้

เหมือนเมื่อในอดีต การเก็บเกี่ยวซึ่งต้องใช้รถเก่ียวข้าวเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายหรือการลงทุนเพ่ิมมากข้ึน  

และสาเหตุเหล่านี้เองเป็นเสมือนแรงผลักดันหรือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงเพ่ือแก้ไข

ปัญหาและการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มข้าวสัจธรรม จังหวัดอ านาจเจริญ 

ในช่วงปี 2522 ความขัดแย้งทางการเมืองกับพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยได้เริ่มสงบลง 

การแก้ไขปัญหาการถูกเอารัดเอาเปรียบของชาวนานับเป็นเงื่อนไขส าคัญในการเดินทางออกจากป่าของกลุ่ม

สมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์ที่เป็นชาวนา แต่นโยบายต่างๆ ที่รัฐพยายามด าเนินการกลับเป็นการแก้ไขปัญหา

ทางการเมืองมากกว่าจะแก้ไขปัญหาของชาวนาโดยตรง  จนในช่วงปี 2523-2525 หลังจาก พล.อ.เปรม  

ติณสูลานนท์ ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรี  รัฐบาลได้ปรับรูปแบบของโครงการพยุงราคาข้าวมาเป็นโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือก โดยมอบหมายให้ธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) รับจ าน าข้าวเปลือกจาก

ชาวนาในอัตราดอกเบี้ยต่ า เพ่ือจูงใจให้ชาวนาชะลอการขายข้าวในช่วงต้นฤดูเก็บเกี่ยวและลดอุปทานข้าวที่

ออกสู่ตลาด ทั้งนี้เพ่ือให้ชาวนามีเงินไปใช้ก่อนโดยยังไม่ต้องขายข้าว เมื่อราคาข้าวหลังฤดูเก็บเกี่ยวสูงขึ้นชาวนา

ค่อยมาไถ่ถอนข้าวเปลือกไปขายในตลาดก็จะช่วยให้ชาวนามีรายได้สูงขึ้นตามมา โครงการรับจ าน าข้าวเปลือก

ในระยะเริ่มแรกเป็นโครงการเสริมและเป็นโครงการขนาดเล็ก โดยเปิดโอกาสให้ชาวนาที่ต้องการเงินในต้นฤดู

การเก็บเกี่ยวได้น าข้าวมาจ าน าไว้เป็นหลักประกันและเพ่ือลดอุปทานข้าวที่จะเข้าสู่ตลาดในช่วงฤดูเก็บเกี่ยวได้

ชะลอตัวลง ทั้งนี้ชาวนาที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับเงินกู้ยืมไม่เกินร้อยละ 80 ของมูลค่าข้าวเปลือกที่น ามาจ าน า

ตามมูลค่าตลาดและในวงเงินกู้ไม่เกินรายละ 100,000 บาท โดย ธ.ก.ส. คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 13 ต่อปี 

พร้อมทั้งมีเงื่อนไขว่าชาวนาจะต้องมาไถ่ถอนข้าวเปลือกคืนอย่างช้าตามเวลาที่ก าหนดไว้ และหากไม่มาไถ่ถอน

ภายในก าหนดข้าวเปลือกท่ีน ามาจ าน าจะตกเป็นของ ธ.ก.ส. และ ธ.ก.ส. จะน าออกไปจ าหน่ายเพ่ือช าระหนี้สิน

ต่อไป (สมพร อัศวิลานนท์ และคณะ, 2549)  โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกได้รับการเปลี่ยนแปลงอย่างส าคัญ

ในฤดูกาลผลิตปี 2529–2530 เพราะได้เปลี่ยนแปลงจากโครงการเสริมมาเป็นโครงการหลัก ทั้งนี้ รัฐบาลได้
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ผลักดันให้ ธ.ก.ส. เข้ามามีบทบาทในการรับจ าน าข้าวเปลือกจ านวนมากเป็นครั้งแรก เพ่ือรักษาระดับข้าวไม่ให้

ตกต่ าโดยการชะลอการขายข้าวของชาวนา พร้อมกับก าหนดให้ ธ.ก.ส. เรียกเก็บดอกเบี้ยจากชาวนาร้อยละ 3 

ต่อปี ในช่วงเดือนมกราคมถึงมิถุนายน และร้อยละ 6 ต่อปีในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคม ผลของการ

ด าเนินงานตามโครงการในปีดังกล่าวพบว่าระดับราคาข้าวเปลือกชนิดต่างๆ ได้ปรับตัวสูงขึ้น ชาวนาจึงมา  

เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกมากขึ้นเนื่องจากเห็นว่าราคาข้าวเปลือกเพ่ิมมากขึ้นดอกเบี้ยที่จะต้องจ่าย

ให้กับ ธ.ก.ส.  ต่อมาในช่วงปี 2530 - 2531 ได้มีการจัดตั้งคณะกรรมการนโยบายและมาตรการข้าว (กนข.) 

ในขณะนั้นได้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของอัตราดอกเบี้ยเสียใหม่ โดยก าหนดให้ชาวนาเสียดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี

ตลอดระยะเวลาที่จ าน าข้าวเปลือกกับ ธ.ก.ส. โดย ธ.ก.ส.จะได้รับเงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้จากกองทุนสงเคราะห์

เกษตรกร นอกจากนี้ในปีดังกล่าวคณะกรรมการ กนข. ยังได้ก าหนดให้มีโครงการอื่นๆ เป็นโครงการเสริมอีกด้วย 

เช่น โครงการรับซื้อข้าวเปลือกของกองทัพบก โครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลื อกของกระทรวงมหาดไทย 

ตลอดจนโครงการเร่งระบายข้าวสารส่งออกเพ่ือยกระดับราคาข้าวเปลือกตามฤดูกาลผลิตของกระทรวงพาณิชย์ 

ในช่วงปี 2534 – 2535  รัฐบาลได้ปรับเปลี่ยนงานกองทุนสงเคราะห์เกษตรกรที่ตั้งขึ้นในปี 2517 มาเป็น

คณะกรรมการนโยบายและมาตรการช่วยเหลือชาวนา และได้ออกระเบียบว่าด้วยกองทุนรวมเพ่ือช่วยเหลือ

เกษตรกร พ.ศ.2534 พร้อมกับจัดตั้ง “กองทุนรวมเพ่ือเกษตรกร” ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือช่วยเหลือเกษตรกร

ทั้งระบบครอบคลุมสินค้าเกษตรทุกชนิด  ดังนั้น โครงการต่างๆ ที่เกี่ยวกับการแทรกแซงระดับราคาข้าวจึงอยู่

ภายใต้การสนับสนุนเงินทุนจากกองทุนรวมฯ นี้  รวมทั้งโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของ ธ.ก.ส. ด้วย (หน่วย

วิจัยธุรกิจ, 2540)  นอกจากนี้เงินชดเชยดอกเบี้ยเงินกู้ให้กับ ธ.ก.ส. ได้น ามาจากกองทุนฯ ดังกล่าว พร้อมทั้ง  

ได้เปลี่ยนแปลงจ านวนเงินกู้ที่ชาวนาได้รับจากร้อยละ 80 เป็นไม่เกินร้อยละ 90 ของราคาเป้าหมาย ในช่วง

ระยะแรกของการด าเนินโครงการรับจ าน านั้น  สามารถสรุปว่าชาวนาที่เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าวเปลือก 

ในปีการผลิต ปี 2534-2535 จะมีรายได้สูงกว่าชาวนาที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการรับจ าน าข้าว ทั้งนี้เพราะ 

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวผ่านไปชาวนาจะขายข้าวได้ในระดับราคาที่เพ่ิมข้ึน 

ในช่วงปี 2541-2543 รัฐบาลได้ปรับเพ่ิมราคาจ าน าข้าวให้ชาวนาและสถาบันเกษตรกร

สามารถน ามาใช้เป็นหลักประกันในการกู้เงินได้สูงถึงร้อยละ 95 ของราคาเป้าหมาย และให้ ธ.ก.ส. รับจ าน า

ข้าวเปลือกเฉพาะข้าวเปลือกในยุ้งฉางของเกษตรกร และเมื่อพ้นฤดูเก็บเกี่ยวไปแล้วระดับราคาข้าวเปลือกไม่ได้

ปรับตัวดีขึ้น รัฐบาลจึงได้เพ่ิมโครงการแทรกแซงตลาดข้าวเปลือกโดยให้องค์การคลังสินค้า (อคส.) กู้เงินจาก

ธนาคารกรุงไทยไปรับซื้อข้าวสารจากโรงสี  โดยก าหนดให้โรงสีซื้อข้าวเปลือกจากเกษตรกรในราคาที่ก าหนด 

แต่สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกยังไม่ดีขึ้น กนข. จึงได้มีมติให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรที่ไม่มียุ้งฉางให้น า
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ข้าวเปลือกไปฝากไว้ที่เก็บหรือยุ้งฉางขององค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร (อตก.) หรือของโรงสีที่ อตก. เช่าไว้และ

น าใบประทวนสินค้าที่ อตก. ออกให้ไปจ าน ากับ ธ.ก.ส.  

และปรากฏการณ์ในช่วงปี 2543 ก็เป็นช่วงเวลาที่ชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญเริ่มเห็น

ผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีอย่างชัดเจนมากขึ้น  เนื่องจากช่วง 20 ปีที่ผ่านมามีการโหมใช้ปุ๋ยเคมีท าให้เกิด

หญ้าในแปลงนามากขึ้น  มีวัชพืชแปลกๆ เพ่ิมขึ้น และมีแมลงและศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อน  

ท าให้มีการใช้ยาฆ่าหญ้าและยาก าจัดศัตรูพืชเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งบางครอบครัวถึงกับใช้ค าว่า ทั้งอาบ ทั้งฉีด ต้นทุน

การผลิตเพ่ิมมากขึ้นในขณะที่ราคาข้าวกลับตกลงอย่างน่าใจหาย  เมื่อคิดค านวณค่าใช้จ่ายต้องพบว่าขาดทุน

เป็นหนี้เป็นสินหนักมากกว่าเดิมจนชาวนาต้องมาปรับทุกข์และพูดคุยถึงปรากฏการณ์หรือปัญหาที่เกิดขึ้น และ

เริ่มคิดถึงการหาทางออกร่วมกันโดยการสะท้อนว่า 

“มาถึงปี 2543  ดินที่นาผมหมดคุณภาพ ไถนาไปก็เป็นดินดาน เพราะว่าดินไม่มี

ธาตุอาหาร เพราะธาตุอาหารหมด  ใส่ปุ๋ยไปข้าวก็เขียวแค่แป๊บเดียวก็หายเขียว  จนมาถึง

งานัพพ่อใหญ่กุลก็พากันไปช่วยงานัพ เมื่อได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน ก็เจอคนที่มีปัญหา

เดียวกันประมาณ 26 คน ก็เลยคุยกันว่าจะแก้ปัญหาอย่างไร  รู้แต่ว่ามูลสัตว์มีประโยชน์  

แต่ก็ไม่รู้ว่าจะท าโดยวิธีการอย่างไร”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 20 พฤษภาคม 2560) 

“ดีแต่ว่าไม่ได้ซื้อข้าวกิน แต่ว่าต้นทุนมันสูง ถ้าซื้อข้าวกินอาจจะไม่หมดมากขนาดนี้

ก็ได้ สาหัสจริงๆ ในช่วงปี 2543-2544 ข้าวเอาไปขายได้กิโลละ 4 บาท แต่ต้นทุนเราสูงกิโล

ละ 5-6 บาท มาค านวณแล้วเราขาดทุน”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, 20 พฤษภาคม 2560) 

และในช่วงนี้เองที่ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญเริ่มตระหนักถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้

สารเคมีในการเพิ่มผลผลิตข้าว ทั้งภาระค่าใช้จ่ายต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น จนเริ่มจะหาวิธีการในการแก้ไขปัญหา 

และปัญหาสุขภาพซึ่งหาสาเหตุไม่ได้จากการไปพบแพทย์ก็ไม่สามารถหาสาเหตุหรือต้นเหตุของปัญหาได้ชัดเจน

จึงเริ่มมีความสนใจการปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์มากขึ้น แต่ก็ยังไม่ชัดเจนเพราะขาดองค์ความรู้ด้านนี้ 

อยู่มากจนส านักงานเกษตรจังหวัด และ ธกส. มีโครงการจัดอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ ท ายาไล่แมลง ก็เลยเข้าไป  

ร่วมอบรม 
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“ผมทดลองเอาขี้วัวไปใส่ข้าวที่มันแดง ปรากฏว่ามันเขียว จนถึงช่วงเก็บเกี่ยวเลยมา

คิดว่าท ายังไงเราถึงจะมีข้ีวัวเพียงพอใส่ให้เต็มทุ่งนา โดยไม่ใช้สารเคมีเพ่ือลดต้นทุนการท านา 

พอดีเกษตรมีโครงการอบรมท าปุ๋ยอินทรีย์ ท ายาไล่แมลง ก็เลยเข้าไปร่วมอบรม”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, 20 มิถุนายน 2560) 

“หลังจากดูงานเสร็จ ก็มาท าโรงงานผลิตปุ๋ย เหมือนกับที่ไปเจอมา โดยการร่วมมือ

กันสร้างเองซึ่งปีนั้นสามารถสร้างโรงผลิตปุ๋ยได้ถึง 6 โรง ในต าบลนี้ เพราะว่าคนอยากท า

เยอะ โดยการลงขันเงินกันไปเหมามูลสัตว์ตามคอกสัตว์มา แล้วก็ไปซื้อแกลบและกากน้ าตาล

เมื่อถึงเวลาท านาเอาปุ๋ยไปใส่ก็เห็นถึงความแตกต่าง ในปีที่ 2 ถ้าใส่ปุ๋ยมูลสัตว์เยอะๆ ก็เห็น

ความแตกต่างในปีแรก แต่ถ้าใส่บางๆ ก็หลายปีหน่อยถึงจะเห็นผลถึงความแตกต่าง 

ประมาณ 2-3 ปี ต้นข้าวจะแข็งแรง ดินคุณภาพดีขึ้นเวลาประชุมก็พูดคุยกันว่าแต่ละคน 

เป็นยังไงกันบ้าง เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 20 มิถุนายน 2560) 

“ได้ยินพ่ีสาวของแฟนไปปฏิบัติธรรมที่สวนสันติอโัก แล้วพูดเรื่องปุ๋ยอินทรีย์แล้ว

เขาก็เอามาพูดให้ฟัง เลยอยากกลับมาพลิกฟ้ืนแผ่นดิน อยากกลับมาในช่วงที่ยังแข็งแรง

กลับมาท าเกษตร ทีบ่้านไม่อยากเป็นลูกจ้างตลอด”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 18 สิงหาคม 2560) 

ซึ่งจากการเข้าร่วมอบรมท าให้เกิดการรวมตัวของเกษตรกรในแต่ละต าบลขึ้น เนื่องจากสภาพ

ปัญหาที่ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญพบจะไม่ค่อยแตกต่างกันมากนัก  ตัวอย่างกรณีที่สะท้อนจากการเสื่อม

ของสภาพดินที่ใช้ในการปลูกข้าวแล้วผ่านการใช้สารเคมีมานาน 

“เกิดจากดินเสื่อมสภาพ เราก็เลยรวมกลุ่มกันเพ่ือฟ้ืนฟูอนุรักษ์สภาพดิน เนื่องจาก

ดินเสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี และการเผาทุ่งนา ท าให้ดินเสื่อมสภาพ”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, 13 พฤษภาคม 2560) 

  



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 
 

 

78 

การจัดตั้งกลุ่มในพื้นท่ีต่าง ๆ มากจากหลายสาเหตุด้วยกัน  เช่น ปัญหาด้านสุขภาพก็เป็นกรณี

ตัวอย่างที่ส าคัญที่ส่งผลกระทบกับสุขภาพท่ีไม่สามารถหาสาเหตุได้  

“มีชาวนาที่เป็นญาติกัน บ้านอยู่ไม่ไกลกันครับ ด้านหลังนี่ก็ออกไปท านาปกติไปฉีดปุ๋ย

ฉีดยาฆ่าหญ้า กลับมาแล้วหลับไปเลย คือหยุดหายใจไปเฉยๆ ตาย ก็ไม่รู้ว่าท าไมเขาบอก 

หน้ามืดเลยพัก พักแล้วไม่ตื่นเลยหรือบางคนไปท านาได้แผลที่ขาที่แขน หลังจากลงนากลับมา

แผลเน่าบางคนโดนตัดแขน ตัดขาเลย น่าจะมีสาเหตุมาจากสารเคมีนี่แหละ”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 18 สิงหาคม 2560)  

“สมัยก่อนที่เราปลูกข้าวเริ่มใช้สารเคมี เพราะได้ยินเสียงตามๆ กันมา มีกระแสบอกว่า

เคมีใช้แล้วดีเลยไปซื้อมาใส่ นานเข้าจนมีผลกระทบกับตัวเอง ตอนนั้นเห็นแม่จ าปาป่วยก่อน 

เพ่ินบอกว่าร่างกายอ่อนแอลง บอกว่าเส้นทางนี้คงไม่ใช่เพราะท าแล้วร่างกายอ่อนแอ พ่อบ้าน

กลับมาอยู่บ้านท าสวนคลุกกับสารเคมีแล้วร่างกายผอม น้ าหนักลดลงมาก จนพ่ีสาวตกใจและ

แนะน าอยากให้ท าเกษตรอินทรีย์ แล้วมีพ่ีเขยแฟนของพ่ีสาวท าปุ๋ยอินทรีย์ให้ลองใช้ พอลองใช้ 

แล้วรู้ว่ามันดี เลยขอเข้าไปร่วมอบรมด้วย แล้วอบรมเสร็จก็ชวนแม่จ าปาไปอบรมด้วย”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 18 สิงหาคม 2560) 

“แม่จ าปา ป่วยเป็นตับแข็ง แกบอกแกไม่ไหวประมาณ ปี 2543-2544 ช่วงนั้นแก 

ทิ้งสวนเพราะไม่อยากยุ่งกับสารเคมี เลยไปขายผักที่ตลาดแต่ก็ยังยุ่งกับปุ๋ยเคมีเพราะน าผักเคมี

มาขาย นั่งขายผักอยู่ก็แสบท้อง ไปหาหมอที่คลินิกในอ านาจ หมอก็บอกเป็นโรคกระเพาะ ก็กิน

ยา ฉีดยาก็ไม่หาย เอ็กซ์เรย์ก็ไม่เจออะไร กว่าจะพบก็เป็นไขมันหุ้มตับแล้วเยอะเลย หมอบอก

ว่าเป็นตับแข็งระยะแรก หมอเลยบอกว่าคงกินเหล้าเยอะแต่แม่จ าปาไม่ได้กินเหล้าเลย”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 18 สิงหาคม 2560) 

“พอป่วยแล้วรักษาตัวเอง 4 ปี มันไม่หายแล้วเจอหมอเขียว ที่ท างานในอ านาจตอนไป

อบรมที่สวนสร้างฝัน แล้วตอนแม่จ าปาไปอบรม พอจบค่าย หมอเลยแนะน าให้ใช้แพทย์

ทางเลือกรักษา แต่ยาหมอแผนปัจจุบันก็ยังกินอยู่ แม่จ าปาเลยเข้าไปรักษาพอไปอยู่ 4-5 วัน 

อาการปวดแสบปวดร้อนท้องก็หาย หมอพาท าดีท็อค ล้างล าไส้ แล้วเจอเนื้อร้ายหลุดออกมา 

หลังจากนั้นแม่จ าปาเลยัรัทธาเกษตรอินทรีย์”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 18 สิงหาคม 2560) 
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ส่วนปรากฏการณ์ของสภาพแวดล้อมก็มีความเปลี่ยนแปลงไป เช่น สภาพน้ า ความอุดม

สมบูรณ์ของกุ้งหอย ปู ปลาที่เคยมี  วัชพืชและศัตรูพืชซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องอย่างชัดเจน  

จากค าบอกเล่าของกลุ่มชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญได้สะท้อนเกี่ยวกับเรื่องนี้ไว้ว่า 

“สมัยก่อนวิถีการด ารงชีวิตของชาวนาในอ านาจเจริญต่างกันกับสมัยนี้มากครับ 

สมัยก่อนชาวนาอยู่กับนาที่นามีที่พักมีอาหารมีทุกๆ อย่างอยู่ที่นั่น แต่ปัจจุบันนาไม่ใช่ทุกอย่าง

ของชาวนาเหมือนสมัยก่อน  ในน้ าที่เคยมีปลา มีกุ้ง มีหอยไม่รู้หายไปไหนหมด จากที่เคย

อุดมสมบูรณ์ วัชพืชก็มีมากขึ้นจนก าจัดไม่หมดมีหญ้าแปลกๆ เกิดขึ้น เราก็สังเกตว่านกก็ 

ค่อยๆ หายไปสมัยก่อนมีนกกระยางมาเดินหาหอย หาปูในทุ่งนาเยอะ เดี๋ยวนี้ก็ไม่มี แต่มีพวก

หอยเชอรี่ที่เป็นััตรูพืชมาแทน เราต้องหมดไปกับการก าจัดพวกนี้โดยใช้สารเคมีไปเยอะ”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 1, 18 สิงหาคม 2560) 

“อย่างแรกเลยเรื่องการงดใช้สารเคมี เรื่องดินก็ดีขึ้น สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้น กบเขียด  

ก็เยอะขึ้นมาก แต่ก่อนหายเงียบไปหลายปี เมื่อเราคืนสู่ธรรมชาติ  ธรรมชาติก็กลับคืนมา

หลายๆ อย่าง”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 20 สิงหาคม 2560) 

เรื ่องภาระค่าใช้จ่ายในการเพาะปลูกข้าวในขณะที่ยังใช้สารเคมีก็ค่อนข้างมีต้นทุนที ่สูง  

ส่งผลให้เกิดหนี้ผูกพันตามมา ซึ่งค่าปุ๋ยมีอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ข้าวราคาสูง เช่น ปุ๋ยสูตร  

20-20-0 ราคา 800-1,200 บาทต่อกระสอบ, ปุ๋ยสูตร 16-16-0, 14-14-0 ราคา 900–1,350 บาทต่อ

กระสอบ, ค่ารถเกี่ยวข้าว 400-600 บาทต่อไร่, ค่าสารเคมีที่ใช้ในการปราบศัตรูพืช เช่น ยาฆ่าแมลงทั่วไป 

1,800-2,200 บาทต่อขวด  ยาฆ่าเพลี้ยกระโดด ราคา 3,000-3,500 บาทต่อขวด ยังไม่รวมค่าเมล็ดพันธุ์ข้าว 

ซึ่งนับว่าค่าใช้จ่ายประเภทนี้เป็นค่าใช้จ่ายประจ าที่ชาวนาจ าเป็นจะต้องใช้ในการท านาในแต่ละช่วงฤดูกาล 

ซึ่งนับเป็นภาระซึ่งเพิ่มหนี้สินให้กับชาวนาสะสมเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ เป็นงูกินหาง ในขณะที่ราคาข้าวกลับ 

ไม่แน่นอน  มีอัตราการขึ้นลงอยู ่ตลอดในแต่ละช่วงฤดูกาล โดยชาวนาที่อ าเภอเสนางคนิคมได้สะท้อน

ปรากฏการณ์นี้ไว้ว่า 
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“ช่วงเวลาเก็บเกี่ยวข้าวจะได้มากได้น้อย เราไม่สามารถเก็บข้าวเอาไว้ได้นาน  

บางคนถามว่าท าไมไม่เก็บข้าวไว้ขายในช่วงราคาข้าวสูงๆ จะไปท าได้ยังไงเพราะชาวนา  

ส่วนใหญ่กู้เงินจากหนี้นอกระบบ จาก ธกส. มาใช้เป็นทุนในการเพาะปลูกแต่ละปี  ซึ่งเป็นที่

แน่นอนว่าเรากู้มาเพราะคาดหวังว่าจะได้ข้าวเยอะและขายข้าวได้ราคาดี แต่ความจริง  

มันไม่ใช่ เวลาขายจริงเราโดนหักค่าความชื้นหักโน่นหักนี่ไม่ได้เต็มราคา  แถมราคาช่วงต้น

ฤดูกาลกับตอนเก็บเกี่ยวมักสวนทางกัน ท าให้ในช่วงเวลาเก็บเกี่ยวเราต้องรีบขายเพราะถึง

เวลาจะต้องใช้หนี้แล้ว เขามาทวงถ้าไม่คืน เราก็จะโดนค่าดอกเบี้ยเพ่ิมอีก ดังนั้น ถึงรู้ว่าขาย

ขาดทุนก็จ าเป็นต้องขาย”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 18 สิงหาคม 2560) 

“เดี๋ยวนี้เราไม่ได้ใช้แรงงานคน หรือขอให้บ้านอ่ืนๆ มาช่วยเหมือนเมื่อก่อน เราต้อง

เสียค่าน้ ามัน เสียค่าจ้างรถเกี่ยว รถไถ ค่าปุ๋ยที่มีแต่จะเพ่ิมขึ้นจนบางทียังรู้สึกงงๆ ว่าท าไม

อะไรก็ขึ้นแต่ท าไมข้าวราคาไม่เห็นขึ้น ยิ่งเขาบอกว่าบ้านเราส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1  

แต่ท าไมชาวนาเป็นหนี้มากขึ้น จนมากกว่าเดิม  บางครั้งก็ไม่อยากท าต่อเพราะไม่รู้จะท าไป

ท าไมติดที่เป็นนาที่บ้าน พ่อแม่เขาปลูกกันมานานเราก็ได้แต่ท าต่อไป”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5, 20 พฤษภาคม 2560) 

นอกจากนั้นในช่วงปี 2544 ก็ยังเกิดปรากฏการณ์ส าคัญต่อเนื่องที่ส่งผลกระทบต่อการด าเนิน

วิถีชีวิตของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ กล่าวคือ สถานการณ์ราคาข้าวเปลือกยังคงตกต่ าอย่างต่อเนื่อง รัฐบาล

พรรคไทยรักไทย น าโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ซึ่งได้เข้ามาบริหารประเทศได้ด าเนินโครงการรับจ าน า

ข้าวเปลือกนาปีไปพร้อมกับโครงการรับจ าน าข้าวสารและมาตรการเสริมอ่ืนๆ และในปีนี้เองไม่ได้ก าหนดราคา

เป้าหมายแต่ใช้ก าหนดราคารับจ าน าแทน นั่นหมายความว่า  เกษตรกรสามารถน าข้าวเปลือกมาจ าน าและกู้เงิน

ได้ร้อยละ 100 ของราคาที่ กนข. ก าหนดส าหรับหลักเกณฑ์อ่ืนๆ ยังคงถือปฏิบัติเช่นเดียวกับโครงการในปีที่

ผ่านมา มีการออกแบบกลไกและมาตรการใหม่ๆ โดยให้ ธ.ก.ส. เป็นผู้รับจ าน าข้าวเปลือกในกลุ่มของเกษตรกร

และสถาบันเกษตรกรที่มียุ้งฉางเป็นของตนเอง และให้ อคส. เป็นผู้ออกใบประทวนสินค้าให้กับเกษตรกรหรือ

สถาบันเกษตรกรที่น าข้าวเปลือกนาปรังปี 2544 ไปฝากไว้กับโรงสีที่เข้าร่วมโครงการแล้วน าใบประทวนไป

จ าน ากับ ธ.ก.ส. 



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 
 

 

81 

โครงการรับจ าน าข้าวเปลือกช่วงปี 2544 ถือได้ว่าเป็นต้นแบบของโครงการรับจ าน าใบประทวน

สินค้าข้าวเปลือกนับแต่นั้นมา เพราะได้มีมาตรการให้โรงสีเอกชนเข้ามาเป็นกลไกท่ีส าคัญในกระบวนการรับจ าน า

ข้าวเปลือก เพ่ิมเติมจากการใช้กลไกของ ธ.ก.ส. และสถาบันสหกรณ์ที่ได้ด าเนินการรับจ าน าข้าวเปลือกและ  

ฝากข้าวเปลือกไว้กับยุ้งฉางของเกษตรกรแต่ละรายหรือสถาบันเกษตรกรในแหล่งการผลิต 

ช่วงปี 2546-2549 นโยบายการรับจ าน าข้าวเปลือกของรัฐบาลในขณะนั้นนอกจากจะคง

เป้าหมายของขนาดโครงการการรับจ าน าข้าวเปลือกไว้ที่ 9 ล้านตันแล้ว ยังปรับเพ่ิมระดับราคารับจ าน าให้ 

สูงกว่าระดับราคาในตลาดทั่วไป  การปรับเพ่ิมราคาจ าน าดังกล่าวได้ส่งผลให้เกษตรกรน าข้าวเปลือกที่ผลิตได้ 

มาเข้าโครงการรับจ าน าเพ่ิมสูงมากขึ้นเรื่อยๆ จาก 2.7 ล้านตันในปีการผลิตปี 2546-2547 เป็น 9.4 และ 9.5  

ล้านตัน ในปีการผลิต 2547-2548 และปีการผลิตที่ 2548-2549 ตามล าดับ มูลค่าโครงการรับจ าน าข้าว 

เพ่ิมจาก 12,429 ล้านบาท ในปีการผลิต 2546-2547 สูงขึ้นเป็น 71,773 ล้านบาท ในปีการผลิต 2548-2549 

อย่างไรก็ตาม การที่ราคารับจ าน าได้ปรับเพ่ิมสูงกว่าระดับราคาตลาดท าให้เกษตรกรไม่มาไถ่ถอนคืนและมี  

ข้าวหลุดจ าน าตกเป็นของรัฐในจ านวนที่มากตามมา ซึ่งผลของการด าเนินโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกของ

รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จึงน าไปสู่การปิดกิจกรรมของการเป็นตลาดกลางลง เนื่องจากนโยบายที่  

เคยมีในแผนพัฒนาไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6-7 ที่เปิดช่องทางให้เกษตรกรจ าน า

ข้าวเปลือกผ่านพ่อค้าในหมู่บ้านและตลาดกลางไปสู่การน าข้าวมาจ าน าที่โรงสี ท าให้ตลาดกลางข้ าวเปลือก 

ทั้งของเอกชนและสหกรณ์การเกษตร ไม่สามารถด าเนินการต่อไปได้ต้องหันไปท าหน้าที่อย่างอ่ืนแทนการ  

เป็นตลาดกลางข้าวเปลือก ช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่เกษตรกรที่เป็นชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญเรียกได้ว่ามี

คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในภาพรวม เนื่องจากเป็นช่วงที่ชาวนามีรายได้ที่ชัดเจนไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลาง แต่น า

ข้าวเปลือกไปจ าน าที่โรงสีได้โดยตรงรัฐบาลของพรรคไทยรักไทยจึงได้คะแนนเสียงท่วมท้นในการเลือกตั้งสมัย  

ที่ 2 แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้เลยว่าโครงการรับจ าน าข้าวท าให้รัฐบาลมีปริมาณข้าวที่รับจ าน ามากถึง 9 ล้านตัน 

นับเป็นภาระท่ีค่อนข้างหนักของรัฐบาลในยุคนั้น  

ซึ่งสถานการณ์ในช่วงที่ราคาข้าวเริ่มผันผวนกับนโยบายของรัฐบาลในขณะนั้นส่งผลท าให้

ราคาข้าวสูงขึ้นมาก ผลกระทบที่เกิดกับกลุ่มชาวนาที่ท าเกษตรอินทรีย์ในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นอย่ างมาก 

เนื่องจากกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีการรวมตัวจัดตั้งในช่วงที่รัฐบาล พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ริเริ่มโครงการ 

ในช่วงปี 2544 เป็นต้นมาจากราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ จาก 4,859 บาท/ตัน (ข้อมูลช่วงเดือนธันวาคม 2544) 

จนถึงปี 2549 ก่อนการรัฐประหาร ข้าวเปลือกหอมมะลิมีราคา 8,642 บาท/ตัน (ข้อมูลช่วงเดือนกันยายน 

2549) เพ่ิมขึ้น 3,783 บาท/ตัน คิดเป็น 43.77% และ ข้าวเปลือกเหนียว จาก 4,723 บาท/ตัน (ข้อมูลช่วง
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เดือนธันวาคม 2544) จนถึงปี 2549 ก่อนการรัฐประหาร ข้าวเปลือกเหนียวมีราคา 9,259 บาท/ตัน (ข้อมูล 

ช่วงเดือนกันยายน 2549) เพ่ิมขึ้น 4,536 บาท/ตัน คิดเป็น 48.99 % (ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,  http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=545)  

ท าให้ชาวนาที่ก าลังเริ่มเปลี่ยนมาท าเกษตรอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมี เกิดเปลี่ยนใจหันกลับไปใช้สารเคมีในการ 

ปลูกข้าวอีกครั้งหนึ่ง เนื่องจากมีความเชื่อว่าเกษตรอินทรีย์ให้ผลช้ากว่าปุ๋ยเคมี และราคาข้าวที่เพ่ิมสูงขึ้นในช่วง

ปี 2544-2549 เป็นสิ่งจูงใจอย่างมากท าให้เกิดการกู้เงินมาลงทุนเพ่ิมลงผลผลิตข้าวอย่างเร่งรีบเพ่ือหวังสร้าง

รายได้เป็นกอบเป็นก าให้กับตนเองและครอบครัว  ในขณะที่รัฐบาลในขณะนั้นก็มีนโยบายปล่อยกู้ในอัตรา

ดอกเบี้ยต่ าจูงใจให้เกษตรกรและชาวนาได้มีโอกาสกู้ได้ง่ายเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการผลิต เพ่ือตอบสนองต่อ

นโยบายที่ได้ประกาศไว้ครั้งหาเสียงในการเลือกตั้งของ พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร จนกระทั่งเกิดวิกฤตการเมือง

ที่รุนแรงอีกครั้งหนึ่งในช่วงปลายปี 2549 ที่รัฐบาลไทยรักไทยน าโดย พ.ต.ท.ดร.ทักษิณ ชินวัตร ได้ถูก

รัฐประหารโดยกองทัพซึ่งน าโดย พล.อ.สนธิ บุญยรัตกริน หัวหน้าคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (คมช.) 

นับเป็นจุดสิ้นสุดของโครงการรับจ าน าข้าวเปลือกที่เป็นนโยบายประชานิยมที่ชาวนานิยมอย่างมากที่สุดใน 

ยุคนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิที่ 1 สรุปพัฒนาการของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ พ.ศ.2529-2549 

นโยบายรัฐเรื่องข้าว 

2525-2549 
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จ.อ านาจเจริญ 

 
ต้นทุน

การผลิต 

ภาระ

หนี้สิน 

สิ่งแวดล้อม สุขภาวะ 

ราคาข้าว 

ในตลาดโลกสูง 

ราคาข้าว 

ในตลาดโลกตกต่ า 

http://www2.bot.or.th/statistics/ReportPage.aspx?reportID=545
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สรุป  ตลอดระยะเวลายาวนาน 20 ปี ที่ผ่านมาชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญยังคงมี

วัฒนธรรมการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับข้าวมาอย่างต่อเนื่อง แต่พัฒนาการของการด ารงชีวิตโดยการปลูกข้าวได้ถูก

ก าหนดทิศทางและครอบง าให้สอดคล้องตามกรอบนโยบายของรัฐที่มุ่งส่งเสริมให้เกิดการเพาะปลูกข้าวเพ่ือขาย 

เนื่องจากปัจจัยหลักที่ส าคัญคือ ราคาข้าวในตลาดโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา โดยอาศัยการสร้าง

แรงจูงใจในเรื่องของราคาข้าวที่มีปริมาณสูงเพิ่มมากข้ึนและภาระหนี้สินที่ยังคงสร้างปัญหาให้กับชาวนามาอย่าง

ต่อเนื่องเป็นตัวดึงดูดใจ และเป็นการสร้างเสถียรภาพทางการเมืองด้วย เนื่องจากทางพรรคไทยรักไทยได้ด าเนิน

นโยบายตามที่ได้หาเสียงไว้ก่อนเข้าเป็นรัฐบาลท าให้ได้คะแนนเสียงสนับสนุนจากกลุ่มเกษตรกรและชาวนา  

เป็นอย่างมาก  ในขณะที่สภาพของดินที่ใช้ในการเพาะปลูกเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลาเนื่องจากสภาพ 

ภูมิประเทศไม่สมบูรณ์เป็นทุนเดิม และมีลักษณะเป็นดินร่วนปนทรายอยู่แล้ว “ปุ๋ยเคมี” จึงเป็นค าตอบของการ

เร่งผลผลิตเพ่ือให้ข้าวได้ผลดีมากที่สุด และเมื่อมีปัญหาจากวัชพืช ศัตรูพืชตามมาในภายหลัง สารเคมีประเภท 

“ยาฆ่าหญ้า และยาก าจัดศัตรูพืช” จึงเป็นปัจจัยเสริมในภายหลัง แต่ชาวนากลับไม่ได้ค านึงถึงความ

เปลี่ยนแปลงกับสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญในระยะยาว ซึ่งท าให้ค่าใช้จ่ายเพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ 

รวมทั้งสุขภาพของชาวนาที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมีดังกล่าว เริ่มส่งผลให้เห็นชัดเจนเพ่ิมมากขึ้น แต่ด้วย

ภาระต่างๆ ที่มีลักษณะเป็นหนี้ผูกพันและวัฒนธรรมการด ารงชีวิตในการบริโภคยังคงเป็นเหตุส าคัญท าให้

ชาวนา ยังคงต้องปลูกข้าวต่อไป   

5) ปรากฏการณ์และพัฒนาการของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ (พ.ศ.2550 – ปัจจุบัน) 

ช่วงการเรียนรู้ แก้ไขปัญหาและมุ่งไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 

หลังจากการรัฐประหารในช่วงเดือนกันยายน 2549 ไปแล้ว  ราคาข้าวก็ยังมีแนวโน้มเพ่ิม

สูงขึ้นต่อเนื่องท าให้ชาวนายิ่งหันกลับไปปลูกข้าวโดยการใช้สารเคมีเพ่ิมมากขึ้น  โดยในช่วงรัฐบาล นายสมัคร 

สุนทรเวช ในนามพรรคพลังประชาชนเป็นนายกรัฐมนตรี (ช่วงปี 2551) ราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 12,440 

บาท/ตัน เพ่ิมขึ้น 3,800 บาท/ตัน คิดเป็น 30.5% แต่ราคาข้าวเปลือกเหนียวกลับลดลงจาก 9,297 บาท/ตัน 

เหลือ 6,381 บาท/ตัน  ลดลง 31% (ศูนย์วิจัยเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร, 2554) เนื่องจากวิกฤต 

ด้านอาหารและพลังงานของตลาดโลก แทนที่ปรากฏการณ์ดังกล่าวจะเป็นผลดีกับชาวนามากยิ่งขึ้น เหตุการณ์

กลับไม่เป็นเช่นนั้น แต่กลับยิ่งเป็นการซ้ าเติมสภาพปัญหาของชาวนาเพ่ิมมากยิ่งขึ้น โดยสถานการณ์การเมือง

ในช่วงเดือนมิถุนายน ได้มีกลุ่มเกษตรกรรวมตัวเรียกร้องให้รัฐบาลประกาศรับจ าน าข้าวในฤดูนาปรัง สูงถึง 

ตันละ 15,000 บาท จากเดิมตันละ 7,100 บาทต่อตัน หรือราคาสูงขึ้นจากเดิมถึงร้อยละ 97.18 % จนในช่วงปี 

2553 จะเป็นช่วงที่ชาวนาสามารถเร่งปลูกและขายข้าวได้ราคาดีมาก ท าให้มีการน าเข้าปุ๋ยเคมี  ซึ่งมีการ
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ประมาณการกันว่าความต้องการในการใช้ปุ๋ยเคมีมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นถึงปีละ 5-6 ล้านตัน โดยพืชเศรษฐกิจ 

ที่มีปริมาณการใช้ปุ๋ยมากท่ีสุด  ได้แก่ ข้าว คิดเป็น 42% ของปริมาณการใช้ปุ๋ยทั้งหมด (แบ่งเป็นข้าวนาปี 30% 

และข้าวนาปรัง 12%) (ท่ีมาส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2557) 
 

ตารางราคาน าเข้า(CIF)ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ 
และราคาขายปลีกในตลาดท้องถิ่นของปุ๋ยเคมีสูตรที่ส าคัญ ป ี2554-2558 

หน่วย : บาท/ตัน 

สูตรปุ๋ย ลักษณะราคา 2554 2555 2556   2557 2558 

46-0-0 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 14,053 14,065 11,281 11,148 10,200 

ขายส่งกรุงเทพฯ 14,293 15,826 13,986 12,433 11,936 

ขายปลีกท้องถิ่น 14,978 17,211 15,880 14,707 14,220 

21-0-0 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 7,265 8,264 6,020 4,731 5,149 

ขายส่งกรุงเทพฯ 7,874 9,364 8,983 7,733 7,278 

ขายปลีกท้องถิ่น 8,716 10,730 10,712 9,900 9,115 

16-20-0 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 12,494 13,663 11,972 10,795 11,201 

ขายส่งกรุงเทพฯ 13,898 15,009 14,498 12,667 12,500 

ขายปลีกท้องถิ่น 15,073 16,576 16,225 15,044 14,264 

16-16-8 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 12,831 13,931 13,128 12,213 13,200 

ขายส่งกรุงเทพฯ 14,959 15,413 15,220 13,800 13,667 

ขายปลีกท้องถิ่น 16,015 17,435 16,844 15,379 14,035 

15-15-15 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 15,105 16,413 14,003 13,296 13,672 

ขายส่งกรุงเทพฯ 15,555 16,585 16,916 16,867 16,508 

ขายปลีกท้องถิ่น 17,942 18,884 18,498 17,936 17,520 

13-13-21 น าเข้า C.I.F (เทกอง) 17,643 16,628 15,009 14,142 16,919 

ขายส่งกรุงเทพฯ 18,000 17,950 17,675 17,800 17,450 

ขายปลีกท้องถิ่น 19,400 19,813 19,468 19,252 19,277 

ตารางที่ 5  การน าเข้าปริมาณปุ๋ยเคมีแต่ละชนิดในแต่ละปีของประเทศไทย 
 

ที่มา : ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร (ข้อมูลอัพเดท 8 มิถุนายน 2559) 
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จากข้อมูลตารางแสดงการน าเข้าปุ๋ยเคมี ตั้งแต่ต้นทางจนถึงปลายทาง คือ ร้านค้าในท้องถิ่น 

จะพบว่ามูลค่าของปุ๋ยเพิ่มสูงขึ้นท าให้เป็นเหตุจูงใจในการน าเข้ามาขาย โดยตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ช่วง

ปี 2554 จนถึง ปี 2558 มูลค่ารวมของปุ๋ยเคมีที่มีการน าเข้าทุกสูตร ในช่วงปี 2554 มีมูลค่า 79,391 บาท/ตัน 

รวมมูลค่าการน าเข้าสูงถึง 77,899 ล้านบาท (เจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าล้านบาท) และในช่วงปี 2558 

มีมูลค่ารวม  70,341 บาท/ตัน รวมมูลค่าการน าเข้า 56,708 ล้านบาท ซึ่งถือได้ว่ามีมูลค่าสูงมาก  ในจังหวัด

อ านาจเจริญก็เช่นกันมีการเปิดร้านขายปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและแมลงในตลาดของ  

ทุกอ าเภอในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นจ านวนมาก ท าให้มีการใช้ปุ๋ยเคมีกันอย่างแพร่หลายเนื่องจากราคาข้าว  

ที่ค่อนข้างสูงจากนโยบายของรัฐที่ต้องการคงเสถียรภาพทางการเมืองเอาไว้  เนื่องจากชาวนาและเกษตรกร 

ยังนับเป็นประชากรกลุ่มใหญ่ในประเทศไทย แต่หากจะสังเกตจากปริมาณการน าเข้าปุ๋ยเคมีก็จะพบว่าตั้งแต่

ช่วงปี 2554 ถึงแม้จะยังมีมูลค่าในการน าเข้าที่สูง แต่ปริมาณการน าเข้าปุ๋ยเคมีก็มีปริมาณลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เช่นเดียวกัน  เนื่องจากเกษตรกรส่วนใหญ่เริ่มได้รับผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้าน

สุขภาพ และสารเคมีก าจัดหญ้าและศัตรูเพ่ิมมากขึ้น  นั่นหมายความว่าผู้ประกอบการด้านการน าเข้าสารเคมี

ได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์ราคาคาสูงมากตามไปด้วยและมีแนวโน้มว่าจะมีการน าเข้าเ พ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ซึ่ง

สามารถสะท้อนถึงผลประโยชน์ที่เกิดข้ึนนั่นเอง  

ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 – 2558 
หน่วย : ปริมาณ : ตัน                                                                                    มูลค่า : ล้านบาท 
ปี สารเคมี 

สารก าจัดวชัพืช สารก าจัดแมลง สารป้องกันและ
ก าจัดโรคพืช 

อื่น ๆ รวม 

ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า ปริมาณ มูลค่า 

2553 80,278 8,845 23,417 4,670 9,671 3,860 4,450 583 117,815 17,956 

2554 112,177 11,480 34,672 5,938 12,179 3,875 5,511 777 164,538 22,070 

2555 106,860 11,294 16,797 3,686 6,972 3,883 3,748 494 134,480 19,378 

2556 137,049 14,873 21,485 4,201 10,350 4,828 3,942 514 172,826 24,416 

2557 117,645 13,435 13,910 4,013 10,988 4,708 4,832 656 147,375 22,812 

2558 119,971 11,016 12,927 3,684 11,088 3,839 5,560 787 149,546 19,326 

ตารางที่ 6 ปริมาณและมูลค่าการน าเข้าวัตถุอันตรายทางการเกษตร ปี 2553 – 2558 
ที่มาของข้อมูล : กรมวิชาการเกษตร, ส านักงานเทศกจิการเกษตร (อัพเดต 8 มิถุนายน 2559) 
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จากข้อมูลในส่วนนี้จะพบว่าในช่วงปี 2553-2558  มีปริมาณการน าเข้าสารเคมีหลายประเภท

โดยสามารถแยกออกเป็น  สารที่ใช้ก าจัดวัชพืช  สารที่ใช้ก าจัดแมลง  สารที่ใช้ป้องกันและก าจัดโรคพืช  และ

อ่ืนๆ ในปี 2553 มีปริมาณ 117,815 ตัน มีมูลค่ารวม 17,956 ล้านบาท และในปี 2558 มีปริมาณ 149,546 

ตัน มีมูลค่ารวม 19,326 ล้านบาท เพ่ิมขึ้น 7% ของมูลค่าทั้งหมด ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมาสะท้อนให้เห็นถึง

ผลประโยชน์ที่ผู้ประกอบการได้รับจากการประกอบกิจการจัดจ าหน่ายสารเคมีเหล่านี้ 

ในช่วงปี พ.ศ.2552-2553  เมื่อรัฐบาลโดยการน าของ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ หัวหน้าพรรค

ประชาธิปัตย์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการแทรกแซงตลาดจากการรับจ าน าข้าวเปลือกมาเป็นนโยบาย

ประกันรายได้ขั้นต่ า โดยรัฐจะไม่เข้าไปแทรกแซงราคาข้าวแต่ให้ราคาข้าวเป็นไปตามกลไกตลาดแต่รัฐจะเป็น  

ผู้ก าหนดราคาเป้าหมายพร้อมประกาศให้เกษตรกรทราบราคาล่วงหน้า ปรากฏการณ์ดังกล่าวแสดงให้เห็น

ชัดเจนถึงภาวะการเมืองที่ส่งผลกระทบต่อชาวนาโดยตรง โดยเฉพาะในส่วนของราคาข้าวเปลือก แต่

ปรากฏการณ์หรือนโยบายดังกล่าวก็คงอยู่ได้ไม่นาน เนื่องจากในช่วงปี 2554 ได้มีการปรับเปลี่ยนรัฐบาลอีก

ครั้งหนึ่ง แต่เนื่องจากปัญหาการใช้สารเคมีในการปลูกข้าวเป็นระยะเวลาที่ยาวนานถึงแม้จะใช้ต้นสูงในการผลิต 

แต่ก็มีแนวโน้มที่มีอัตราการใช้สารเคมีต่อเนื่องมาเรื่อยๆ ในขณะที่ราคาข้าวในรอบ 20 ปีที่ผ่านมาหากค านวณ

ถึงต้นทุนการผลิตจะพบว่าราคาข้าวไม่ได้สูงขึ้นตามสัดส่วนของต้นทุนที่สูงขึ้นส่งผลกระทบให้เกษตรกรที่ปลูก

ข้าวโดยตรง คือ มีภาวะขาดทุน หนี้สินล้นพ้นตัวต่อเนื่องสะสม เพราะหากชาวนาต้องการผลผลิตเท่าเดิมหรือ

มากกว่าเดิม จ าเป็นต้องใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณที่เพ่ิมมากขึ้นทุกปี มีผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ที่เกิดการ

เสื่อมสภาพของชั้นดินในการเพาะปลูก แหล่งน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูกปนเปื้อนด้วยสารเคมีและความเสื่อม

โทรมของดินโดยเฉพาะหน้าดินบริเวณริมตลิ่งถล่มไม่สามารถเกาะยึดติดกัน และปัญหาด้านสุขภาพที่มีโรคที่ 

ไม่สามารถหาสาเหตุได้เพ่ิมมากขึ้น และปัญหาด้านสุขภาวะที่เกิดปัญหาโรคและแมลงระบาดท าให้ต้องใช้

สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชและวัชพืชเพ่ิมมากขึ้น จากปรากฏการณ์ดังกล่าวน าไปสู่ค าถามที่ต้องการค าตอบ

ของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ ที่พยายามจะหาทางออก  โดยรวมจากแกนน าในชุมชนที่ต้องการจะแสวงหา

ทางออกเพ่ือแก้ไขปัญหาของตนเองและครอบครัวก่อน โดยได้มีการแสวงหาความรู้ถึงสาเหตุและวิธีการแก้ไข 

จนได้ทราบว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการเพาะปลูก จึงเป็นที่มา 

ของการแสวงหาทางออกประจวบเหมาะกับทางธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.) จะให้มี

การอบรมเรื่องการท าปุ๋ยอินทรีย์และการรักษาสุขภาพแนวทางธรรมชาติบ าบัด และมีเงินสนับสนุนให้ผู้เข้ารับ

การอบรมไปจัดท ากลุ่มปุ๋ยอินทรีย์ด้วยตัวเอง เหมือนที่กลุ่มบ้านหนองเม็กและหลายกลุ่มได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
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 “ช่วงนั้นเป็นช่วงที่สุขภาพแย่มากๆ มีข่าวที่เขาจัดอบรมการท าปุ๋ยอินทรีย์ก็เลย 

คิดว่าน่าจะเป็นทางออกของเรา จึงไปเข้าร่วมอบรมที่สวนสร้างฝันโดยทาง ธกส. เขาออก  

ค่าใช้จ่ายให้หมด พออบรมเสร็จเขาบอกว่ามีงบอยู่ 15,000 ถ้าเราจับกลุ่มได้ 15 คน ผมจะ

เอาเงินหมื่นห้านี้ให้มาซื้อวัว ซื้อปุ๋ยหมักมาใช้ เราคิดว่าเงินหมื่นห้าซื้อวัวซื้อแกลบได้ไม่น้อย 

เลยอยากให้สมาชิกที่อยากเลิกสารเคมี ได้เงินก้อนนี้มาเป็นขวัญก าลังใจเป็นทุนเริ่มต้น”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7, 18 สิงหาคม 2560) 

วิธีการชักชวนเกษตรกรก็จะใช้ชักชวนคนรู้จักมาเข้าร่วมกลุ่ม ดังนั้นกลุ่มแรกที่เข้าร่วมกลุ่ม

เกษตรอินทรีย์จึงมาจากผู้ที่มีความสนใจเนื่องจากได้รับผลกระทบจากปุ๋ยเคมี ไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนการผลิต 

ปัญหาสุขภาพ และสภาพแวดล้อมที่มีปัญหา  วิธีนี้เป็นโอกาสที่ท าให้กลุ่มชาวนาในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญ 

ใช้กันโดยการใช้ทุนทางสังคมที่มีอยู่คือ ความสัมพันธ์ระหว่างกัน เป็นเสี่ยวกัน การรักษาสุขภาพที่ต้นเหตุ  

เป็นจุดเชื่อมโยง ในการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนขึ้นตามค าบอกเล่าของตัวแทนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ว่า 

“เราใช้วิธีปากต่อปาก พูดคุยกัน ปรึกษาหารือว่าเราจะท าวิธียังไงกันชุมชนของเรา

ถึงจะปลอดสาร  ไม่อยากจะให้ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย เราอยากรักษาตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่ปลายเหตุ 

อยากให้ป้องกันไว้ก่อน ไม่อยากให้เจ็บป่วยแล้วค่อยไปรักษาที่โรงพยาบาล แบบนั้นเป็นการ

รักษาที่ปลายเหตุ แบบนั้นดึงไม่กลับแล้ว ถ้าป่วยก็ต้องรักษาต่อไป รักษากันไปเรื่อยๆ ถ้าเรา

ป้องกันไว้ตั้งแต่ต้นก็น่าจะดีกว่า ชุมชนก็เข้าใจเพ่ือนฝูงก็เข้าใจ จึงมาช่วยกันขับเคลื่อนให้เกิด

เป็นกลุ่มวิสาหกิจเกิดขึ้น”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, 23 พฤษภาคม 2560)  

และอีกแกนน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเรื่องข้าว ได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 

“เราได้รวมกลุ่มกันมานาน โดยการรวมกลุ่มชาวบ้านที่ท าปุ๋ยอินทรีย์  โดยผมเป็น 

คนเสนอแนวคิดนี้ โดยการชักชวนญาติและคนที่มีที่นาติดกัน มารวมกลุ่มกันท าปุ๋ยอินทรีย์

เพ่ือใช้ฟ้ืนฟูสภาพดิน ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพดิน เนื่องจากดินมัน

เสื่อมสภาพจากการใช้สารเคมี และการเผาทุ่งนาท าให้ดินยิ่งเสื่อมสภาพเร็ว”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, 18 สิงหาคม 2560) 



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 
 

 

88 

และปรากฏการณ์ด้านสุขภาพก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ส่งผลให้มีชาวนาเข้าร่วมกลุ่มข้าว  

สัจธรรมเพ่ิมมากข้ึน ซึ่งมีการกล่าวอธิบายถึงแรงจูงใจในการตัดสินใจเข้าร่วมเพราะเหตุผลด้านสุขภาพไว้ว่า 

“เราก็คิดว่าดูจากความปลอดภัยเป็นอันดับแรก ว่าเราใช้สารเคมีไปก็ไม่ค่อยดีหรอก

ค่ะ เดี๋ยวบางคนก็เป็นตุ่ม พอไปลงน้ า ก็ท าให้เปื่อยเป็นแผล  พุพอง แล้วก็หายยาก  

โดยพ้ืนฐานของเราส่วนใหญ่ก็ไม่ใช้สารเคมีอยู่แล้ว ซึ่งสารเคมีมาแรง โด่งดังแค่ช่วงหนึ่ง

เท่านั้น ซึ่งตอนนี้ก็หันมาใช้อินทรีย์กันมากขึ้น”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10, 24 พฤษภาคม 2560) 

“หลังจากเลิกใช้ปุ๋ยเคมีปลูกข้าว สุขภาพผมก็ดีขึ้นมาก ผมเคยไปตรวจสุขภาพคน

อายุ 60-70 ปี ถ้าเป็นคนทั่วไปบางคนก็แก่ขึ้น แต่ของผมไปตรวจแล้วกลับหนุ่มลง เขามี

เครื่องตรวจสุขภาพท่ีโรงพยาบาล (หัวเราะ)”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 18 สิงหาคม 2560) 

และเรื่องส าคัญที่ดึงดูดให้ชาวนาเข้าร่วมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกันมากอีกเรื่องก็คือ เรื่องต้นทุน

การผลิตเนื่องจากคิดค านวณแล้วจะพบว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์จะประหยัดและลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี

ถึงแม้ว่าในช่วงแรกผลผลิตจะได้ไม่เท่ากับการใช้ปุ๋ยเคมีก็ตาม โดยได้มีการสะท้อนข้อมูลจากชาวนาในจังหวัด

อ านาจเจริญ ดังนี้ 

“ค่าใช้จ่ายจะแตกต่างกันประมาณครึ่งต่อครึ่ง  แรกๆ ก็ค่อยเป็นค่อยไป สองสามปี

ปรับเปลี่ยน แรกๆ ก็จะไม่ดีทันทีเพราะว่าปุ๋ยอินทรีย์จะยังไม่สวยทันตาเหมือนเคมี  

แต่อินทรีย์จะงามยาวนานกว่า ล าต้นอะไรก็ดีกว่า ไม่ใช่เฉพาะต้นข้าว ต้นไม้ หรือต้นอ่ืนๆ  

ก็ดีกว่า” 

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 10, 23 พฤษภาคม 2560) 

“ต่างกันมากครับ ปุ๋ยอินทรีย์ที่เราผลิตเอง 50 กิโล ต้นทุนแค่ 190 บาท แต่ถ้าเป็น

ปุ๋ยเคมีไปซื้อกระสอบหนึ่งก็ประมาณ 700-800 บาท หรือเกือบถึง 1,000 บาท”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 4, 18 สิงหาคม 2560) 
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ท าให้เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชนมากขึ้นโดยค่อยๆ ขยายไปตามต าบลต่างๆ โดยเฉพาะสมาชิก

ของกลุ่มข้าวสัจธรรม มีจ านวน 27 กลุ่มด้วยกัน จากการรวมตัวกันท าให้เกิดข้อดีต่างๆ หลายอย่างด้วยกัน  

แต่ที่เห็นผลชัดเจนที่สุดก็คือ เรื่องของสุขภาพ ท าให้สถานะของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ ถูกแยกออกเป็น 

3 กลุ่มหลักด้วยกัน คือ กลุ่มที่ 1 ชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเพาะปลูกข้าว  กลุ่มที่ 2 ชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีและ

สารเคมีในการเพาะปลูกข้าว  กลุ่มท่ี 3 ชาวนาที่ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน คือ ใช้ปุ๋ยอินทรีย์รองพ้ืนในช่วงแรกและ

ใช้ปุ๋ยเคมีตอนที่ข้าวเริ่มตั้งต้นแล้ว ซึ่งทั้งชาวนาทั้ง 3 กลุ่มก็อยู่กันได้โดยปราศจากปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกัน 

และเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวขายได้มีการสมัครเข้าเป็นสมาชิกกลุ่มข้าว

อินทรีย์ที่จังหวัดใกล้เคียง เช่น กลุ่มข้าวคุณธรรม  กลุ่มข้าวอินทรีย์ในจังหวัดยโสธร เป็นต้น เหมือนกับเป็นการ

สร้างเครือข่ายด้านข้าวอินทรีย์ให้มีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นจนเป็นที่ยอมรับของคนโดยทั่วไป 

ช่วงปี 2554  ได้เกิดปรากฏการณ์ครั้งส าคัญก็คือ จุดก าเนิดหรือจุดเริ่มต้นของการก่อตั้งกลุ่ม

ข้าวสัจธรรม ดังที่กล่าวมาแล้วว่าผลกระทบจากการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีในการปลูกข้าวส่งผลกระทบต่อชาวนา

ในหลายๆ มิติ เมื่อเกิดการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตที่อยู่กับสารเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์ก็ต้องใช้ระยะเวลาในการ

ปรับตัวนานพอสมควรจนท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่อยู่ในเขตต าบลต่างๆ เริ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้นจนสามารถ

สร้างชื่อเสียงว่า จังหวัดอ านาจเจริญเป็นจังหวัดที่มีข้าวที่มีรสชาติอร่อยเป็นของตนเองจนเริ่ม กลายเป็น

สัญลักษณ์ประจ าจังหวัดอ านาจเจริญ (ปรากฏอยู่ในวิสัยทัศน์จังหวัดอ านาจเจริญ) จนในช่วงต้นปี 2554 ได้มี

การจัดประชุมกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ท าอินทรีย์ขึ้นที่ส านักงานเกษตรจังหวัด ก็มีการนัดประชุมกลุ่มเกษตร

อินทรีย์มาเข้าร่วมประชุมกันเกือบทุกกลุ่ม พาณิชย์จังหวัดในขณะนั้นก็ได้ปรารภขึ้นในที่ประชุมถึงการจัดตั้ง

กลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดขึ้น โดยแกนน ากลุ่มข้าวสัจธรรมได้ให้ข้อมูลไว้ว่า  

“ปี 2554 หัวหน้าปิติ ที่เป็นพาณิชย์จังหวัด ถามว่าท าไมคนจังหวัดอ านาจเจริญ 

ถึงไปสร้างชื่อเสียงให้กับที่อ่ืน ท าไมไม่สร้างชื่อเสียงให้จังหวัดอ านาจเจริญเอง เพราะว่า

ตอนนี้มีบางส่วนไปรวมกลุ่มกับจังหวัดยโสธร และบางกลุ่มไปรวมกับกลุ่มจังหวัดอุบล กลุ่ม

ข้าวคุณธรรม เลยรวมกลุ่มวิสาหกิจที่ท าข้าวอินทรีย์ในจังหวัดอ านาจเจริญมารวมกลุ่มกัน  

ได้สมาชิกครั้งแรก 55 รายโดยที่พาณิชย์จังหวัดช่วยออกงบประมาณในการจัดตั้ งกลุ่ม  

เลยเป็นจุดเริ่มต้นของกลุ่มข้าวสัจธรรม”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 2, 18 สิงหาคม 2560) 
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และแกนน ากลุ่มสัจธรรมอีกท่านหนึ่งก็ได้ให้ข้อมูลไว้ตรงกันว่า 

“ท าไมอ านาจเจริญถึงไม่มีกลุ่มข้าวอินทรีย์เป็นของตัวเองแล้วก็ไปพบว่าอ านาจเจริญ

มีข้าวอินทรีย์ แต่ว่าไปอยู่กับจังหวัดอ่ืนๆ ก็เลยเรียกมาคุยกัน แล้วก็สร้างเครือข่ายของ

อ านาจเจริญขึ้น ช่วงปี พ.ั.2554 โดยมีท่านปิติ  พาณิชย์จังหวัดเป็นคนเสนอแนวความคิด 

ในการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์จังหวัดขึ้น”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 3, 23 พฤษภาคม 2560) 

จนท าให้เกิดเป็นกลุ่มข้าวสัจธรรมซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าว 

ในจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น โดยการรวมตัวครั้งแรกซึ่งเรียกว่าเป็นกลุ่มก่อตั้ง มีสมาชิกเข้าร่วมเพียงแค่ 5 กลุ่ม 

เรียกว่าเริ่มแรกสมาชิกยังไม่เยอะมาก โดยในส่วนของการจัดตั้งกลุ่มข้าวสัจธรรมมีการให้สัมภาษณ์ข้อมูลไว้ว่า 

“เริ่มแรกจริงๆ มีประมาณ 5 กลุ่ม มีกลุ่มของพ่อจ าปา พ่อวินิจ พ่อค าโจม แล้วก็

กลุ่มของบ้านนาสะอาด ในช่วงปีแรกๆ ซึ่งพอปี 2 ปี 3 เราก็เริ่มหาสมาชิก ซึ่งกลุ่มใหญ่จะ 

คุยกันว่าจะเพ่ิมสมาชิกจ านวนเท่านี้ เท่านี้ เช่น 200 หรือ 300 คน เราก็มาคุยกันว่าใคร

สนใจก็เข้ามาเป็นสมาชิก ส าหรับคนที่อยากจะท าอินทรีย์ตรงนี้ ซึ่งตอนนี้มีสมาชิกก็ประมาณ 

400 กว่าคน”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6, 23 พฤษภาคม 2560) 

ในช่วงของการก่อตั้งก็มีสมาชิกที่เข้าร่วมกับกลุ่มและออกจากกลุ่มทุกปี  จ านวนสมาชิก 

จึงไม่แน่นอน เนื่องจากสาเหตุส าคัญๆ หลายเรื่อง เช่น เรื่องของมาตรฐานข้าวอินทรีย์ที่กลุ่มใช้มาตรฐาน 

เกษตรอินทรีย์ มกท. (Generic Manual for ACT Organic Certification) หรือมาตรฐาน IFOAM 

(International Federation of Organic Agriculture Movements)  โดยสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมสามารถ

ที่จะขายข้าวได้ในราคาที่แพงกว่าท้องตลาด  เช่น  หากตลาดราคาข้าวเปลือกหอมมะลิ 10 บาทต่อกิโลกรัม 

สมาชิกที่เข้าร่วมกลุ่มโดยผ่านเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ มกท. จะได้ราคาที่สูงกว่าราคาตลาดประมาณ  

4 บาท (โดยมีวิธีการให้ราคาขึ้นเป็นล าดับขั้นบันได) ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วยดีมาระยะเวลาหนึ่ง  โดยผู้จัดการกลุ่ม

ข้าวสัจธรรมได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
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“ราคาเริ่มต้น เราค านวณที่ต้นทุนของเกษตรกร โดยเรามีวิจัยของทางมหาวิทยาลัย

เกษตร โดยมีแบบฟอร์มให้กรอกข้อมูลแล้วหาค่าเฉลี่ยต้นทุนของเกษตรกร โดยเป็นต้นทุน

รวมค่าแรงซึ่งเป็นราคาข้าวเปลือกแล้วก็เอาราคาเฉลี่ยตั้งไว้อย่างเช่น ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 11 บาท 

ต่อกิโลกรัม  แล้วก็ค านวณตามการรับรอง ปีที่ 1 ก็บวก 1 บาท  ปีที่ 2 ก็บวก 2 บาท  สูงสุด

อยู่ที่กิโลละ 14 บาท ก็คือ ปรับเปลี่ยน 12 ไอโฟม 13 อียู 14 บาท”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1, 18 สิงหาคม 2560) 

และปัญหาความยุ่งยากที่เกิดจากการท าให้ได้มาตรฐาน มกท. จนท าให้มีสมาชิกกลุ่มข้าว  

สัจธรรมต้องเปลี่ยนแปลงสถานภาพของตน โดยการออกจากกลุ่มก็มากโดยมีการให้สัมภาษณ์ข้อมูลไว้ว่า  

“ช่วงที่เริ่มมีการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์มีคนน้อย เริ่มจาก 11 คน และเพ่ิมขึ้น

เรื่อยๆ เป็น 50 คนด้วยซ้ า พอมีนโยบายรับจ าน าข้าวก็มีเกษตรกรเปลี่ยนไปท านาแบบ

ผสมผสาน กลับไปใช้ปุ๋ยเคมีก็เยอะจนเหลือ 28 คน นานเข้าก็เหลือ 11 คนเท่าเดิม”  

(สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 7 , 18 สิงหาคม 2560) 

จนในช่วงกลางปี 2554 ประมาณเดือนมิถุนายน ได้มีการปรับเปลี่ยนนโยบายเรื่องข้าวอีกครั้ง

โดยพรรคเพ่ือไทยได้เข้ามาเป็นรัฐบาล โดยการน าของ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี นโยบาย

ประกันรายได้ขั้นต่ าได้ถูกยกเลิกไปในช่วงสิ้นสุดโครงการประกันรายได้ฤดูนาปรังปี 2554 โดยการปรับเปลี่ยน

เป็นนโยบายรับจ าน าข้าวเปลือกอีกครั้ง  โดยรัฐบาลได้ยกระดับราคารับจ าน าข้าวเปลือกที่ระดับความชื้น 15% 

ส าหรับข้าวหอมมะลิ เป็นตันละ 20,000 บาท ข้าวเปลือกเหนียวตันละ 16,000 บาท โดยมีเป้าหมายของการ

รับจ าน าข้าวเปลือกนาปี จ านวน 25 ล้านตัน ซึ่งเป็นราคาที่สูงมาก เมื่อเปรียบเทียบกับราคาข้าวในอดีต 

ที่ผ่านมา แสดงให้เห็นถึงภาวะความผันผวนของราคาข้าวที่เปลี่ยนแปลงไปตามนโยบายของภาครัฐ ซึ่งชาวนา

ในจังหวัดอ านาจเจริญก็ได้ผลกระทบจากราคาข้าวที่ผันผวนไปตามนโยบายของรัฐบาลเช่นเดียวกัน  

โดยสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมที่ก าลังมีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนตนเองไปสู่การปลูกข้าวอินทรีย์เต็มรูปแบบ 

ลาออกจากกลุ่มข้าวสัจธรรม เพ่ือกลับไปปลูกข้าวโดยการใช้ปุ๋ยเคมีอีกครั้ง  เนื่องจากราคาข้าวตามโครงการ

รัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร มีราคาค่อนข้างสูงมาก  เป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรต้องการเร่งผลผลิต

เพ่ือให้ทันกับฤดูกาลรับประกันราคาข้าวเปลือก ที่กลุ่มข้าวสัจธรรมซึ่งมีรูปแบบในการรับซื้อข้าวไว้ก่อน 

จากนั้นจึงน าข้าวไปขาย ไม่สามารถที่จะสู้ราคาตามโครงการรับจ าน าข้าวได้ เพราะต้องจ่ายแพงกว่าราคา
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ท้องตลาดถึงกิโลกรัมละ 4 บาท ท าให้ในช่วงนี้มีการถอนตัวของสมาชิกจ านวนมาก  ผลกระทบกับกลุ่มก็คือ 

แม้จะมีใบสั่งข้าวเข้ามาจ านวนมาก แต่ทางกลุ่มข้าวสัจธรรมไม่สามารถจะหาข้าวส่งให้กับลูกค้าได้ ท าให้กลุ่ม

ได้รับผลกระทบในด้านการตลาดเป็นอย่างมาก ซึ่งแสดงให้เห็นว่านโยบายของรัฐบาลไม่ว่าจะมีรูปแบบเป็น

อย่างไร ล้วนส่งผลกระทบกับชาวนาทั้งสิ้น ในขณะที่รัฐบาลเองก็ได้รับผลกระทบจากปัญหาข้าวตกต่ าของ

ชาวนา เช่น อย่างรัฐบาลของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ก็ต้องประกาศยุบสภาในที่สุด สาเหตุที่ส าคัญประการ

หนึ่งก็เนื่องมาจากนโยบายจ าน าข้าว ที่ไม่สามารถหาเงินมาช าระให้กับเกษตรกรชาวนาได้ จนกลายเป็นชนวน

ท าให้กลายเป็นประเด็นในการประกาศยุบสภาในที่สุด 

หลังจากช่วงปี 2557-2560  ที่เกิดการยึดอ านาจโดยรัฐประหารของ พล.อ.ประยุทธ์  

จันโอชา และคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยอ้างสาเหตุเรื่อง การทุจริตการจ าน าข้าวทุกเมล็ดและ

การทะเลาะเบาะแว้งของคนในชาติเป็นประเด็นส าคัญ นโยบายเรื่องข้าวก็เป็นนโยบายที่รัฐบาลเฉพาะกิจ  

ได้น ามาใช้เช่นเดียวกัน  โดยได้ยกเลิกนโยบายรับจ าน าข้าวซึ่งมีข้อกล่าวหาว่า เกิดการทุจริตในยุครัฐบาล

นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และน าไปสู่การตัดสินจ าคุกอดีตนายกรัฐมนตรีในที่สุด  ประเด็นที่ส าคัญคือ ในช่วง

ภาวะที่ราคาข้าวได้ตกต่ า  ในขณะที่รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันโอชา เป็นรัฐบาลรักษาการณ์ได้ด าเนินนโยบาย

ประกันยุ้งฉาง  โดยในปัจจุบันช่วงเดือนพฤศจิกายน 2560 ราคาข้าวโดยเฉลี่ยข้าวทุกประเภท (ข้าวเปลือก 

ข้าวขาว ข้าวเปลือกหอมมะลิ ข้าวเปลือกเหนียว) จะอยู่ที่ประมาณ 10,000 บาท โดยชาวนาในจังหวัด

อ านาจเจริญหลังจากได้มีการกู้หนี้ยืมสินมาเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตข้าว แต่ปรากฏว่าราคาได้ตกลงในช่วงหลัง

การรัฐประหารของ คสช. ท าให้ราคาข้าวที่หวังว่าจะได้ในราคาสูงกลับได้น้อยลงซึ่งไม่คุ้มกับต้นทุนในการผลิต

ก่อให้เกิดหนี้สินเพ่ิมมากขึ้นจนเป็นเหตุให้ชาวนาที่สนใจจะกลับมาปลูกข้าวอินทรีย์จึงมีปริมาณเพ่ิมมากขึ้น 

กลุ่มข้าวสัจธรรมจึงเป็นที่สนใจของชาวนาอีกครั้งหนึ่ง ท าให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ผลิตข้าวในต าบลต่างๆ จึงมี

สมาชิกเข้าร่วมเพ่ิมมากข้ึน สามารถสรุปได้ว่ามาจากหลายปัจจัยด้วยกัน คือ  

1) ส่วนต่างจากราคาข้าวปกติ 

2) ปัญหาด้านสุขภาพ   

3) การลดต้นทุนการผลิต   

4) ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมที่เริ่มส่งผลต่อการด ารงชีวิต 

5) ความปรารถนาดีทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน  
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แผนภูมิที่ 2  แสดงพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม 

จากแผนภูมิภาพแสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญพยายามหา  

ทางออกของปัญหาด้วยตนเอง โดยการจัดตั้งเป็นกลุ่มวิสาหกิจในแต่ละต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซึ่งพอจะ

สรุปออกเป็น 5 ด้านด้วยกัน คือ 1) ด้านราคาข้าวตกต่ า  2) ด้านปัญหาสุขภาพ  3) ด้านต้นทุนการผลิต  

4) ด้านปัญหาสิ่งแวดล้อม  5) เรื่องของความรับผิดชอบต่อสังคม  พัฒนาไปเป็นเครือข่ายการแก้ไขปัญหา 

อย่างเข้มแข็งเพ่ิมมากขึ้น โดยการจัดตั้งเป็นเครือข่ายข้าวเกษตรอินทรีย์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของตนเองและ 

กลุ่มเพ่ิมมากขึ้น  ท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการและกลุ่มธุรกิจเอกชนภายนอกเพ่ิมมากขึ้น  นอกจาก

เป็นการเพ่ิมศักยภาพให้กับตนเองแล้ว ยังช่วยในการเพ่ิมรายได้ในการขายข้าวเพ่ิมมากขึ้น ในด้านสุขภาพ 

ก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้น ไม่จ าเป็นต้องพ่ึงยาหรือหมอเหมือนที่ผ่านมา แต่เป็นเกษตรอินทรีย์บ าบัดแทนจนเกิดเป็น

กลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมขึ้น สะท้อนถึงการเรียนรู้ที่นอกจากที่จะต้องพ่ึงตนเองเพียงล าพังแล้วยังเป็นการ

สร้างความเข้มแข็งโดยการพ่ึงพาซึ่งกันและกันเพ่ิมมากขึ้น มีการท างานเป็นระบบเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งเป็นแนว

ทางการสร้างความเข้มแข็งซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนการเรียนรู้จากปัญหาที่ชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ

ได้รับมาตลอดหลายสิบปี 

จากสภาพปัญหาของชาวนาที่ผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลายาวนานค่อยๆ มีความสลับซับซ้อน

เพ่ิมมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากวิถีชีวิตของชาวนาเข้าไปเกี่ยวข้องกับมิติต่างๆ เพ่ิมมากยิ่งขึ้น  ไม่ว่าจะเป็น 

เรื่องของวัฒนธรรมในการด ารงชีวิตที่ผูกพันกับการปลูกข้าวเพ่ือการบริโภคหรือเพ่ือสร้างความสามัคคีระหว่าง

ชุมชน เรื่องของเศรษฐกิจทั้งเพ่ือการขาย  ผลประโยชน์ทางธุรกิจ และเพ่ือการบริโภค เรื่องของสิ่งแวดล้อม 

ที่ได้รับผลกระทบจากสารเคมี  เช่น  แหล่งน้ า ความสมบูรณ์ของสัตว์น้ า เช่น ปลา ปู กุ้ง หรือแม้แต่ นก ซึ่งเคย

1) ส่วนต่าง
ราคาข้าว 

2) ปัญหา 
ด้านสุขภาพ 

3) ต้นทุน 
การผลิต 

4) ปัญหา
สิ่งแวดล้อม 

5) ความรับผิดชอบ 
ต่อสังคม 

กลุ่มข้าว

สัจธรรม 

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
หรือชาวนาใน 

จังหวัดอ านาจเจริญ 
27 กลุ่ม 
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มีอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ค่อยๆ หมดไป เรื่องของสภาพดินที่ใช้ในการเพาะปลูก เช่น สภาพดินที่ท าการเพาะปลูก

มีการเปลี่ยนแปลงและเสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา และการใช้ในการเพาะปลูกข้าวเป็นระยะเวลานานโดย 

ขาดการบ ารุงดินอย่างถูกวิธี  เรื่องของภาวะหนี้สินที่พอกพูนขึ้นเนื่องจากราคาข้าวที่ผันผวนถึงแม้ข้าวจะมี

ราคาสูงในบางช่วงเวลา  แต่ชาวนากลับขายข้าวไม่ได้ราคาจนส่งผลให้ชาวนาซึ่งเรียกกันติดปากว่ า “กระดูก 

สันหลังของชาติ” ตกอยู่ในภาวะล้มละลายเนื่องจากมีภาวะหนี้สินล้นพ้นตัว ต้องขายที่ดินท ากิน ในขณะที่ 

ยังคงมีหนี้สินค้างช าระทั้งในระบบและนอกระบบ  โดยในระบบมีภาระหนี้ผูกพันอยู่กับธนาคารเพ่ือการเกษตร

และสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  เรื่องของสุขภาพที่ไม่สามารถหาสาเหตุได้  เมื่อเป็นแล้วกลับไม่สามารถรักษา

ให้หายได้ขาด จนส่งผลกระทบถึงชีวิตในที่สุดและที่ส าคัญที่สุด คือ เรื่องของการเมืองที่เรื่องของ “ข้าว” ได้ถูก

หยิบยกขึ้นเป็นประเด็นทางการเมือง เพราะถูกดึงเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง การคงอยู่และการล่มสลายของ

รัฐบาล ถึงแม้ตัวชาวนาเองจะรู้ตัวหรือไม่ก็ตาม ชาวนาได้ถูกผลักให้กลายเป็นเครื่องมือส าคัญที่ใช้ในการ  

สร้างความเข้มแข็งและต่อรองเพ่ือการคงอยู่ของรัฐบาลในแต่ละสมัย หรือเปรียบเสมือนเป็นข้ออ้างที่ส าคัญ

เนื่องจากชาวนาเป็นกลุ่มประชากรกลุ่มใหญ่ภายในประเทศไทยนั้นเอง ส่งผลให้กลุ่ มชาวนาเกษตรอินทรีย์ 

ในจังหวัดอ านาจเจริญเกิดแนวคิดในการสร้างความเข้มแข็งให้กับอาชีพและชุมชนโดยการอาศัยเครือข่าย  

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านเกษตรอินทรีย์ซึ่งมีอยู่แล้วในจังหวัดเข้าร่วมเป็นกลุ่มข้าวสัจธรรมขึ้นมาในที่สุด 

4.2 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 

 

 

จากพัฒนาการและปรากฏการณ์ดังที่ได้น าเสนอมาในช่วงวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 จะพบว่าเส้นทางที่

เหมือนจะเป็นทางเลือกในการแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวนาที่สั่งสมกันมายาวนานมาก สรุปด้วยการจัดตั้ง

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในระดับต าบล และน าไปสู่การรวมตัวในระดับเครือข่ายระดั บจังหวัดเป็น

กลุ่มข้าวสัจธรรม มีสมาชิกครอบคลุมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลทั้งหมด 27 กลุ่มด้วยกัน  โดยประเด็น

ที่น่าสนใจในการตอบวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ กระบวนการจัดตั้งกลุ่มได้ผ่านกระบวนการใดบ้างที่น าไปสู่การ

แก้ไขปัญหาเรื่องข้าวอินทรีย์ในพ้ืนที่ซึ่งมีกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ปลูกข้าวด้วยวิธีที่แตกต่างกัน แต่ต้องอาศัย 

อยู่ในพ้ืนที่ใกล้ๆ กัน ระหว่างกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ใช้สารเคมีในการเพาะปลูก กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ไม่ใช้

สารเคมีรวมถึงปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูก และกลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสานในการเพาะปลูก  

เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการการเมืองของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 
โดยอาศัยข้าวเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิดกระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน 
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ในพ้ืนที่ใกล้เคียงกันเพราะโดยหลักการปลูกข้าวโดยไม่ใช่สารเคมีหรือปุ๋ยเคมี เกษตรกรผู้จะเข้าร่วมโครงการ

ปลูกข้าวอินทรีย์จะต้องระมัดระวังหรือบริหารจัดการพ้ืนที่ให้เหมาะสมเนื่องจากจ านวนของเกษตรกรชาวนา  

ที่ยังใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าวยังมีจ านวนมากกว่า จนถึงกระบวนการจัดการเรื่องข้าวตั้งแต่การรับซื้อข้าว

ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ การหาตลาด การเชื่อมโยงต่อรองกับหน่วยงานราชการในการเข้ามาสนับสนุน

การท างานของกลุ่ม เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด ส านักเกษตรจังหวัด เป็นต้น การท างานร่วมกับเอกชน  

ที่เป็นโรงสีที่มีส่วนเข้ามาช่วยสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่ม  ดังนั้นวิธีการที่เป็นกระบวนการในการแก้ไขปัญหา

โดยใช้กระบวนการทางการเมืองแบบชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญจึงเป็นเสมือนบทสะท้อนการเมืองของ

เกษตรกรที่ประกอบอาชีพชาวนานั่นเอง โดยงานวิจัยนี้จะขอน าเสนอเป็นล าดับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของกลุ่มข้าว -

สัจธรรม โครงสร้างของกลุ่ม และการแบ่งงานกันท า การท าตลาด นวัตกรรมที่เกิดขึ้น ดังต่อไปนี้ 

4.2.1 จุดก าเนิดของกลุ่มข้าวสัจธรรม 

กลุ่มข้าวสัจธรรม ได้ริเริ่มจัดตั้งขึ้นด้วยค าปรารภจากหัวหน้าส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ

ในช่วงปี พ.ศ.2556 กับแกนน ากลุ่มเกษตรกรที่ปลูกข้าวอินทรีย์ในต าบลต่างๆ ด้วยเหตุปรารภความต้องการ 

ที่อยากจะเห็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลต่างๆ เกิดการรวมตัวเพ่ือผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกันเหมือนกับ

กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์ในจังหวัดใกล้เคียง เช่น จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดยโสธร เป็นต้น ถึงแม้จังหวัด

อ านาจเจริญจะเป็นแหล่งปลูกข้าวอินทรีย์เกือบทุกต าบลก็ตาม แต่ก็ขาดการรวมตัวเป็นกลุ่มข้าวอินทรีย์ระดับ

จังหวัดท าให้ขาดพลังอ านาจในการต่อรอง เช่น ก าลังการผลิตที่ไม่สามารถท าตลาดกับคู่ค้าใหญ่ๆ ได้ เนื่องจาก

ผลผลิตยังมีจ านวนไม่เพียงพอส าหรับการท าตลาด ราคาขายซึ่งชาวนายังไม่สามารถก าหนดราคาหรือท าตลาด

กับภายนอกได้เอง  การซื้อผลิตภัณฑ์ปุ๋ยเป็นจ านวนมากๆ ท าให้สามารถสั่งซื้อปุ๋ยในราคาถูกกว่าท้องตลาด  

เป็นการลดต้นทุนการผลิต และรูปแบบการจัดการอย่างเป็นระบบ เป็นต้น  ดังนั้นจุดเริ่มต้นของกลุ่มข้าว 

สัจธรรมจึงมีความส าคัญต่อการศึกษาเพ่ือให้เห็นถึงพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม ดังต่อไปนี้ 

1) เริ่มต้นการจัดตั้งกลุ่ม  ความพยายามที่จะแก้ไขปัญหาของตนเองของชาวนาในระดับบุคคล 

จนเกิดเป็นกระแสชักชวนให้เกิดการจัดตั้งกลุ่มเกษตรอินทรีย์ขึ้นในระดับต าบลเพ่ือแก้ไขปัญหาสภาพแวดล้อม

ที่เกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความเสื่อมสภาพ เช่น สภาพของดินที่เสื่อมสภาพไม่เหมาะสมกับการเพาะปลูก  

เป็นต้น และปัญหาเรื่องสุขภาพซึ่งเกิดความเจ็บป่วยโดยไม่ทราบสาเหตุ จนกลุ่มสามารถที่จะกล่าวได้ว่ามีความ

เข้มแข็งในระดับหนึ่ง กล่าวคือ มีการเปลี่ยนรูปแบบการท านาข้าวที่พยายามใช้ปุ๋ยชีวภาพหรือปุ๋ยอินทรีย์ 

พยายามลดการใช้สารเคมีทุกประเภท จนสุขภาพโดยรวมของชาวนาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท านาจากการใช้
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สารเคมีเป็นปุ๋ยอินทรีย์แทนและสภาพแวดล้อมหรือสภาพดิน  สภาพแหล่งน้ าเริ่มกลับมามีชีวิตอีกครั้งหนึ่ง  

โดยชาวนาที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท านาในแต่ละต าบลจะมีลักษณะที่ค่อยๆ เกิดความเปลี่ยนแปลงจนเห็น 

ได้ชัด มีการชักชวนบ้านใกล้เรือนเคียงหรือญาติสนิทให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการท านาจากการใช้สารเคมี มาเป็น

เพาะปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์แทน ซึ่งก็มีทั้งคนเห็นด้วยและคนที่ไม่เห็นด้วย  จากการสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก

ที่เป็นแกนน าการปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์ได้บอกเล่าให้ฟังถึงจุดเริ่มต้นของการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท านา

แล้วประสบความส าเร็จและได้ออกไปชักชวนคนรอบข้าง จนได้รับกระแสต่อต้านแม้แต่คนในครอบครัวตนเอง

ในช่วงแรกๆ ไว้ว่า 

“ตอนนั้นผมช่วยพ่อท านาแล้วก็ไปเรียนด้วย พอจบมัธยมปลายก็ไปอยู่อุตสาหกรรม

โรงงานเลย ไปท างานที่กรุงเทพฯ ช่วงวิกฤตต้มย ากุ้ง พ.ั.2540 ผมโดนคนแรกเลย ผมอยู่

ภาคอสังหาฯ งานก่อสร้างเขามีการลดพนักงาน โดยการลดวันท างาน เช่น อาทิตย์ละ 7 วัน

ได้ท างานจริงๆ 3-4 วันเพ่ือช่วยเหลือบริษัทให้อยู่ต่อได้  แต่ผมอยู่ไม่ได้เนื่องจากค่าใช้จ่าย

เหมือนเดิมแต่รายได้เราลดลง  เลยตัดสินใจลาออกกลับมาอยู่บ้าน แต่ก็มาคิดว่าถ้ากลับมา

ท านาเหมือนพ่อกับแม่ไปไม่รอดแน่ก็เลยต้องเปลี่ยนแปลง พอดีช่วงเรียนมัธยมมีโอกาส 

ได้เรียนเรื่องเกษตรมา ได้ยินพวกน้าๆ คุยเรื่อง EM ว่าเอามาหมักแล้วดี  ตอนนั้นผมก็ไม่เชื่อ 

แต่ตอนออกจากงานมาหยุดเยอะ เลยไม่รู้จะท าอะไร  ไปเที่ยวเจอบูธที่เขาจัดนิทรรัการ 

เป็นของไฟฟ้าฝ่ายผลิต เขาจัดแสดงเรื่องทฤษฏีใหม่ของพ่อหลวง  แล้วไปเจอเรื่องน้ าหมัก

ของพ่อเลยตัดสินใจกลับมาลองท าดู  ช่วงแรกๆ ที่กลับมาท านาโดยใช้ปุ๋ยที่ได้จากการหมัก  

ก็โดนหลายอย่างครับ ไม่ว่าจะเป็นสังคม  โดนหาว่าบ้าหรือเปล่า แรกๆ ท าในนาของพ่อตา

แกไม่เอาด้วย แต่ก็ขอที่นามาลองท า  โดยมีข้อตกลงว่านาแปลงนี้เคยขายได้เท่าไหร่ถ้าขาย 

ได้น้อยกว่าผมจะควักตังค์ให้ เขาก็เลยให้ท า ปรากฏว่าท าไปช่วงแรกๆ ก็ไม่ได้ผลผลิตดีนะ 

แต่ท าไปๆ ก็ค่อยๆ ดีขึ้น พอเพ่ือนบ้านเห็นเราท าแล้วรู้สึกผลผลิตได้ดี ขึ้น ก็ค่อยๆ มา

สอบถามสนใจเข้ามาพูดคุยกับเรา ก็เลยพาเขาไปพอหลายคนเข้า ก็เริ่มมีกระแสเรื่องของ

สุขภาพว่าท าเคมีแล้วสุขภาพไม่ดี”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 3 (วันที่ 23 สิงหาคม 2560) 

ซึ่งกระบวนการปรับเปลี่ยนการท านาโดยการกลับไปใช้ปุ๋ยแบบธรรมชาติ ลด ละ เลิก  ไม่ใช้

สารเคมีในการเพาะปลูกได้ค่อยๆ เกิดเป็นกระแสของความเปลี่ยนแปลงในระดับต าบลและค่อยๆ ขยายไปสู่

ต าบลใกล้เคียงกลายเป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนด้านการปลูกข้าวแบบเกษตรอินทรีย์ในที่สุด   การตื่นตัวในการ
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ปลูกข้าวอินทรีย์ไม่ได้มีเพียงแค่พ้ืนที่ของจังหวัดอ านาจเจริญเท่านั้น  ในจังหวัดใกล้เคียงอย่างกลุ่มข้าวคุณธรรม

จังหวัดยโสธร และจังหวัดอุบลราชธานีก็กลายเป็นกระแสของการปรับเปลี่ยนวิถีการท าเกษตรเช่นเดียวกัน  

แต่ในจังหวัดดังกล่าวได้มีการจัดตั้งกลุ่มข้าวอินทรีย์ท างานในระดับเครือข่ายจังหวัดและขยายมายังพ้ืนที่

ใกล้เคียงอย่างอ านาจเจริญด้วย ท าให้เป็นที่มาของค าปรารภของส านักงานพาณิชย์จังหวัดที่ต้องการให้กลุ่ม

เกษตรอินทรียจ์ากต าบลต่างๆ ในจังหวัดอ านาจเจริญเกิดการรวมตัวขึ้น ท าให้แกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ต่างๆ 

ในแต่ละต าบลซึ่งรู้จักคุ้นเคยกันอยู่แล้ว เริ่มมีการประชุมพูดคุยและวางแผนร่วมกันท าให้ เกิดแนวทางการ

ท างานร่วมกัน จัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมขึ้น โดยมุ่งหวังให้เกิดการท างานร่วมกันเป็นภาพของกลุ่ม

ระดับจังหวัดอ านาจเจริญขึ้น  โดยจุดเริ่มต้นของกระบวนการกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงเริ่มจากความคิดปรารถนาดี

ซึ่งกันและกันของเพ่ือนๆ คนใกล้ชิด แล้วค่อยๆ พัฒนาไปเป็นกลุ่มเครือข่าย ซึ่งในส่วนนี้มีแกนน ากลุ่มให้ข้อมูล

ไว้ว่า 

“เพราะเราท าเกษตรอินทรีย์มาก่อนอยู่แล้ว เราไม่ได้ใช้เคมีมาก่อนอยู่แล้ว เลย

อยากให้เป็นรูปเป็นร่าง เป็นรูปธรรม มากกว่าที่เราจะท าคนเดียว ท าเดี่ยวๆ ค่ะ อยากให้

ชุมชนท าด้วย อยากให้เพ่ือนฝูงท าด้วย ก็เลยเข้าไปฟังนโยบายและความคิด แล้วก็เอามาพูด

มาคุยกัน เราอยากหาสมาชิกเพ่ิมเติมดีไหม ถ้าอยากจะท า แรกๆ ก็ได้ในเรื่องของสุขภาพ

ความปลอดภัยของร่างกายของเราก็เลยมารวมกลุ่มกัน ก็เลยกลายเป็นเครือข่ายข้ึนมา”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 (23 สิงหาคม 2560) 

โดยที่มาของชื่อ “กลุ่มข้าวสัจธรรม” มีความมุ่งหวังที่จะสะท้อนถึงความเมตตาความปรารถนาดี

ต่อเพ่ือนมนุษย์ด้วยกันที่มุ่งหวังการบริโภคข้าวที่ปลอดสารพิษ เนื่องจากการปลูกข้าวให้ได้มาตรฐานและ  

ปลอดจากการใช้สารเคมีต้องอยู่ที่ความตั้งใจของเกษตรกรผู้ปลูกข้าวด้วย ถึงแม้จะมีการตรวจสอบให้ได้

มาตรฐานตามท่ีผู้ซื้อหรือตลาดต้องการก็ตาม  โดยกลุ่มก็มีความมุ่งมั่นตั้งแต่ริเริ่มตั้งกลุ่มเครือข่ายตั้งแต่เริ่มแรก

ที่เน้นเรื่องสุขภาพของผู้บริโภคเป็นเป้าหมายส าคัญและการตั้งชื่อกลุ่มว่าสัจธรรมก็เนื่องจากมุ่งหวังให้เกษตรกร 

เป็นผู้ที่ซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน การตั้งชื่อว่าสัจธรรมก็เพ่ือเป็นการบอกว่าเราจะไม่โกหกกัน เพราะที่  

ผ่านมาเกษตรกรได้รับผลกระทบจากนโยบายต่างๆ ของรัฐเยอะมาก เช่น รณรงค์ให้เพาะปลูก แต่ไม่มีตลาด

รองรับ หรือไม่ก็ท าให้ราคาตกต่ าจนเกษตรกรขาดทุน ค าว่า “สัจธรรม” จึงมีความหมายที่มากกว่าแค่เป็นชื่อ 

ที่ดูแล้วสวยหรู ในส่วนของการตั้งชื่อกลุ่มได้มีการให้ข้อมูลไว้ว่า 
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“ตอนแรกไม่ได้ชื่อสัจธรรม แต่มีกลุ่มคุณธรรมที่ยโสธร เลยตั้งชื่อที่ใกล้เคียงกัน 

แต่การจะขอมาตรฐานต้องมีการตั้งชื่อ เลยตั้งว่าสัจธรรมเพื่อเป็นการบอกว่าเราจะไม่โกหกกัน 

เพราะเกษตรกรโดนโกหกมาเยอะ ส่งเสริมให้ปลูกแล้วไม่รับซื้อ มีทั้งหน่วยงานเอกชนและรัฐ 

ซึ่งหน่วยงานรัฐส่งเสริมให้ปลูก แต่ไม่มีแผนการตลาดในการรับซื้อ เราเลยตั้งว่าสัจธรรม 

เพ่ือที่จะแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ต่อตนเองและซื่อสัตย์ต่อผู้บริโภค”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 1 (18 สิงหาคม 2560) 

2) การชักชวนสมาชิกเข้ากลุ่ม  การชักชวนให้เกษตรกรชาวนาหันกลับมาเปลี่ยนแปลงรูปแบบ

การเพาะปลูกโดยการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี หลายสิบปีที่ผ่านมาไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เนื่องจากความเชื่อของ

เกษตรกรที่ได้รับการปลูกฝังมายาวนานว่าการใช้ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการเพาะปลูกจะเป็นการเพ่ิมผลผลิต 

การชักชวนของสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเพาะปลูกจึงเริ่มเน้นจากคนใกล้เคียง  

พ่ีน้อง ญาติสนิท เป็นกลุ่มแรกๆ ซึ่งก็มีทั้งคนที่เชื่อและไม่เชื่อ เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงไม่ใช้ปุ๋ยเคมีช่วง

เริ่มแรกจะพบว่าผลผลิตไม่ได้เพ่ิมข้ึนมากเหมือนกับปุ๋ยเคมีทันที และภาระค่าใช้จ่ายในการปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การเพาะปลูกด้วยปุ๋ยอินทรีย์เป็นการสิ้นเปลืองและเสียค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงซึ่งกลุ่มแกนน าในต าบลต่างๆ ก็ได้

ให้ข้อมูลตรงกัน ดังนี้ 

“เริ่มแรกมาท าเกษตรอินทรีย์ ค่าใช้จ่ายมากกว่าใช้เคมีด้วยซ้ า เพราะกว่าจะฟ้ืน 

บางคนใช้เวลาเป็น 10 ปี ตอนแรกที่เปลี่ยนมาใช้อินทรีย์ จะเป็นช่วงขาขึ้นของค่าใช้จ่าย 

เพราะต้องใช้ระยะเวลาช่วงหนึ่งถึงจะลดต้นทุนลง”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 7 (18 สิงหาคม 2560) 

“จริงๆ แล้วอินทรีย์ต้นทุนไม่ได้ถูกกว่า เพียงแต่ว่าค่าใช้จ่ายถูกกว่า ถ้าเรารวมต้นทุน

ในส่วนของค่าแรงด้วยอินทรีย์ต้นทุนแพงกว่าเพราะว่า กระบวนการและกรรมวิธียุ่งยากกว่า 

ไม่ว่าจะเป็นการหมักปุ๋ยหรือว่าการหมักขี้วัว ถ้าขี้วัวซื้อมาแพงกว่าเคมีด้วยซ้ า ไม่เหมือน

ปุ๋ยเคมีท่ีซื้อมาใส่ท้ายรถแล้วก็หว่านเลย ซึ่งมีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนเลย”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 3 (23 สิงหาคม 2560) 

การชักชวนโดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความเกี่ยวเนื่องกันทางครอบครัวจึงเป็นวิธีที่  

ง่ายที่สุด ซึ่งก็มีทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ เท่าที่ผ่านมาก็มีทั้งสามารถปรับเปลี่ยนได้
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ส าเร็จคือไม่กลับไปใช้สารเคมีในการปลูกข้าวอีก และที่ไม่ส าเร็จแล้วกลับไปใช้สารเคมีในการเพาะปลูกข้าวอีก 

ก็มี ซึ่งอาจจะมาจากสาเหตุที่แตกต่างกัน เช่น ผลผลิตในช่วงแรกยังไม่สามารถเพ่ิมผลผลิตให้มีจ านวนมากๆ ได้ 

เท่ากับการใช้สารเคมีในการปลูกข้าว แต่เกษตรอินทรีย์ต้องใช้ระยะเวลาในการปรับเปลี่ยนมากและมีการ

ตรวจสอบมาตรฐานซึ่งเป็นความยุ่งยาก และที่ส าคัญราคาข้าวซึ่งมีความผันผวนสูง   ในช่วงที่ราคาข้าวสูง 

ตามนโยบายของแต่ละรัฐบาลก็เป็นแรงดึงดูดให้เกษตรกรชาวนาบางส่วนปรับเปลี่ยนกลับไปใช้สารเคมีในการ

เพราะปลูกเหมือนที่ผ่านมา  ซึ่งก็เป็นเรื่องยากที่การชักชวนจะประสบความความส าเร็จ แต่สมาชิกส่วนใหญ่ 

ที่สามารถอยู่ต่อได้ตลอดรอดฝั่งก็พบว่าผลผลิตค่อยๆ เพ่ิมขึ้น มีคุณภาพเมล็ดข้าวที่ดี จนสามารถเพ่ิมรายได้ 

และสุขภาพก็ดีขึ้น จนท าให้กลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์เกิดความเข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆ แต่ปัญหาที่ยุ่งยากที่เป็น

หัวใจของการวิจัยในครั้งนี้ก็คือ การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวนากลุ่มต่างๆ ที่อยู่ในพื้นท่ีเดียวกัน 

3) การแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างชาวนาแต่ละกลุ่ม  เนื่องจากอาชีพหลักของชาว

จังหวัดอ านาจเจริญ คือ การปลูกข้าว  ดังนั้นการปรับเปลี่ยนชาวนาทั้งหมดไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์จึงเป็นเรื่องที่ยาก

มาก แต่จากผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องต้นทุนในการผลิต สุขภาพ หรือสภาพแวดล้อมที่เสื่อมสภาพ 

ท าให้เกิดรูปแบบการท านาแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ด้วยกันคือ 1) กลุ่มเกษตรอินทรีย์  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกร

ชาวนาที่ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตการเพาะปลูกเป็นแบบเกษตรอินทรีย์โดยเลิกเกี่ยวข้องกับสารเคมีทุกประเภท  

2) กลุ่มเกษตรเคมี  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ วิธีการเพาะปลูกยังคงใช้สารเคมี 

ในการปลูกข้าวมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งสารเคมีประเภทอ่ืนๆ ด้วย เช่น ยาฆ่าหญ้า เป็นต้น  3) กลุ่มเกษตรที่

ท านาแบบผสมผสาน  ได้แก่ กลุ่มเกษตรกรชาวนาที่ใช้ทั้งสารเคมี ปุ๋ยเคมี ผสมผสานในช่วงแรก และ

ต่อจากนั้น ก็ใช้ปุ๋ยอินทรีย์เป็นปุ๋ยหลักในการเพาะปลูก  ซึ่งจากการเพาะปลูกข้าวในแต่ละกลุ่มก็ได้ผลผลิตที่ 

ไม่เท่ากัน ท าให้การเพาะปลูกข้าวของกลุ่มที่มุ่งมั่นจะปรับเปลี่ยนตัวเองจากการเพาะปลูกข้าวให้ได้มาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์ของส านักงานมาตรฐานอินทรีย์ หรือ มกท. ซึ่งพัฒนาตามแนวทางมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของ

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (International Federation of Organic Agriculture) หรือ IFOAM   

ซึ่งกลุ่มข้าวสัจธรรมใช้เป็นมาตรฐานในการผลิตข้าวอินทรีย์ ซึ่งมีความละเอียดอ่อนและขั้นตอนในการ

ตรวจสอบหลายขั้นตอน จึงเป็นสาเหตุส าคัญที่ท าให้เกษตรกรชาวนาบางกลุ่ม หลังจากทดลองปรับเปลี่ยนการ

เพาะปลูกจากการใช้สารเคมีไปเป็นเกษตรอินทรีย์ ต้องยกเลิกความตั้งใจกลับไปใช้สารเคมีอีก ดังที่ได้มีการให้

ข้อมูลของเกษตรกรที่ยังใช้สารเคมีอยู่ว่า 
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“ตอนที่ได้รับการชักชวนจากเพ่ือนๆ ที่มีนาอยู่ใกล้ๆ กันให้เลิกใช้สารเคมีในการ 

ปลูกข้าว แรกๆ ก็ไม่ค่อยมั่นใจเพราะหลังจากปรับเปลี่ยนปรากฏว่าผลผลิตที่ได้น้อยลง 

อย่างเห็นได้ชัด ใบข้าวไม่เขียวหนาใหญ่เหมือนตอนใช้ปุ๋ยเคมี และเวลาคณะกรรมการมา

ตรวจข้าว ก็จะมีข้ันตอนเยอะตั้งแต่การเตรียมพ้ืนที่ การใช้ปุ๋ยที่ต้องเพ่ิมมากขึ้นเพราะใส่น้อย

ก็จะไม่ค่อยได้ผลผลิตข้าวไม่ค่อยมีน้ าหนัก ก็เลยกลับมาใช้ปุ๋ยเคมีอีก เพราะไม่ต้องวุ่นวาย

ง่ายๆ ซื้อมา ถึงเวลาก็ใส่ปุ๋ยแค่นั้นเอง”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลัก คนที่ 11 (23 สิงหาคม 2560) 

การชักชวนให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโดยใช้สารเคมีหันมาเป็นเกษตรอินทรีย์จึงเป็นความท้าทาย

ส าหรับเกษตรกรกลุ่มเกษตรอินทรีย์อย่างมาก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นกลุ่มก็ยืนยันที่จะใช้วิธีการชักชวนเพ่ือไม่ให้เกิด

การทะเลาะเบาะแว้ง ซึ่งวิธีการชักชวนก็ไม่มีรูปแบบตายตัวที่ชัดเจนแต่จะเน้น “เข้าใจ ขอใจ ท าใจ และ 

ให้ก าลังใจ” กล่าวคือ  

เข้าใจ ต่อกระแสของความเปลี่ยนแปลงในการด ารงชีวิตที่ต้องพยายามหาทางแก้ปัญหาที่รุมเร้า

ของชาวนา เช่น ภาระหนี้สินซึ่งจ าเป็นต้องช าระตามก าหนดเวลา ภาระค่าใช้จ่ายของบุตรหลาน เป็นต้น  

จึงยังต้องใช้สารเคมีในการเพาะปลูกต่อไปเนื่องจากท ามานาน   

ขอใจ คือ ขอความร่วมมือว่า ถ้าหากไม่ปรับเปลี่ยนตามค าแนะน าก็ขอความร่วมมือว่าจะไม่ 

ปล่อยน้ าซึ่งมีส่วนผสมของสารเคมีไปยังแปลงเพาะปลูกของกลุ่มชาวนาเกษตรอินทรีย์ ซึ่งก็ใช้วิธีการเจรจา

อย่างเข้าใจและขอใจให้ช่วยเหลือกันเนื่องจากเป็นเครือญาติหรือเพ่ือนบ้านกันอยู่แล้ว ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือ

เป็นอย่างดี  

ท าใจ กับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นและต้องปรับเปลี่ ยนตามสถานการณ์ เช่น ผู้ เข้าร่วมกลุ่ม 

เกษตรอินทรีย์บางส่วน หลังจากเข้าสู่การปรับเปลี่ยนแรกๆ ได้ผลผลิตน้อย ไม่คุ้มกับการลงทุนก็ขอถอนตัว

กลับไปใช้สารเคมีเหมือนเดิม  ก็ต้องท าใจยอมรับให้ได้ เพราะการปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกแบบ

เกษตรอินทรีย์ต้องมาจากความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงตนเอง คือ มีความซื่อสัตย์ต่อตนเอง  หากมีความ

ซื่อสัตย์ต่อตนเองได้ก็สามารถจะมีความซื่อสัตย์ต่อผู้อ่ืนได้แน่นอน  

และขั้นตอนสุดท้ายต้องคอย ให้ก าลังใจ ดังที่กล่าวมาแล้ว การจะปรับเปลี่ยนตนเองจากการใช้

สารเคมีในการเพาะปลูกมาเป็นเกษตรอินทรีย์ต้องใช้ก าลังใจอย่างมาก  การให้ก าลังใจซึ่งกันและกันจึงมี

ความส าคัญ เพราะจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับเกษตรกรผู้ที่จะปรับเปลี่ยนต่อๆ ไป อีกด้วย ดังนั้นความ
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เข้มแข็งของกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงเป็นบทสะท้อนถึงความเข้มแข็งในตัวของเกษตรกรเองและกลุ่มย่อยต่างๆ  

อีกด้วย  

กลุ่มข้าวสัจธรรมต้องพยายามรักษามาตรฐานการปลูกข้าวให้เป็นไปตามที่ก าหนดในมาตรฐาน

เกษตรอินทรีย์  IFOAM  จึงต้องมกีารก าหนดขั้นตอนของมาตรฐานการเพาะปลูกตั้งแต่การเตรียมดิน เป็นต้นไป 

ส าหรับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่มีพ้ืนที่เพาะปลูกติดกับพ้ืนที่นาที่ยังใช้สารเคมีอยู่  ก็ต้องอาศัยวิธีการในการแก้ไข

ปัญหาให้ได้มาตรฐานการตรวจสอบดังกล่าว โดยแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์ก็ได้ให้ข้อมูลในส่ วนของวิธีการ

แก้ไขปัญหาไว้ว่า 

“เราใช้วิธีการเริ่มแรกโดยการพูดคุยเจรจากันก่อน เพราะรู้จักกันอยู่แล้วบ้านใกล้
เรือนเคียง ว่าจะมีการเริ่มปลูกข้าวอินทรีย์ โดยจะขอแบ่งโซนที่ปลูกจะต้องระมัดระวังเรื่อง
ของการใช้สารเคมี การปล่อยน้ าในแปลงนาที่ใช้สารเคมีไปสู่นาแปลงที่เป็นเกษตรอินทรีย์ 
โดยการบังคับทิัทางของน้ าไม่ให้ไหลผ่านที่นาเกษตรอินทรีย์ การฉีดพ่นยาที่ต้องมีแปลงกั้น 
เพราะมันเป็นจุดเสี่ยงอยู่ค่ะ คือถ้าตรงไหนที่เสี่ยงมากเราก็ไม่รับเข้ามาเป็นสมาชิก เช่น ถ้า
ที่ดินที่นาของเราอยู่ใต้นาคนที่ท าสารเคมี ข้างบนท าสารเคมี ยังไงก็ไหลลงไปอยู่แล้ว แบบนี้
เราก็จะไม่รับตรงนั้นเข้าเป็นสมาชิก แต่อีกแบบหนึ่งถ้าเป็นในช่วงปรับเปลี่ยน เราปลูกแนว
กันชนท าสูงๆ ไม่ให้น้ าเขาไหลเข้าไปในนา แต่ให้ไหลออกด้านข้างแทน แล้วก็ปลูกแนวกันชน 
ปลูกต้นไม้ปลูกแบบอ่ืน อย่างเช่นตรงนั้นเป็นจุดเสี่ยงมากก็จะไม่ปลูกข้าวที่ เราจะรับซื้อ  
แต่จะปลูกข้าวอย่างอ่ืน เช่น ข้าว กข. ข้าวหอมมะลิ หรือข้าวไรซ์เบอร์รี่แทน”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 (23 สิงหาคม 2560) 

“เราท าแนวกันชน อย่างของแม่มีคันแทนาที่ติดกับนาเคมี เขาชอบฉีดยากฆ่าหญ้า 
เราก็ต้องไปพูดคุยขอร้องเขาว่าขอได้ไหม  คันแทนานี้อย่าฉีดยาฆ่าหญ้า เพราะว่าเราท า
อินทรีย์ เกิดมีคนเขามาเจอหญ้าที่แห้งเหี่ยวตายเพราะเคมี เราจะขาดความน่าเชื่อถือ  
คันแทนาอ่ืนเราไม่ว่าแต่คันแทนาที่ติดนาเรา เราขอ ถ้านาคนอ่ืนอยู่ใต้น้ าเคมี ต้องดูที่เจตนา
ของเกษตรกร ถ้าไม่ได้ตั้งใจ ก็ให้ปลูกจอกปลูกแหน ปลูกผักตบในการกรองน้ า แล้วบริเวณ
นั้นก็ให้ไปปลูกข้าวเหนียวไม่ต้องปลูกข้าวเจ้า เพ่ือไม่เอาไปขายที่กลุ่ม เพราะข้าวของกลุ่ม
ต้องได้รับการรับรองมาตรฐาน ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจ เพราะเป็นคนบ้านเดียวกัน ก็พอคุยกัน
ได้ การเข้าไปคุยก็ต้องมีวิธีการพูดคุยด้วยความอ่อนน้อม พูดเชิ งขอร้อง พูดด้วยเหตุผล  
ว่าเรามีเหตุผลอะหยัง เพ่ินก็ฟังเรา”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 7 (18 สิงหาคม 2560) 
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ซึ่งหากในกรณีที่ไปพูดคุยเป็นการส่วนตัวแล้ว  ยังไม่ได้รับความร่วมมือก็จะใช้มาตรการอ่ืน  

ให้มากขึ้น เช่น การใช้กระบวนการกลุ่มโดยการจัดประชุมประกาศให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

หากสนใจก็ให้เข้าร่วมประชุมคนที่ไม่มาก็แสดงว่าไม่สนใจ ไม่ใช้การบังคับแต่เกิดจากความสมัครใจ   

“กลุ่มเคมีถ้าคนไม่อยากท าเขาก็ไม่มาค่ะ คือ เราชวนแบบว่าใครอยากท าอินทรีย์ 

ก็มาประชุมนะ วันที่เท่านั้นเท่านี้ คนที่อยากท าเขาก็มา คนที่ไม่อยากท าเขาก็ไม่มา”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 (23 สิงหาคม 2560) 

“ก็เวลามีประชุมในแต่ละกลุ่ม  เวลาเราชวนเขา อย่างเช่น โซนนี้เป็นโซนอินทรีย์ 

เรามาท าอินทรีย์กันดีไหม ถ้าคุณท าเคมีเราท าอินทรีย์ ก็จะเป็นจุดเสี่ยงของคนที่ท าอินทรีย์ 

เขาก็จะบอกว่าจะลองดู เราก็เลยมาลองดูด้วยกัน ถ้าไปไม่ไหวก็ค่อยว่ากันอีกที”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 (23 สิงหาคม 2560) 

หากไม่สามารถหาข้อสรุปได้ บางพ้ืนที่จึงด าเนินการโดยการใช้กระบวนการกลุ่มของคนส่วนใหญ่

ที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งมีความสนใจในการเพาะปลูกข้าวด้วยปุ๋ยอินทรีย์ไม่ ใช้สารเคมีเมื่อมีข้อสรุปของชุมชนแล้ว  

จะด าเนินการขอความร่วมมือโดยประกาศเป็นกฎระเบียบของชุมชน โดยท าการแยกโซนการปลูกข้าวเกษตร

อินทรีย์กับปลูกข้าวที่ใช้สารเคมีตามปกติออกจากกัน  ซึ่งในส่วนนี้ได้มีแกนน ากลุ่มเกษตรอินทรีย์บางพ้ืนที่ได้ให้

ข้อมูลไว้ว่า 

“ต าบลเรานี้ปลูกข้าวอินทรีย์กันเยอะครับ เราใช้วิธีแยกโซนปลูกข้าวกันเลย ถ้ามี

ครอบครัวไหนยังใช้ปุ๋ยเคมีอยู่ เราก็จะไปแจ้งกับเจ้าตัวเลยว่าให้ระมัดระวังในการปล่อยน้ า

จากนาที่ใช้ปุ๋ยเคมี เนื่องจากได้มีการประกาัจากผู้ใหญ่บ้านเป็นที่รับรู้กันทั้งหมู่บ้านนะ  

ซึ่งที่ผ่านมาก็ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี ตัวผู้ใหญ่บ้านก็ท าอินทรีย์เหมือนกัน”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 5 (18 สิงหาคม 2560)  

นอกจากนั้น สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมก็ได้มีการพูดคุยปรึกษาหารือในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน 

อยู่เสมอเพ่ือหาทางออกร่วมกัน ซึ่งนับได้ว่าเป็นการท างานอย่างเป็นระบบที่ต้องอาศัยพูดคุยแลกเปลี่ยนกัน 

ให้ก าลังใจซึ่งกันและกัน เนื่องจากกลุ่มมีเป้าหมายชัดเจนในการชักชวนเพ่ือปรับเปลี่ยนการปลูกข้าวให้เป็น 

ปุ๋ยอินทรีย์ด้วยความปรารถนาดีด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเพ่ิมรายได้ให้กับ

เกษตรกรชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน โดยแกนน าบางท่านได้ให้ข้อมูลไว้ว่า 
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“เราท างานกันเป็นกลุ่มค่ะ คือ ตอนเรานัดประชุมกลุ่มก็ปรึกษากันว่า จะมีวิธีการ

ท ายังไงเราถึงจะปลอดจากสารเคมี ท ายังไงถึงจะเป็นอินทรีย์ทั้งหมดเพราะเห็นคนนั้นคนนี้ใช้ 

ก็จะเจ็บป่วย เวลาเจ็บป่วยจะเห็นได้ชัดเจนมาก เช่น คนที่ปลูกยางเขาใช้สารเคมี ใช้ยาที่

ร้ายแรง มันจะท าให้เห็นชัดเจนเลย เราก็ยกมาเป็นตัวอย่างในการชักชวนกลุ่มอ่ืนๆ กลับมา

เราก็มาท าแบบอินทรีย์กัน ก็ไม่ยากเท่าไหร่ค่ะ จนตอนนี้เกษตรกรเรารู้สึกได้เลยว่าคุณภาพ

ชีวิตโดยภาพรวมดีข้ึน”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 6 (23 สิงหาคม 2560) 

การปรับเปลี่ยนรูปแบบการเพาะปลูกข้าวจากการใช้สารเคมีที่ปฏิบัติกันมายาวนานมาเป็นการใช้

ปุ๋ยอินทรีย์และงดใช้สารเคมีทุกรูปแบบ โดยภาพรวมไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกลุ่มเกษตรกรแต่ละกลุ่ม

แต่เป็นไปอย่างถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน เนื่องจากการชักชวนใช้ความสัมพันธ์ระหว่างกันจึงช่วยตัดประเด็นเรื่อง

ความขัดแย้งออกไปได้ กลายเป็นความเข้าอกเข้าใจกัน พร้อมที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกัน นับว่าเป็นการใช้ทุนทาง

สังคมในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดีท าให้สามารถ สรุปได้ว่า การแก้ไขปัญหาระหว่างชาวนา 

แต่ละกลุ่มแบ่งเป็น 3 แนวทาง ประกอบด้วย แนวทางแรกคืออาศัยการเจรจา โดยอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัว

และครอบครัวเป็นแนวทางแรกก่อน โดยยึดถือคติ “เข้าใจ ขอใจ ท าใจและให้ก าลังใจ” ในการชักชวน

เกษตรกรเข้าร่วมกลุ่มเกษตรอินทรีย์   แนวทางที่สอง คือ อาศัยกระบวนการกลุ่มในการขอความร่วมมือและ

กดดันให้ยอมรับมติของส่วนรวม โดยอาศัยเสียงส่วนใหญ่ในชุมชนเป็นตัวก าหนดแนวทางการอยู่ร่วมกันอย่าง

สันติและแก้ไขปัญหาร่วมกัน  และแนวทางที่สาม คือ อาศัยการท างานร่วมกันของกลุ่มเพ่ือสร้างก าลังใจซึ่งกัน

และกันในการท างาน เพ่ือมุ่งไปสู่ เป้าหมายสูงสุดคือการพัฒนาคุณภาพชีวิตของกลุ่มเกษตรกรชาวนา  

ซึ่งผลลัพธ์หรือเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์ที่เกิดกับกลุ่มเกษตรอินทรีย์ที่ปรากฏผลชัดเจนสามารถจับต้องได้เป็น

พ้ืนฐานของความเข้มแข็งของกลุ่มข้าวสัจธรรม ก็คือ การลดต้นทุนการผลิต นั่นเอง 

4) การลดต้นทุนการผลิตโดยชุมชน  ต้นทุนการผลิตนับเป็นปัญหาส าคัญของเกษตรกรจังหวัด

อ านาจเจริญ เนื่องจากว่าเกษตรกรต้องพ่ึงพิงภายนอกอยู่ตลอดเวลา เพราะช่วงเวลาที่ผ่านมามีการเร่งการผลิต

ในภาคการเกษตรท าให้มีการรณรงค์ให้ใช้ปุ๋ยเคมีในการเร่งการเพาะปลูก ท าให้เกษตรกรส่วนใหญ่คุ้นชินกับ

การใช้ปุ๋ยเคมีมาโดยตลอด ในขณะที่ปุ๋ยเคมีมีราคาเพ่ิมขึ้นอยู่ตลอดเวลาและมีแนวโน้มว่าเกษตรกรต้อง 

ซื้อปุ๋ยเคมีเพ่ิมมากขึ้นทุกปี ซึ่งเท่ากับว่าต้นทุนการผลิตก็เพ่ิมสูงขึ้นตามไปด้วย  โดยราคาจากร้านขายปุ๋ยเคมี 

ในท้องถิ่นปัจจุบันที่เกษตรกรนิยมซื้อมาใช้ในการปลูกข้าว ได้แก่ ครั้งที่ 1 การใส่ปุ๋ยรองพ้ืน ซึ่งสภาพ 
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ภูมิประเทศของจังหวัดอ านาจเจริญเป็นแบบดินร่วนปนทราย จึงนิยมใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8  ราคา 14,024 บาท

ต่อตัน โดยในการใส่ปุ๋ยหลังจากการใส่ปุ๋ยรองพ้ืน จะต้องใส่ปุ๋ยหลังปักด าช่วงประมาณ 7-15 วัน หรือให้สังเกต

ดูว่า ข้าวเริ่มถอดใบใหม่เพราะเป็นช่วงที่ข้าวตั้งต้นได้แล้ว  หลังจากต้นข้าวบอบช้ าจากการถอนต้นกล้า  

การเตะต้นกล้า การมัด การตัด และการขนย้าย จ าเป็นต้องพักฟ้ืนเสียก่อน ถ้าใส่ก่อนหรือหลัง 7-15 วัน ก็ท า

ได้แต่ไม่ควรท าเพราะต้นข้าวยังไม่พร้อมที่จะรับปุ๋ย จะท าให้ปุ๋ยละลายไปกับน้ า และใส่ปุ๋ยแต่งหน้า ใช้ปุ๋ยสูตร 

46-0-0  ราคา 10,949 บาทต่อตัน ใส่ปุ๋ยในช่วงข้าวเริ่มตั้งท้อง โดยสังเกตจากต้นข้าวเริ่มกลมหรือที่เรียกว่า 

ต้นข้าวส่วย แทงเหล็กใน ข้าวนาปีต้องใส่ช่วงประมาณ วันที่ 5-15 กันยายน เพ่ือเพ่ิมจ านวนดอกหรือเมล็ดข้าว

ต่อรวงให้มากขึ้น ข้าวจะได้น้ าหนักดี โดยการใส่ปุ๋ยต่อไร่ให้เพียงพอและพอดีต่อการใส่ปุ๋ย 1 ครั้ง ในพ้ืนที่

จังหวัดอ านาจเจริญ มักจะใช้ปุ๋ยสูตร 16-16-8 ปริมาณ 20-35 กิโลกรัมต่อไร่  ในการใส่ครั้งที่ 2 การใส่ปุ๋ย

แต่งหน้า ใช้สูตร 46-0-0 ปริมาณ 2-5 กิโลกรัมต่อไร่  ถ้าเป็นสูตร 21-0-0 ใส่ปริมาณ 5-10 กิโลกรัมต่อไร่  

ซึ่งการใช้ปุ๋ยเคมีสูตรต่างๆ สร้างหนี้เป็นภาระผูกพันกับชาวนามาอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากราคาที่ผันผวนและ  

มีแนวโน้มสูงขึ้น ยังไม่รวมต้นทุนการผลิตอย่างอ่ืน เช่น เมล็ดพันธุ์ข้าว ค่าแรงในการเก็บเกี่ยว ค่ารถเกี่ยวข้าว

ค่าน้ ามัน เป็นต้น ซึ่งต้นทุนการผลิตเหล่านี้ท าให้ชาวนาแม้จะมีผลผลิตมากแต่ก็อาจจะไม่คุ้มกับรายได้ที่เกิด

จากการขายข้าวในแต่ละฤดูกาล  การเข้าร่วมกลุ่มข้าวสัจธรรม นอกจากจะเป็นการเพ่ิมรายได้เพราะข้าว

อินทรีย์จะมีราคาท่ีสูงกว่าราคาตลาดทั่วไปโดยมีส่วนต่างประมาณ 1-5 บาท ตามคุณภาพของข้าวที่ผลิต ส่งผล

ท าให้เกิดการลดต้นทุนและความคุ้มค่าในการผลิตในหลายส่วนด้วยกัน 

ตารางที่ 7  เปรียบเทียบคุณสมบัติระหว่างปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยเคมี 

ปุ๋ยเคม ี ปุ๋ยอินทรีย ์

มีธาตุอาหารเฉพาะ N P K เพียงอย่าง
เดียว 

มีธาตุอาหารหลัก อาหารรอง อาหารเสริมครบถ้วน มีกรดอะมิโน 
วิตามินรวม จลุินทรีย์ทีเ่ป็นประโยชน์  สารปรับปรุงดิน 

พืชดูดซึมน าไปใช้ได้เร็ว ถูกชะล้างและ
สูญเสียง่าย 

พืชดูดซึมไปใช้ได้อย่างช้าๆ ดูดซึมธาตุอาหารทีล่ะลายเร็วก่อน  
ส่วนธาตุอาหารที่บ ารุงช้า พืชจะดดูซึมอย่างช้าๆ 

ดินเสียสมดุล ขาดความอุดมสมบรูณ์ 
ระบบรากพืชอ่อนแอ 

ปรับ pH ของดิน ดินร่วนซุย โครงสร้างดินดี  ดินอุดมสมบูรณ์ขึ้น 
ระบบรากพืชแข็งแรง ท าให้หาอาหารได้  

ให้ผลผลติดีในระยะแรก แต่ปริมาณ
จะลดลงเรื่อยๆ เนื่องจากสภาพดนิ 
ที่เสื่อมลง 

ทั้งระยะสั้น และระยะยาว จะไดผ้ลลัพธ์ที่ดีขึ้นเรื่อยๆ คุณภาพและ
ปริมาณของผลผลติเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพดินท่ีดีขึ้น 

ราคาแพง เพราะต้องน าเข้าจาก
ต่างประเทศ 

ผลิตในประเทศ ราคาถูก คุณภาพสูง 
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ตารางที่ 8  เปรียบเทียบผลผลิตระหว่างข้าวปุ๋ยอินทรีย์และข้าวปุ๋ยเคมี 

การใช้ปุ๋ยในการ 
ปลูกข้าวนาปี 

ใช้ปุ๋ยเคมีอย่างเดียว ใช้ปุ๋ยเคมีและปุ๋ยอนิทรีย์ เพ่ิม / ลด 

ปริมาณ 
กก./ไร ่

มูลค่า 
บาท/ไร ่

ปริมาณ 
กก./ไร ่

มูลค่า 
บาท/ไร ่

ปริมาณ 
กก./ไร ่

มูลค่า 
บาท /ไร ่

รวมต้นทุนปุ๋ย 

ปุ๋ยเคมี (กก.) 

16-20-0 

46-0-0 

16-16-8 

23 

23 

7 

8 

9 

266 

266 

83 

98 

86 

64 

10 

3 

4 

3 

241 

120 

39 

50 

31 

41 

(13) 

(4) 

(4) 

(6) 

(25) 

(146) 

(44) 

(47) 

(55) 

ปุ๋ยอินทรีย์ (กก.)   53 108 53 108 

น้ าหมักชีวภาพ (ลิตร)   1 13 1 13 

ผลผลิตข้าว 314 2587 402 3312 88 725 
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ตารางที่ 9 ตารางราคาปุ๋ยเคมีสูตรที่ส าคัญ ช่วงปี 2559 - 2560 

 
ข้อมูล ณ 13 กันยายน 2560 จาก ส านักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร http://www.oae.go.th/economicdata/retailpes.h   

http://www.oae.go.th/economicdata/retailpes.h
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4.1) การท าปุ๋ยอินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพ  การปรับเปลี่ยนรูปแบบในการใช้ปุ๋ยเคมี เป็นปุ๋ย

อินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพในการปลูกข้าวท าให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ในการผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากมูลสัตว์ ท าให้

ชาวนามีอาชีพเลี้ยงสัตว์จ าพวกวัว ควาย เพ่ิมเข้ามาด้วย หรือการหมักปุ๋ยหมักชีวภาพด้วยน้ ายา EM  

จนพัฒนาไปสู่การท าปุ๋ยอัดเม็ดช่วยลดต้นทุนการผลิตลงอย่างมากเพราะราคาโดยเฉลี่ยของปุ๋ยเคมี อยู่ที่ 

800-1,000 บาท/กระสอบ  แต่ปุ๋ยอินทรีย์ที่กลุ่มเกษตรอินทรีย์ด าเนินการผลิตเองมีต้นทุนการผลิตเหลือแค่ 

กระสอบละไม่เกิน 150-180 บาท นอกจากการผลิตปุ๋ยเพ่ือใช้ในการปลูกข้าวเองแล้ว ยังมีการปลูกปุ๋ย 

พืชสดในพ้ืนที่นาของตนเองในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น การปลูกปอเทือง และปุ๋ยพืชสดตระกูลถั่วอยู่แล้ว

ท าให้ลดปริมาณต้นทุนผลิตได้อย่างเป็นรูปธรรมตั้งแต่เริ่มต้น 

ภาพที่ 3  การท าปุ๋ยหมักเองในชุมชนของเกษตรกรชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

4.2) โรงสีชุมชน   หลังจากการเก็บเกี่ยวผลผลิตข้าวนาปีของชาวนาในแต่ละฤดูกาล 

หากชาวนาไม่น าข้าวเปลือกท่ีเป็นผลผลิตไปขายหรือไปสีข้าวกับโรงสีเอกชน ซึ่งเป็นการเพ่ิมต้นทุนการผลิต

อย่างหนึ่ง สามารถน าข้าวไปสีกับโรงสีชุมชนซึ่งกลุ่มวิสาหกิจในชุมชนระดับต าบล มีการจัดท าเครื่องสีข้าว

ขนาดเล็กต้นทุนไม่สูงมากเกินไป จะเป็นการลดต้นทุนการผลิตอีกส่วนหนึ่ง โดยการสีข้าวเปลือกโดยโรงสี

ชุมชน ชาวนาสามารถน าข้าวที่สีแล้วไปบรรจุถุงขายซึ่งจะได้ราคาดีกว่าการขายข้าวเปลือกแบบธรรมดา

ทั่วไป ดังนั้นการสีข้าวโดยเครื่องสีข้าวชุมชนจึงเป็นหนทางในการลดต้นทุนการผลิตอีกหนทางหนึ่ง  เพราะ

ชาวนาไม่จ าเป็นต้องพ่ึงพิงเอกชนภายนอกมากจนเกินไป ซึ่งในปัจจุบันกลุ่มเกษตรกรในต าบลต่างๆ  ของ

จังหวัดอ านาจเจริญได้มีการลงทุนจัดท าเครื่องสีข้าวขนาดเล็กเอาไว้ในชุมชนทุกต าบลอยู่แล้ว ซึ่งในอนาคต

กลุ่มเกษตรกรในต าบลต่างๆ ก็มีแนวทางจะผลิตเป็นข้าวอินทรีย์บรรจุถุงขายเองมีแบรนเป็นของตนเอง  

ซึ่งก็มีหลายกลุ่มในต าบลต่างๆ เริ่มมีการด าเนินการจัดท าไปแล้วก็มี 
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ภาพที่ 4 โรงสีข้าวชุมชนซึ่งมีส่วนช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 5 ข้าวที่ผ่านการแปรรูปหรือสีข้าวจากโรงสีชุมชน ใส่บรรจุภัณฑ์และน าออกขายเอง 

4.3) การรวมตัวเพื่อการสั่งซื้อปุ๋ยเป็นกลุ่ม  ในส่วนของการลดต้นทุนการผลิตข้าว ข้อดี

ของการรวมกลุ่มของเกษตรกรท าให้การสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากแหล่งผลิตปุ๋ยที่มีคุณภาพ เช่น ปุ๋ยงอกงามจาก

ราชธานี อโศก โดยกลุ่มข้าวสัจธรรมได้จัดท าระบบการใช้เงินกองกลางที่เกิดจากการเก็บจากสมาชิกกลุ่ม

หลังจากขายข้าว 5% เป็นค่าด าเนินการของกลุ่ม โดยสามารถจะน าเงินที่เก็บรวบรวมไว้เป็นค่าใช้จ่าย  

ในการสั่งซื้อปุ๋ยเป็นจ านวนมากท าให้สามารถลดราคาปุ๋ยจากราคาท้องตลาดลงไปอีกอย่างน้อยกระสอบละ 

10 บาท เช่น ปัจจุบันปุ๋ยงอกงามกระสอบละ 50 กิโลกรัม ราคา 180 บาท จะซื้อได้ในราคากระสอบละ 

170 บาท เป็นต้น ในแต่ละฤดูกาลเมื่อเกษตรกรต้องการสั่งซื้อปุ๋ยเป็นจ านวนมาก โดยการรวบรวมจ านวน

ความต้องการซื้อปุ๋ยอินทรีย์จากสมาชิกกลุ่มต่างๆ จ านวน 27 กลุ่มย่อยของกลุ่มข้าวสัจธรรม พบว่า 
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มียอดการสั่งซื้อเป็นจ านวนมากถึงปีละ 50,000 กิโลกรัม หรือ 50ตัน ซึ่งค่าส่วนต่างทางกลุ่มข้าวสัจธรรม 

จะเก็บเป็นค่าบริหารจัดการกระสอบละ 5 บาท โดยจะสามารถน ามาใช้ในการบริหารจัดการเพ่ือสิ่งที่ เป็น

ประโยชน์กับสมาชิกกลุ่มในด้านอ่ืนๆ ต่อไป ซึ่งจากยอดการสั่งซื้อของกลุ่มข้าวสัจธรรมพบว่ามีปริมาณเพ่ิม

สูงขึ้นทุกฤดูกาลผลิต 

ภาพที่ 6  แสดงถึงจ านวนปุ๋ยอินทรีย์ที่สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมสั่งซื้อรวมกัน 

4.4) การปลูกพืชที่หลากหลายเหมาะสมทุกฤดูกาล  จากอดีตที่ผ่านมาที่เกษตรกรเข้าสู่

ยุคของการผลิตเพื่อการจ าหน่ายท าให้เกษตรกรมุ่งปลูกแต่พืชเศรษฐกิจตามนโยบายของรัฐ โดยมุ่งปลูกพืช

เชิงเดี่ยวเพ่ือจะขายตามความต้องการของตลาดให้ได้ราคา ท าให้ช่วงเวลาใดที่ราคาพืชผลทางการเกษตร  

มีราคาสูงเป็นที่ต้องการของตลาด ก็ท าให้เกษตรกรมีรายได้มากในฤดูกาลนั้นๆ แต่หากช่วงเวลาใดที่พืชผล

ทางการเกษตรราคาตกต่ า แน่นอนปัญหาที่เกิดข้ึนย่อมเกิดความซับซ้อนมากขึ้นกว่าเดิมโดยเฉพาะเรื่องของ

การกู้เงินมาเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิต เป็นต้น  สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมบางต าบลจึงมีแนวคิดในการปลูกพืช

แบบผสมผสาน เช่น หากช่วงเวลาใดที่ข้าวราคาไม่ดี เกษตรกรก็ยังสามารถมีพืชผลอย่างอ่ืนน าไปจ าหน่าย

ท าให้เกษตรกรสามารถประกอบอาชีพอยู่ได้  ในขณะเดียวกันก็สามารถน าเศษพืชผักที่ปลูกไปใช้เป็นปุ๋ย 

พืชสดได้อีกด้วย และในบางกรณีราคาพืชผักสดกลับมีราคาดี ก็สามารถสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็นก า  

กับเกษตรกรในพ้ืนที่จังหวัดอ านาจเจริญอีกด้วย  โดยกลุ่มลูกค้ามีทั้งที่เป็นบริษัทเอกชนขนาดใหญ่และ

โรงพยาบาลประจ าจังหวัด เช่น สยามพารากอน  เทสโก้โลตัส  โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็นต้น ซึ่งมี

รายการสั่งซื้อเพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลุ่มเกษตรกรบางต าบลปลูกผักขายเป็นหลัก และท าการปลูกข้าว เป็น 

พืชส ารองลงไป เพราะข้าวจะปลูกได้เฉพาะข้าวนาปีและเก็บเกี่ยวได้ปีละครั้งเท่านั้น ส่วนผักสดสามารถ

ปลูกและเก็บไปจ าหน่ายได้ตลอดทั้งปี และก าลังมีบางพ้ืนที่ได้เริ่มขยายไปสู่การเพาะปลูกผลไม้ที่เป็นที่

ต้องการของตลาดเพิ่มมากขึ้นอีกด้วย 
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ภาพที่ 7  แสดงการเพาะปลูกพืชและผลไม้แบบผสมผสานของกลุ่มเกษตรกรบ้านหนองเม็ก 

4.5) การท าระบบตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรม  การตลาดถือว่าเป็นหัวใจส าคัญของกลุ่ม

ข้าวสัจธรรมเช่นเดียวกัน ท าให้การท าตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะด้วยกัน คือ  

 การท าตลาดที่ไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง  จากปรากฏการณ์ที่ผ่านมาเกษตรกรมักจะ

ปลูกข้าวเพ่ือขายโดยจะขายเป็นข้าวเปลือกให้กับโรงสี  ไม่ว่าจะเป็นข้าวขาวหอมมะลิ ข้าวขาวเจ้า ข้าวเหนียว 

ดังนั้นการขายจะต้องผ่านคนกลางคือโรงสีเป็นผู้มีสิทธิขาดในการรับซื้อข้าว  โดยมากไม่ว่าราคากลาง

ข้าวเปลือกจะถูกก าหนดไว้โดยรัฐบาลก็ตาม แต่เวลาขายจริงก็มักจะถูกหักค่าความชื้น สิ่งเจือปน ท าให้

ราคาที่ได้จึงต่ ากว่าความเป็นจริง ระบบการตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงมีวิธีการในการท าตลาดโดยการ

ขายตรงไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง เช่น การสีข้าวในโรงสีระดับชุมชน บรรจุถุงเพ่ือน าไปเปิดขายที่ตลาดนัด 

สีเขียวที่วงเวียนอ านาจเจริญทุกวันพุธ การเปิดร้านขายผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่ปัมมน้ ามัน ปตท.  

หน้าส านักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัท ปตท. ซึ่งเป็นบริษัทเอกชน การไปเปิด

ร้านขายผลผลิตเกษตรอินทรีย์ที่ตลาดนัดในจังหวัดใกล้เคียง เป็นต้น  ท าให้รายได้จากการขายไม่ต้องผ่าน

พ่อค้าคนกลาง เกษตรกรจึงได้ราคาขายสินค้าแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยสร้างรายได้ได้อย่างต่อเนื่อง  
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ภาพที่ 8  ตลาดนัดสีเขียวทุกวันพุธ มีการน าผลผลิตไปขายที่หอนาฬิกาจังหวัดอ านาจเจริญ 

ภาพที่ 9 การน าข้าวที่สีโดยชุมชนและผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนผลิตไปขาย  ได้รับความอนุเคราะห์จาก 

การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สาขาต าบลโนนหนามแท่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ 

 การท าตลาดโดยการท างานร่วมกับพ่อค้าคนกลาง  จากการท าตลาดโดยไม่ผ่าน

พ่อค้าคนกลางท าให้กลุ่มยังไม่สามารถท ายอดจ าหน่ายได้สูงเหมือนกับการค้าขายระดับประเทศหรือการ

ส่งออก เนื่องจากข้อจ ากัดในเรื่องของความช านาญด้านการค้าขาย และก าลังในการสีข้าวเพ่ือส่งให้กับ

ผู้บริโภคเป็นจ านวนมาก  ทางกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงได้จัดให้มีการรับซื้อผ่านทางโรงสีเช่นเดียวกัน แต่เป็น

โรงสีซึ่งได้ท าข้อตกลงในการรับซื้อและเป็นโกดังเก็บข้าวอินทรีย์ที่รับซื้อแล้วไว้ก่อนจะไปขายต่อให้กับลูกค้า

ตามใบสั่งจองล่วงหน้า จากการเปิดเผยข้อมูลของผู้จัดการกลุ่มข้าวสัจธรรมได้ให้ข้อมูลว่า ปัจจุบันก าลัง  

การผลิตของสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมทั้งหมดประมาณ 400 คน (ไม่แน่นอนเพราะมีคนที่ไม่ผ่านเกณฑ์

มาตรฐานก็ต้องถูกปรับออก) ซึ่งมีก าลังการผลิตอยู่ที่ 1,000 ตันต่อ 1 ฤดูกาลผลิต ซึ่งไม่เพียงพอกับความ

ต้องการของลูกค้าซึ่งมาจากหลายแหล่ง ทั้งบริษัทเอกชน โรงพยาบาล ร้านค้า เป็นต้น มีความต้องการ 
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สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะข้าวอินทรีย์ โดยยอดสั่งข้าวปีที่ผ่านมาสูงถึง 3,000 ตัน แสดงให้เห็นความมั่นคง

ของอนาคตทางการผลิตข้าวอินทรีย์ยังมีตลาดที่ต้องการผลผลิตอยู่อีกเป็นจ านวนมาก 

ภาพที่ 10 โรงสีข้าวเสนางคนิคม ที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าวอินทรีย์ก่อนส่งไปถึงมือผู้สั่งซื้อของตรง 

4.2.2 การเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้  หัวใจส าคัญอีกอย่าง

หนึ่งของกลุ่มข้าวสัจธรรม ก็คือ การพัฒนาองค์ความรู้ให้กับสมาชิกโดยการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง 

อยู่เสมอ โดยทางกลุ่มโดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์ในแต่ละต าบล โดยเฉพาะแกนน ากลุ่ม

ไม่ได้หวงความรู้ หลังจากที่ประสบความส าเร็จในระดับหนึ่ง แต่ได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่สมาชิก

กลุ่มข้าวสัจธรรมโดยเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์กันอย่างแพร่หลาย นอกจากจะเป็นการสร้างความ

เข้มแข็งอย่างยั่งยืนแล้ว ยังเป็นการเผยแผ่กระจายความคิดแนวทางเกษตรอินทรีย์เพ่ือให้เกิดการขยายกลุ่ม

เป็นวงกว้างออกไปอีก 

ภาพที่ 11  แสดงพื้นท่ีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ด้านเกษตรอินทรีย์ 

ด้วยการฝึกปฏิบัติจริงเพ่ือการน าไปใช้ 
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4.2.3 โครงสร้างการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม   ความเข้มแข็งของกลุ่มข้าวสัจธรรมเกิดจาก

การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มจากวิสาหกิจชุมชนทั้ง 27 กลุ่มย่อยในระดับต าบล โดยมีจ านวนสมาชิก 

ในปัจจุบันประมาณ 400 คน (มีจ านวนเพ่ิมขึ้นและลดลงทุกปีจากการตรวจสอบมาตรฐานข้าวอินทรีย์)  

โดยสมาชิกกลุ่มที่สมัครเข้าร่วมโครงการทุกคนจะต้องผลิตหรือปลูกข้าวอินทรีย์ให้ได้เป็นไปตามมาตรฐาน

ข้าวอินทรีย์ กลุ่มข้าวสัจธรรมมีโครงสร้างการบริหารจัดการที่จัดแบ่งเป็นโครงสร้างชัดเจน   

โดยแกนน าของกลุ่มข้าวสัจธรรมในระยะเริ่มแรกมีเพียงแค่ 6 กลุ่ม เท่านั้น คือ  

1) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสภาพดินบ้านโคกกลาง น าโดยพ่อวินิจ สุภาจันทร์   

2) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกสิกรรมไร้สารพิษ เศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองเม็ก น าโดยแม่จ าปา  

สุวะไกร  

3) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างสรรค์บ้านโนนหนามแท่ง น าโดยพ่อค าโจม วงศ์อาษา  

4) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนร่วมใจโนนค้อทุ่ง บ้านโนนค้อทุ่ง  น าโดยพ่อประมวล ขันเพชร และ 

คุณอุดลย์ โคลนพันธ์  

5) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรประณีตน้ าปลีก บ้านน้ าปลีก น าโดยพ่ออิสรา แก้วดี  

6) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผู้ปลูกข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านนาผ่าง น าโดยพ่อธีระวัฒน์ พันธุมาศ  

โดยท่านพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญในขณะนั้น คือ นายปิติ วัฒนรัตน์ (ด ารงต าแหน่งช่วงปี พ.ศ.2549-

2557) ได้มีการพูดคุยหาทางออกร่วมกัน ถึงวิธีการจัดตั้งกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ โดยการตั้งสัจจะ

ร่วมกันที่จะท าเกษตรอินทรีย์ พัฒนาความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ไม่หลอกลวงซึ่งกันและกัน ซื่อสัตย์

ต่อกัน ได้น าแบบอย่างการพัฒนามาจากกลุ่มข้าวคุณธรรมยโสธรเป็นแนวทางในการท างาน โดยสมาชิก  

ที่เข้าร่วมกันครั้งแรกมีทั้งหมด 55 ราย ท ากิจกรรมขอตรวจรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์จากส านักงาน

มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ไทย (มกท.)  ในพ้ืนที่ขอรับรองจ านวน 1,695 ไร่ ใช้ระบบตรวจสอบมาตรฐานของ

สหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ (IFOAM) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2557 และวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ.2556 ได้ท าการ

จดทะเบียนจัดตั้งเป็นเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ในปี พ.ศ.2557 ได้รับรางวัล

ชนะเลิศการประกวดข้าวหอมมะลิไทย  ปีการผลิต 2556/2557  ประเภทกลุ่มเกษตรกร จัดโดยกรมการค้า

ภายใน กระทรวงพาณิชย์  ปัจจุบัน พ.ศ.2560 กลุ่มวิสาหกิจข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ มีสมาชิกจ านวน

ทั้งหมด 27 กลุ่ม ประกอบด้วย  
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ล าดับ รายชื่อกลุ่ม 

1 กลุ่มผู้ผลิตข้าวอินทรีย์บ้านโคกกลาง ต าบลนาเวียง 

2 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านโนนหนามแท่ง 

3 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านหนองเม็ก ต าบลคมึใหญ่ 

4 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลน้ าปลกี 

5 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านนาผาง 

6 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านโนนค้อทุ่ง 

7 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านถ่อน ต าบลไม้กลอน 

8 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลบุ่ง 

9 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านหนองตาใกล้ 

10 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านหนองสามส ี

11 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านหนองไฮน้อย 

12 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านปลาค้าว ต าบลปลาค้าว 

13 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลไม้กลอน 

14 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลไก่ค า 

15 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านสะอาด 

16 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านนาจิก 

17 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านถ่อนใหญ่ 

18 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านน้อยหม้อทอง 

19 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านหนองสามส ี

20 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลค าพระ 

21 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลห้วยไร่ 

22 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านโนนสูง 

23 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านโนนขี้เหล็ก ต าบลนาวัง 

24 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลโนนโพธ์ิ 

25 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรียต์ าบลสร้างนกทา 

26 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านคมึใหญ่ ต าบลคึมใหญ ่

27 กลุ่มผูผ้ลติข้าวอินทรีย์บ้านน้ าท่วม ต าบลเปือย 

ตารางที่ 10 กลุ่มสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรม 

พ้ืนที่รับรองเกษตรอินทรีย์ทั้งหมด 7,000 ไร่ โดยมีสมาชิกครอบคลุมทุกอ าเภอของจังหวัด

อ านาจเจริญ และแกนน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลทั้งหมดเป็นคณะกรรมการกลุ่ม ผู้บริหารของ

กลุ่มข้าวสัจธรรม โดยมีโครงสร้างในการบริหารจัดการ ดังนี้ 
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แผนภูมิที่ 3  โครงสร้างการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้ดูแลการจัดส่ง 

Farm to faction 

ประธานกรรมการ 

ผู้จัดการส านักงาน 

หัวหน้างานฝ่ายการขาย 

ตลาดนัดสีเขียว 

ร้านคุ้มโฮม ผูกปิ่นโตข้าว 

รองประธานกรรมการฝ่ายผลิต รองประธานฝ่ายการเงินและบญัชี 

หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน หัวหน้ากลุ่มวสิาหกิจชุมชน 

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญช ี

การเงิน การบัญช ี
งานทะเบียน 

หัวหน้างานฝ่ายส่งเสริมและควบคุมการผลิต 

งานตรวจรับรอง
มาตรฐาน 

นักส่งเสริม 

ผู้ตรวจมาตรฐาน 

การแปรรูปแบบ 
 

ผู้ดูแลโรงส ี

คณะกรรมการบริหารเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ 
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โดยโครงสร้างการบริหารจัดการทั้งหมดได้รับความอนุเคราะห์จากที่ปรึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ  ทั้งจาก

สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน เช่น 

ตารางที่ 11 คณะกรรมการกลุ่มข้าวสัจธรรม 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ชื่อหน่วยงาน 

1 นาย บุญยง สาระ ที่ปรึกษา สมัชชาสุขภาพจังหวัดอ านาจเจริญ 

2 รศ.จุฑาทิพย์ ภัทราวาท ที่ปรึกษา สถาบนัวิชาการด้านสหกรณ์  

ม.เกษตรศาสตร์ 

3 พาณิชย์จงัหวัดอ านาจเจริญ ที่ปรึกษา ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญ 

4 เกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ปรึกษา ส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ 

5 ปศุสัตว์จังหวัดอ านาจเจริญ ที่ปรกึษา ส านักงานปศุสัตว์จงัหวัดอ านาจเจริญ 

6 ประมงจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ปรึกษา ส านักงานประมงจังหวัดอ านาจเจริญ 

7 ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินจงัหวัด

อ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา สถานีพัฒนาที่ดินจังหวัดอ านาจเจริญ 

8 ผอ.ศูนย์วิจัยและพฒันาการ

เกษตร 

ที่ปรึกษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรจังหวัด

อ านาจเจริญ 

9 เกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา ส านักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อ านาจเจริญ 

10 ปฏิรูปที่ดินจังหวัด

อ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา ส านักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอ านาจเจริญ 

11 สภาเกษตรกรจังหวัด

อ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา สภาเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญ 

12 ธนาคารเพื่อการเกษตร 

และสหกรณ์ 

ที่ปรึกษา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ 

13 อุตสาหกรรมจังหวัด

อ านาจเจริญ 

ที่ปรึกษา ส านักงานอุตสาหกรรมจังหวัดอ านาจเจริญ 
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จากตารางโครงสร้างการบริหารจัดการของกลุ่มข้าวสัจธรรมท าให้ทราบว่า ในส่วนของรูปแบบการ

ท างานใช้ระบบการท างานแบบมีโครงสร้างและเป็นการเรียนรู้แบบประชาธิปไตยที่เปิดโอกาสให้สมาชิกหรือ

ตัวแทนสมาชิกทุกกลุ่มได้มีโอกาสแสดงทัศนะ ความคิดเห็น และแนวทางในการท างานร่วมกัน เช่น การ

ก าหนดราคาข้าวในแต่ละฤดูกาลที่ต้องมีความเหมาะสมกับช่วงฤดูกาล ราคากลางที่ถูกก าหนดโดยรัฐบาลกลาง 

เป็นต้น และการท างานที่ไม่โดดเดี่ยวเพราะมีการท างานเชื่อมโยงกับภาคีเครือข่ายที่ส าคัญ   โดยเฉพาะ

สถาบันการศึกษาและหน่วยงานราชการในจังหวัดท าให้เกิดการท างานแบบภาคีเครือข่ายที่เชื่อมโยงถึงกัน และ

สนับสนุนซึ่งกันและกันอยู่ตลอดเวลา โดยลักษณะการท างานแบบมีโครงสร้างบริหารจัดการชัดเจนท าให้

สะดวกและง่ายต่อการท าตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรมเป็นอย่างมาก 

4.2.4 การท าการตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรม   การปลูกข้าวเพ่ือบริโภคเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม

การด ารงชีวิตของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญมานาน แต่ในปัจจุบันความคาดหวังของกลุ่มเกษตรกรชาวนา  

การปลูกข้าวกลายเป็นอาชีพหลักและเป็นเศรษฐกิจหลักท่ีสามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวเกษตรกรเหล่านี้ 

ซึ่งกลุ่มข้าวสัจธรรมก็พยายามและเรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาเรื่องราคาข้าวตกต่ าอย่างที่ผ่านมา โดยการ

ปรับเปลี่ยนจากการปลูกข้าวโดยการใช้เคมีอย่างธรรมดาทั่วไป เป็นการปลูกข้าวอินทรีย์ซึ่งมีแนวโน้มในตลาด

ว่าจะมีราคาและความต้องการของตลาดจะเพ่ิมมากขึ้น ท าให้กลายเป็นโอกาสในการเปิดตลาดไปยังกลุ่ม

ผู้บริโภคอ่ืนๆ ทั้งในสถานประกอบการ อย่างเช่น โรงแรม บริษัทเอกชน ร้านอาหาร ศูนย์ประชุม โรงพยาบาล 

เป็นต้น การท าตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรมเริ่มครอบคลุมและขยายไปสู่กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น  

จนกล่าวได้ว่าการขายข้าวอินทรีย์ที่ปลอดสารเคมีเป็นที่ยอมรับเป็นวงกว้างมาก เนื่องจากผู้บริโภคเริ่มตระหนัก

ถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริโภคข้าวที่ใช้สารเคมีตามปกติทั่วไปที่ปนเปื้อนและมีสารเคมีตกค้าง และ

สาเหตุที่ส าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ เป็นช่วงที่บริษัทเอกชนหลายๆ แห่งจากกรุงเทพฯ มีแนวคิดจะช่วยเหลือ

เกษตรกรที่เป็นชาวนาในช่วงสถานการณ์ที่ราคาข้าวตกต่ ามากๆ ท าให้กลุ่มบริษัทหรือนักธุรกิจจาก

บริษัทเอกชนเหล่านี้ ช่วยท าการขยายตลาดด้วยการสื่อสารไปสู่คนรอบข้างไปเรื่อยๆ ในการสั่ งซื้อข้าว 

จนกลายเป็นนวัตกรรมในการขายข้าวโดยการผูกปิ่นโตข้าวซึ่งจะขยายความในหัวข้อต่อไป 

1) การรับซื้อข้าวโดยกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรม  ระบบการจัดการเรื่องการซื้อขายข้าวของกลุ่ม

เครือข่ายข้าวสัจธรรมจะมีความแตกต่างจากการรับซื้อโดยปกติทั่วไป เนื่องจากปริมาณข้ าวหรือราคาข้าวจะ 

ถูกก าหนดไว้ก่อนล่วงหน้าโดยจะสูงกว่าราคาตลาด 1-3 บาท ตามมาตรฐานของข้าวที่รับซื้อว่าจัดอยู่ในกลุ่มใด 

เช่น เป็นสมาชิกกลุ่มข้าวอินทรีย์ที่เริ่มเข้าร่วมกับกลุ่มในปีแรก ราคาข้าวจะสูงกว่าราคาท้องตลาด 1 บาท  

แต่หากผ่านเกณฑ์ประเมินไปแล้ว ยกระดับเข้าสู่มาตรฐาน EU หรือ IFOAM ราคาข้าวก็จะถูกปรับขึ้นไปสูงสุด 
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กิโลละ  3 บาท ดังนั้นเพ่ือให้การขายข้าวเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกษตรกรชาวนากลุ่มเกษตรอินทรีย์ 

ก็ไม่มีความเสี่ยงว่าปลูกแล้วจะขายได้หรือไม่ การบริหารจัดการของการรับซื้อข้าวจากชาวนาจะต้องด าเนินการ

จากใบสั่งซึ่งก่อนฤดูกาลการเพาะปลูกจะมีใบสั่งซื้อข้าวจากบริษัทเอกชน หน่วยงาน หรือห้างร้านต่างๆ เป็นต้น 

เข้ามาสั่งซื้อข้าวกับทางกลุ่มข้าวสัจธรรม โดยวิธีการที่ผู้สั่งซื้อข้าวจะต้องตกลงกับทางกลุ่มโดยคณะกรรมการ

กลุ่มจะก าหนดราคาขั้นต่ าไว้ก่อน จากนั้นท าการเสนอกับลูกค้า  เมื่อตกลงราคาซื้อขายกันเสร็จสมบูรณ์ก็จะ 

ท าการโอนเงินค่าข้าวมาก่อนล่วงหน้า  เรียกได้ว่าสัจจะเริ่มแรกจากความซื่อสัตย์ต่อกันในเรื่องการโอนเงิน 

มาก่อน รับของที่หลัง (ซึ่งโดยปกติระบบการซื้อขายข้าวทั่วไปคือส่งข้าวพร้อมกับรับเงิน) โดยทางกลุ่มข้าว

สัจจะจะท าหน้าที่เป็นตัวกลางในการรับซื้อข้าวให้ได้ตามจ านวนที่มีใบสั่งซื้อมา จากนั้นก็จะกระจายข้าวไปตาม

จ านวนของใบสั่งซื้อที่ได้มีการก าหนดไว้ในเบื้องต้น โดยการรับซื้อข้าวจะแบ่งออกเป็น 3 ช่วงหลักๆ คือ 1) ช่วง

หลังฤดูกาลเก็บเกี่ยวครั้งแรก ช่วงเดือนธันวาคม  2) ช่วงหลังจากการซื้อขายรอบแรกไปแล้วโดยจะมีการรับซื้อ

ข้าวรอบที่ 2 ช่วงเดือนมกราคม และ 3) ช่วงข้าวที่เหลือจากการเข้าร่วมโครงการของรัฐบาลแล้ว ในช่วงเดือน

มีนาคม เป็นต้น  โดยระบบการบริหารจัดการในการรับซื้อขายข้าวอินทรีย์จากกลุ่มสมาชิกทั้งหมด 27 กลุ่ม 

สามารถด าเนินการไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยทางกลุ่มจะต้องควบคุมราคาในการรับซื้อข้าวให้ได้  ไม่ปล่อย

ให้เกิดความแปรปรวนสูงเกินไปเมื่อเทียบกับราคาตลาดกลาง โดยจะรับซื้อราคาสูงกว่าราคาตลาด 3 บาท  

ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น เพราะหากว่ามีการเปรียบเทียบกับราคาข้าวโดยปกติตามท้องตลาดทั่วไปที่ใช้ปุ๋ ยเคมี 

ในการผลิตไม่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัด  ก็จะเป็นเหตุท าให้สมาชิกไม่เห็นความแตกต่างของการเข้าเป็น

สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมหรือการปลูกข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ เพราะกระบวนการหรือขั้นตอนในการปลูกข้าว

อินทรีย์ให้ได้มาตรฐานเป็นเรื่องยุ่งยาก  หากไม่มีแรงจูงใจเพียงพอ เช่น ความแตกต่างที่ราคา ลดต้นทุน  

เป็นต้น ก็มีโอกาสที่สมาชิกกลุ่มจะลดลง กลับไปปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมีเหมือนเดิมได้   

ดังนั้น ในการด าเนินการรับซื้อข้าวของกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมไม่ได้เริ่มจากการเพ่ิมผลผลิต

และเก็บผลผลิตไว้ เนื่องจากอาจจะก่อความเสี่ยงขึ้นได้หากไม่สามารถจ าหน่ายได้หรือจ าหน่ายได้ในช่วงที่ราคา

ข้าวตกต่ า ระบบการซื้อขายของกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมจึงใช้ระบบการรับซื้อข้าวจากผู้ผลิตคือชาวนา  

ตามใบสั่งของผู้บริโภคหรือผู้ค้าข้าวอินทรีย์ที่จะต้องส่งยอดสั่งซื้อถึงผู้จัดการเครือข่ายข้าวสัจธรรม ก่อนฤดู  

การผลิตท าให้ทางกลุ่มสามารถควบคุมราคาซื้อขายข้าวได้ จากนั้นจึ งแจ้งยอดการสั่งซื้อในที่ประชุมกลุ่ม  

เพ่ือก าหนดปริมาณการผลิตข้าวให้กับตัวแทนสมาชิกในแต่ละกลุ่มเครือข่ายรับผิดชอบและผลิตข้าวส่งให้กับ

ผู้จัดการกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมในแต่ละฤดูการผลิต ว่าเกษตรกรชาวนาที่เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายข้าว 

สัจธรรมจะต้องปลูกข้าวหรือส่งข้าวให้กับกลุ่มจ านวนเท่าไหร่ เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการของผู้บริโภค
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หรือผู้ค้า ที่ส่งใบสั่งซื้อข้าวมาให้กับผู้จัดการกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมตั้งแต่เริ่มต้นฤดูการผลิต ท าให้เกษตรกร

ชาวนาทราบได้แน่นอนว่าข้าวอินทรีย์ที่ปลูกจะสามารถขายได้แน่นอน และไม่มีข้าวตกค้างในระบบการจัดการ

ของกลุ่มอีกด้วย  และในรูปแบบการจัดการการซื้อขายข้าวลักษณะนี้ก็เกิดปัญหาขึ้นเช่นเดียวกันว่า หาก

เกษตรกรชาวนาจัดส่งข้าวให้ตามใบสั่งแล้ว ยังต้องการเคลียร์บิลตามรอบของการช าระเงินท าให้เกษตรกร

ชาวนาอาจจะได้เงินค่าข้าวล่าช้ากว่าการน าข้าวไปขายให้กับโรงสีเอกชนทั่วไป ซึ่งก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ท าให้

เท่าที่ผ่านมามีสมาชิกบางส่วนต้องออกจากกลุ่มเนื่องจากติดปัญหาการน าเงินไปช าระหนี้สินที่ครบก าหนด  

แต่หากมองในเรื่องของความมั่นคงและแน่นอน วิธีการซื้อขายข้าวดังกล่าวเป็นทางออกทางหนึ่งในการท าให้

เกษตรกรชาวนาได้ราคาข้าวที่สมเหตุสมผลและสูงกว่าราคาในตลาดทั่วไป 

2) การเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้บริโภคนอกพื้นที่โดยตรง  ตามปกติทั่วไปในสมัยก่อนการท าตลาด 

ของชาวนามักจะเป็นการขายข้าวผ่านคนกลางคือโรงสีเอกชน เพราะเกษตรกรที่ เป็นชาวนาไม่ได้มีทักษะใน

เรื่องของการค้าขาย  หลังจากประสบกับปัญหาต่างๆ ในด้านราคาข้าวที่ผ่านมา  ท าให้กลุ่มข้าวสัจธรรมเริ่ม

เกิดกระบวนการเรียนรู้ ในการค้าขายข้าวเพ่ิมมากขึ้น  โดยอาศัยแกนน ากลุ่มจึงเกิดแนวคิดการท าตลาดตรง

โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง คือ การติดต่อเพ่ือการซื้อขายโดยตรงกับผู้บริโภคหรือผู้ประกอบการด้านโรงแรม 

เช่น โรงแรมในเครือของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (มหาชน) (SET: MINT) (อังกฤษ: MINOR 

INTERNATIONAL PUBLIC COMPANY LIMITED) ซึ่งเป็นกลุ่มบริษัทด าเนินธุรกิจหลักในด้านการลงทุนการ

ประกอบกิจการโรงแรม ภัตตาคาร อาหารและเครื่องดื่ม การจัดจ าหน่ายและผลิตสินค้า โดยประกอบกิจการ

ส่วนใหญ่ในประเทศไทย และประกอบกิจการในประเทศต่างๆ ได้แก่ ประเทศสิงคโปร์  มาเลเซีย  จีน  

มัลดีฟส์  สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  ศรีลังกา ออสเตรเลีย เป็นต้น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ.2531  โดยจะมีการจัดส่งข้าวอินทรีย์ให้ทุกปีจนกลายเป็นลูกค้าประจ า 

เครือข่ายโรงแรมดุสิตธานี  ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ ร้านแม่ศรีเรือน เป็นต้น หรือการเปิดร้านขายในตลาด

นัดสีเขียวซึ่งจะมีพ้ืนที่บริเวณหอนาฬิกาจังหวัดอ านาจเจริญทุกวันพุธที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ  

น าผลผลิตมาขายได้โดยเสรี  การเปิดร้านขายสินค้าเกษตรปลอดสารที่บริเวณปัมมน้ ามัน ปตท. ต าบลโนน -

หนามแท่ง อ าเภอเมือง จังหวัดอ านาจเจริญ จนกระทั่งการท าตลาดในพ้ืนที่นอกจังหวัดอย่างจังหวัด

อุบลราชธานีก็ได้มีการน าผลผลิตไปขายทุกสัปดาห์เช่นเดียวกัน ท าให้ทางสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์สามารถ

สร้างรายได้ได้อย่างมั่นคง  

  

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9E%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://www.set.or.th/set/companyprofile.do?symbol=MINT&language=th&country=TH
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A4%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%9F%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%95%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2
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3) การสร้างมาตรฐานของสินค้า  ในการสร้างความเชื่อมั่นของกลุ่มข้าวสัจธรรมในเรื่องของ

มาตรฐานหรือคุณภาพของข้าวอินทรีย์ที่ท าการผลิต ทางกลุ่มได้ใช้มาตรฐานที่เรียกกว่า มกธ. พัฒนาไปสู่

มาตรฐานของ EU และจนถึงมาตรฐาน IFOAM ในที่สุด ซึ่งการตรวจมาตรฐานโดยทั่วไปจะต้องมีการจ้าง

ผู้ช านาญการจากสถาบันหรือผู้ประกอบการที่ผ่านการรับรองมาตรฐานมาตรวจ ระบบในการบริหารจัดการ

ของกลุ่มข้าวสัจธรรมได้จัดให้มีการตรวจมาตรฐานโดยตัวแทนกลุ่มสมาชิกจะต้องด าเนินการตรวจคัดกรองก่อน 

โดยจะแบ่งการตรวจมาตรฐานออกเป็น 2 ระดับ คือ 1) ระดับการตรวจภายใน เป็นการตรวจคัดกรองโดย

คณะกรรมการกลุ่มที่ผ่านการอบรมในการตรวจมาตรฐาน  โดยตัวแทนเหล่านี้ต้องผ่านการอบรมคุณภาพการ

ตรวจเสียก่อน โดยจะมีการจัดประชุมใหญ่ของกลุ่มเกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการปลูกข้าวอินทรีย์เพ่ือพัฒนา  

องค์ความรู้และการท าความเข้าใจกับเกษตรกร  จากนั้นทีมผู้ท าการตรวจประเมินภายใน (คณะกรรมการกลุ่ม

ที่ผ่านการอบรมแล้ว) จะเดินทางไปท าการอบรมมาตรฐานข้าวอินทรีย์ในระดับต าบล และจะมีการตรวจใน

ระดับพ้ืนที่อีกครั้งหนึ่ง และ 2) ระดับการตรวจจากภายนอก  เป็นการตรวจมาตรฐานโดยสถาบันการตรวจ

มาตรฐานจากภายนอกที่ได้รับการรับรองจาก มกท. เข้าไปตรวจอีกรอบหนึ่ง  ดังนั้น ข้าวอินทรีย์ที่ได้จากกลุ่ม

สมาชิกที่เข้าร่วมโครงการจึงเป็นข้าวที่มีมาตรฐานเชื่อถือได้ โดยการสมัครเข้าเป็นสมาชิกที่จะขายข้าวอินทรีย์

ให้กับกลุ่มข้าวสัจธรรมมีการด าเนินการเป็นขั้นตอนอย่างเป็นระบบ เช่น  มีการท าสัญญาข้อตกลงโครงการ 

ข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ในแต่ละฤดูการผลิต โดยในตัวสัญญาจะมีใจความส าคัญ เช่น ยินยอมให้ผู้ตรวจจาก

โครงการ และส านักงานมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) เข้าตรวจสอบในพ้ืนที่การเกษตรทุกแปลง ตลอดจน

สถานที่เก็บเครื่องมือ สถานที่เก็บผลผลิต และท่ีพัก โดยทางผู้ตรวจจากโครงการ และ มกท. ไม่จ าเป็นต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า เป็นต้น  โดยการสร้างมาตรฐานการผลิตข้าวอินทรีย์จะมีขั้นตอนการตรวจสอบและรับรอง

ฟาร์มอินทรีย์ ดังนี้ 

ขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองฟาร์มเกษตรอินทรีย์  

3.1) การรับสมัคร  เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ ต้องกรอก

แบบฟอร์มเอกสารที่ทางโครงการก าหนดขึ้น เมื่อโครงการได้รับใบสมัครแล้วทางโครงการจะตรวจดูความ

เรียบร้อยของใบสมัคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลงนามของสัญญาข้อตกลงและแผนการผลิตประจ าปี แผนผัง  

ที่นา ในกรณีที่ใบสมัครไม่สมบูรณ์จะส่งคืนผู้สมัครด าเนินการให้เรียบร้อย 

3.2) การมอบหมายการตรวจ  ทางโครงการจะก าหนดการมอบหมายให้ผู้ตรวจฟาร์ม

ภายในของโครงการ  (ที่ผ่านการอบรมแล้ว)  ไปด าเนินการตรวจฟาร์ม  โดยการจัดสรรผู้ตรวจฟาร์มจะต้อง 

ไม่ตรวจที่นาของตัวเองหรือญาติพ่ีน้องโดยตรง 
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3.3) การตรวจฟาร์ม   เมื่อผู้ตรวจได้รับมอบหมายการตรวจแล้ว จะต้องด าเนินการตรวจ 

ที่นาภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้รับมอบหมายงานและจะต้องจัดส่งรายงานให้กรรมการรับรองมาตรฐานของ

โครงการภายใน 15 วัน หลังจากท่ีได้ตรวจที่นาแล้ว การตรวจที่นาจะด าเนินการตรวจอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 การส่งเสริมการผลิต  มีนาคม – สิงหาคม 

 ตรวจรับรองมาตรฐาน  กันยายน – ตุลาคม  

 รวบรวมผลผลิต   พฤศจิกายน – มกราคม ของปีถัดไป 

3.4) การรับรองฟาร์ม  กรรมการรับรองจะจัดประชุมเพ่ือพิจารณารับรองที่นาภายใน 30 

วันหลังจากได้รับรายงานการตรวจที่นา โดยกรรมการอาจมอบหมายให้ผู้ตรวจที่นาภายในด าเนินการสรุป

ข้อมูลการตรวจที่นาเพื่อให้การพิจารณาตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบตรวจที่นาไม่สามารถ

ออกเสียงรับรองได้ 

โครงการข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญให้การรับรองเกษตรกร  รับรองรายงานการตรวจ และ

รับรองผลการตรวจของโครงการข้าวคุณค่าข้าวคุณธรรม 

การออกใบรับรอง เกษตรกรในโครงการข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ สามารถยื่นค าร้องขอรับ

ใบรับรองของโครงการแก่สมาชิกเป็นรายบุคคลและรายกลุ่มได้ 

3.5) การละเมิดมาตรฐาน   ในกรณีที่มีการตรวจพบว่าผู้ผลิตมีการละเมิดมาตรฐาน 

กรรมการรับรองจะก าหนดบทลงโทษที่เหมาะสม เช่น ปรับลดสถานะผลผลิต ระงับการรับซื้อผลผลิต  

ยืดระยะเวลาการปรับเปลี่ยนให้ออกจากโครงการหรือมาตรการอ่ืนๆ ที่เหมาะสม 

3.6) การอุทธรณ์  สมาชิกที่ถูกกรรมการรับรองพิจารณาลงโทษมีสิทธิ์ที่จะอุทธรณ์ค าตัดสิน

ของกรรมการรับรองภายใน 15 วัน เมื่อมีการอุทธรณ์ให้กรรมการจัดประชุมเพ่ือทบทวนค าตัดสินอีกครั้งหนึ่ง

ภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับค าอุทธรณ์ แต่ในช่วงระหว่างการอุทธรณ์ให้ถือว่าค าตัดสินเดิมของคณะกรรมการ 

มีผลบังคับใช้อยู่ 

ซึ่งรูปแบบการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญยังมีจุดอ่อนในส่วนของค่าใช้จ่ายซึ่ง

เป็นต้นทุนการตรวจรับรองมาตรฐาน กลุ่มจึงจ าเป็นจะต้องอาศัยศักยภาพของหน่วยงานราชการมาช่วย

สนับสนุน เช่น ค่าตรวจมาตรฐานข้าวอินทรีย์ต่อครั้งจ าเป็นต้องใช้ค่าใช้จ่ายต่อครั้งคือ 2 แสนบาท เป็นต้น  

ซึ่งในการท างาน กลุ่มได้ท าการเชื่อมโยงกับหน่วยงานเกษตรจังหวัดช่วยในการหาผู้ตรวจมาตรฐานจาก
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ภายนอกและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ แต่หากเป็นการตรวจภายในก็จะใช้งบประมาณของกลุ่มมาบริหาร

จัดการแทน แสดงถึงศักยภาพของกลุ่มในการท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานภายนอกได้เป็นอย่างดี 

4) การท างานเชื่อมโยงกับเครือข่าย   จุดแข็งที่ส าคัญอีกประการหนึ่งของกลุ่มข้าวสัจธรรมก็คือ 

การท างานเชื่อมโยงกับเครือข่ายเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท าตลาด อันเป็นการสร้างโอกาสในการหา

ช่องทางในการท าตลาดให้กว้างขึ้น โดยส่วนงานที่ทางกลุ่มท าการเชื่อมโยง ได้แก่ 

4.1) การท างานเชื่อมโยงกับบริษัทเอกชน เช่น โรงสีข้าวเสนางคนิคมในการรับซื้อและเก็บ

ข้าวสต๊อกเอาไว้รอการจัดจ าหน่าย ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากเจ้าของบริษัทเอกชน โรงสีข้าวเสนางคนิคม 

เป็นอย่างดี  

4.2) การท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการ  ในส่วนการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม

ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยราชการหลายหน่วยงานด้วยกัน เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัด เชื่อมโยงกับกลุ่ม

ข้าวสัจธรรมในส่วนการจัดท ามาตรฐานข้าวอินทรีย์และประชาสัมพันธ์โครงการข้าวหอมมะลิ เป็นต้น 

ส านักงานเกษตรจังหวัด ช่วยในการพัฒนาองค์ความรู้ด้วยการอบรมและช่วยสร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ 

เพ่ือให้ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ ซึ่งหน่วยงานทุกภาคส่วนช่วยท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงให้กับกลุ่มได้เป็น

อย่างดี ซึ่งลักษณะการท างานเป็นลักษณะของการท างานร่วมกันโดยหน่วยงานราชการเหล่านี้ รับฟังความ

คิดเห็นของกลุ่มเกษตรกรเพ่ือให้การขับเคลื่อน เสนอแนวคิดที่เป็นประโยชน์ และเกิดการท างานแบบ  

มีส่วนร่วมร่วมกัน  

4.3) การท างานเชื่อมโยงกับสถาบันการศึกษา   การจัดระบบการตลาดและการจัดท า

ระบบบัญชีได้รับการสนับสนุนและถ่ายทอดเทคนิควิธีการ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นพ่ีเลี้ยง

โดยท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาเวลาเกิดปัญหาได้ก็มีส่วนช่วยท าให้การท าตลาดของกลุ่มมีประสิทธิภาพเพ่ิมมาก

ยิ่งขึ้น ซึ่งการด าเนินงานของกลุ่มตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่มาจากการท างาน

ของเกษตรกรชาวนาท าให้เกิดแนวคิด และแนวทางในการพ่ึงตนเอง ซึ่งท าให้กลุ่มสามารถต่อยอดการท างาน

ต่อไปในอนาคตได้อีก 

4.2.5 นวัตกรรมที่เกิดขึ้นของชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรม  นวัตกรรมที่เกิดจากการด าเนินงานที่ผ่านมา 

ก่อให้เกิดการพัฒนาการท างานของกลุ่มซึ่งเป็นแนวทางการท างานแตกต่างจากการท างานที่ผ่านมาค่อนข้าง

ชัดเจน โดยนวัตกรรมที่เกิดขึ้นครอบคลุมทั้งนวัตกรรมทางด้านแนวคิดในการบริหารจัดการที่แตกต่างจากการ

ท างานของเกษตรกรที่ผ่านมา  นวัตกรรมทางด้านกระบวนการบริหารจัดการที่เชื่อมโยงการท างานทุกภาคส่วน
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ที่เก่ียวข้อง นวัตกรรมทางด้านการสร้างผลิตภัณฑ์แปรรูปใหม่ๆ ซึ่งกลุ่มข้าวสัจธรรมท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งพอจะสรุปได้ดังนี ้

1) โครงการผูกปิ่นโตข้าว   ในช่วงปี พ.ศ.2557 ชาวนาส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบจากโครงการ 

รับจ าน าข้าวของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร ที่ยังไม่สามารถช าระเงินค่าข้าวตามที่ได้รับปากกับชาวนา

ไว้ในช่วงต้นฤดูกาลท าให้ชาวนาได้รับผลกระทบจากปัญหาหนี้สินและปัญหาอ่ืนๆ ที่รุมเร้า ท าให้เกิด

ปรากฏการณ์ที่เริ่มมีผู้บริโภคที่อาศัยอยู่ในเมืองซึ่งเรียกตนเองว่า “แม่สื่อ” เห็นความล าบากของชาวนาจึงมี

แนวคิดที่เกิดจากความตั้งใจดีที่อยากจะเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชาวนา จึงได้ริเริ่มโครงการผูกปิ่นโตข้าว โดยการท าหน้าที่เป็นแม่สื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง “คนปลูกข้าว” 

คือชาวนา และ “คนกินข้าว” คือผู้บริโภคที่อยู่ในเมือง สั่งซื้อข้าวโดยตรงกับชาวนา  โดยได้มีการให้ข้อมูลถึง

จุดก าเนิดของโครงการผูกปิ่นโตข้าวไว้ว่า 

“โครงการนี้เริ่มต้นจากเรื่องราวเพ่ือนของเราชื่อคุณฝน (นภนีรา รักษาสุข) ลูกของ

คุณฝน น้องฝนหลวงเรียนอยู่ที่โรงเรียนปัญโญทัย (www.panyotai.com) เป็นโรงเรียน

ทางเลือก ซึ่งในโรงเรียนก็มีวิชาที่ให้เด็กๆ ไปท านา ปรากฏว่าช่วงนั้นเป็นช่วงที่มีเรื่องโครงการ

จ าน าข้าว แล้วที่นาของคุณป้าคนนี้เป็นที่เดียวที่ไม่ได้รับผลกระทบจากเรื่องจ าน าข้าว เพราะ

ข้าวที่เด็กๆ ไปช่วยกันท าจะถูกส่งต่อมาขายในสหกรณ์ของโรงเรียนซึ่งขายดีมาก เพราะมัน

อร่อยมาก คุณฝนก็ดีใจครึ่งหนึ่งเสียใจครึ่งหนึ่ง ที่ดีใจก็เพราะว่าคุณป้าคนนี้ไม่ได้รับผลกระทบ

จากเรื่องการจ าน าข้าว ดีใจว่าครอบครัวตัวเองได้กินข้าวดีๆ แต่ก็เสียใจที่ชาวนาคนอ่ืนๆ ได้รับ

ผลกระทบจากโครงการนี้  รวมถึงคนทั่วไปไม่มีโอกาสได้กินข้าวดีๆ หลังจากนั้นคุณฝนก็เลย 

โพสต์เรื่องนี้ลงในเฟซบุ๊กว่ามีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น แล้วก็ตั้งค าถามข้ึนว่าเราจะท าอย่างไร 

ได้บ้างที่จะผูกระหว่างครอบครัวคนกินข้าวกับชาวนา 

ส่วนของพี่ฉัตร (ร่มฉัตร พัฒนัิริ บุญเจริญ) ตอนนั้นก็นั่งดูทีวี เห็นชาวนาขึ้นเวที

ออกมาพูด ชาวนาร้องไห้ ชาวนาผูกคอตาย เราไม่คิดว่าในชีวิตต้องมาเจอชาวนาร้องไห้  

ไม่มีข้าวกิน ผูกคอตาย พ่ีฉัตรก็ร้องไห้อยู่หน้าทีวี แล้วในนาทีต่อมาก็คิดได้ว่าร้องไห้มันไม่ได้

สร้างความแตกต่าง แต่สิ่งที่จะเปลี่ยนเรื่องนี้ได้ ก็คือ ตัวเราจะท าอย่างไรกับเรื่องนี้มากกว่า 

พี่ฉัตรโทรหาคุณฝนว่าเราต้องท าด้วยกันแล้วล่ะ ท าคนเดียว ท า 2 คน ไม่มัน เราต้องชวน

เพื่อนๆ ที่รู้ใจรู้มือมาท ากัน ก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นในการชักชวนเพื่อนๆ เรามาท าโครงการนี้ 

ซึ่งครั้งแรกพวกเราเจอกันคือวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2557”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15 (วันที่ 22 ตุลาคม 2559)  

http://www.panyotai.com/
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โดยทีมผู้บริโภคทางบ้านที่ได้ริเริ่มโครงการมองไปที่ประโยชน์ 3 ด้านด้วยกัน คือ 

1.1) ได้รับ  ผู้บริโภคจะได้รับข้าวอินทรีย์ที่ปราศจากสารเคมี รสชาติอร่อยและปลอดภัย

จากยาฆ่าหญ้าและสารฆ่าแมลง ได้ข้าวที่ท าการสีใหม่ๆ ทุกเดือนและซื้อจากชาวนาโดยตรง 

1.2) ได้ให้  เป็นการให้ก าลังใจชาวนาที่ต้องการเลิกใช้สารเคมีในการปลูกข้าว ท าให้ชาวนา

เหล่านั้นมีก าลังใจไม่ย่อท้อต่ออุปสรรค และเป็นก าลังใจซึ่งกันและกันระหว่างชาวนาด้วย  

1.3) ได้สร้าง  เป็นการเอื้อเฟื้อแบ่งปันกันอย่างยั่งยืน ที่ไม่ได้ช่วยเพราะเขาอ่อนแอแต่เป็น

การสร้างสรรค์ก าลังใจให้กับชาวนามีพลังใจในการสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาวนาไทย 

 

ภาพที่ 12 โครงการผูกปิ่นโตข้าวที่มีการประชาสัมพันธ์ในระดับจังหวัด 

เหตุที่ตัดสินใจเลือกซื้อข้าวอินทรีย์ที่จังหวัดอ านาจเจริญก็เพราะว่า ในปัจจุบันคนไทยมีสุขภาพ  

แย่ลงและเสียชีวิตด้วยโรคที่เกิดจากการกินมาก  การเลือกซื้อข้าวอินทรีย์จากจังหวัดอ านาจเจริญเพราะจังหวัด

อ านาจเจริญได้ประกาศว่าเป็นจังหวัดที่มีการปลูกข้าวโดยเลิกใช้สารเคมีอย่างสิ้นเชิง ท าให้ทราบได้ว่าข้าวมา

จากไหน ใครเป็นคนปลูก และโครงการผูกปิ่นโตข้าวจะสามารถแก้ไขปัญหาได้ 3 อย่าง ด้วยกันคือ 

 “โครงการนี้แก้ปัญหา 3 อย่าง ซึ่งเป็นปัญหาที่ยังไม่มีใครแก้ได้ และพวกเราคิดว่า

ถ้าเราไม่แก้ ลูกหลานเราก็ต้องมาแก้  ข้อแรกคือชาวนาจนและเจ็บ มีคุณภาพชีวิตไม่ดี  

ซึ่งเราเห็นมาตั้งแต่เกิด นับวันยิ่งแย่ลงๆ  ข้อสองคือคนไทยสุขภาพแย่ลง ตายด้วยโรคที่เกิด

จากการกินเยอะมาก และข้อสาม คนไทยไม่รักกันเหมือนเดิม นับวันยิ่งห่างกัน เราคิดว่า

ด้วยโมเดลของการผูกปิ่นโตข้าวจะแก้ได้ทั้ง 3 ข้อ คุณเชื่อเราไหม ถ้าเชื่อ คุณลองมาร่วม

โครงการนี้กัน 
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ถามว่าท าไมผูกปิ ่นโตข้าวแก้ได้หมด ข้อแรกเราจะท าให้ชาวนาที ่เป็นช าวนา

อินทรีย์อยู่รอดให้ได้ แล้วจะรอดแบบเจิดจรัส เป็นผู้น า ลุกขึ้นมาให้ทุกคนเห็น ท าให้ชาวนา

อินทรีย์มีที ่ยืน เพราะพวกเขาไม่มีที ่ยืน ไม่มีคนมาซื ้อเพราะประเทัไทยไม่มีมาตรฐาน

รองรับว่าคนนี้จะเป็นอินทรีย์ โดยที่ผูกปิ่นโตข้าวจะหาคนกินข้าวให้ ถ้าพี่ชาวนาตั้งใจจะ

เปลี่ยนจากเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์จริงๆ เพราะฉะนั้น ชาวนาอินทรีย์จะมีทางไปแล้ว”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15  (วันที่ 22 ตุลาคม 2559)  

โดยกระบวนการโครงการผูกปิ่นโตข้าวได้มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยโครงการมุ่งหวังที่จะ

ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงไปถึงเกษตรกรและผู้บริโภคที่บ้าน รวมถึงสังคมไทย ซึ่งรูปแบบของการท างาน 

ตั้งต้นมาจากรูปแบบของโรงเรียนปัญโญทัย  โดยโครงการผูกปิ่นโตข้าวจะให้ผู ้บริโภคสามารถซื้อข้าวกับ

ชาวนาโดยตรง วิธีการคือแม่สื่อจะท าหน้าที่นัดหมายพาคน 2 คนมาเจอกัน (ชาวนากับผู้บริโภค) และสมมติ

ให้ชาวนาเป็น ‘เจ้าบ่าว’ (คนปลูกข้าว) และ ‘เจ้าสาว’ (คนกินข้าว) โดยมี ‘แม่สื ่อ’ เป็นคนช่วยดูใจ  

ดูคุณสมบัติ และความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้ค าแนะน า จนกระทั่งตกลงปลงใจผูกปิ่นโตกัน 12 เดือน 

จากนั้นจับแต่งงานกัน ไม่มีการเดท ซึ่งคนทานข้าวจะต้องจ่ายเงินเท่าที ่ตัวเองต้องการ ไม่มีการก า หนด

จ านวนขั้นต่ า แต่เจ้าสาวต้องระบุให้ชัดเจนว่าในแต่ละเดือนคุณกินข้าวเท่าไหร่ ส่วนคนปลูกข้าวก็ปลูกเท่าที่

จะขาย ซึ่งเจ้าสาวจะโอนเงินค่าข้าวให้กับเจ้าบ่าวโดยตรงก่อนเลย 

“เราใช้เวลาคิด ท าทุกอย่างอย่างเป็นระบบ และคิดไปจนถึงภาพสุดท้ายว่า 

เราอยากเห็นความเปลี ่ยนแปลงอะไรในเกษตรกรและผู ้บริโภค รวมถึงสังคมไทยด้วย  

ตัวโมเดลการท างานจริงๆ มันตั ้งต้นมาจากโมเดลของโรงเร ียนปัญโญทัย แต่เราจะ  

ท าอย่างไรที่จะให้คนทั่วประเทัสามารถผูกโดยตรงกับชาวนาได้เลย โดยผูกปิ่นโตข้าวจะ

พาคน 2 คนมาเจอกัน และบอกว่าคุณไม่ใช่พ่อค้าแม่ค้า แต่คุณจะเป็น ‘เจ้าบ่าว’ (คนปลูก

ข้าว) และ ‘เจ ้าสาว’ (คนกินข้าว) โดยมี ‘แม่สื ่อ’ ซึ ่งก็ค ือพวกเราเป็นคนช่วยดูใจ  

ดูคุณสมบัติ และความต้องการของแต่ละฝ่าย ให้ค าแนะน า จนกระทั่งตกลงปลงใจผูกปิ่นโต

กัน 12 เดือน แล้วจับแต่งงานกันเลย ไม่ให้เดทด้วย แล้วอย่าเลิกกันนะ (หัวเราะ) ซึ่ง คน 

กินข้าวสามารถจ่ายเงินเท่าที่ตัวเองจะกิน ไม่ต้องมีขั้นต่ า แค่คุณบอกมาว่าในแต่ละเดือน

คุณกินข้าวเท่าไหร่ ส่วนคนปลูกข้าวก็ปลูกเท่าที่เขาจะขาย ซึ่งเจ้าสาวจะโอนสตางค์ค่าข้าว

ให้กับเจ้าบ่าวโดยตรง”  

สัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลหลักคนที่ 15. วันที่ 22 ตุลาคม 2559  
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โดยในปัจจุบันได้มีการติดต่อกับแกนน ากลุ่มข้าวสัจธรรมจังหวัดอ านาจเจริญถึงการสั่งซื้อข้าว  

โดยจะมีการแจ้งจ านวนหรือความต้องการข้าวกับชาวนาโดยตรง ซึ่งกลุ่มหลังจากได้ใบสั่งซื้อข้าวแล้ว  จะน า

ยอดใบสั่งซื้อทั้งหมดเข้าสู่ที่ประชุม เพ่ือหาชาวนาที่จะรับผิดชอบส่งข้าวให้ตามความต้องการของผู้ซื้อทาง

ไปรษณีย์ ซึ่งดูเป็นความยุ่งยากและความสิ้นเปลือง แต่ยอดสั่งซื้อที่มีปริมาณสูงถึง 500 กิโลกรัมต่อเดือน  

โดยวิธีการสั่งซื้อข้าวเริ่มจากแจ้งจ านวนหรือปริมาณข้าวที่ต้องการ โดยผู้ซื้อจะติดต่อกับชาวนาผู้ขายข้าว

โดยตรงทางโทรศัพท์ และจะโอนเงินค่าข้าวมาให้กับชาวนาโดยตรง  จากนั้นชาวนาจะสีข้าวและจะจัดส่งตาม 

ที่อยู่ของผู้ซื้อที่ได้แจ้งตามโทรศัพท์  ซึ่งเป็นโครงการที่สามารถสร้างรายได้ให้กับชาวนาส่วนหนึ่ งในช่วงที่ยัง

ไม่ได้รับการช าระหนี้ค่าข้าว ซึ่งปริมาณการสั่งซื้อของผู้ซื้อแต่ละรายอาจจะไม่มากเพราะต้องส่งเป็นรายเดือน 

คนละไม่เกิน 5 กิโลกรัมต่อเดือน แต่อาศัยผู้สั่งซื้อจ านวนมากท าให้ยอดรวมมีปริมาณที่สูงขึ้น ซึ่งโครงการ  

ผูกปิ่นโตข้าว นับว่าเป็นนวัตกรรมเพราะมีวิธีการที่แตกต่างกับการค้าขายโดยปกติทั่วไป คือ ข้าวที่สีเสร็จ

เรียบร้อยแล้วบรรจุใส่ถุงและวางจ าหน่าย  โดยมีการเปรียบเทียบว่าเหมือนเจ้าสาวจะต้องไปขอเจ้าบ่าว คือ 

การโอนเงินค่าข้าวพร้อมทั้งค่าขนส่งไปให้เกษตรกรชาวนาก่อน  จากนั้นจึงได้รับข้าวที่จะส่งผ่านทางไปรษณีย์

ในภายหลัง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 13 ภาพแสดงขั้นตอนการด าเนินการของโครงการผูกปิ่นโตข้าว จังหวัดอ านาจเจริญ  

(ข้อมูลจาก HTTP://WWW.DAILYNEWS.CO.TH/ECONOMIC/382246) 

http://www.dailynews.co.th/economic/382246
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2) โครงการปลูกพืชเสริมแบบผสมผสาน   การปลูกพืชผสมผสานไม่เน้นพืชเชิงเดี่ยวเป็น

นวัตกรรมด้านแนวคิดที่สะท้อนถึงการด ารงชีวิตของเกษตรกรชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ ที่ถึงแม้จะมีการ

ปรับเปลี่ยนจากวิถีชีวิตดั้งเดิมที่ปลูกเพ่ือการบริโภคเป็นการเพาะปลูกข้าวเพ่ือประโยชน์ด้านเศรษฐกิจเพียง

อย่างเดียว แต่จากวิกฤตเรื่องข้าวที่ผ่านมาท าให้ทัศนคติด้านการเพาะปลูกข้าวเริ่มเปลี่ยนไปโดยมองไปที่การ

ปลูกพืชแบบผสมผสานคือให้มีความหลากหลายเพ่ิมมากขึ้น ไม่หวังพ่ึงพาพืชเศรษฐกิจอย่างใดอย่างหนึ่งเพียง

อย่างเดียว  ดังนั้นสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมเริ่มมีแนวคิดในการสนับสนุนให้มีการปลูกพืช ผัก ผลไม้ และ

ผลิตภัณฑ์แปรรูปแบบอ่ืนๆ ที่สามารถเก็บเกี่ยวโดยใช้ช่วงระยะเวลาในการปลูกหรือเก็บเกี่ ยวสั้นกว่าการ 

ปลูกข้าว ซึ่งใน 1 ปีสามารถเก็บเกี่ยวได้แค่ครั้งเดียว แต่การปลูกพืชผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์อย่างอ่ืนสามารถ

เก็บหรือผลิตเพื่อการขายได้เป็นรายวันและบางชนิดสามารถเก็บได้ตลอดทั้งปี โดยระบบของแนวคิดนวัตกรรม

ของกลุ่มข้าวสัจธรรมก็คือ การปลูกข้าวยังเป็นหลักเนื่องจากการปลูกข้าวกลายเป็นวัฒนธรรมและเป็นวิถีชีวิต

ไปแล้ว  การเพาะปลูกพืช ผัก หรือผลไม้ ท าให้เกษตรกรชาวนาสามารถมีตลาดที่จะสามารถค้าขายได้กว้างขึ้น 

หลากหลายกลุ่มมากขึ้น  เช่น การขายผลผลิตให้กับผู้บริโภคท่ัวไป การขายกับสถานประกอบการ โรงพยาบาล 

ห้างสรรพสินค้า จนถึงตลาดเขียววันพุธ เป็นต้น ท าให้เกษตรกรกลุ่มต่างๆ ต้องพัฒนาพ้ืนที่ให้เหมาะสมกับการ

เพาะปลูกมากขึ้นโดยอาศัยเทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาสนับสนุนการเพาะปลูก เศษพืชผักที่เกิดหลังจากการ  

เก็บผลผลิตไปขายก็สามารถน ามาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดได้ ออกจากแนวคิดเดิมๆ ที่ติดอยู่กับการขายข้าวที่ต้อง

พ่ึงพาตลาดที่ควบคุมโดยรัฐหรือกลุ่มนายทุนที่เป็นเจ้าของกิจการที่มุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว จนกลุ่ม

สามารถสร้างความมั่นคงให้กับตัวเกษตรกรและกลุ่ม เช่น กลุ่มบ้านหนองเม็ค กลุ่มบ้านโคกกลาง เป็นต้น  

ได้ในระดับหนึ่ง  

3) การท าตลาดภายในจังหวัด   การท าตลาดที่มุ่งขายให้กับผู้บริโภคโดยตรงท าให้การท าตลาด

ของเกษตรกรชาวนาที่ผ่านมาถูกจ ากัดกลุ่มที่ค่อนข้างแคบเพียงแค่กลุ่มเดียว นวัตกรรมด้านกระบวนการ  

ท าตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรมสามารถสะท้อนถึงปรากฏการณ์รูปแบบการท าตลาดอีกแนวทางหนึ่งและ

สามารถสะท้อนถึงรูปแบบทางการเมืองภาคพลเมืองได้เด่นชัดเช่นเดียวกัน เพราะปรากฏการณ์ดังกล่าว

สามารถสะท้อนถึงวัฒนธรรมทางการเมืองจากการเจรจาหาทางออกและหาข้อตกลงร่วมกันได้อย่างชัดเจน 

เนื่องจากกลุ่มหน่วยงานราชการ หน่วยงานเอกชน ที่ทางกลุ่มจะต้องท าการประสานงานและท างานร่วมกัน  

มีความหลากหลายเป็นมิติเชิงซ้อน ทั้งเป็นภาระงานที่หน่วยงานจะต้องท าโดยเปลี่ยนรูปแบบจากรัฐที่มีอ านาจ

ในการสั่งการเหมือนในสมัยก่อนที่รัฐท างานแบบบนลงล่าง คือ รัฐเป็นผู้ก าหนดทิศทางในการพัฒนาหรือ  

การเปลี่ยนแปลง หรือบริษัทเอกชนที่มุ่งแสวงหาผลก าไรเพียงอย่างเดียว ไปสู่รูปแบบการท างานร่ วมกัน 

ประสานงานกัน ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคเกษตรกรเป็นตัวแปรหลักที่ส าคัญ ดังนี้ 



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
โดย  ดร.วสันต์ ลิ่มรัตนภัทรกุล  และ  ดร.มะลิวัลย์ แซ่อุ้ย 

 

 

 

 

128 

3.1) การเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการ  เช่น โรงพยาบาลอ านาจเจริญ เป็นต้น การท างาน

ของกลุ่มข้าวสัจธรรมจะมีลักษณะที่ท างานเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการในจังหวัด โดยมีหน่วยงานภายใน

จังหวัดเป็นพ่ีเลี้ยงคอยสนับสนุน เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดอ านาจเจริญคอยช่วยสนับสนุนเป็นพ่ีเลี้ยง  

เป็นที่ปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นจัดตั้งกลุ่มข้าวสัจธรรม การประชาสัมพันธ์โครงการผูกปิ่นโตข้าวเพ่ือให้เกิดการ 

ขยายตลาดให้กว้างมากยิ่งขึ้นทั้งในจังหวัดและจังหวัดใกล้เคียง การปรับปรุงมาตรฐาน การจัดอบรมเพ่ือเตรียม 

การเข้าสู่มาตรฐาน มกท. และการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจ้างผู้ตรวจมาตรฐานข้าวอินทรีย์จากหน่วยงาน

ภายนอกในแต่ละปีของส านักงานเกษตรจังหวัดอ านาจเจริญ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวโดยการสร้างแบรนด์  

เป็นของเกษตรกรจังหวัดอ านาจเจริญเอง 

ซึ่งการท างานกับหน่วยงานราชการหรือ

เอกชน ต้องการอาศัยการเจรจาตกลงหา

ข้อสรุปร่วมกัน เช่น การตกลงราคากลาง

ของราคาข้าวที่จะรับซื้อภายในจังหวัด 

ซึ่งหน่วยงานราชการในจังหวัดกับบริษัท 

เอกชน เช่น เจ้าของโรงสีข้าวเสนางคนิคม 

เป็นต้น จะต้องท าข้อตกลงร่วมกันกับกลุ่ม

เกษตรกรกลุ่มข้าวสัจธรรมเสียก่อนจะ

ประกาศรับรองเป็นราคากลางต่อไป ซึ่ง

สามารถสะท้อนปรากฏการณ์ว่ าการ

ตัดสินใจหรือการท างาน  เกษตรกรได้มี

โอกาสเข้าไปร่วมก าหนดแนวทางการค้า

ด้วยตนเอง ซึ่งแตกต่างกับรูปแบบที่ผ่าน

มา ซึ่ ง วิ ถี ชี วิ ตชาวนาถู กก าหนดโดย

หน่วยงานรัฐและบริษัทเอกชนเกือบ

ทั้งหมด 
 

 

ภาพที่ 14 การเปิดท าตลาดร่วมกับหน่วยงานราชการภายในจังหวัดอ านาจเจริญ 
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3.2) การเปิดตลาดนัดสีเขียว   การขายตรงสู่ผู้บริโภคยังคงเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาเรื่อง

ข้าวอย่างหนึ่งของกลุ่มข้าวสัจธรรม เพราะเกษตรกรสามารถจะได้รับเงินสดในแต่ละวันที่ขายไม่ต้องรอก าหนด

จ่าย ไม่มีการเชื่อ แต่ได้รับรายได้เป็นรายวัน โดยในแต่ละอาทิตย์ก็จะมีการเปิดตลาดทุกวันพุธ และเดินทาง  

ไปขายที่ตลาดเขียวในจังหวัดอ่ืนๆ เช่น จังหวัดอุบลราชธานี เป็นต้น ท าให้การสร้างรายได้ของเกษตรกรชาวนา 

มีรายได้อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่มีการเปิดร้านขายในพ้ืนที่ของเอกชนอย่างบริษัท ปตท. หน้าส านักงาน

สาธารณสุขจังหวัด ที่เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรสามารถน าผลิตภัณฑ์มาขายได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ก็เป็นอีกช่องทาง

ที่ดูเป็นนวัตกรรมในการฝึกการขายได้เป็นอย่างดี  ในขณะที่กลุ่มข้าวสัจธรรมเองก็ต้องมีการบริหารจัดการ 

ที่เหมาะสม เนื่องจากสมาชิกกลุ่มมีจ านวนมาก การจัดสรรเวลาและผลิตภัณฑ์ที่จะน ามาขายจึงเป็นภาระหน้าที่

ที่ส าคัญอย่างหนึ่งของกลุ่มเช่นเดียวกัน 

ภาพที่ 15 การเปิดร้านค้าในบริษัท การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) สาขาโนนหนามแท่ง 

4) การต่อยอดผลิตภัณฑ์จากข้าว   ปริมาณข้าวที่สมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมในแต่ละกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนหลังจากท่ีได้ท าการจัดส่งให้กับทีมกลางของกลุ่มข้าวสัจธรรมไปแล้ว ส่วนที่เหลือเก็บไว้บริโภคต้องมีการ

สีข้าวเองของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนท าให้เกิดแนวคิดท่ีจะสร้างประโยชน์จากร าข้าวที่เกิดจากการสีข้าวด้วยเครื่อง

สีข้าวชุมชนมาสร้างมูลค่าเพ่ิมมากขึ้นโดยได้ไอเดียการแปรรูปผลิตภัณฑ์เพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้กับเกษตรกร

เพ่ิมข้ึนอีก คือ 

4.1) น้ ามันร าข้าว   น้ ามันร าข้าวเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าอย่างมาก จึงได้รับความนิยม 

อย่างสูงและสามารถที่จะผลิตได้ดีโดยการใช้สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิจะมีคุณภาพมากที่สุด โดยกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนบางกลุ่มได้มีการพัฒนาน้ ามันร าข้าวขึ้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถน ามาจ าหน่ายได้เลย โดยผ่าน

กระบวนการทางเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐาน มีโรงผลิตและเก็บร าข้าวที่สะอาดไม่เป็นแหล่งเพาะเชื้อรา เพ่ือใช้

เป็นสถานที่เก็บร า มีการคัดเลือกร าที่มีคุณภาพดี ไม่มีสิ่งปลอมปน โดยจะน าร าจากโรงสีข้าวเข้าเครื่องบีบ
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น้ ามันแบบสดๆ ใหม่ๆ ไม่เก็บร าไว้ค้างคืน จนเสร็จสิ้นกระบวนการได้น้ ามันร าข้าวที่มีคุณภาพ โดยจะอาศัย

กระบวนการกลุ่มในการเรียนรู้ร่วมกันและได้รับการสนับสนุนจากธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

อ านาจเจริญในการสนับสนุนด้านองค์ความรู้  งบประมาณ และเทคโนโลยีในการผลิตน้ ามันร าข้าวที่ได้

มาตรฐาน  โดยชนิดของน้ ามันร าข้าวที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตเป็นการสกัดแบบบีบเย็น (Screw Press Cold 

Process) โดยในกระบวนการผลิตของการสกัดแบบบีบเย็น จะต้องมีความร้อนระหว่างการบีบอัดด้วยแรงดัน 

ไม่เกิน 70 องศาเซลเซียส (°C) วิธีนี้จะช่วยรักษาคุณภาพของสารอาหารส าคัญในร าข้าวและจมูกข้าวได้อย่าง

ครบถ้วนสมบูรณ์และจะได้น้ ามันร าข้าวที่มีคุณภาพดีที่สุด จึงเป็นวิธีที่เหมาะส าหรับการผลิตน้ ามันร าข้าว  

ในจังหวัดอ านาจเจริญเป็นอย่างดี 

    

ภาพที่ 16 ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสกัดร าข้าวหลังจากการสีข้าวชุมชนของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน 
 

จากการวิจัย พบว่าคุณประโยชน์ของน้ ามันร าข้าวมีมากมายอย่างน้อยมี 5 สรรพคุณด้วยกัน 

คือ  

 บ ารุงเส้นผม  ด้วยความที่น้ ามันร าข้าวอุดมไปด้วยไขมันโอเมก้า 3, 6 และ 9 ท าให้

มันช่วยเติมความชุ่มชื้น และบ ารุงเส้นผมได้เป็นอย่างดี ทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดรังแค และลดการเกิดผม 

แตกปลาย ท าให้ผมงอกยาวเร็วขึ้น โดยใช้น้ ามันร าข้าวชโลมให้ทั่วศี รษะ  เนื่องจากน้ ามันร าข้าวอุดมด้วย  

สารอโนซิทอล (Inositol) ที่ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของเส้นผม อีกทั้งยังท าให้ต่อมรากผมแข็งแรง 

นอกจากการบ ารุงเส้นผมแล้ว น้ ามันร าข้าวยังสามารถเร่งผมให้ยาวเร็วขึ้น ด้วยกรดเฟอรูลิก (Ferulic) และ 

เอสเทอร์ (Ester) และยังลดการอักเสบที่เกิดบริเวณหนังศีรษะได้อีกด้วย  

 ลดปัญหาผมหงอก หรือสีผมเป็นสีเทา สารแอนตี้ออกซิเดนท์ และวิตามินอีที่พบได้  

ในน้ ามันร าข้าวยังช่วยท าให้ผมไม่เปลี่ยนเป็นสีเทาก่อนวัยอีกด้วย โดยวิธีการใช้คือ การน าน้ ามันร าข้าวไปอุ่น

เพียงเล็กน้อยจากนั้นน ามาทาให้ทั่วบริเวณศีรษะ หรือผสมกับแชมพูสระผมก็ได้ 
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 ท าให้ผิวดูอ่อนเยาว์  น้ ามันร าข้าวจะช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระที่ก่อตัวขึ้นในร่างกาย 

ท าให้เซลล์เสื่อมสภาพ  นอกจากนี้น้ ามันร าข้าวยังมีสารโอโรซานอล (Oryzanol) ที่สามารถแก้ปัญหาผิว 

หมองคล้ า หรือที่ถูกท าลายให้กลับมาเปล่งปลั่ง และดูอ่อนเยาว์ 

 ช่วยฟ้ืนฟูผิว  สารไพโตสเตอรอล (Phytosterois) เป็นสารที่สามารถพบได้ในน้ ามัน

หลายชนิด แต่จะพบมากในน้ ามันร าข้าว มีคุณสมบัติในการต่อต้านการอักเสบ และฟ้ืนฟูผิวเป็นอย่างดี  

ทางการแพทย์พบว่า สามารถน ามารักษาโรคผิวหนังได้เป็นอย่างดี เช่น โรคสะเก็ดเงิน และโรคผื่นผิวหนัง

อักเสบ  นอกจากนี้จากการวิจัยยังพบว่า สารในน้ ามันร าข้าวยังสามารถช่วยต่อสู้กับโรคมะเร็ง และลด  

คอเลสเตอรอล(Cholesterol)ได้อีกด้วย 

 เติมความชุ่มชื้นให้ผิว  น้ ามันร าข้าวจะอุดมไปด้วยมอยส์เจอไรเซอร์ (Moisturizer) 

จากธรรมชาติ ซึ่งสามารถซึมเข้าสู่ผิวได้ง่าย เพราะอุดมด้วยวิตามินอี และกรดไขมันสูง ท าให้สามารถแทรกซึม

เข้าสู่ผิวหนังได้ล้ าลึก และรักษาความชุ่มชื้นของผิวได้เป็นอย่างดี  ไม่ท าให้เกิดสิว และยังช่วยก าจัดสิวได้อีก

ด้วย (ฉลวย ทับศรี, 2555) 

จากสรรพคุณของสารต่างๆ ในน้ ามันร าข้าวสามารถท าให้เกิดการต่อยอดไปเป็นผลิตภัณฑ์

ด้านการบ ารุงได้อีกด้วย  ท าให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่พัฒนาไปจากน้ ามันร าข้าวอีกตัวหนึ่งคือ ครีมบ ารุง

ผิวน้ ามันร าข้าว       

4.2) ครีมบ ารุงผิวน้ ามันร าข้าว   นอกจากการแปรรูปร าข้าวและจมูกข้าว จากการสีข้าว 

ให้เป็นน้ ามันร าข้าวแล้ว ยังมีการพัฒนาต่อยอดไปท าเป็นครีมบ ารุงผิวน้ ามันร าข้าวอีกด้วย  โดยกระบวนการ

ผลิตก็ใช้น้ ามันร าข้าวสกัดเย็นมาต่อยอด 

แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวที่ท าจากน้ ามัน

ร าข้าวบริสุทธิ์ ซึ่งจะได้คุณค่าจากน้ ามันร า

ข้าวที่อุดมสมบูรณ์  โดยเกษตรกรได้มีตัวแทน

เข้าไปอบรมกระบวนการผลิตสบู่และครีม

บ ารุงผิวที่ผลิตจากน้ ามันร าข้าวบริสุทธิ์ที่

สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรเพ่ิมขึ้นอีก 

1 ผลิตภัณฑ์ 
 

 ภาพที่ 17 ประกาศนียบัตรจากศูนย์วิจัยข้าวอุบลราชธานีด้านการผลิตสบู่และโลชั่นจากน้ ามันร าข้าว 
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สรุป   กระบวนการจัดการของกลุ่มข้าวสัจธรรมสามารถสะท้อนถึงกระบวนการทางการเมืองภาค

พลเมืองได้ใน 2 มิติ ที่ชัดเจน คือ 

1) สะท้อนกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมืองในมิติภายใน 

1.1) บทสะท้อนการเมืองภายในกลุ่มข้าวสัจธรรม  กระบวนการทางการเมืองภาคพลเมือง

ของกลุ่มข้าวสัจธรรมสามารถสะท้อนจากกระบวนการท างานที่มีรูปแบบการจัดการกลุ่มที่มีโครงสร้างอย่าง

ชัดเจน มีลักษณะการท างานโดยแบ่งภาระงานให้ทุกส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ มีรูปแบบการเรียนรู้ในการ

ท างานร่วมกัน และเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งเป็นแนวทางสร้างความเป็นประชาธิปไตย เพราะ

คณะกรรมการกลุ่มข้าวสัจธรรมทั้งหมดมาจากแกนน ากลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลทั้งหมด แสดงให้  

เห็นถึงการเปิดโอกาสให้ทุกกลุ่มได้เข้ามามีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่มตนเอง

และกลุ่มข้าวสัจธรรมที่เป็นกลุ่มทีมกลางเหมือนรัฐบาลกลางที่ก าหนดนโยบาย และต้องดูแลการบริหารจัดการ

งานของกลุ่มตั้งแต่การก าหนดราคาในการรับซื้อข้าวอินทรีย์ในแต่ละช่วงฤดูกาล การก าหนดเกณฑ์เพ่ือสร้าง

มาตรฐานข้าวอินทรีย์ การก าหนดระยะเวลาในการรับซื้อข้าว การแจกแจงความรับผิดชอบของกลุ่มวิ สาหกิจ

ชุมชนในระดับต าบลเพ่ือรับผิดชอบจัดส่งข้าวให้ได้ตามยอดการสั่งซื้อข้าวจากผู้บริโภค ทั้งจากโครงการผูก -

ปิ่นโตข้าว ทั้งจากใบสั่งซื้อจากเครือข่ายทั้งหมด การเจรจาตกลงซื้อขายข้าว พืชผักและผลไม้กับกลุ่มเอกชน 

ต่างๆ รวมทั้งการเจรจาต่อรองและท างานเชื่อมประสานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับการท างานของ

กลุ่มข้าวสัจธรรม โดยกระบวนการทุกขั้นตอนจะต้องผ่านเวทีของคณะกรรมการกลุ่มข้าวสัจธรรมทั้งสิ้น  

แม้กระทั่งเป็นเวทีในการร่วมหาทางออกให้กับการแก้ไขปัญหากลุ่มเกษตรกรชาวนาที่มีวิถีการปลูกข้าว  

ที่แตกต่างกันด้วย 

1.2) บทสะท้อนการเมืองภายในกลุ่มเกษตรกรชาวนาแต่ละกลุ่ม   การปลูกข้าวอินทรีย์

เป็นแนวทางซึ่งเกษตรกรชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญพยายามปรับเปลี่ยน แต่หากเปรียบเทียบกับจ านวนของ

เกษตรกรทั้งหมดจะพบว่า จ านวนของเกษตรกรชาวนากลุ่มที่ยังใช้สารเคมีในการปลูกข้าวก็ยังมีจ านวนเยอะ

กว่ากลุ่มชาวนาที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการปลูกข้าว หรือกลุ่มที่ยังใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน ก็มีจ านวนมากกว่ากลุ่ม

เกษตรอินทรีย์เช่นเดียวกัน  ดังนั้น ตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ (มกท.) ข้าวที่ปลูกจะต้องไม่มีส่วนปนเปื้อน 

กับสารเคมีโดยเด็ดขาด  การปลูกข้าวที่ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานจึงจ าเป็นต้องได้รับความร่วมมือจาก 

เกษตรกรทุกกลุ่ม เพราะถึงแม้ชาวนาจะมีสิทธิในที่นาที่แยกจากกันชัดเจนแต่ก็ยังมีพ้ืนที่นาติดกัน การใช้

ปุ๋ยเคมีหรือสารเคมีในการเพาะปลูก ย่อมจะส่งผลกระทบต่อที่นาที่เป็นเกษตรอินทรีย์ได้ ถึงแม้จะมีวิธีการ 

ในการท าเขตกันชนหรือปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือเป็นก าแพงหรือแนวกั้น วิธีการแก้ไขปัญหาดังกล่าวถูกแบ่งออก 
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เป็น 3 กลยุทธ์ คือ 1) เริ่มต้นด้วยการเจรจา  โดยใช้หลักการว่า “เข้าใจ ขอใจ ท าใจและให้ก าลังใจ” คือ 

พยายามเข้าใจบริบทและปัญหาของเกษตรกรในแต่ละกลุ่ม  จากนั้นเริ่มต้นการเจรจาเพ่ือขอความร่วมมือ  

ท าใจกับผลที่สะท้อนกลับมา และพยายามให้ก าลังใจกับชาวนาที่พร้อมจะปรับเปลี่ยนและก าลังเรียนรู้ในการ

ปรับเปลี่ยนวิถีการเพาะปลูกให้มีก าลังใจที่เข้มแข็ง โดยใช้ทุนทางสังคม เช่น ความเป็นญาติพ่ีน้อง ความเป็น

เสี่ยวกัน (เพ่ือนกัน) แม้กระทั่งความคุ้นเคยกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนส าคัญ  2) การชักชวน  ชักชวนให้เห็นถึง

ปัญหาที่เกิดจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูก ทั้งปัญหาด้านสุขภาพ ต้นทุนการผลิต และประโยชน์จากการ

เลิกใช้สารเคมีในการเพาะปลูก และ 3) การใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยในการผลักดันให้เกิดความร่วมมือ

ระหว่างกัน เช่น ทั้งต าบลหรือในเขตพ้ืนที่เดียวกันปลูกข้าวอินทรีย์ จ านวนของผู้เข้าร่วมกลุ่มอินทรีย์มีจ านวน

เยอะกว่า การใช้กระบวนการกลุ่มกดดันให้เกิดการยอมรับจึงเป็นแนวทางสุดท้าย  

2) สะท้อนกระบวนการทางการเมืองภาคพลเมืองในมิติภายนอก 

2.1) บทสะท้อนการเมืองภายนอกระหว่างหน่วยงานราชการ   การท างานของกลุ่มข้าว 

สัจธรรมไม่ได้ท างานแบบโดดเดี่ยว แต่เป็นการท างานร่วมกันกับหน่วยงานในจังหวัดอ านาจเจริญที่เกี่ยวข้อง 

เปลี่ยนบทบาทตนเองจากผู้อยู่ภายใต้การปกครองคือมีความรับผิดชอบ และมีส่วนเข้าไปร่วมในการตัดสินใจ  

ในชะตาชีวิตของตนเองเพ่ิมมากข้ึน  เช่น การก าหนดราคาผลผลิตในปีฤดูกาลจะต้องรับซื้อข้าวอินทรีย์ในราคา

เท่าไหร่ การท าตลาดจะต้องมีทิศทางใดบ้าง จะร่วมมือและประสานงานกันอย่างไรเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายสุดท้าย

คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวนาให้ดีขึ้น   

2.2) บทสะท้อนการเมืองระหว่างบริษัทเอกชนและผู้บริโภคระดับบุคคล    การท างาน

ร่วมกันกับบริษัทเอกชนหรือผู้บริโภคที่อยู่ต่างถิ่น เช่น โรงสีข้าว  ผู้บริโภคโครงการผูกปิ่นโตข้าว เป็นต้น  

การรับซื้อข้าวอินทรีย์จากชาวนาในปริมาณหรือจ านวนมาก เป็นภาระที่ทางกลุ่มข้าวสัจธรรมไม่สามารถที่จะ

หาทุนส ารองมาใช้ในการรับซื้อข้าวได้ทั้งหมด จึงจ าเป็นจะต้องมีบริษัทเอกชนหรือโรงสีข้าวเอกชนเข้ามา

สนับสนุนโดยการช่วยเป็นแหล่งทุนในการรับซื้อข้าวทั้งหมด  จากนั้นจึงส่งต่อไปยังผู้บริโภคที่มีใบสั่งซื้อเข้ามา 

ซึ่งการเจรจาเพ่ือหาข้อสรุปกับโรงสีเอกชนไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย  เนื่องจากจ าเป็นต้องใช้ทุนมากและมีความเสี่ยง

สูงกว่าการรับซื้อข้าวหอมมะลิทั่วไปที่ใช้ปุ๋ยเคมี การรับซื้อข้าวอินทรีย์ต้องใช้โกดังเก็บข้าวที่ได้มาตรฐานโดย

ผ่านการตรวจและได้รับใบรับรองจาก มกท. จึงจะสามารถรับซื้อและเก็บข้าวไว้ได้ท าให้ทางโรงสีข้าวเอกชน

ต้องมีการลงทุนเพ่ิมเติมในการจัดท าโกดังเก็บข้าวโดยเฉพาะ แยกจากโกดังเก็บข้าวทั่วไปที่ใช้สารเคมีในการ

เพาะปลูก เนื่องจากราคาที่รับซื้อข้าวอินทรีย์มีราคาสูงกว่าข้าวทั่วไปท าให้อาจจะก่อให้เกิดความเสี่ยงในการ

ขายหากราคากลางไม่หยุดนิ่งก็มีโอกาสที่จะขายขาดทุนได้ท าให้มีโรงสีไม่กี่แห่งที่เข้าร่วมโครงการรับซื้อข้าว  
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กับกลุ่มข้าวสัจธรรม  การเจรจาหรือท าข้อตกลงกับโรงสีข้าวเอกชนจึงเป็นภาระของคณะกรรมการกลุ่มข้าว  

สัจธรรม  ในขณะที่โครงการผูกปิ่นโตข้าวฝ่ายการตลาดของกลุ่มข้าวสัจธรรมก็ต้องท าการเจรจากับผู้บริโภค  

คือเจ้าสาว ในการสั่งซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปและที่ส าคัญจ าเป็นที่เจ้าสาวหรือ

ผู้บริโภคต้องโอนเงินค่าข้าวมาก่อนและคอยรับข้าวทางไปรษณีย์ในภายหลัง ซึ่งขัดกับหลักการค้าขายทั่วไป  

ที่ต้องมีการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันแบบยื่นหมูยื่นแมว 

4.3 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  
 
 

 

 

จากผลการวิจัยเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ตั้งแต่ข้อที่  1 ที่ศึกษาความเป็นมาและจุดเชื่อมโยงของ “ข้าว” 

ว่าเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับการเมืองได้อย่างไร  เชื่อมโยงและมีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 ที่

ต้องการศึกษากระบวนการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ ซึ่งเป็นบทสะท้อนรูปแบบ

การเมืองภาคพลเมืองที่อาศัยกระบวนการจัดการตนเองของกลุ่มข้าวสัจธรรม จนน าไปสู่การตอบวัตถุประสงค์

ข้อที่ 3 เพ่ือการสังเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ  

โดยรูปแบบหรือแนวทางกระบวนการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม เพ่ือจะสามารถน าไปประยุกต์หรือปรับใช้

กับพื้นท่ีอ่ืนได้อย่างเป็นรูปธรรม   

โดยการศึกษาพบว่าจุดเริ่มต้นของกลุ่มข้าวสัจธรรมเริ่มหรือพัฒนามาจากปัญหาของเกษตรกรชาวนา  

ที่ได้รับผลกระทบจากกระแสของการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย การท างานตามนโยบายของภาครัฐ  

และการท างานของภาคเอกชนที่มุ่งเรื่องผลประโยชน์ในการท าธุรกิจเป็นหลัก จนส่งผลกระทบกับชาวนาใน

หลากหลายมิติ เช่น ส่งผลกระทบต่อสุขภาพโดยไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ โดยกลุ่มเกษตรกรสรุปว่า

สมัยก่อนที่ไม่ได้ใช้สารเคมีในการเพาะปลูกก็มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรงจนปรับเปลี่ยนมาใช้สารเคมี  

ในการเพาะปลูกข้าว ท าให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บโดยไม่รู้สาเหตุ  การหันมาปลูกข้าวโดยไม่ใช้สารเคมีท าให้สุขภาพ 

ดีขึ้นตามล าดับจนกระทั่งแข็งแรง ภาระหนี้สินที่เพ่ิมพูนขึ้นเป็นดินพอกหางหมู  เนื่องจากไม่สามารถหาเงิน 

มาช าระหนี้ได้ เหตุเนื่องจากราคาข้าวซึ่งเป็นผลผลิตราคาตกต่ าไม่คุ้มกับเงินที่กู้มาลงทุนท าให้เกิดหนี้สะสม 

เชื่อมโยงกับปัญหาภาระต้นทุนสูงขึ้น ไม่สอดคล้องกับรายได้จากการขายผลผลิต เช่น ราคาปุ๋ยเคมีที่สูงขึ้นทุกปี 

ราคาแรงงาน  ราคารถเก็บเกี่ยว เป็นต้น  ท าให้ชาวนาตกอยู่ในสถานะล าบากทั้งขึ้นทั้งล่อง และจ าเป็นต้อง

เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางความเป็นไปได้ในการน าแนวทาง 
กระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับนโยบาย 
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ขายผลผลิตทั้งๆ ที่รู้ว่าขาดทุน  ในขณะที่ชาวนาเกิดความพยายามในการแก้ไขปัญหา  แต่ไม่สามารถรวมตัว 

กันได้เนื่องจากความแตกต่างทางด้านแนวคิด ในเรื่องของการใช้ปุ๋ยแต่ละชนิดในการเพาะปลูกที่แตกต่างกัน 

เรื่องของราคาผลผลิตที่ชาวนาไม่สามารถก าหนดได้ด้วยตนเอง แต่ถูกก าหนดตามราคาตลาดที่ก าหนดโดย

รัฐบาลและบริษัทเอกชนที่รับซื้อข้าว  แสดงให้เห็นถึงมิติหรือความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนของแต่ละปัจจัยที่ส่งผล 

ให้ข้าวเป็นปัจจัยที่เชื่อมโยงกับเรื่องของการเมือง โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาชาวนาถูกจัดเป็นเครื่องมือหรือ

แรงงานในการผลิตข้าวเท่านั้น จนเกิดการรวมตัวของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหา

ของตนเองแต่กลุ่มที่เกิดขึ้นก็ยังเป็นกลุ่มเล็กๆ ที่ขาดอ านาจในการต่อรองกับหน่วยงานราชการและ

บริษัทเอกชนที่รับซื้อข้าว และที่ส าคัญชาวนาโดยส่วนใหญ่ขาดความรู้ความช านาญในการท าตลาดที่มี

ประสิทธิภาพ  จนพัฒนาไปสู่การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรมที่มุ่งเน้นการปลูกข้าวอินทรีย์ที่ไม่ใช้สารเคมี

ในการเพาะปลูก ถึง 27 กลุ่ม ครอบคลุมทั้งจังหวัด โดยการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายข้าวสัจธรรมท าให้ได้รับการ

สนับสนุนการด าเนินงานจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น ส านักงานพาณิชย์จังหวัดในส่วนของการส่งเสริมการตลาด 

ส านักงานเกษตรจังหวัดในส่วนของการให้ความรู้และการอบรมเพ่ิมเติมศักยภาพในการเรียนรู้เรื่องการปลูก

ข้าวอินทรีย์ เป็นต้น ที่ส าคัญท าให้กลุ่มเกษตรกรสามารถดึงศักยภาพของชาวนาที่แตกแยกเป็นกลุ่มวิสาหกิจ

ชุมชนย่อยในระดับต าบล เข้ามารวมตัวและท างานร่วมกันในระดับจังหวัดได้ และสามารถท าต ลาดได้

ครอบคลุมกลุ่มผู้บริโภคเพ่ิมมากขึ้น กว้างขวางมากขึ้นในทุกระดับ ครอบคลุมกลุ่มธุรกิจโรงแรม ศูนย์ประชุม 

โรงพยาบาลประจ าจังหวัดและสถานประกอบการอ่ืนๆ จนกระทั่งถึงผู้บริโภคในระดับบุคคลในโครงการ  

ผูกปิ่นโตข้าว ซึ่งกระบวนการจัดการทั้งหมดของกลุ่มข้าวสัจธรรมสะท้อนการท างานร่วมกันและประสาน

สอดคล้องกันอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน 

   

แผนภูมิที ่4 แสดงถึงสาเหตุและพัฒนาการของกลุ่มข้าวสัจธรรม 

 

กลุ่มเครือข่าย 
ข้าวสัจธรรม 

(การรวมกลุ่มวิสาหกิจ
เกษตรอินทรีย์ 27 กลุ่ม 
ในจังหวัดอ านาจเจริญ) 

 

กลุ่มวิสาหกิจชมุชน
เกษตรอินทรีย์ระดบั

ต าบล 
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จากปรากฏการณ์กระบวนการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรมดังกล่าวสามารถสังเคราะห์เป็นรูปแบบ

หรือแนวทางในการท างานที่เป็นองค์ความรู้จากพ้ืนที่โดยสามารถสรุปเป็นรูปแบบหรือแนวทางที่จะน าไปสู่ 

การปฏิบัติที่เรียกว่า TRUST MODEL ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบหรือแนวทางเป็นขั้นตอนได้ดังต่อไปนี้ 

4.3.1 ขั้นตอนที่ 1  T = True ความจริง  คือ ต้องเปิดเผยข้อเท็จจริงด้วยความจริงใจที่จะแก้ไข

ปัญหาร่วมกัน  เนื่องจากปัญหาที่รุมเร้าเกษตรกรชาวนาเป็นปัญหาที่เกิดสั่งสมมาอย่างยาวนาน มีความ

หลากหลายและซับซ้อน  แนวทางในการแก้ไขปัญหาหากจะก่อให้เกิดผลส าเร็จได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอน

แรกจึงมีความส าคัญอย่างมาก คือ ผู้เข้าร่วมกลุ่มทุกคนต้องมีความจริงใจต่อกัน กล้าที่จะเปิดเผยปัญหาที่เป็น

ข้อเท็จจริง เพ่ือให้เกิดการศึกษาปัญหาร่วมกัน  เหมือนสมาชิกของกลุ่มข้าวสัจธรรมที่มีจุดเริ่มต้นจากการตั้งอยู่

บนพื้นฐานความจริงใจและมีความปรารถนาดีต่อกัน ร่วมกันศึกษาปัญหาที่แท้จริงเหมือนการก าหนดเป้าหมาย

ให้ตรงกันจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุด ซึ่งขั้นตอนนี้จะก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกคน  โดยการรวมตัวของ 

ผู้ที่ต้องการแก้ไขปัญหาจะก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงในปัญหาของกันและกัน และ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ก่อให้เกิดการสร้างความเข้มแข็งในข้ันแรกคือการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมในการ

แก้ไขปัญหาร่วมกัน 

4.3.2 ขั้นตอนที่ 2  R = Reliance  ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ  คือ ต้องมีความเชื่อมั่นและ 

มีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน  เนื่องจากกลุ่มข้าวสัจธรรมประกอบด้วยสมาชิกของกลุ่มเกษตรกรจากต าบล 

ต่างๆ หลากหลายพ้ืนที่  การท างานร่วมกันจึงต้องมีการจัดท าโครงสร้างเพ่ือแบ่งภาระหน้าที่การท างาน 

ให้ชัดเจน เช่น ประธานกลุ่มมีหน้าที่ในการควบคุมการประชุม สั่งการ และตัดสินปัญหา ที่ปรึกษาท าหน้าที่ 

ให้ค าปรึกษาที่เหมาะสมตามความรู้ความสามารถและความช านาญในแต่ละด้าน ผู้จัดการท าหน้าที่บริหาร

จัดการเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มภายในและภายนอก และจัดระบบในการตรวจสอบข้าวอินทรีย์เพ่ือให้ได้

มาตรฐาน มกท. EU และ IFOAM  ฝ่ายบัญชีท าหน้าที่ในการจัดการด้านการเงินการคลัง ซึ่งเป็นยุทธปัจจัย 

ที่ส าคัญของกลุ่ม  คณะกรรมการกลุ่มท าหน้าที่ในการร่วมแสดงความคิดเห็นและตัดสินปัญหาร่วมกัน เป็นต้น 

เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในการสั่งการ และเกิดกระบวนการท างานอย่างเป็นระบบและชัดเจน โดยจะต้องตั้งอยู่บน

พ้ืนฐานของความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันจะท าให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิด

ประสิทธิผล 

4.3.3 ขั้นตอนที่ 3  U = Upgrade ปรับปรุงและยกระดับ คือ กลุ่มข้าวสัจธรรมยกระดับ

ความสามารถของสมาชิกกลุ่ม บนฐานของการสร้างกระบวนการเรียนรู้  โดยการศึกษาหาความรู้และติดตาม

ข่าวสารเพ่ิมเติมยกระดับกลุ่มให้เกิดการพัฒนากลุ่มและตนเอง โดยอาศัยเทคโนโลยีและแนวทางการพัฒนา
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แบบใหม่เข้ามาช่วยสนับสนุนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น  เนื่องจากสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรม

ประกอบด้วยสมาชิกจากภาคเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่  ในขณะที่โลกเริ่มเปลี่ยนแปลงไปด้วยการพัฒนาด้าน

เทคโนโลยีสมัยใหม่  การเรียนรู้เพ่ิมเติมจะก่อให้เกิดแนวคิดและการท างานในการพัฒนากลุ่มเพ่ือยกระดับ  

จากเกษตรกรที่เป็นเพียงแค่แรงงานหรือผู้ที่ต้องรอการช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐหรือการก าหนด 

ทิศทางการด าเนินชีวิตโดยกลุ่มทุนอย่างที่ผ่านมา ให้กลับมามีอ านาจในการต่อรองมากขึ้น กลายเป็นการ

ท างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนโดยมีเป้าหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่ม

เกษตรกรเป็นเป้าหมายหลัก  ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ที่สามารถจะเปิดโอกาสและสร้างความเข้มแข็งให้กับ

กลุ่มเกษตรกรต่อไปอย่างยั่งยืนได้  ที่ขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาด้วยความร่วมมือระหว่าง 3 ส่วนหลักคือ  

รัฐ เอกชน และชุมชน 

4.3.4 ขั้นตอนที่ 4  S = System ท างานอย่างเป็นระบบ คือ การท างานที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน

อย่างเป็นขั้นเป็นตอนและมีประสิทธิภาพ  การท างานอย่างมีประสิทธิภาพมักถูกกล่าวถึงกระบวนการที่มีความ

เป็นวิทยาศาสตร์ คือเป็นกระบวนการที่สามารถพิสูจน์ได้  จับต้องได้  ในขณะที่ทุกภาคส่วนของกลุ่มข้าว 

สัจธรรมมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องซึ่งกันและกัน การรวมตัวของสมาชิกของกลุ่มข้าวสัจธรรมซึ่งมีพ้ืนฐาน

ของความหลากหลายของกลุ่มคนที่เข้าร่วมกลุ่ม การบริหารจัดการของกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงจ าเป็นจะต้อง 

มีโครงสร้างหรือกระบวนการด าเนินงานอย่างเป็นระเบียบ โดยทุกส่วนจะต้องเห็นความส าคัญของภาระงาน

ตนเองและภาระงานของเพ่ือนที่ท างานในกลุ่ม เพราะทุกส่วนขององค์กรเปรียบเสมือนเป็นองคาพยพเดียวกัน 

โดยเริ่มต้นจากการวางแผนที่ถูกต้องตรงกับวัตถุประสงค์ของกลุ่ม ขั้นตอนของการด าเนินการที่สอดคล้องกัน 

เพ่ือให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ที่เป็นเป้าหมายสูงสุดของกลุ่ม  โดยระบบจะมีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ นโยบายหรือ

เป้าประสงค์ของกลุ่ม  โดยการจัดสรรทรัพยากรให้เหมาะสมและเพียงพอกับความต้องการของส่วนงานต่างๆ 

เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนและมีกระบวนการท างานอย่างเป็นขั้นเป็นตอน มีมาตรฐาน ซึ่งจะก่อให้เกิดผลลัพธ์

ตามเป้าหมายที่กลุ่มได้ก าหนดไว้ และในขณะเดียวกันอาจจะเกิดผลกระทบที่กลุ่มไม่ได้คาดหมาย เช่น  

การสร้างภาคีเครือข่ายที่มีประสิทธิภาพจากการท างานร่วมกัน และเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

ทั้งภายนอกและภายในกลุ่ม 

4.3.5 ขั้นตอนที่ 5  T = Team ท างานเป็นทีม มีเป้าหมายร่วมกัน และประสานเชื่อมโยงกันได้ 

คือ การก าหนดเป้าหมายร่วมของกลุ่มท าให้สมาชิกและคณะกรรมการทั้งหมดเห็นภาพชัดเจนถึงจุดหมาย 

ที่สมาชิกและกลุ่มต้องการจะมุ่งไป  ถึงแม้จะมีการแบ่งแยกหน้าที่ในการท างานอย่างชัดเจนก็จะไม่เป็น 

อุปสรรคในการท างาน เนื่องจากการแบ่งแยกกันท างานถูกแบ่งตามภาระรับผิดชอบที่ชัดเจน หากสามารถ
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ขับเคลื่อนงานไปพร้อมกันทั้งระบบโดยมีเป้าหมายเดียวกันที่ชัดเจนก็จะท าให้การสอดประสานและเชื่อมโยง

กันเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 
 

แผนภูมิที่ 5  TRUST MODEL 

ผลการสงเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางจากการศึกษาวิจัย 
  

TRUST 

True 

Reliance 

Upgrade System 

Team 
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บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

โครงการวิจัยเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือแก้ไขปัญหาชาวนาจังหวัด

อ านาจเจริญ  โดยมีวัตถุประสงค์ 3 ข้อด้วยกันคือ 1) เพ่ือศึกษาปรากฏการณ์และพัฒนาการที่เป็นจุดเริ่มต้น

และจุดเชื่อมโยงของปัญหาเรื่องข้าวสู่เรื่องการเมืองและการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ    

2) เพ่ือถอดบทเรียนกระบวนการการเมืองชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ โดยอาศัยข้าวเป็นตัวเชื่อมโยงให้เกิด

กระบวนการในการแก้ไขปัญหาชุมชนอย่างยั่งยืน  3) เพ่ือสังเคราะห์รูปแบบและแนวทางความเป็นไปได้ใน 

การน าแนวทางกระบวนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญไปสู่ระดับนโยบาย  

5.1 บทสรุปของการวิจัย 

“ข้าว” เป็นพืชเศรษฐกิจหลักที่สร้างรายได้ให้กับประเทศปีละหลายแสนล้านบาท แต่คุณภาพชีวิต

และรายได้ของชาวนาซึ่งถือว่าเป็น “กระดูกสันหลังของชาติ” กลับได้ชื่อว่าเป็นกลุ่มประชาชนที่ยากจนที่สุด

กลุ่มหนึ่งในประเทศ  ในขณะที่การก าหนดนโยบายด้านข้าวเพ่ือการช่วยเหลือชาวนา เช่น การประกันราคา

ข้าว การประกันรายได้ การประกันยุ้งฉาง ในแต่ละช่วงรัฐบาลที่ผ่านมา แม้จะส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของ

ชาวนาในเรื่องราคาข้าว  ต้นทุนการผลิต  ภาระหนี้สิน  แต่ก่อให้เกิดความสิ้นเปลืองของการใช้งบประมาณ 

ในการพยุงราคาข้าวเป็นจ านวนมาก (เฉพาะในช่วงรัฐบาลคุณประยุทธ์ จันโอชา ตั้งแต่ปี 2557-2560 ใช้

งบประมาณ 678,498 ล้านบาท, ที่มา: ส านักเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ซึ่งเป็นการ

แก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุเนื่องจากปัญหาด้านราคาข้าวไม่ได้หมดลงไป แต่จะเกิดเหตุการณ์ประท้วงและ

เรียกร้องการช่วยเหลือในเรื่องของราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ าในทุกฤดูกาลผลิต จากปรากฏการณ์

ยาวนานที่ผ่านมาท าให้ทราบได้ว่า “ชาวนา” เสมือนหนึ่งว่าเป็นแค่แรงงานในการผลิตเท่านั้นไม่สามารถ 

มีสิทธิมีเสียงในการเสนอวิธีการแก้ไขปัญหาได้ตรงกับความต้องการของเกษตรกรชาวนาอย่างแท้จริง ท าให้

ปัญหาเหล่านี้ยังคงมีอยู่ต่อไปไม่หมดสิ้น 

กระบวนการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าวของกลุ่มเครือข่ายข้าวสัจธรรม ชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ และ

กระบวนการการเมืองภาคพลเมืองในการบริหารจัดการความแตกต่างของกลุ่มเกษตรกรชาวนา ทั้ง 3 กลุ่มคือ 

1) เกษตรกรกลุ่มที่ใช้สารเคมี  2) เกษตรกรกลุ่มที่ไม่ใช้สารเคมี และ 3) เกษตรกรกลุ่มที่ใช้วิธีแบบผสมผสาน  

ซ่ึงด าเนินการได้ประสบความส าเร็จในระดับจังหวัดและก าลังขยายเครือข่ายของความส าเร็จออกไปนอกพ้ืนที่
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จังหวัด ก็เป็นตัวอย่างของพ้ืนที่หรือกรณีศึกษาที่ประสบความส าเร็จสามารถน าไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง  

ในการแกไ้ขปัญหาให้กับกลุ่มเกษตรกรพ้ืนที่อ่ืนได้โดยผลจากการวิจัย พบว่ามีข้อสรุปตามวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

5.1.1 วัตถุประสงค์ข้อที่ 1   ปรากฏการณ์ของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญในอดีตที่ผ่านมา รัฐมี

อ านาจในการควบคุม ปกครอง ดูแลผลผลิตที่เกิดข้ึนจากแรงงานของชาวนาซึ่งเป็นประชากรที่มีอยู่เป็นจ านวน

มาก เนื่องจากประเทศไทยผลิตข้าวเพ่ือการบริโภคมายาวนาน โดยเฉพาะข้าวเป็นยุทธปัจจัยหรือเป็นเสบียง  

ที่ใช้ในการท าสงครามกับประเทศข้างเคียงท าให้บทบาทของชาวนาในอดีตค่อนข้างชัดเจนคือ นอกจาก 

ปลูกข้าวเพ่ือบริโภคเองแล้ว  ยังเป็นเพียงแค่แรงงานที่ผลิตข้าวส่งเป็นภาษีเพ่ือน าไปเป็นเสบียงในการท าสงคราม

โดยถูกก าหนดให้ผลิตส่งทุกฤดูกาลผลิต โดยที่ศักยภาพของชาวนาในอดีตจะอาศัยแรงงานมนุษย์และสัตว์  

เป็นก าลังส าคัญในกระบวนการผลิต ปุ๋ย หรือสารอาหาร ตลอดจนแหล่งน้ าต้องอาศัยพ่ึงพิงธรรมชาติทั้งสิ้น 

ดังนั้น จึงพอจะสรุปได้ว่าการผลิตข้าวในอดีตมีวัตถุประสงค์หลักส าคัญ 3 ข้อด้วยกัน คือ 1) เพ่ือเป็นยุทธปัจจัย

ในการท าสงคราม  2) เพ่ือเสียภาษีประจ าปีให้กับรัฐ และ 3) เพ่ือการบริโภค จนกระทั่งข้าวได้ถูกหยิบยกมา

เป็นประเด็นทางการเมืองอีกครั้ง  ในส่วนของการเป็นสินค้าส่งออกระหว่างประเทศท าให้รัฐเริ่มมีนโยบาย

เกี่ยวกับการควบคุมข้าวในการส่งออก  โดยรัฐจะเป็นผู้เข้ามาควบคุมดูแลข้าวทั้งหมด คือ จะเป็นผู้รับซื้อข้าว

ทั้งหมดและส่งขายเองโดยชาวนาไม่มีสิทธิจะเรียกร้องค้าขายข้าวเอง แต่ยังคงเป็นแค่แรงงานอย่างที่ผ่านมา  

ปรากฏการณ์ของชาวนาอ านาจเจริญในช่วงเปลี่ยนผ่านพัฒนาการของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ

เริ่มเข้าสู่ช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงหลังจากปี พ.ศ.2502  ที่เริ่มมีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ 

ฉบับที่ 1  ในยุคของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง  

ของประเทศท่ัวประเทศโดยเน้นไปท่ีโครงสร้างพ้ืนฐาน  เช่น  ถนน เพ่ือให้สะดวกกับการขนส่งผลผลิตกลับเข้า

สู่ส่วนกลาง น้ าประปา และระบบไฟฟ้า ท าให้สามารถด าเนินการเพาะปลูกได้ตลอดทุกช่วงเวลาโดยอาศัย

ความสะดวกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าช่วยปัมมน้ าท าให้สามารถเพาะปลูกและสร้างผลผลิตได้ตลอดเวลา เป็นต้น 

การค้าขายเริ่มเปลี่ยนรูปแบบจากการผูกขาดการค้าข้าวโดยรัฐ เปลี่ยนเป็นเปิดโอกาสให้เอกชนหรือกลุ่ม

นายทุนพ่อค้าเริ่มเข้ามามีบทบาทในการค้าขายเพ่ิมมากขึ้น โดยอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของหน่วยงานภาครัฐ 

กลายเป็นอ านาจของหน่วยงานรัฐมีการลดขนาดลง แต่เพ่ิมกลุ่มนายทุนเอกชนพ่อค้ าเข้ามาแบ่งภาระ

รับผิดชอบในการค้าขายซึ่งเป็นจุดอ่อนของรัฐ กลายเป็นความร่วมมือกันระหว่างกลุ่มนายทุนกับหน่วยงานรัฐ 

โดยชาวนาซึ่งเป็นกลุ่มคนส่วนใหญ่ยังคงรับภาระหน้าที่ในการเป็นแรงงานผลิตข้าวเหมือนเดิม แต่ลักษณะ  

การเพาะปลูกเริ่มเปลี่ยนรูปแบบไปจากการพ่ึงพาอาศัยและอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ เป็นเข้าไปท าลายระบบ

นิเวศน์อย่างเต็มรูปแบบ มีการเร่งการผลิตโดยการใช้สารเคมีมาช่วยในการเพาะปลูกเพ่ือเร่งผลผลิตให้ได้
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ปริมาณมากตามความต้องการของตลาด ท าให้เกิดการเสื่อมสภาพของทรัพยากรธรรมชาติไม่ว่าจะเป็น

ทรัพยากรดิน  ทรัพยากรน้ า และต้องอาศัยเครื่องจักรและเทคโนโลยีในการเพาะปลูกเพ่ิมมากขึ้น ซึ่งท าให้ 

ต้นทุนการผลิตสูงขึ้น ต้องพ่ึงพาระบบตลาดเพ่ิมมากขึ้น ช่วงการเปลี่ยนผ่านท าให้ชาวนาต้องปรับตัวให้เข้ากับ

การเปลี่ยนแปลงของกระแสการพัฒนาประเทศไปสู่ความทันสมัย แต่สิ่งที่ไม่เปลี่ยนไปก็คือชาวนาซึ่งเป็นกลุ่ม

คนส่วนใหญ่ยังเป็นกลุ่มคนที่มีอ านาจในการต่อรองน้อย ขาดองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่ถูกต้องและต้องพ่ึงพา

ตลาดภายนอกจนสร้างภาระหนี้สินผูกพัน  เนื่องจากความคาดหวังว่าจะได้รายได้จากการขายข้าวซึ่งก าลังเป็น

ที่ต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ แต่ปรากฏการณ์จริงที่ เกิดขึ้นกลับพบว่าราคาขายไม่เป็นไปตามที่

คาดหวังไว้ในตอนแรก ท าให้ยิ่งเป็นการซ้ าเติมชาวนาที่มีความคาดหวังและด ารงชีวิตโดยการอาศัยข้าวเป็น

รายได้หลัก ในขณะที่ชาวนายังไม่สามารถก าหนดราคาขายได้เอง ท าให้เกิดปัญหารุมเร้าไม่ว่าจะเป็นด้าน

สุขภาพ ภาระหนี้สิน ต้นทุนการผลิต ขาดความเข้มแข็งของกลุ่ม เป็นต้น จนเป็นแรงผลักดันให้เกิดการ

เปลี่ยนแปลงของกลุ่มชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญในเวลาต่อมา 

ปรากฏการณ์ของชาวนาช่วงเกิดกลุ่มข้าวสัจธรรม  จากปัญหาต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องของสุขภาพ 

ที่ไม่สามารถหาสาเหตุของโรคได้ ที่เข้ามารุมเร้าชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญท าให้เกิดกระแสการรวมตัวของ

ชาวนาในระดับต าบลที่ต้องการปรับเปลี่ยนวิถีการท านาจากการใช้สารเคมีมาเป็นการเลิกใช้สารเคมีและ

ปรับเปลี่ยนเป็นนาแบบเกษตรอินทรีย์แทน เนื่องจากการสังเกตและการคาดเดาว่าการใช้สารเคมีในการ

เพาะปลูกจะเป็นต้นเหตุของปัญหาด้านสุขภาพของชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญในปัจจุบัน หลังจากที่ชาวนา

เป็นรายบุคคลได้เรียนรู้วิธีการเพาะปลูกข้าวโดยการไม่ใช้สารเคมีท าให้สุขภาพของตนเองและครอบครัวดีขึ้น  

จึงมีความปรารถนาดีต้องการให้สุขภาพของชาวนาที่เป็นเพ่ือนบ้านใกล้เรือนเคียงและญาติพ่ีน้องกลับมา

แข็งแรงอีกครั้ง  จึงได้ท าการชักชวนให้ยกเลิกการปลูกข้าวโดยการใช้สารเคมีมาเป็นการใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน  

เกิดการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบลขึ้น การให้ความส าคัญในเรื่องการรักษาสุขภาพกลายเป็น

ประเด็นที่เกษตรกรในจังหวัดอ านาจเจริญเริ่มให้ความส าคัญมากขึ้นเกิดกระแสการจัดตั้ งเป็นกลุ่มเกษตร

อินทรีย์ทั่วทั้งจังหวัด ซึ่งนอกจากจะเป็นเหตุท าให้สุขภาพของเกษตรกรโดยรวมดีขึ้นแล้ว ยังมีส่วนท าให้เกิด

การลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดีเนื่องจากสารเคมีมีแนวโน้มราคาสูงขึ้น การยกเลิกใช้สารเคมี ท าให้ต้นทุน

การผลิตลดลงอย่างชัดเจน ราคาข้าวหอมมะลิอินทรีย์ก็มีราคาสูงกว่าราคาข้าวตามปกติทั่วไปเป็นการเพ่ิม

รายได้จากการขายท าให้เกษตรกรชาวนามีรายได้จากการขายข้าวเพ่ิมมากขึ้น จนมีการปรารภจากส านักงาน

พาณิชย์จังหวัดถึงการจัดตั้งเป็นกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ระดับจังหวัด ซึ่งจะท าให้เกิดอ านาจในการต่อรอง

เพ่ิมมากขึ้น รูปแบบการท างานของชาวนาเริ่มเปลี่ยนแปลงไปจากการขาดอ านาจในการต่อรองกลายเป็น  

กลุ่มท่ีเข้มแข็งเพ่ิมมากข้ึนโดยหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้เปลี่ยนแปลงการท างานจากการสั่งการเป็นการ
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ท างานร่วมกัน ประสาน และเชื่อมโยงกัน ก่อให้เกิดรูปแบบในการท างานอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งก่อ ให้เกิดความ

ยั่งยืนในระดับจังหวัด เนื่องจากการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรมส่งผลต่อการก าหนดนโยบายของส านักงาน

พาณิชย์ในระดับจังหวัดต้องสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกรชาวนา ในขณะที่การก าหนดราคาข้าว

หอมมะลิอินทรีย์ซึ่งเป็นราคากลางในจังหวัดต้องเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยเอกชนคือโรงสีได้เข้ามามีบทบาท

ในการรับซื้อข้าวและท าตลาดให้กับกลุ่มข้าวสัจธรรมมากขึ้น  เนื่องจากปริมาณข้าวมีจ านวนหรือปริมาณเพ่ิม

มากขึ้น ท าให้กลุ่มข้าวสัจธรรมเองยังไม่มีระบบเงินทุนส ารองในการรับซื้อข้าวมาเก็บไว้ก่อนส่งไปให้ผู้บริโภค

หรือสถานประกอบการต่างๆ  ดังนั้น “ข้าว” จึงเป็นปัจจัยที่สามารถสะท้อนถึงบทบาทการเมืองภาคพลเมือง 

ที่หมายเอากระบวนการจัดการปัญหาของตนเองโดยกลุ่มซึ่งประกอบด้วย สมาชิกจากกลุ่มย่อยต่างๆ ในระดับ

ต าบล การท างานในระดับคณะกรรมการกลุ่มเพ่ือหาทางออกร่วมกันโดยสมาชิกทุกส่วนได้มีโอกาสเข้ามาแสดง

ความคิดเห็น วางแผน ร่วมตัดสินใจ และด าเนินงานร่วมกัน  โดยการแก้ไขปัญหาโดยกลุ่มสามารถแก้ไขปัญหา

ของตนเองได้ในระดับหนึ่งและส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนและเชื่อมต่อการด าเนินงานในระดับนโยบายของ

ต าบลและในระดับจังหวัดได้เป็นอย่างดี  

ในขณะที่การแก้ไขปัญหาความหลากหลายทางความคิดในการเพาะปลูกข้าวที่ได้แบ่งเกษตรกร

ออกเป็น 3 กลุ่มคือ กลุ่มเกษตรกรที่ใช้สารเคมี  กลุ่มเกษตรกรที่ไม่ใช้สารเคมี และกลุ่มเกษตรกรที่ใช้แบบ

ผสมผสาน  ทางกลุ่มก็มีวิธีในการบริหารจัดการ โดยแบ่งเป็นกลยุทธ์ 3 ระดับด้วยกัน คือ ระดับที่ 1 ใช้การ

เจรจาและชักชวน  ตกลงกันให้เห็นถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการใช้สารเคมี และประโยชน์จากการ

ปรับเปลี่ยนมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์แทน  หากเจรจาตกลงกันไม่ได้ จึงใช้กลยุทธ์ ระดับที่ 2  คือการขอความร่วมมือ 

ใช้ความใกล้ชิดเช่นความเป็นเครือญาติ เป็นเพื่อนบ้าน หรือมีความสนิทกัน เพ่ือให้เข้าใจถึงการสร้างมาตรฐาน

ของข้าวอินทรีย์และความจ าเป็นที่จะต้องได้รับความร่วมมือจากเพ่ือนเกษตรกรที่มีพ้ืนที่นาใกล้เคียงกัน  

เมื่อไม่ได้ผลจึงใช้กลยุทธ์ใน ระดับที่ 3 คือใช้กระบวนการกลุ่ม หรือเรียกอีกอย่างว่ามาตรการทางสังคม กดดัน

เพ่ือให้เกิดความร่วมมือเป็นขั้นตอนสุดท้าย ซึ่งจากการด าเนินงานของกลุ่มข้าวสัจธรรมส่งผลท าให้เกิด

กระบวนการในการด าเนินการแบบใหม่ๆ เกิดข้ึนตามมา คือ  

1) เกิดกลุ่มเครือข่ายข้าวอินทรีย์ในระดับจังหวัดที่มีอ านาจในการต่อรองและท างานร่วมกันกับ

หน่วยงานราชการและเอกชน  

2) เกิดรูปแบบการเกษตรแบบผสมผสาน คือ ไม่เลือกที่จะปลูกพืชเชิงเดี่ยวเพ่ือธุรกิจเพียงอย่าง

เดียว แต่เน้นการปลูกพืชที่หลากหลายผสมผสานกัน ทั้งพืชผักและผลไม้ด้วย นอกจากจะให้บริโภคได้ตามปกติ

แล้วยังสามารถน าไปจ าหน่ายได้ตลอดท้ังปีอีกด้วย  
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3) เกิดการท าตลาดโดยไม่อาศัยคนกลางเพียงอย่างเดียว คือ มีการท าตลาดขายตรงกับผู้บริ โภค

เช่น การท าตลาดเขียว การติดต่อขายข้าวให้กับกลุ่มบริษัทเอกชน ทั้งในกลุ่มผู้ประกอบการโรงแรม ศูนย์

ประชุมและร้านอาหารต่างๆ ในจังหวัดอ านาจเจริญ จังหวัดใกล้เคียง และผู้ประกอบการในกรุงเทพมหานคร  

4) เกิดการสั่งซื้อปุ๋ยและผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในนามกลุ่ม การด าเนินการของข้าวสัจธรรมครอบคลุม 

การสั่งซื้อปุ๋ยอินทรีย์เป็นจ านวนมากจากโรงงานที่ผลิตปุ๋ยอินทรีย์งอกงาม เพ่ือเป็นสวัสดิการของกลุ่มท าให้  

การสั่งซื้อปุ๋ยจะได้ราคาถูกกว่าราคาท้องตลาดทั่วไป และค่าบริหารจัดการต่อกระสอบคือ 5 บาท ซึ่งเป็น 

ค่าด าเนินการของกลุ่ม และการจัดตั้งโรงสีชุมชนและการท าปุ๋ยอินทรีย์ภายในกลุ่มหรือชุมชนเอง ก็เป็นเหตุ 

ให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี 

5) เกิดนวัตกรรมการด าเนินงานของกลุ่มข้าวสัจธรรม  ก่อให้เกิดนวัตกรรมที่หลากหลาย เช่น 

นวัตกรรมทางความคิดที่เปลี่ยนความคิดที่เกษตรกรถูกปลูกฝังด้านการปลูกพืชเชิงเดี่ยวมาเป็นการปลูกพืช

แบบผสมผสาน  นวัตกรรมด้านกระบวนการจัดการและการด าเนินงานที่เปลี่ยนแปลงการอยู่เพ่ือเป็นแรงงาน

หรือรอค าสั่งเข้าไปร่วมกระบวนการการจัดการหรือด าเนินงานของกลุ่มกับภาครัฐและบริษัทเอกชน และ

นวัตกรรมทางผลิตภัณฑ์หรือผลผลิตแบบใหม่ๆ เช่น มีการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวเป็นน้ ามันร าข้าว ครีม

บ ารุงผิว เป็นต้น 

จากผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ที่กล่าวถึงพัฒนาการของเรื่อง “ข้าว” ที่เป็นปัจจัยส่งผล

ให้เกษตรกรชาวนาตกอยู่ในวังวนของการเมือง  ถึงแม้ว่าจะรู้หรือไม่รู้ก็ตาม  ชาวนากลับเป็นเสมือนกลไกที่

คอยขับเคลื่อนให้การเมืองในระดับประเทศเป็นไปได้หรือมาถึงทางตัน ซึ่งจากปรากฏการณ์ของการด าเนิน

นโยบายของรัฐบาลต่างๆ ที่ผ่านมา  ไม่ว่าจะเป็นนโยบายประกันราคาข้าวของรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 

นโยบายรับจ าน าข้าวของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร และนโยบายประกันยุ้งฉางของรัฐบาล  พล.อ.

ประยุทธ์ จันโอชา พบว่ามีความสอดคล้องกันตรงที่เป้าหมายที่ส าคัญของโครงการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ า

คือต้องการรักษาเสถียรภาพของรัฐบาลเอาไว้  เนื่องจากประชากรส่วนใหญ่ทั้งในจังหวัดอ านาจเจริญและ

ประเทศที่มีเกษตรกรชาวนาเป็นจ านวนมาก ท าให้รัฐบาลในแต่ละช่วงต้องสิ้นเปลืองการใช้งบประมาณไปกับ

การแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ าหลายแสนล้านบาท สะท้อนความส าคัญในเรื่อง “ข้าว” ที่สะท้อนถึงความ

มั่นคงและการคงอยู่ได้ของรัฐบาลในขณะนั้น ซึ่งการแก้ไขปัญหาราคาข้าวตกต่ ากลับไม่เป็นการแก้ไขอย่าง

ยั่งยืนกลับสร้างการพ่ึงพาให้กับกลุ่มเกษตรกรเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพราะปรากฏการณ์รวมตัวเรียกร้องของเกษตรกร

ชาวนายังคงเกิดขึ้นในทุกรัฐบาลที่ผ่านมา ซึ่งเป็นบทสะท้อนให้เห็นว่า เรื่อง “ข้าว” เป็นสาเหตุที่ดึงเกษตรกร

ชาวนาเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการเมืองตลอดมา  ในขณะที่ยุคใดสมัยใดที่รัฐบาลในขณะนั้นสามารถท าให้ 
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ข้าวมีราคาสูง ท าให้เสถียรภาพของรัฐบาลในขณะนั้นดูเข้มแข็งและมั่นคงได้เหมือนกัน พิจารณาจากโครงการ

รับจ าน าข้าวของรัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร แม้ในปัจจุบันโครงการรับจ าน าข้าวจะถูกยกเลิกไปแล้ว  

ก็ตาม  แต่จากการเก็บข้อมูลในพ้ืนที่ท าให้ทราบว่าเกษตรกรชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญมีความพึงพอใจ  

ในนโยบายของรัฐบาลนางสาวยิ่งลักษณ์  ชินวัตร สูงกว่านโยบายของรัฐบาลอื่นๆ ที่ผ่านมา เนื่องจากเกษตรกร

ชาวนามีความรู้สึกว่าถูกเอารัดเอาเปรียบจากหน่วยงานของรัฐน้อยกว่านโยบายของรัฐบาลอ่ืนๆ เพราะถึงแม้

การก าหนดราคาข้าวที่ตันละ 15,000 บาทและข้าวหอมมะลิอินทรีย์มีราคาสูงตันละเกือบ 20,000 บาท จะถูก

เอาเปรียบจากพ่อค้าคนกลางคือ ไม่สามารถได้ค่าข้าวเต็มตามจ านวนแต่หากคิดแล้ว เกษตรกรชาวนายังได้

ก าไรสุทธิจากการขายข้าวในแต่ละฤดูกาลดีกว่านโยบายของรัฐบาลอ่ืนๆ นั่นเอง ถึงกระนั้นก็ตามปัญหาใหญ่ 

ที่ส าคัญประการหนึ่งก็คือ ทุกนโยบายมักถูกตั้งค าถามจากสังคมในเรื่องของการทุจริต ปรากฏการณ์นี้ยิ่ง

สะท้อนปัญหาความไม่โปร่งใสในการด าเนินนโยบายของรัฐบาลต่างๆ เช่นกัน  โดยจากการศึกษาของ สมพร  

อิศวิลานนท์, 2552 และศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้า กับสถาบันคลังสมอง 

ของชาติ ช่วง พ.ศ.2554-2557  พบว่าการด าเนินงานของรัฐบาลที่ผ่านมาก่อให้เกิดความเสียหายกับ

งบประมาณของประเทศกว่าล้านล้านบาท ซึ่งในส่วนการศึกษานี้  

ประการแรก หากมองในส่วนของนโยบายสาธารณะเพ่ือให้ประโยชน์กับเกษตรกรทั้งประเทศ 

จะมองว่าเป็นเรื่องของความเสียหายหรือการเสียประโยชน์อาจจะไม่ถูกต้องทั้งหมด เนื่องจากการก าหนด

นโยบายสาธารณะที่กล่าวถึงการบริการสาธารณะหรือเพ่ือช่วยเหลือประชากรของประเทศ ต้องมีความ

สิ้นเปลืองเป็นปกติอยู่แล้ว หากการลงทุนก่อให้เกิดประโยชน์กับประชากรส่วนใหญ่ และก่อให้เกิดการ

ขับเคลื่อนของเศรษฐกิจในระดับรากหญ้าและระดับประเทศได้ การสิ้นเปลืองดังกล่าวอาจจะใช้ค าจ ากัดความ

ว่า “ขาดทุน” คงไม่เหมาะสมเสียทีเดียว แต่ควรจะมองถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้น และเป็นเรื่องของการบริการ 

ผู้ที่เสียภาษีอันเป็นประชากรของประเทศมากกว่า แต่หากเป็นเรื่องของการทุจริตคอรัปชั่น ก็จะเป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่ควรจะต้องมีการติดตามตรวจสอบอย่างจริงจังมากกว่า  ไม่ควรค านึงถึงแต่เรื่องของความ

สิ้นเปลืองจากการใช้งบประมาณเพียงอย่างเดียว ควรค านึงถึงความคุ้มค่าและความเหมาะสมในการใช้

งบประมาณประกอบด้วย   

ประการที่สอง  นโยบายสาธารณะโดยมากที่มีการด าเนินการไม่ว่าจะในรัฐบาลใดก็ตาม มักมี

เป้าหมายหรือวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนเป็นส่วนใหญ่ นั่นหมายความว่าตัวเป้าหมาย

ของโครงการโดยส่วนมากมักจะเป็นโครงการที่ดี แต่ปัญหาส่วนใหญ่ที่เกิดขึ้นมักจะมาจากการบริหารจัดการ  

ที่ผิดพลาด หรือด าเนินการแล้วไม่เป็นไปตามที่ได้วางแผนไว้เสียเป็นส่วนมาก เช่น โครงการรับจ าน าข้าวของ
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รัฐบาล นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่าสร้างภาระให้กับการเงินการคลังของ

ประเทศอย่างมาก จนไม่สามารถน าเงินมาช าระให้กับเกษตรกรชาวนาได้ทัน เนื่องจากสาเหตุที่ส าคัญก็คือ 

รัฐบาลยังไม่สามารถน าข้าวที่มีอยู่ในสต๊อกข้าวออกจ าหน่ายแล้วน าเงินกลับมาเป็นทุนส ารองในการด าเนิน

โครงการรับจ าน าข้าวต่อไปได้ทัน ปรากฏการณ์นี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่สะท้อนถึงปัญหาการบริหารจัดการ

เช่นเดียวกัน  แต่นโยบายดังกล่าวกลับส่งผลกระทบต่อการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรมโดยตรงเนื่องจากราคา

รับจ าน าข้าวส่งผลต่อการก าหนดราคารับซื้อข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเป็นอย่างมาก เนื่องจากราคารับซื้อค่อนข้าง

สูงกลุ่มจึงเสี่ยงต่อการขาดทุนเป็นอย่างมาก และการถอนตัวของสมาชิกกลุ่มเริ่มมีจ านวนเยอะขึ้นเนื่องจากการ

ปลูกข้าวตามปกติทั่วไปที่ไม่ต้องค านึงถึงมาตรฐานอะไรเลย ก็จะได้ราคาข้าวดีอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน

มาเป็นข้าวอินทรีย์ก็ได้เช่นกัน  

ประการที่สาม  ที่ควรจะต้องพิจารณาก็คือ ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการด าเนินนโยบายของ

รัฐ ที่ด าเนินการไปแล้วเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับกลุ่มเกษตรกรชาวนาหรือท าให้เกิดการล่มสลายของ

กลุ่มเกษตรกรชาวนาหรือไม่ เพราะหากด าเนินการไปแล้วกลับสร้างความอ่อนแอให้กับเกษตรกรชาวนา 

นโยบายเหล่านั้นก็จะย้อนกลับไปสู่ทิศทางเดิมที่ผ่านมา คือเป็นการสร้างภาวะความพ่ึงพิงและความอ่อนแอ 

ให้กับเกษตรกรชาวนาต่อไป 

ดังนั้น การแก้ไขปัญหาของเกษตรกรชาวนาได้อย่างยั่ งยืนนั้น จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดเป็น

นโยบายที่ชัดเจน มีความเหมาะสม มีความต่อเนื่อง และมีความคุ้มค่า ที่ส าคัญที่สุดจะต้องมีระบบตรวจสอบ  

ที่สามารถด าเนินการได้อย่างมีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ  ไม่ใช่เพียงแค่อนุมัติการจ่ายเงินชดเชย อุดหนุน

หรือแทรกแซงราคาตลาดเพียงอย่างเดียวอย่างที่ผ่านมา 

5.1.2 วัตถุประสงค์ข้อที่ 2  กระบวนการจัดการเพ่ือแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

เนื่องจากกลุ่มข้าวสัจธรรมมีพัฒนาการมาจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในระดับต าบล นั่นก็หมายความว่าในส่วนของ

โครงสร้างการบริหารของกลุ่มข้าวสัจธรรม มีความซับซ้อนและแบ่งเป็นช่วงชั้น คือ การบริหารจัดการในระดับ

กลุ่มย่อยซึ่งก็มีประธานกลุ่มบริหารจัดการอยู่แล้ว หมายความว่าการปกครองในระดับต าบลสามารถด าเนินการ

ได้ด้วยตนเองเป็นอันดับแรก เมื่อเกิดการรวมกลุ่มในระดับจังหวัดสะท้อนถึงความเข้มแข็งของพ้ืนที่หรือใน

ระดับกลุ่มย่อยมาก่อนแล้ว หากจะกล่าวว่ากลุ่มข้าวสัจธรรมมีความเข้มแข็งได้  ปัจจัยหลักที่ส าคัญก็คือ 

กระบวนการกลุ่มในระดับต าบลนั่นเองที่เป็นฐานที่มั่นที่ส าคัญ เมื่อรวมตัวกันในระดับจังหวัดแล้วกลุ่มที่มี

โครงสร้างการบริหารจึงประกอบด้วยกลุ่มย่อยที่เข้มแข็งสนับสนุนให้การท างานของกลุ่มใหญ่เข้มแข็งมากขึ้น 

เป็นบทสะท้อนการเมืองภาคพลเมืองที่ส าคัญเพราะคณะกรรมการที่อยู่ในกลุ่มข้าวสัจธรรมเป็นตัวแทนมาจาก
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กลุ่มย่อย นั่นหมายความว่าทุกกลุ่มในระดับต าบลสามารถเข้ามาเป็นตัวแทนหรือเป็นกระบอกเสียงให้กับ

สมาชิกทั้งหมดนั่นเอง เพราะการด าเนินงานของกลุ่มข้าวสัจธรรมจะต้องมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

จากฐานล่างเพ่ือส่งความสอดคล้องไปยังโครงสร้างส่วนบน เพราะผลผลิตหรือข้าวที่ผลิตได้จะต้องด าเนินการ  

ให้มีมาตรฐานตามเกณฑ์ที่ก าหนดโดยองค์กรภายนอก เช่น  มกท. EU หรือ IFOAM เป็นต้น ซึ่งคณะกรรมการ

ทั้งหมดของกลุ่มข้าวสัจธรรมจะมีส่วนในการตรวจสอบมาตรฐาน เหมือนเป็นพ่ีเลี้ยงก่อนที่จะมีการตรวจ

มาตรฐานจากองค์กรภายนอกอีกครั้งหนึ่ง  การผลิตข้าวตามความต้องการของลูกค้าซึ่งจะต้องมีใบสั่งซื้อและมี

การโอนเงินค่าสินค้ามาเสียก่อน ทางกลุ่มจึงจะด าเนินการจัดส่งหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว ซึ่งโครงการลักษณะนี้

จ าเป็นต้องอาศัยความไว้วางใจ ความเชื่อใจ และความเชื่อมั่นระหว่างกัน  จากปรากฏการณ์ดังกล่าวจึงจ าเป็น

จะต้องอาศัยกระบวนการท างานที่เป็นระบบและสอดคล้องกันเป็นอย่างดี 

จากผลการศึกษาในวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 มีข้อค้นพบสอดคล้องกับข้อค้นพบของ เดวิส คิงสลีย์ 

(Kingsly: 1986), โรเบิร์ต แมคคีย์เวอร์ (Robert M. MacIver: 1913), พาร์ค กับ เบอร์เกส (Robert E. Park 

and Ernest W. Burgess: 1921), โกวิทย์  พวงงาม (2553: 12-13), กิตติศักดิ์ ปรกติ (2550: 9) ตรงที่การ

ด าเนินชีวิตร่วมกันของคนในอาณาบริเวณเดียวกัน ไม่ว่าจะด้วยสาเหตุหรือวั ตถุประสงค์อะไรก็ตาม และ

สามารถด ารงชีวิตทางสังคมร่วมกันได้ จะท าให้เกิดความรู้สึกเป็นพวกเดียวกันได้ สะท้อนจากภาษาพูด  

จารีตประเพณีและทัศนคติเหมือนๆ กัน กลุ่มข้าวสัจธรรมที่มีสมาชิกเป็นชาวนาในจังหวัดอ านาจเจริญ ถึงแม้

จะก่อตัวขึ้นโดยการรวมตัวจากชาวนาที่มาจากหลากหลายต าบลก็ตาม แต่จากกิจกรรมการด าเนินงานร่วมกัน

ได้ ท าให้เห็นถึงการมีจิตส านึกร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ความส าเร็จของกลุ่มข้าวสัจธรรมจึงสามารถ

สะท้อนถึงความเข้มแข็งในระดับฐานรากคือในระดับกลุ่มย่อยเช่นเดียวกัน นั่นก็หมายความว่าความเข้มแข็ง  

ที่เริ่มจากกลุ่มเล็กๆ สามารถสะท้อนถึงความเข้มแข็งของกลุ่มใหญ่และมีความซับซ้อนเพ่ิมมากขึ้น และเปิด

โอกาสให้เกิดการพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง เป็นการเพ่ิมโอกาสในการเรียนรู้และอยู่ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ซึ่งจากปรากฏการณ์ของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ พบว่า องค์ประกอบส าคัญที่ก่อให้เกิดกลุ่ม และเป็น

แรงจูงใจผลักดันให้ชาวนาเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองภาคพลเมือง โดยการเป็นสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมก็คือ

เรื่องของสุขภาพ  เรื่องของรายได้  เรื่องของต้นทุนการผลิต  เรื่องของอ านาจในการต่อรอง  ซึ่งบางส่วนอาจจะ

สอดคล้องและไม่สอดคล้องกับ การศึกษาของ ศรัณยุ หมั้นทรัพย์ (2550: 101-105) ซึ่งมองว่าการมีส่วนร่วม

ของกิจกรรมสาธารณะมักจะเกิดจากความต้องการ 3 ประการ คือ 1) ความต้องการควบคุมความไม่แน่นอน 

ในอนาคต  2) ความต้องการแก้ไขปัญหาหรือท าให้ดีขึ้นของชีวิตสาธารณะของตนซึ่งรัฐหรือการเมืองในแบบ 

ที่คุ้นเคย แก้ไขปัญหาไม่ได้หรือไม่เคยแก้ไข และ 3) ความต้องการเยียวยาความสัมพันธ์ที่อ่อนแอของชุมชน
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และความเสื่อมถอยทางการเมืองด้วยการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ซึ่งกระบวนการกิจกรรมจะเกิดขึ้นได้นั้น  

คงจะต้องเริ่มจากปัญหาร่วมกันและส่งผลกระทบในระดับหนึ่ งจึงจะเกิดกระบวนการต่อไป ท าให้เกิดการ

รวมตัว เกิดกลุ่มเพื่อจะควบคุมความไม่แน่นอนในอนาคตหรือตัวปัญหาที่เกิดขึ้น เพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นด้วย

ตนเอง เนื่องจากที่ผ่านมาปัญหาของชาวนามักได้รับการเยียวยาในขั้นตอนสุดท้าย คือ การจ่ายเงินชดเชย  

เป็นต้น ท าให้ชาวนาอยากจะเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น อาจจะไม่ใช่ในระดับบนหรือระดับประเทศ

แต่เป็นการเมืองในระดับพ้ืนที่หรือท้องถิ่น ซึ่งเป็นรากฐานที่ส าคัญของประเทศไทยโดยไม่หวังพ่ึงพิงแต่รัฐหรือ

หน่วยงานของรัฐเพียงอย่างเดียว โดยการสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนที่เป็นรากฐานส าคัญของประเทศแทน 

แต่จากข้อเท็จจริงในการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม การท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐก็ยังคงมีความส าคัญ

อย่างมาก  เนื่องจากถึงแม้การพ่ึงตนเองจะมีความส าคัญแต่ในบางบริบทศักยภาพของชาวนาอาจจะยัง  

ไม่สามารถเข้าไปแก้ไขปัญหาในมิติที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการหรือหน้าที่ของรัฐ  เช่น การออกใบรับรอง

มาตรฐานข้าวอินทรีย์  การก าหนดราคากลาง  การประชาสัมพันธ์โครงการฯ ต่างๆ ระหว่างหน่วยงานรัฐ

ด้วยกัน  การก าหนดเป็นนโยบายของต าบลและจังหวัด เป็นต้น  หรือแม้กระทั่งการท างานร่วมกับบริษัท 

เอกชนอย่าง โรงสีข้าวเสนางคนิคม ก็มีความส าคัญ เพราะหากพิจารณาถึงการคงอยู่ของชาวนาซึ่งเป็นผู้ผลิต 

การคงอยู่ของนายทุนที่รับซื้อข้าวก็ยังคงมีความส าคัญด้วยเช่นกัน  ดังนั้นการสร้างเครือข่ายในการท างาน

ร่วมกันจึงเป็นอีกประเด็นที่ทางเกษตรกรชาวนาจะต้องให้ความส าคัญควบคู่กันไปด้วย ซึ่งจากการศึกษาของ 

วิมลพรรณ ปีตธวัชชัย (2553) และ อนันต์ สุวรรณรัตน์ (2559) ที่ศึกษาแนวทางพระราชด าริในการแก้ไข

ปัญหาเรื่องข้าวของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ก็สะท้อนแนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องข้าว 

ไว้ 5 ข้อ แต่สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานของกลุ่มข้าวสัจธรรม 4 ข้อด้วยกัน คือ ข้อที่ 1 ต้องมีการ

จัดตั้งกลุ่ม ซึ่งประกอบด้วย ชาวนา ผู้บริโภค และผู้ประกอบการโรงสี เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและมีอ านาจ 

ในการต่อรอง แสดงให้เห็นถึงปรากฏการณ์ที่กลุ่มข้าวสัจธรรมด าเนินการอยู่เช่นเดียวกัน  ข้อที่ 3 การศึกษา

ข้อมูลด้านตลาดข้าว ซึ่งในส่วนนี้กลุ่มข้าวสัจธรรมได้มีการด าเนินการประเมินราคาข้าวโดยใช้ที่ประชุมกลุ่ม 

เป็นเวทีในการตัดสินใจร่วมกัน  ข้อที่ 4 การปฏิบัติตามแนวทางเกษตรทฤษฏีใหม่ เน้นการปลูกผลผลิตแบบ

ผสมผสาน ไม่เน้นปลูกพืชเชิงเดี่ยวซึ่งทางกลุ่มข้าวสัจธรรมก็ได้ด าเนินการและเรียนรู้เพ่ือพัฒนาตนเองอย่าง

ต่อเนื่อง และข้อที่ 5 การปลูกพืชทดแทนเพ่ือเพ่ิมมูลค่าหรือการปลูกพืชสดเพ่ือรักษาสภาพของหน้าดินให้ 

คืนความอุดมสมบูรณ์  ขาดแต่เฉพาะข้อที่ 2 การจัดตั้งธนาคารข้าว ซึ่งหากพิจารณาโดยภาพรวม ก็จะพบว่า 

การด าเนินการของกลุ่มข้าวสัจธรรมก็ได้มีการปรับใช้แนวทางพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้

เช่นเดียวกัน 
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ในส่วนระดับการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มข้าวสัจธรรมก็มีความสอดคล้องกับการศึกษาของ 

Cohen และ Uphoff (1980: 219-222 ) ที่ได้จ าแนกการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 ระดับ คือ การมีส่วนร่วม 

ในการตัดสินใจ  การมีส่วนร่วมในการด าเนินการ  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และการมีส่วนร่วม 

ในการประเมินผล แต่หากพิจารณาจากข้อเท็จจริงจะพบว่าในส่วนของการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มข้าว  

สัจธรรม ยังขาดส่วนของการประเมินผลอยู่มาก เพราะการมีส่วนร่วมที่ผ่านมามักจะอยู่ในส่วนการด าเนินการ

และส่วนการรับผลประโยชน์มากกว่า และที่ส าคัญควรจะเพ่ิมการมีส่วนร่วมในการรับรู้ปัญหาและแก้ไขปัญหา

ร่วมกันด้วย เนื่องจากการเมืองภาคพลเมืองจะสะท้อนจากการมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นส าคัญ 

ดังนั้น หากสมาชิกทั้งหมดยังผลักภาระให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการหรือตัวแทนกลุ่มเพียงอย่างเดียวและ

เข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการและรับผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว อาจจะท าให้กลุ่มขาดความเข้มแข็งในระยะ

ยาวได้ 

ดังนั้น การเมืองภาคพลเมืองนอกจากจะสะท้อนกระบวนการมีส่วนร่วมที่แสดงถึงจิตส านึก

รับผิดชอบต่อกลุ่มทุกขั้นตอนแล้ว ยังสะท้อนจากกระบวนการท างานที่เป็นระบบของกลุ่มอย่างมีประสิทธิภาพ

ด้วย ในขณะที่การท างานก็ต้องมีความเกี่ยวเนื่องกับทั้งภาครัฐและภาคเอกชนด้วย เพราะพลเมืองไม่ได้

ด ารงชีวิตอยู่เพียงแค่กลุ่มๆ เดียว  กระบวนการด าเนินงานในการแก้ไขปัญหาของกลุ่มข้าวสัจธรรมที่มี

ประสิทธิภาพจึงอยู่ที่การท างานสอดประสานกันเองและการมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มหรือตัวแทนจากกลุ่ม

วิสาหกิจระดับต าบลต่างๆ กับทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน จึงมีความเชื่อมโยงเกี่ยวข้องถึงกันอย่างเป็น

ระบบ ความเข้มแข็งจึงจะด ารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

5.1.3 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3   การสังเคราะห์รูปแบบหรือแนวทางในการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม

เพ่ือแก้ไขปัญหาชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ จากการศึกษาวิจัยสามารถสรุปเป็นรูปแบบที่น าไปสู่การปฏิบัติ 

ได้ ดังนี้  

TRUST MODEL 

T = True ความจริง (เปิดเผยข้อเท็จจริง) 

หลักการแรก  ในส่วนของการแก้ไขปัญหาร่วมกัน สมาชิกผู้เข้าร่วมกลุ่มจะต้องประกอบด้วย 

ความจริงใจ กล้าเปิดเผยข้อเท็จจริงของปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดของผู้ต้องการพัฒนาตนเองและกลุ่ม เพ่ือให้เกิด

กระบวนการเรียนรู้จากปัญหาและหาวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกัน โดยสมาชิกทั้งหมดจะต้องกล้าเปิดใจและ  

กล้าเปิดเผยความจริง ในทุกระยะของการท างานเพ่ือก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานร่วมกัน 
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R = Reliance ความเชื่อม่ันและความไว้วางใจ (เชื่อในกันและกัน) 

หลักการที่สอง การสร้างความเชื่อมั่นการท างานร่วมกัน เนื่องจากสมาชิกกลุ่มหรือคณะกรรมการ

กลุ่มมาจากหลากหลายพ้ืนที่ การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพได้นั้นจะต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความเชื่อมั่น

ซึ่งกันและกัน การกระจายงานตามโครงสร้างภาระงานจะต้องมีความไว้วางใจ เพ่ือให้คนที่ท างานสามารถ

ท างานได้อย่างอิสระและใช้ศักยภาพของตนเองหรือบุคลากรได้เต็มที่  

U = Upgrade ปรับปรุง และยกระดับ (พัฒนาตนเองและองค์ความรู้) 

หลักการที่สาม  หลังจากสร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจในกันและกันเพ่ือให้เกิดการท างาน

อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นจะต้องปรับปรุงและพัฒนาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนการ

ด าเนินงานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายของกลุ่ม และการท างานสามารถเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

S = System ท างานเป็นระบบ (ท างานอย่างสอดคล้องและเป็นขั้นเป็นตอน) 

หลักการที่สี่  ในส่วนของกระบวนการการท างานของกลุ่มที่ประกอบด้วยส่วนงานหลายส่วนและ

กลุ่มที่หลากหลาย แต่ทุกส่วนงานมีความส าคัญและมีส่วนสัมพันธ์กัน การท างานจึงจะต้องมีขั้นตอนในการ

ท างานที่ชัดเจน เช่น ขั้นตอนของการตรวจมาตรฐานข้าวหอมมะลิอินทรีย์  ผู้ที่สมัครเป็นสมาชิก ขั้นตอนแรก

จะต้องผ่านการอบรมความรู้เรื่องการท าข้าวอินทรีย์และมาตรฐาน มกท. EU และ IFOAM   ขั้นตอนที่สอง  

ก าหนดพ้ืนที่ที่จะปลูกเพ่ือทราบปริมาณข้าวที่จะส่งขายเข้ากลุ่มข้าวสัจธรรม ขั้นตอนที่ 3 ต้องเตรียมพ้ืนที่เพ่ือ

รับการตรวจมาตรฐานภายในโดยคณะกรรมการกลุ่มซึ่งท าหน้าที่เป็นพ่ีเลี้ยงและตรวจสอบในรอบแรก จากนั้น

จึงเป็นการตรวจมาตรฐานโดยองค์กรภายนอก ขั้นตอนที่ 4 จึงออกใบรับรองให้กับเกษตรกรที่เป็นสมาชิก 

ตั้งแต่ช่วงที่ 1 อยู่ในช่วงปรับเปลี่ยน ช่วงที่ 2  เข้ามาตรฐาน EU และช่วงที่ 3 ได้มาตรฐาน IFOAM เป็นต้น 

เพราะทุกส่วนงานล้วนมีความสัมพันธ์กัน ในการท างานเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายทั้งสิ้น 

T = Team ท างานเป็นทีม (ทุกส่วนงานเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม) 

หลักการที่ห้า  การท างานของกลุ่มจะต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสมาชิกทั้งหมด 

เพราะทั้งหมดเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มหรือองค์กร ทุกส่วนจึงมีความส าคัญต่อความส าเร็จขององค์กรทั้งสิ้น  

หากมีความโดดเด่นและท างานแปลกแยก จนไม่สามารถท างานกับสมาชิกกลุ่มได้  ความส าเร็จของกลุ่ม 

ก็ไม่สามารถเกิดขึ้นได ้
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5.2 ข้อเสนอแนะ 

จากการวิจัยท าให้ทราบว่า การแก้ไขปัญหาของชาวนาได้อย่างยั่งยืนจ าเป็นจะต้องเริ่มจากการมีกลุ่ม 

มีกระบวนการกลุ่ม เกิดการมีส่วนร่วมผ่านกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและมีผลลัพธ์เกิดขึ้นเป็นรูปธรรม  

โดยตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของการสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงตนเองได้ของชาวนาอย่างยั่งยืน   ชาวนาไม่จ าเป็นต้อง

รอคอยความช่วยเหลือหรือเรียกร้องความช่วยเหลือจากภาครัฐ แต่อาศัยกระบวนการเรียนรู้จากกระบวนการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาให้ชาวนามีองค์ความรู้เพ่ิมมากขึ้น เช่น เทคโนโลยีการเพาะปลูกสมัยใหม่ การพัฒนา

ตนเองจากประสบการณ์ การแก้ไขปัญหาจากต้นแหตุ โดยอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วม ที่มีฐานของทุนทาง

สังคมท่ีมีอยู่แล้วในพ้ืนที่ เช่น ดิน น้ า ภูมิปัญญา หน่วยงานที่สนับสนุนทั้งภาครัฐและเอกชน เป็นต้น เป็นปัจจัย

ในการสนับสนุนเพื่อมุ่งไปสู่ความส าเร็จของการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืน 

โดยหน่วยงานภาครัฐควรจัดให้มีการอบรมเกษตรกรเพ่ือปลูกฝังทัศนคติที่ถูกต้องในการด ารงชีวิต  

ที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเป็นมิตร และพลิกฟ้ืนคืนความสมบูรณ์ให้กับพ้ืนถิ่นที่อยู่อาศัยและแหล่งท ามา 

หากิน ส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างชาวนากับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพ่ือให้เกิดการท างานร่วมกัน

อย่างสอดคล้อง ตรงตามความต้องการของชาวนา โดยการอาศัยศักยภาพของกันและกันได้ เช่น ภาครัฐจะต้อง

เข้ามาสนับสนุนการจัดท ามาตรฐานข้าวอินทรีย์ ไม่ผลักให้เป็นภาระของชาวนาเพียงอย่างเดียว ช่วยสนับสนุน

องค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่มาสนับสนุนการเพาะปลูก สนับสนุนให้แต่ละชุมชนมีโรงสีของชุมชนเอง

โดยรัฐบาลเข้ามาช่วยควบคุมหรือดูแลมาตรฐานอยู่เสมอ การสนับสนุนให้มีโรงปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยอินทรีย์หรือโรงปุ๋ย

อัดเม็ดของชุมชนเอง เข้ามาควบคุมดูแลพ้ืนที่ในการเพาะปลูกในเรื่องของการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกซึ่งจะ

ไม่ส่งผลให้เกิดความแตกแยกภายในชุมชน สนับสนุนให้มีการจัดท าแหล่งเก็บน้ าหรือขุดหาแหล่งน้ าเพ่ือ

สนับสนุนการเพาะปลูกในช่วงฤดูแล้งหรือนอกฤดูกาลปลูกข้าว เข้ามาควบคุมดูแลเรื่องราคาข้าวไม่ให้พ่อค้า 

คนกลางหรือโรงสีเอารัดเอาเปรียบชาวนา หรือส่งเสริมและการสนับสนุนโรงสีที่ท างานร่วมกับชุมชนให้มี

มาตรฐานเพ่ิมมากยิ่งขึ้น สนับสนุนแหล่งเงินทุนให้แก่ชาวนาในการเพาะพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพและมีมาตรฐาน 

ด้วยตนเองจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตได้เป็นอย่างดี เนื่องจากการซื้อพันธุ์ข้าวมีราคาค่อนข้างสูงและ

จ าเป็นต้องซื้อก่อนฤดูการผลิตเสมอ สนับสนุนให้เกษตรกรชาวนามีองค์ความรู้เรื่องการปลูกพืชแบบผสมผสาน

โดยเน้นไปที่พืชผักที่มีอายุในการเก็บเกี่ยวระยะสั้นเพ่ือสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรได้ทั้งปี และสามารถใช้เป็น

ปุ๋ยพืชสดในการบ ารุงหน้าดินด้วยการย่อยสลายโดยธรรมชาติอีกด้วย ซึ่งจะส่งผลต่อการปลูกข้าวในแต่ละ

ฤดูกาลให้เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ผลผลิตดี และปราศจากการใช้สารเคมีในการเพาะปลูกซึ่งเป็นที่ต้องการของ

ตลาดและราคามีแนวโน้มว่าจะสูงขึ้น 
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5.2.1 ข้อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ 

1) ควรมีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการเกษตรอินทรีย์ การเพาะพันธุ์ข้าว การใช้ปุ๋ย

อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ส าหรับงานเกษตรกรรม เพ่ือมุ่ง

พัฒนาและแก้ไขปัญหาชาวนาได้อย่างยั่งยืน โดยใช้แนวทางพระราชด าริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นฐาน

ในการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ 

2) ภาครัฐควรให้ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาของชาวนาอย่างจริงจัง โดยเน้นการแก้ไขปัญหา

ระยะยาว ไม่มุ่งแก้ไขปัญหาที่ปลายเหตุอย่างที่ผ่านมา เช่น การจ่ายเงินชดเชยให้เกษตรกร เป็นต้น ซึ่งเป็นการ

สิ้นเปลืองงบประมาณโดยใช่เหตุจ านวนมาก แต่ควรวางแผนการแก้ไขปัญหาให้กับชาวนาได้สามารถประกอบ

อาชีพท านาโดยสามารถพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน เพราะชาวนาต้องประสบกับปัญหาอ่ืนๆ อีกมากมาย เช่น 

ปัญหาด้านสุขภาพ  ปัญหาด้านหนี้สิน  ปัญหาด้านองค์ความรู้  ปัญหาด้านความเสื่อมโทรมของทรัพยากร 

ธรรมชาติ เป็นต้น  ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ล้วนส่งผลกระทบและสร้างผลเสียในการเพ่ิมผลผลิตข้าวของชาวนา

ในจังหวัดอ านาจเจริญ ท าให้อาชีพเกษตรกรชาวนากลายเป็นอาชีพที่ไม่มีคนรุ่นใหม่เข้ามาสืบทอด  ละทิ้ง 

ท้องนากลับกลายไปเป็นแรงงานรับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรมแทน 

5.2.2 ข้อเสนอแนะเพื่องานวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะต่อการท าวิจัยในครั้งต่อไป ดังนี้ 

1) ควรมีการศึกษาแนวทางในการท าตลาดของเกษตรกรชาวนาที่มีประสิทธิภาพเพ่ือการปรับปรุง

ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือเพ่ือการน าไปปรับใช้กับเกษตรกรกลุ่มอ่ืน  

2) ควรมีการศึกษาขั้นตอนการสืบทอดองค์ความรู้ด้านการท านาโดยอาศัยภูมิปัญญาท้องถิ่น 

อย่างละเอียด การแปรรูปผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากข้าวเพ่ือเป็นการเพ่ิมคุณค่าและมูลค่าของผลิตภัณฑ์และ

ประโยชน์ที่จะเกิดจากการท านาในระยะยาว  
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ภาคผนวก ก. 

แนวทางการสัมภาษณ์ (เชิงคุณภาพ) 

โครงการวิจัย การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักแบบเจาะจง ประเภท “กลุ่มชาวนาที่ใช้ปุ๋ยเคมีและที่ใช้ปุ๋ยแบบผสมผสาน” 

1. การปลูกข้าวในอดีตที่ผ่านมา มีรูปแบบการท านาอย่างไร 

2. ในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลาย ท าไมถึงยังเลือกปลูกข้าวซึ่งให้ผลผลิตน้อยและราคาตกต่ า 

3. ในปัจจุบันการท านา มีการใช้ปุ๋ยเพ่ือเร่งการเพาะปลูกหลากหลายแบบ อะไรเป็นสาเหตุส าคัญ  

ท าให้เลือกการท านาโดยใช้ปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยแบบผสมผสาน 

4. ทราบหรือไม่ว่า การใช้ปุ๋ยเคมีอาจท าให้สุขภาพไม่ดี  ตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไร มีโรคประจ าตัว

หรือไม ่

5. ผลผลิตข้าวในปัจจุบันต่อไร่ที่ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นอย่างไร ราคาต่อกิโลได้เท่าไหร่ 

6. เคยเปรียบเทียบหรือไม่ว่า ราคาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์มีราคาดีกว่าราคาข้าวที่ใช้ปุ๋ยเคมี  หากรู้ว่า

การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ราคาดีกว่า ด้วยสาเหตุใดหรือท าไมถึงไม่เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

7. ทราบหรือไม่ว่าในเขตพ้ืนที่ที่ท าการปลูกข้าวมีกลุ่มที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในการเพาะปลูกข้าว แล้วมี

วิธีการจัดการอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ท านาใกล้เคียง ระหว่างชาวนากลุ่มที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับชาวนา

กลุ่มท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

8. ปฏิทินฤดูกาลในการเพาะปลูกข้าวและหลังการเพาะปลูกข้าว มีการแบ่งช่วงเวลาในการเพาะปลูก

อย่างไรบ้าง 

9. กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมี มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและเพ่ิมราคาข้าว 

หรือไม ่

10. จากนโยบายของรัฐบาลต่างๆที่ผ่านมา ชาวนาได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จากนโยบายต่างๆ 

ดังกล่าว 

11. จากราคาข้าวตกต่ าท่ีผ่านมา ชาวนาที่ปลูกข้าว คิดอย่างไรกับปรากฏการณ์ดังกล่าว และมีวิธีการ

แก้ไขปัญหานั้น อย่างไร 
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ภาคผนวก ข. 
แนวทางการสัมภาษณ์ (กลุ่มผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย) 

โครงการวิจัย การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูลแบบเจาะจง ประเภท “กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย และกลุ่มผู้สนับสนุนการท านาโดยใช้ปุ๋ย
อินทรีย์”  ประกอบด้วย  3 กลุ่มหลัก คือ 

1. ส่วนงานราชการส านักงานเกษตรจังหวัด  
2. ผู้ทรงคุณวุฒิจากสถาบันการศึกษา  
3. ผู้ประกอบการเอกชน 

แนวทางข้อค าถาม 

1. ท่านเข้าใจรูปแบบการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม อย่างไรบ้าง 

2. อะไรเป็นสาเหตุส าคัญของการเข้ามาสนับสนุนกลุ่มข้าวสัจธรรม 

3. ช่องทางหรือกระบวนการในการเข้าไปสนับสนุนการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรม มีช่องทางหรือ

กระบวนการอย่างไรบ้าง  

4. การค้าขายหรือการรับซื้อข้าวอินทรีย์ ประสบสถานการณ์อย่างไร มีปัญหา ความยุ่งยากและ

อุปสรรคหรือไม่  

5. ท่านมองการท างานของกลุ่มข้าวสัจธรรมในปัจจุบันและอนาคตเป็นอย่างไร 

6. ประโยชน์จากการสนับสนุนกลุ่มข้าวสัจธรรม คือ อะไร (ข้อค าถามส าหรับผู้ประกอบการเอกชน) 

6.1  ความคุ้มค่า ผลก าไร  

6.2  สุขภาพ  

6.3  เปรียบเทียบผลประกอบการที่เอกชนท ากับชาวนากลุ่มที่ใช้ปุ๋ยเคมี กลุ่มที่ใช้ปุ๋ยแบบ

ผสมผสาน และกลุ่มท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

7. จากที่ผ่านมานโยบายข้าวมีความเปลี่ยนแปลงไปตามแต่ละรัฐบาล ผู้ประกอบการณ์ได้รับ

ผลกระทบจากนโยบายดังกล่าวอย่างไร และผู้ประกอบการมีวิธีปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาอย่างไร 
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ภาคผนวก ค. 

แนวทางการสัมภาษณ์กลุ่ม 

โครงการวิจัย การเมืองเรื่อง “ข้าว” บทสะท้อนการแก้ไขปัญหาของชาวนาจังหวัดอ านาจเจริญ 

กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ประเภท “ชาวนากลุ่มข้าวสัจธรรมอ านาจเจริญ” 

1. การปลูกข้าว ในอดีตที่ผ่านมา มีรูปแบบการท านาอย่างไร 

2. ในปัจจุบันมีอาชีพหลากหลาย ท าไมถึงยังเลือกปลูกข้าวซึ่งให้ผลผลิตน้อยและราคาตกต่ า 

3. ในปัจจุบัน การท านามีการใช้ปุ๋ยเพ่ือเร่งการเพาะปลูกหลากหลายแบบ อะไรเป็นสาเหตุส าคัญ  

ท าให้เลือกการท านาโดยใช้ปุ๋ยเคมี หรือ ปุ๋ยแบบผสมผสาน 

4. เคยได้ยินหรือไม่ว่าการใช้ปุ๋ยเคมีอาจท าให้สุขภาพไม่ดี  ตอนนี้สุขภาพเป็นอย่างไร มีโรคประจ าตัว

หรือไม ่

5. ผลผลิตข้าวในปัจจุบันต่อไร่ที่ใช้ปุ๋ยเคมี เป็นอย่างไร ราคาต่อกิโลได้เท่าไหร่ 

6. เคยเปรียบเทียบหรือไม่ว่าราคาข้าวที่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ มีราคาดีกว่าราคาข้าวที่ ใช้ปุ๋ยเคมี หากรู้ว่าการ

ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ราคาดีกว่า ด้วยสาเหตุใดหรือท าไม ถึงไม่เปลี่ยนไปใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

7. ทราบหรือไม่ว่าในเขตพ้ืนที่ที่ท าการปลูกข้าวมีกลุ่มที่ไม่ใช้ปุ๋ยเคมี ในการเพาะปลูกข้าว แล้วมี

วิธีการจัดการอย่างไร เพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อพ้ืนที่ท านาใกล้เคียง ระหว่างชาวนากลุ่มที่ใช้ปุ๋ยเคมีกับชาวนา

กลุ่มท่ีใช้ปุ๋ยอินทรีย์ 

8. ปฏิทินฤดูกาลในการเพาะปลูกข้าวและหลังการเพาะปลูกข้าว มีการแบ่งช่วงเวลาในการเพาะปลูก

อย่างไรบ้าง 

9. กลุ่มชาวนาที่ปลูกข้าวโดยใช้ปุ๋ยเคมี มีการรวมกลุ่มกันเพ่ือเพ่ิมก าลังการผลิตและเพ่ิมราคาข้าว 

หรอืไม ่

10. จากนโยบายของรัฐบาลต่างๆ ที่ผ่านมา ชาวนาได้รับผลกระทบอะไรบ้าง จากนโยบายต่างๆ 

ดังกล่าว 

11. จากราคาข้าวตกต่ าท่ีผ่านมา ชาวนาที่ปลูกข้าว คิดอย่างไรกับปรากฏการณ์ดังกล่าว และมีวิธีการ

แก้ไขปัญหานั้น อย่างไร 
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ภาคผนวก ง. 
ตารางเปรียบเทียบ กลุ่มชาวนา, ชนิดของข้าว, อัตราการลงทุน, และผลประโยชน์ที่เกิดขึ้น กับ ชาวนา 3 กลุ่ม ในจังหวัดอ านาจเจริญ 

ล าดับ กลุ่มชาวนา ชนิดข้าว 
อัตราการลงทุน /ไร่ 

(ปุ๋ย+พันธุ์ข้าว+แรงงาน 
+ ค่าเก็บเกี่ยว) 

ผลผลิต / ไร่ ราคาขาย / กิโล หมายเหตุ 

1 กลุ่มข้าวสัจธรรม 
(เกษตรอินทรีย์) 

ข้าวหอมมะลิ     

ข้าวขาวธรรมดา     

ข้าวไรท์เบอร์รี่     

2 กลุ่มชาวนาใช้ปุ๋ยเคมี ข้าวหอมมะลิ     

ข้าวขาวธรรมดา     

ข้าวไรท์เบอร์รี่     

3 กลุ่มชาวนาใช้ปุ๋ยแบบ
ผสมผสาน (ปุ๋ยอินทรีย์
ผสมกับปุ๋ยเคมี) 

ข้าวหอมมะลิ     

ข้าวขาวธรรมดา     

ข้าวไรท์เบอร์รี่     
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ภาคผนวก จ. 
ตารางปฏิทินฤดูกาล ............................................................................ 

ล าดับ กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. ก.ค. มิ.ย. ก.ย. ส.ค. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              
 



การเมืองเรื่อง “ข้าว”บทสะท้อนรูปแบบการเมืองภาคพลเมืองเพื่อแก้ไขปัญหาของชาวนาในพื้นท่ีจังหวัดอ านาจเจริญ                                                                                                           
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