โครงการรับจานาข้าว : การพัฒนาประชากรในเชิงมหภาคทีไ
่ ม่พอเพียง?1
บทความนี ้จะอธิบายและชี ้ให้ เห็น สถานการณ์โดยรวมของชาวนาไทยและข้ อวิพากษ์ ของนักวิชาการต่อโครงการ
รับจานาข้ าวของรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ซึ่งเป็ นนโยบายมหภาคที่รัฐใช้ เพื่อเข้ าแทรกแซงตลาดข้ าวไทย โดยหวังจะ
ช่วยยกระดับคุณภาพประชากรของชาวนาไทย และจะได้ ใช้ มมุ มองการพัฒนาประชากรที่ประกอบด้ วยมุมมมองในเชิงมห
ภาคและจุลภาค ชี ้ให้ เห็นถึงประเด็นสาคัญที่จาเป็ นต่อการเพิม่ ความเท่าเทียมกันของโอกาสให้ ชาวนาได้ มีพื ้นที่การแข่งขัน
การเข้ าถึง การพัฒนาตัวเอง ซึ่งจะเป็ นการเพิ่มโอกาสในการเลื่อนสถานะทางสังคมของชาวนาไทย2

สถานการณ์ ปัญหาชาวนาไทย 3

ในปี พ.ศ. 2550 มีการสารวจพบว่า คนจนส่วนใหญ่เป็ นเกษตรกร ซึ่งมีประมาณร้ อยละ 37 ของคนจนทังหมด
้
(ทังที
้ ่เป็ น
เจ้ าของที่ดนิ เองและเช่าที่ดนิ เพื่อทาการเกษตร) ซึ่งตัวเลขดังกล่าวนี ้ลดลงอย่างมีนยั สาคัญเมื่อเทียบกับสัดส่วนคนจนที่ทา
อาชีพเกษตรกรในปี พ.ศ. 2539 ที่สงู ถึงร้ อยละ 60 นอกจากนี ้ แนวโน้ มของคนจนที่ทาอาชีพเป็ นแรงงานรับจ้ างทาการเกษตร
ก็เป็ นไปในทิศทางเดียว กัน กล่าวคือ มีสดั ส่วนคนจนที่ทาอาชีพรับจ้ างทาการเกษตรเพียงแค่ประมาณร้ อยละ 7 ในปี พ.ศ.
2550 ซึ่งลดลงจากร้ อยละ 30 ในปี พ.ศ. 2539
แนวโน้ มดังกล่าวสะท้ อนถึงความสาเร็จในการแก้ ไขปั ญหาความยากจนภาคเกษตร ดังจะเห็นว่า คนจนส่วนใหญ่
จะยังยึดอาชีพเกษตรกรอยู่ แต่ปัญหาความยากจนในภาคการเกษตรก็ลดลงอย่างต่อเนื่องในช่วงกว่าทศวรรษที่ผา่ นมา
ในทางตรงกันข้ าม สัดส่วนของคนจนที่ทาอาชีพประมง ป่ าไม้ และบริการ กับคนจนที่ไม่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจ (อาทิ
แม่บ้าน นักเรี ยน เด็ก ผู้สงู อายุ คนพิการไม่สามารถทางานได้ ผู้มีรายรับจากบาเหน็จบานาญ) นันมี
้ สดั ส่วนเพิม่ ขึ ้นอย่างเห็น
ได้ ชดั

การวิจยั ล่าสุดของ ศ.ดร.อัมมาร์ สยามวาลา ในปี 2554 พบว่า ปั จจุบนั ชาวนาไทยมีทงสิ
ั ้ ้นประมาณ 17.6 ล้ านคน (หรื อ
4.8 ล้ านครัวเรื อน) และสามารถจาแนกเป็ นกลุม่ โดยใช้ รายได้ เป็ นเกณฑ์โดยเปรี ยบเทียบ กับค่าเฉลี่ยของคนทัง้ ประเทศ จะ
สามารถแบ่งเป็ น 3 กลุม่ คือ ชาวนายากจน ชาวนาฐานะปานกลาง และชาวนารวย ทังนี
้ ้แม้ ชาวนาจนจะมีจานวนมากถึง 7.7
ล้ านคน (หรื อ 1.9 ล้ านครัวเรื อน) แต่ก็ไม่ใช่คนส่วนใหญ่ของชาวนาอีกต่อไปแล้ ว เพราะชาวนาฐานะปานกลางนันมี
้ 7.3 ล้ าน
คน (หรื อ 2.1 ล้ านครัวเรื อน) และชาวนารวยนันมี
้ 2.6 ล้ านคน (หรื อ 900,000 ครัวเรื อน)
ชาวนาเหล่านี ้ ร้ อยละ 90 ทานาปี ที่เรี ยกว่านาน ้าฝน ปลูกข้ าวได้ ปีละครัง้ ส่วนอีกร้ อยละ 10 เป็ นชาวนาที่อยู่ในเขต
ชลประทาน เรี ยกว่า นาปรัง สามารถปลูกข้ าวได้ ปีละอย่างน้ อย 2 ครัง้
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วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2555)
ในมุมมองของผู้เขียน เชือ่ ว่า การแก้ ไขปั ญหาความเหลื่อมล ้าทางสังคม ควรเน้ นไปที่การเพิ่มความเท่าเทียมกันของโอกาส (equity of

opportunity) มากกว่า การแก้ ไขความเท่าเทียมกันของรายได้ โดยตรง เพราะการกระจายรายได้ โดยตรงเป็ นการโอนเงินจากคนหนึง่ ไปให้
อีกคนหนึง่ จึงทาให้ ผลรวมของสังคมเป็ นศูนย์ (Zero-sum game )
3

รายงานสองทศวรรษความยากจนไทย โครงการเครื อข่ายวิชาการเพื่อการปฏิรูป มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ (มสช.) http://v-

reform.org/v-report/two_decades_poor/
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รายได้ ของชาวนานาปี โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งมีจานวนมากที่สดุ และยากจนกว่าทุกภาคของประเทศจะมีรายได้
เป็ นกาไรจากการปลูกข้ าว (ถ้ าไม่ขาดทุนจากภัยธรรมชาติ) ประมาณเดือนละ 1,500 บาทต่อครอบครัว เมื่อนามา
เปรี ยบเทียบกับเส้ นความยากจนของคนไทยที่ประกาศไว้ เมื่อปี 2552 อยู่ที่เดือนละ 1,586 บาทต่อคน
รายได้ ของชาวนานาปี โดยเฉพาะภาคอีสาน ซึ่งมีจานวนมากที่สดุ และยากจนกว่าทุกภาคของประเทศจะมีรายได้
เป็ นกาไรจากการปลูกข้ าว (ถ้ าไม่ขาดทุนจากภัยธรรมชาติ) ประมาณเดือนละ 1,500 บาทต่อครอบครัว เมื่อนามา
เปรี ยบเทียบกับเส้ นความยากจนของคนไทยที่ประกาศไว้ เมื่อปี 2552 อยู่ที่เดือนละ 1,586 บาทต่อคน
ข้ อมูลข้ างต้ นแสดงให้ เห็นว่า สาหรับคนจนแล้ ว รายได้ จากภาคเกษตรนันคิ
้ ดเป็ นแค่ประมาณร้ อยละ 30 ของรายได้
ที่เป็ นตัวเงินทังหมดเท่
้
านัน้ ซึ่งคิดเป็ นสัดส่วนใกล้ เคียงกับรายได้ ที่ได้ จากค่าแรงหรื อเงินเดือน แต่ถ้าหากคานึงถึงรายได้ ที่
ไม่ได้ อยู่ในรูปของตัวเงินแล้ ว รายได้ จากภาคเกษตรของคนจนจะคิดเป็ นแค่ประมาณร้ อยละ 22.7 ของรายได้ ทงหมดเท่
ั้
านัน้
นอกจากนี ้ คนจนยังมีรายได้ ที่เป็ นตัวเงินจากแหล่งอื่นอีกเช่นกัน อาทิ กาไรจากธุรกิจ (ร้ อยละ 8.6) และเงินที่สมาชิกใน
ครอบครัวที่ไปทางานต่างถิ่นส่งกลับมาให้ (ร้ อยละ 14.6) เป็ นต้ น
อันที่จริงแล้ ว โครงสร้ างรายได้ ของคนจนนันมี
้ แนวโน้ มที่จะคล้ ายคลึงกับรายได้ ของคนที่ไม่จนมากยิ่งขึ ้น กล่าวคือ
มีการพึง่ พิงรายได้ จากการเกษตรในสัดส่วนที่น้อยลง และหันไปพึง่ พิงรายได้ จากค่าแรง เงินเดือน และการทาธุรกิจเพิม่ มาก
ขึ ้น

16 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย4 ได้ เสนอผลการสารวจ
สถานการณ์ชาวนาไทย จากการสารวจเกษตรกรทัว่ ประเทศจานวน 1,211 ราย ระหว่างวันที่ 8-12 ส.ค.55 ว่า หนี ้โดยรวม
ของเกษตรกรเพิม่ ขึ ้นทุกปี โดยในปี 55 เพิม่ ขึ ้น 3-5% หรื อมีมลู ค่ากว่า 110,000 บาท/ครัวเรื อน จากปี 54 ที่มีหนี ้ 103,000
บาท เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า 6.6% ซึ่งในปี 55 สัดส่วนหนี ้นอกระบบเพิม่ ขึ ้นเป็ น 39.1% จากปี ก่อน 54 ที่อยู่ที่ 37.7% ส่วนหนี ้
ในระบบลดลงมาอยู่ที่ 60.9% จากปี ก่อนที่ 62.3%
และ พบว่าชาวนาประมาณร้ อยละ 80.5 บอกว่า ไม่อยากให้ บตุ รหลานทานา โดยให้ เหตุผลว่าเป็ นอาชีพที่ลาบาก
(ร้ อยละ 40.4) จ้ างคนทานาแทนคุ้มกว่า (ร้ อยละ 24.6) เป็ นอาชีพที่มีรายได้ ไม่แน่นอน (21.8) รายได้ น้อยไม่พอเพียงและ
อื่นๆ (ร้ อยละ 13.3)
ซึ่งสอดคล้ องกับการรายงานของหนังสือพิมพ์นิวยอร์ กไทมส์ (สิงหาคม 2555)5 รายงานโดยอ้ างสถิตจิ ากข้ อมูลของ
รัฐบาลไทย พบว่า อายุเฉลี่ยที่เพิม่ สูงขึ ้นของชาวนาไทยในปั จจุบนั ถือเป็ นประเด็นที่น่าวิตกเป็ นอย่างมาก โดยล่าสุด มี
ชาวนาไทยอายุไม่เกิน 25 ปี เหลืออยู่เพียงร้ อยละ 12 ลดลงถึงร้ อยละ 35 จากการสารวจเมื่อปี 2528 ส่วนอายุเฉลี่ยของ
ชาวนาไทยทังประเทศ
้
เมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว อยู่ที่ 42 ปี เพิม่ ขึ ้นจากอายุเฉลี่ย 31 ปี ที่มีการสารวจเมื่อราว 25 ปี ที่ผา่ นมา
สาหรับ สาเหตุที่ทาให้ คนรุ่นใหม่ไม่ให้ ความสนใจกับอาชีพทาไร่ทานานัน้ ส่วนหนึ่งมาจากความเชื่อที่วา่ ชีวติ ใน
เมืองมีความสะดวกสบายมากกว่าในชนบท ส่งผลให้ การทานา ที่ต้องตากแดดตากลม และใช้ แรงงานที่เหนื่อยยาก ไม่ได้ รับ
การสืบทอดจากลูกหลานของบรรดาเกษตรกรในปั จจุบนั ขณะเดียวกัน ยังมีสาเหตุเฉพาะที่เกิดในสังคมไทยเท่านัน้ คือ การดู
หมิน่ เหยียดหยามอาชีพชาวนาว่า เป็ นงานของคนจน ที่ไม่มีการศึกษา และไร้ สขุ อนามัยที่ดี โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของ
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ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลัยหอการค้ าไทย เอกสารประกอบการแถลงข่าว

http://www.thaichamber.org/userfiles/file/poll_farmer_16_8_55_final%5B1%5D%281%29.pdf
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วิตกอนาคตชาวนาไทย-คนรุ่นใหม่เมินทานา http://goo.gl/q8W5D
2

ชาวนาไทยที่เผยแพร่ผ่านรายการโทรทัศน์ตา่ งๆ ที่มกั นาเสนอภาพชาวนาผิวคล ้ากราแดด ท่าทางซุ่มซ่าม ซึ่งกลายเป็ น
ตัวแทนของชนชันล่
้ างทางสังคม ต่างจากคนเมืองผิวขาวสดใส ที่เป็ นค่านิยมใหม่ของสังคม
จากข้ อมูลข้ างต้ น สรุปสถานการณ์โดยคร่าวของชาวนาไทยได้ ดงั นี ้
 สัดส่วนคนจนที่เป็ นชาวนาในปี 2550 (มีอยู่ร้อยละ 37 ของคนจนทังหมด)
้
ลดลงจากปี 2539 ประมาณเกือบ
ครึ่งหนึ่ง (ร้ อยละ 60 ของคนจนทังหมด)
้
 ชาวนายากจนมีประมาณ 7.7 ล้ านคน (1.9 ล้ านครัวเรื อน) และส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 90) อยู่นอกเขตพื ้นที่ชลประทาน
ทานาน ้าฝนปี ละ 1 ครัง้
 ครอบครัวชาวนาอยู่รอดได้ จากการพึง่ รายได้ จากนอกภาคเกษตรเป็ นหลัก (2 ใน 3)
 หนี ้สินครัวเรื อนชาวนาเพิม่ สูงขึ ้นจากปี ที่แล้ ว
 จานวนชาวนาจะลดลงต่อเนื่อง เพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจอาชีพชาวนา และเกษตรกรเองไม่สนับสนุนให้ ลกู ๆ ทานา

กลไกการจานาข้ าวช่ วยชาวนาได้ อย่ างไร
โครงการรับจานาข้ าว มีมานานแล้ วตังแต่
้ ก่อนปี พ.ศ.2516 ทาโดย ธ.ก.ส. ต่อมาโครงการนี ้ถูกยกระดับมาเป็ น
โครงการของรัฐ ในระยะแรกราคารับจานาอยู่ที่ร้อยละ 80 ของมูลค่าตลาดในขณะนัน้ กาหนดวงไว้ เงินไม่เกิน 1 แสนบาทต่อ
ราย โครงการในภายหลังได้ พฒ
ั นาราคาจานามาเป็ นร้ อยละ 80 ของมูลค่าตลาด และจากัดปริมาณข้ าวไว้ ไม่เกิน 20 ตันต่อ
ราย และต่อมาเพิม่ ราคาจานาเป็ นร้ อยละ 90 ร้ อยละ 95 จนเป็ นร้ อยละ 100 ของราคาตลาด (ยุคนายกทักษิณ) ในขณะที่
ปริมาณการรับจานาก็เพิม่ จาก 20 ตัน เป็ น 25 ตัน วงเงินเพิม่ เป็ น 3 แสนบาทต่อราย
วัตถุประสงค์ของโครงการรับจานาข้ าว (ในยุคที่ราคาจานา ต่ากว่าราคาตลาด) มีอยู่ 2 ประการ คือ 1) ให้ เกษตรกร
ที่ต้องการมีเงินในช่วงเก็บเกี่ยวมีเงินไปใช้ และ 2) เพื่อชะลอข้ าวเข้ าสูต่ ลาด พอหลังเก็บเกี่ยวราคาข้ าวปรับตัวสูงขึ ้น
เกษตรกรก็มาไถ่ถอน เอาเงินมาคืนพร้ อมจ่ายดอกเบี ้ย ทาให้ โครงการมีรายได้ สว่ นหนึ่ง และตลาดยังคงทางานได้ อยู่
แต่เมื่อข้ าวกลายเป็ น พืชทางการเมือง และมีชาวนาที่เป็ นผู้หย่อนบัตรเลือกตังอยู
้ ่ประมาณเกือบ 1 ใน 3 รัฐบาลจึง
ใช้ กลยุทธด้ านราคามาเป็ นเครื่ องมือทางการเมือง รัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์ หาเสียงด้ วยนโยบายจานาข้ าวที่ราคา 15,000
บาทต่อตัน สูงกว่าโครงการประกันราคาของรัฐบาลอภิสทิ ธิ์ และยังสูงกว่าราคาตลาดและราคาทั่วโลก ที่สาคัญ คือรับจานา
ทุกเมล็ดโดยไม่จากัดปริ มาณ (ซึ่งไม่เคยมีมาก่อน) ด้ วยเหตุดงั กล่าว จึงนามาซึ่งวิจารณ์นโยบายรับจานาข้ วาของรัฐบาล อยู่
หลายประการ
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ประเด็นวิจารณ์ : วิธีคิดผิดพลาดและมายาคติชาวนายากจน
สถาบันวิจยั เพื่อการพัฒนาประเทศไทย6 ได้ ออกมาคัดค้ านโครงการรับจานาข้ าวอย่างต่อเนื่องตังแต่
้ เมื่อโครงการ
เริ่มดาเนินการในปี 2554 ทังนี
้ ้ มีประเด็นโต้ แย้ งสาคัญๆ ได้ แก่
ประการแรก ในบรรดาชาวนาที่ได้ รับประโยชน์โดยตรงจากโครงการจานาข้ าว มีหลักฐานชัดเจนว่าผลประโยชน์สว่ นใหญ่ตก
อยู่กบั ชาวนาที่มีฐานะร่ ารวย และฐานะปานกลาง ชาวนารายเล็กที่ยากจนซึ่งเป็ นชาวนาส่วนใหญ่ได้ รับประโยชน์จาก
โครงการน้ อยมาก โปรดสังเกตว่าในกรณีนาปรัง ผลประโยชน์ของเงินจานาส่วนใหญ่จะตกแก่ชาวนาที่มีฐานะดี ซึ่งมีข้าวขาย
ให้ รัฐบาลเป็ นมูลค่าหลายแสนบาทต่อคน เช่น ชาวนาที่มีข้าวขายให้ รัฐตังแต่
้ รายละ 6 แสนบาทมีจานวน 33,309 ราย (หรื อ
ร้ อยละ 5.4 ของชาวนาที่เข้ าโครงการจานานาปรัง) แต่กลับมียอดขายข้ าวให้ รัฐบาลสูงถึง 27,034 ล้ านบาท หรื อร้ อยละ 19.1
ของมูลค่าการจานานาปรังทังหมด
้
ชาวนายากจนที่ปลูกข้ าวนาปี เพื่อเก็บข้ าวไว้ บริโภคในครัวเรื อน หรื อไม่มีผลผลิตเหลือขาย จะไม่ได้ ประโยชน์แม้ แต่
บาทเดียวจากโครงการรับจานา ชาวนาที่ต้องซื ้อข้ าวกินมี 7.4 แสนครัวเรื อน และชาวนาที่ปลูกข้ าวไว้ กินในบ้ านมีจานวน 1.3
ล้ านครัวเรื อน ฉะนันชาวนาที
้
่ยากจนจึงมิได้ ประโยชน์ใดๆจากการจานา ยกเว้ นว่าต้ องซื ้อข้ าวบริโภคในราคาแพงขึ ้น ที่สาคัญ
คือ คนส่วนใหญ่ยงั เข้ าใจผิดคือ ชาวนาส่วนใหญ่เป็ นคนจน แต่ข้อเท็จจริงปรากฏว่าข้ อมูลของสานักงานสถิติแห่งชาติแสดง
ว่า ในบรรดาครัวเรื อนคนไทยทังหมดที
้
่อยู่ในกลุ่มที่มีรายได้ ครัวเรื อนสูงสุด 40% ของครัวเรื อนไทยทังหมด
้
ปรากฏว่าเป็ น
ครัวเรื อนชาวนาจานวน 1.185 ล้ านครัวเรื อน ครัวเรื อนเหล่านี ้ได้ ประโยชน์จากการจานามากที่สดุ เพราะมีผลผลิตข้ าวเหลือ
ขายให้ รัฐบาลมากที่สดุ ถึงร้ อยละ 52 ของผลผลิตที่ชาวนาทัว่ ประเทศนาออกขายในตลาด (แต่คนจนส่วนใหญ่ที่เป็ นชาวนา
ไม่ได้ ประโยชน์จากโครงการ)
ประการที่สอง โครงการจานาข้ าวต้ องใช้ เงินภาษี ประชาชนในการแทรกแซงตลาดข้ าวเป็ นจานวนมาก นอกจากเงินกู้ที่ใช้ ซื ้อ
ข้ าวแพงกว่าราคาตลาดจานวนกว่า 3 แสนล้ านบาทในปี 2554/55 แล้ ว รัฐบาลยังต้ องใช้ เงินเป็ นจานวน 20,644 ล้ านบาท
ในการจ้ างโรงสีเพื่อสีแปรสภาพข้ าวเปลือกเป็ นข้ าวสาร จ่ายค่าเช่าโกดังและค่ารักษาสภาพข้ าว จ้ าง surveyors เพื่อ
ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพข้ าว ค่าดอกเบี ้ยเงินกู้ปีละ 5,516 ล้ านบาท รวมทังค่
้ าใช้ จ่ายอื่นๆ สาหรับเจ้ าหน้ าที่ของรัฐใน
การดาเนินงานตามนโยบายรวมทังสิ
้ ้นเป็ นมูลค่าอีก 5,946 ล้ านบาท และการที่ข้าวเสื่อมคุณภาพอีกปี ละ 5,532 ล้ านบาท
เงินจานวนนี ้ยังไม่นบั รวมผลขาดทุนจากการขายข้ าว นอกจากนี ้ยังมีประเด็นวิจารณ์อื่นๆ การทุจริต การระบายข้ าว และ
ความสูญเปล่าของการลงทุน เช่น การลงทุนเปิ ดโรงสีเพิม่ หรื อสร้ างโกดังเก็บข้ าวเปลือกเพิม่ (ซึ่งมากกว่าปริมาณข้ าวที่ผลิต
ได้ ) เป็ นต้ น
ในขณะที่ รศ.ดร.สมพร อิศวิลานนท์ 7 ได้ ชี ้ให้ เห็นถึงผลกระทบของโครงการจานาข้ าวต่อคุณภาพข้ าว เนื่องจาก
โครงการรับจานาแยกประเภทข้ าว แต่ไม่แบ่งแยกเกรด ซึ่งทาให้ ทงข้
ั ้ าวดี และไม่ดี มีราคาเท่ากัน ซึ่งเป็ นระบบจูงใจให้
เกษตรกรปลูกข้ าวให้ ได้ มากโดยไม่คานึงถึงคุณภาพ เกษตรกรในเขตชลประทานพยามเร่งปลูกให้ ได้ 3 ฤดู เพราะอย่างไรก็
ขายให้ รัฐบาลได้ หันมาใช้ ข้าวพันธุ์เบามากขึ ้น ใช้ เวลาปลูกน้ อยเพียง 70-80 วัน ในขณะที่ข้าวคุณภาพดีต้องใช้ เวลา 110120 วัน ประการที่สอง ข้ าวที่สีได้ ก็มีคณ
ุ ภาพปนกัน ข้ าวที่ได้ รับใบประทวนคละกันหมด มีข้าวหลากพันธุ์หลายคุณภาพ
6
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รวมกัน โรงสีก็สีไปตามที่รัฐบาลต้ องการ และประการที่สาม การเก็บรักษาไม่ได้ คณ
ุ ภาพ เก็บไว้ นาน 8-9 เดือนไม่ได้ ระบาย
ออก ต้ องรมควันกันมอดแมลง เก็บไว้ นานวันคุณภาพก็ยิ่งเสื่อมลง
เมื่อคุณภาพข้ าวแย่ลง วิธีการที่จะระบายข้ าวออกได้ ก็คือต้ องขายในราคาที่ต่า ซึ่งอาจต้ องต่าว่าเวียดนามหาก
ต้ องการระบายให้ ได้ จานวนมาก หากเป็ นเช่นนันก็
้ จะยิ่งทาให้ เกิดการขาดทุนมหาศาล และยังส่งผลกระทบต่อ การผลักดัน
ข้ าวอินทรี ย์ เพราะสู้ราคาจานาไม่ได้ ที่สาคัญยังจะทาให้ สหกรณ์การเกษตรที่เคยเป็ นกลไกสาคัญในการรวบรวมข้ าวอ่อนแอ
ลง ตลาดในชุมชนก็อ่อนแอลงไปหมด เพราะข้ าวถูกส่งเข้ าโครงการจานา กลไกตลาดที่เราเคยพัฒนามาหายไป ซึ่งถ้ าตลาด
หายมันยากที่จะฟื น้ กลับมา

จานาข้ าว และชาวนายากจนกับการพัฒนาคุณภาพประชากร : มองจากมุมมองเชิงมหภาคและจุลภาค
การดาเนินนโยบายจานาข้ าวของรัฐบาลยิ่งลักษณ์ ชินวัตร ถือเป็ นการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง ในมิตมิ หภาค
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ให้ แก่ชาวนา แต่ก็พบว่าเป็ นการดาเนินนโยบายที่มีข้อวิจารณ์ ถงึ ผลกระทบทางลบอยู่มากดังได้
กล่าวถึงไว้ บางส่วนข้ างต้ น
ข้ อมูลข้ างต้ นชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า ชาวนาในกลุ่มยากจนนัน้ ได้ รับประโยชน์จากโครงการรับจานาข้ าวน้ อยมาก
ถึงไม่ได้ เลย เนื่องจากชาวนาในกลุ่มนี ้ปลูกข้ าวไว้ บริโภคเอง (พื ้นที่ที่เพาะปลูกไม่มาก) และส่วนใหญ่อยู่นอกเขตชลประทาน
ใช้ น ้าฝนทานาซึ่งทาได้ เพียง 1 ครัง้ ต่อปี ส่วนการทานาปรังก็เสี่ยงที่จะขาดทุน เนื่องจากน ้าไม่เพียงพอ อีกทังข้
้ อมูลจากการ
สารวจหนี ้ครัวเรื อนของชาวนา ก็พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่สารวจมีหนีส้ งู ขึ ้นจากปี ที่แล้ ว 3-5% ตกประมาณ 110,000 บาทต่อ
ครัวเรื อน ดังนัน้ กลุม่ ชาวนายากจน จึงเป็ นกลุม่ ที่น่าสนใจว่า นอกจากนโยบายรับจานาข้ าว ซึ่งถือเป็ นการดาเนินการใน
เชิงมหภาค (ที่ไม่ได้ ผลในการยกระดับคุณภาพชีวติ กับคนกลุม่ นี ้) แล้ ว ยังมีเงื่อนไขในมิติมหภาคอื่นๆ และจุลภาคอะไรอีก
บ้ างที่อาจเป็ นอุปสรรคต่อ (หรื อจาเป็ นต้ องได้ รับการคลี่คลายเพื่อ) การพัฒนาประชากรในกลุ่มชาวนายากจน
 มิตมิ หภาคที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชากรกลุม่ ชาวนายากจน
มิตมิ หภาคเป็ นปั จจัยกาหนดเชิงโครงสร้ าง ที่อาจทาให้ เกิดอุปสรรคต่อการพัฒนา หรื อ หากจัดการแก้ ไข
เปลี่ยนแปลงได้ ก็อาจเป็ น ปั จจัยที่เอื ้อ หรื อช่วยเพิม่ ความเท่าเทียมกันของโอกาส ที่ชาวนากลุ่มยากจนจะสามารถแข่งขัน
เข้ าถึง และพัฒนาขีดความสามารถในการผลิตที่มีประสิทธิภาพได้ มากขึ ้น ในที่นี ้จะได้ ยกตัวอย่างปั จจัยกาหนดเชิงโครงสร้ าง
ทังในระดั
้
บเหนือประเทศและในระดับประเทศ พอสังเขป
 การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ (climate change)
จีรภา อิทธิแสง (2553)8 ได้ ชี ้ให้ เห็นว่า พื ้นที่ปลูกข้ าว เป็ นพื ้นที่เพาะปลูกที่มีการปรับตัวได้ น้อย นัน่ หมายถึง เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงอะไร ก็จะได้ รับผลกระทบมาก ในขณะที่ ยังพบว่า พื ้นที่ทางการเกษตรมีแนวโน้ มที่เสียหายจาก ภัย
ธรรมชาติ (น ้าท่วม ฝนแล้ ง ฝนทิ ้งช่วง ศัตรูพืช) มากขึ ้นตลอดทศวรรษที่ผา่ นมา
การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมอิ ากาศ ยังส่งผลให้ ชาวนาในพื ้นที่ภาคกลาง9 เช่น ลพบุรี จาเป็ นต้ อง ปรับ
พฤติกรรมและปฏิทนั การเพาะปลูกใหม่ ตามรอบการเปลี่ยนแปลงของน ้าฝน กล่าวคือ ต้ องพยายามลงนารอบแรกให้ ได้ ใน
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เดือนธันวาคม เพื่อให้ เก็บเกี่ยวได้ ไม่เกินเมษายน และรอบสองต้ องลงนาประมาณพฤษภาคม เพื่อเก็บเกี่ยวให้ ได้ ต้นๆ
กันยายน ก่อนน ้าจะมา อย่างไรก็ตามในปี 2554 ฝนก็มาก่อนกาหนด 1 เดือน ทาให้ ข้าวในนาได้ รับความเสียหายอย่างมาก
ควรกล่าวไว้ ด้วยว่าในปี พ.ศ. 2554 การปรับปฏิทินการเพาะปลูกใหม่ที่ให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงของนา้ ฝนนัน้ ก็ไม่
ค่อยจะสอดคล้ องกับช่วงเวลาของการเปิ ดรับจานาข้ าวของรัฐบาล (7 ตุลาคม – 29 กุมภาพันธ์ 2555) เพราะในช่วงปลายปี
ทุ่งนาแถวภาคกลางยังเต็มไปด้ วยน ้า
 การเปิ ด AEC ในปี พ.ศ. 2558
การเปิ ดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะเกิดขึ ้นในปี พ.ศ. 2558 เพื่อให้ เป็ นตลาดเดียว (single market) ประเด็น
การลดภาษี สนิ ค้ าเป็ นประเด็นที่น่ากังวลอย่างยิ่ง โดยประเทศไทยได้ ทาการเจราจาการลดภาษี ให้ เป็ น 0% ในสินค้ าต่างๆ
รวมถึง ข้ าว ด้ วย
แต่ปัญหาในปั จจุบนั “ข้ าว” ซึ่งเป็ นสินค้ าที่ได้ รับการวิพากษ์วจิ ารณ์อย่างแพร่หลายถึงความสามารถของ ข้ าวไทย
ในการแข่งขันในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะในกลุม่ ประเทศสมาชิกอาเซียนใหม่ (CLMV) ที่ประกอบไปด้ วย กัมพูชา ลาว พม่า
และเวียดนาม ที่กาลังก้ าวเข้ ามามีสว่ นแบ่งการตลาดข้ าวของไทยที่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะเวียดนามที่เบียดขึ ้นมา
กลายเป็ นผู้สง่ ออกอันดับ 1 แทนประเทศไทย
มีการคาดการณ์กนั ว่า เมื่อเกิดการส่งออกข้ าวได้ อย่างเสรี จริงๆ เชื่อว่าจะเกิดความเสียหายกับชาวนาไทยที่มีต้นทุน
การผลิตที่แพงกว่าประเทศเพื่อนบ้ านในอาเซียน และจะเกิดความเสียหายต่อประเทศที่ต้องนาเงินภาษี ของประชาชนมาทา
มาตรการแรก แซงราคาเช่นการประกันรายได้ และการรับจานาซึ่งประเทศต้ องใช้ เงินภาษี มหาศาลในโครงการเหล่านี ้ทุกๆปี
 ตลาดข้ าวสาร
มาฆะสิริ เชาว์กลุ (2554)10 ได้ ชี ้ให้ เห็น ความสัมพันธ์ที่แนบแน่นระหว่างตลาดภายในประเทศกับตลาดโลก ซึ่งทา
ให้ ระบบเศรษฐกิจข้ าวไทยมีความเสี่ยงเพิม่ มากขึ ้นหากเกิดความผันผวนในตลาดโลก และยังพบว่า ในการส่งข้ าวออกไป
ตลาดโลกนัน้ ถูกกุมอานาจด้ วยผู้สง่ ออกเพียง 6 ราย ซึ่งมีอานาจชี ้นาตลาด และสามารถผลักภาระของความเสี่ยงด้ านราคา
ที่เกิดขึ ้นในตลาดโลกมาสูร่ าคาในประเทศไทย
อีกทังยั
้ งพบว่า นโยบายจานาข้ าวที่เข้ มข้ นตังแต่
้ ปี 2547 เป็ นต้ นมา ได้ ทาลายวิถีตลาดข้ าวแบบเดิมที่มีท่าข้ าวและ
ตลาดกลางเป็ นกลไกหลัก เมื่อข้ าวเปลือกจากเกษตรกรกว่าร้ อยละ 90 ไหลผ่านโรงสีไม่กี่แห่ง ทาให้ โอกาสของเกษตรกรใน
การราคาลดลงไปอีก ประสิทธิภาพของตลาดในการกาหนดราคาจึงลดลงไปโดยอัตโนมัติ เพราะไม่มีพอ่ ค้ าข้ าวเปลือกมา
ช่วยสร้ างบรรยากาศของการแข่งขันรับซื ้อข้ าวเปลือก
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วีรบูรณ์ วิสารทสกุล (2555) เรื่ องเล่าจากภาคสนาม...ที่น ้้าท่วม : ชุมชน การปรับตัวและการช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆ ในยาม

ภัยพิบตั http://goo.gl/WgZpi
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ในรายงานวิจยั เรื่อง การทบทวนโครงสร้ างตลาดข้ าวของประเทศไทย สนับสนุนทุนวิจยั โดย สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั

http://research.trf.or.th/node/5125
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ซึ่งสอดคล้ อง กับ ที่ อ.สมพร อิศวิลานนท์11 ได้ ให้ สมั ภาษณ์ไว้ วา่ นโยบายจานาข้ าว ได้ ทาลาย ตลาดกลางและ
โรงสีชมุ ชน เพราะไม่มีอานาจทางการเงินไปแข่งขันกับราคาที่รัฐบาลประกัน ในขณะที่ทงตลาดกลางและโรงสี
ั้
ชุมชน เป็ น
ตลาดที่ ชาวนามีอานาจต่อรองได้ สงู
 การเข้ าถึงแหล่งสินเชื่อการเกษตร
12

วีรบูรณ์ (2554) ชี ้ให้ เห็นถึงความไม่สมั พันธ์ระหว่างแหล่งเงินกู้ในระบบ อย่างกองทุนหมูบ่ ้ าน ที่มีกระจายอยู่ทวั่
ประเทศ เป็ นแหล่งเงินกู้ที่มีดอกเบี ้ยถูกและไม่ต้องใช้ หลักทรัพย์ในการค ้าประกันองเงินกู้ กับกระแสเงินที่ครอบครัวชาวนา
ภาคกลางต้ องใช้ ในกระบวนการผลิต ความไม่สมั พันธ์ดงั กล่าว ทาให้ ชาวนาจาเป็ นต้ องกู้เงินนอกระบบที่มีต้นทุนสูงกว่า
กองทุนหมูบ่ ้ านมาก อย่างเลี่ยงไม่ได้
มิตเิ ชิงโครงสร้ างอื่นๆ ที่ได้ มีการกล่าวถึงกันไว้ มากแล้ ว ได้ แก่ การจัดการโครงสร้ างระบบชลประทาน ซึ่งจะเอื ้อให้
ชาวนาได้ มีน ้าเพื่อการปลูกข้ าวตลอดปี การส่งเสริมการวิจยั ข้ าวที่สามารถเก็บได้ นาน เพื่อยกระดับ คุณภาพข้ าวไทยโดยไม่
ต้ องไปแข่งขันเรื่ องราคากับประเทศอื่นๆ หรื อ พันธุ์ข้าวที่สอดคล้ องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศ การวางระบบการ
ประกันภัยสินค้ าการเกษตร การกระจายที่ดนิ ให้ ถึงมือเกษตรกร เป็ นต้ น
ปั จจัยเชิงโครงสร้ างเหล่านี ้ หากได้ รับการปรับปรุงแก้ ไข และทาให้ มีคณ
ุ ภาพที่ดีขึ ้น ก็จะมีสว่ นอย่างมากในการช่วย
เพิม่ ความเท่าเทียมในด้ านโอกาสให้ กบั ชาวนากลุม่ ยากจน
 มิตเิ ชิงจุลภาคที่เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประชากรกลุม่ ชาวนายากจน
มิตเิ ชิงจุลภาคเป็ นมิตทิ ี่เกี่ยวข้ องกับ “คน” หรื อ “ชาวนา” ในฐานะ Actor ที่จะเป็ น ผู้สร้ างการเปลี่ยนแปลงให้
เกิดขึ ้นและดีขึ ้น ไม่วา่ จะเป็ น วิธีคิด ความสามารถในการทางาน ความสามารถในการนา มีความสามารถในการทางาน
รวมกลุม่ เพื่อเพิ่มพลังอานาจในการต่อรอง และแข่งขัน เป็ นต้ น ซึ่งจะขอยกตัวอย่างพอสังเขป เพื่อให้ เห็นการเปลี่ยนแปลง
ในมิตจิ ลุ ภาคที่ สาคัญ


วิธีคดิ ต่อ “ความเป็ นชาวนา”
ดังได้ กล่าวอ้ างถึง หนังสือพิมพ์นิวยอร์ คไทม์ ที่ชี ้ว่า ปั ญหาเฉพาะของประเทศไทยสาหรับชาวนา คือ การดูหมิน่
เหยียดหยามอาชีพชาวนาว่า เป็ นงานของคนจน ที่ไม่มีการศึกษา และไร้ สขุ อนามัยที่ดี โดยเฉพาะภาพลักษณ์ของชาวนา
ไทยที่เผยแพร่ผา่ นรายการโทรทัศน์ต่างๆ ที่มกั นาเสนอภาพชาวนาผิวคล ้ากราแดด ท่าทางซุ่มซ่าม ซึ่งกลายเป็ นตัวแทนของ
ชนชันล่
้ างทางสังคม ต่างจากคนเมืองผิวขาวสดใส ที่เป็ นค่านิยมใหม่ของสังคม ด้ วยเหตุนี ้ ลูกหลานชาวนารุ่นใหม่จึง
พยายามหลีกเลี่ยงการสืบทอดอาชีพทานาของครอบครัว และหันไปทางานรับจ้ างในเมือง หรื อตังใจศึ
้ กษาเล่าเรี ยนในระดับที่
สูงขึ ้น เพื่อจะได้ ไม่ต้องกลับมาช่วยเหลือครอบครัวทาไร่ ทานาในชนบท
งานศึกษาของ วีรบูรณ์ และคณะ (2553) ในการประเมินโครงการสระบุรีปลอดจน พบการเปลี่ยนแปลงของอาชีพ
ชาวนา โดยพบว่าแรงงานหนุ่มสาวเกือบทังหมด
้
ออกไปท างานในโรงงาน เป็ นแรงงานรับจ้ างรายวันในภาคอุตสาหกรรม
ค้ าขายของกินของใช้ ในขณะที่เกษตรกรรุ่นพ่อแม่ก็ที่มากขึ ้น เมื่อถึงเวลาทานา ก็จะใช้ วธิ ีการจ้ างทาแทน ในขณะที่ที่ดนิ เพื่อ
11

เอกสารประกอบการสัมมนาเสวนาเวทีประชมคมข้ าวไทย (2555) (อ้ างแล้ ว)
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จากบทความเรื่ องความมัน่ คงทางการเงินกับความมัน่ คงของชุมชน : เรื่ องย้ อนแย้ งที่ต้องพิจารณาขององค์กรการเงินรากฐาน
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การเพาะปลูก ก็จะถูกซอยย่อยส่งมอบเป็ นมรดกแก่ลกู หลาน แต่เมื่อลูกหลานก็มิได้ ให้ ความสาคัญกับการทานา แนวโน้ มที่
ที่ดนิ จะถูกขาย เปลี่ยนมือ ก็มีเพิม่ มากขึ ้น

 กระบวนการเรี ยนรู้ เพื่อเพิม่ ศักยภาพและอานาจให้ ชาวนา
การเรี ยนรู้ ตามที่ Gregory A Kimble เชื่อนัน้ เป็ น การเปลี่ยนแปลงศักยภาพแห่งพฤติกรรมที่คอ่ นข้ างถาวร ซึ่ง
เป็ นผลมาจากการฝึ กหรื อการปฏิบตั ทิ ี่ได้ รับการเสริมแรง (Learning as a relatively permanent change in behavioral
potentiality that occurs as a result of reinforced practice)
การจัดการเรี ยนรู้ให้ กับชาวนานัน้ หากพิจารณาในระบบการศึกษาปั จจุบนั ก็อาจหาไม่ได้ หรื อถึงจะหาได้ ก็จะเป็ น
การเรี ยนรู้แบบการฝึ กอบรมที่มีวทิ ยากร ผู้ร้ ู เป็ นคนถ่ายทอดความรู้ ซึ่งวิธีการเรี ยนรู้เช่นนี ้ไม่ได้ มีความเหมาะสมกับชาวนา ที่
สาคัญ คือ ไม่สอดคล้ องกับสิง่ ที่ Kimble ได้ ให้ ข้อสังเกตไว้
โรงเรี ยนชาวนา13 คือ ระบบการศึกษาทางเลือกสาหรับชาวนา โรงเรี ยนชาวนาใช้ การจัดการเรี ยนรู้แบบเสริมแรง
(empowerment) เน้ นกระบวนการกลุม่ เน้ นการปฏิบตั ิการ ปั จจุบนั มีโรงเรี ยนชาวนากระจายอยู่ในจังหวัดต่างๆ ทัว่ ประเทศ
ผลผลิตของโรงเรี ยนชาวนา นอกจากจะทาให้ ชาวนา (ในเชิงปั จเจก) ได้ มีโอกาสเรี ยนรู้เพื่อการพึง่ ตนเอง ลดการ
พึง่ พาภายนอก ด้ วยการ ลดต้ นทุนการผลิต ลดหนีส้ นิ พัฒนาทักษะเทคนิคทางการเกษตร ฟื น้ ฟูประเพณีวฒ
ั นธรรมที่เกี่ยว
กับข้ าว และเน้ นการฟื น้ ฟูสขุ ภาพจากการสะสมของสารเคมีการเกษตรแล้ ว โรงเรี ยนชาวนา ยังมุง่ เชื่อมโยงให้ เกิดเครื อข่าย
ของชาวนาทัว่ ประเทศ เพื่อเป็ นแหล่งแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ และสานเป็ นพลังขับเคลื่อนสังคมเพื่อการคงไว้ ซึ่งอาชีพชาวนาใน
สังคมไทย

กล่าวโดยสรุป การพัฒนาคุณภาพประชากรนัน้ จะต้องพิจารณาและให้ ความสาคัญถึงความครอบคลุม
(Comprehensive) ในการพัฒนาทังในมิ
้ ตเิ ชิงมหภาค และเชิงจุลภาคควบคูก่ นั ไป เพราะแม้ หากโอกาสในเชิงโครงสร้ างได้
เปิ ดแล้ ว มีความพร้ อมในการรองรับแล้ ว แต่เงื่อนไขของปั จเจก ไม่มีความสามารถ ไม่มีความพร้ อม ที่จะเข้ าถึงโอกาสนันได้
้
คุณภาพใหม่ของประชากรก็ไม่อาจเกิดขึ ้นได้ เป็ นต้ น
นอกจากการต้ องพิจารณาควบคูก่ นั ไปทังมิ
้ ตเิ ชิงมหภาคและจุลภาคแล้ ว บทเรี ยนสาคัญอีกประการหนึ่งที่ผ้ เู ขียน
ได้ รับจากการทา รายงานฉบับนี ้ คือ ทาให้ ผ้ เู ขียนได้ ตระหนักถึงความเชื่อมโยงสัมพันธ์กนั ระหว่าง ปั จจัยกาหนดต่างๆ
(Determinants) จากตัวอย่าง การผลักดันนโยบายรับจานาข้ าว ได้ ส่งผลต่อ การทาลาย ตลาดกลาง โรงสีชมุ ชน การส่งเสริม
เกษตรอินทรี ย์ ซึ่งเป็ นทางเลือกและเป็ นทางรอดของเกษตรกรและชาวนาขนาดเล็กจานวนมาก ขณะเดียวกันโนยบายรับ
จานาข้ าว ยังส่งผลกระทบต่อตลาดการส่งออกข้ าวของประเทศ ส่งผลให้ คณ
ุ ภาพข้ าวสารโดยรวมของประเทศลดลง เป็ นต้ น
หรื อ กรณีในมิตจิ ลุ ภาค การเปลี่ยนแปลงของวิธีคดิ ของลูกหลานชาวนา ก็สง่ ผลต่อ การสืบทอดอาชีพชาวนาที่มี
แนวโน้ มจะหยุดในรุ่นของพ่อแม่ เมื่อไม่มีการทาการผลิตการถือครองที่ดนิ ที่เป็ นแปลงนาก็มีแนวโน้ มจะหลุดมือจาก
ครัวเรื อนเกษตรกร และที่สาคัญเมื่อวิถีการผลิตไม่ได้ ผกู กับฐานทรัพยากร ทรัพยากรส่วนรวมในระดับชุมชนท้ องถิ่นก็มี
แนวโน้ มจะเสื่อมโทรมลงอย่างรวดเร็ว
13
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บทเรี ยนทัง้ 2 ข้ างต้ น ชี ้ให้ เห็นอย่างชัดเจนว่า การพัฒนาคุณภาพประชากรนัน้ เป็ นเรื่ องละเอียดอ่อนต้ องพิจารณา
ไตร่ตรองให้ มาก และหลากหลายมิติ อีกทังยั
้ งมีความท้ าทายสาหรับผู้ศกึ ษาและผู้ปฏิบตั กิ ารในพรมแดนความรู้แห่งนี ้
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