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การช ุมนมุ ของชาวนาเพื่อเรียกร้องให้รฐั บาลจ่ายค่าข้าวที่ชาวนาได้ไป
จํ า นํ า ไว้ก บั องค์ก ารคลัง สิ น ค้า (อคส.) และองค์ก ารตลาดเพื่ อ เกษตรกร
(อตก.) ภายใต้โครงการรับจํานําข้าว ซึ่งชาวนาได้รบั ใบประทวนมาตัง้ แต่
เดื อนต ุลาคม แต่ไม่ได้รบั เงิ นเป็นระยะเวลาล่วงเลยมาหลายเดื อน ซึ่งตาม
กฎเกณฑ์ในการจ่ายเงินให้แก่ชาวนาที่นําข้าวเข้าไปสูโ่ ครงการรับจํานํา เมื่อ
นําข้าวไปถึงจุดรับจํานํา ชาวนาจะได้รบั ใบประทวน และเมื่อนําใบประทวนไป
ขึ้นเงินกับ ธกส. จะได้รบั เงิน ตัง้ แต่เริ่มกระบวนการจนถึงการรับเงินไม่เกิน
7 วัน
แต่ ป รากฏว่ า เหต กุ ารณ์ไ ม่ ไ ด้เ ป็ นไปตามระยะเวลาที่ ช าวนาควรจะ
ได้ร บั เงิ น จากการนํ า ข้า วเข้า สู่โ ครงการรับ จํ า นํ า ภายใน 7 วัน มี ช าวนา
มากกว่าล้านครัวเรือนที่ ไม่ได้รบั เงิ นตามกําหนด รวมเป็นวงเงิ นประมาณ
130,000 ล้านบาท ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ชาวนาเหล่านี้อย่างไม่เคย
ปรากฏมาก่อนในประวัติศาสตร์ชาติ ไทย ภายใต้การบริหารงานที่ ลม้ เหลว
ของรัฐบาลที่มี นางสาวยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี

สําหรับชาวนา รายได้จากการขายข้าวเปลือกในแต่ละรอบมี
ความหมายสําหรับครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะหมายถึงเงิน
ที่ จ ะได้ม าใช้จ่ า ยสํ า หรับ การครองชี พ สํ า หรับ จัด หาเครื่ อ ง
อ ุปโภคบริโ ภค ค่ า เล่า เรีย นลกู เสื้ อ ผ้า เครื่อ งนงุ่ ห่ ม ค่ า นํ้ า ค่ า
ไฟฟ้า การใช้หนี้สินที่ เกิดจากการลงท ุนในการเพาะปลกู และที่
สําคัญก็คือ ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ก็จะเป็นเงิ นลงท ุน
ในการเพาะปล ูกรอบต่อไป
มนษุ ย์เงิ นเดื อนอย่างเรา วันที่ เงิ นเดื อนออกแต่ละเดื อนจะ
เป็นช่วงที่ ทกุ คนจะมี ความสขุ ที่ จะได้ใช้เงิ นไปใช้จ่ายสําหรับใน
เดือนต่อไป เพียงระยะเวลา 1 เดือน หากเงินเดือนไม่ออก ท ุกคน
ก็จะกังวล และมีจํานวนไม่นอ้ ยคงจะไม่ทราบว่าจะหาเงิ นมาใช้
จ่ายได้อย่างไร

สํ า หรับ ชาวนา รายได้จ ากการขายข้า วเปลื อ กในแต่ ล ะรอบมี ค วามหมายสํ า หรับ
ครอบครัวเป็นอย่างมาก เพราะหมายถึ งเงิ นที่ จะได้มาใช้จ่ายสําหรับการครองชี พ สําหรับ
จัดหาเครื่องอ ุปโภคบริโภค ค่าเล่าเรียนล ูก เสื้อผ้าเครื่องนงุ่ ห่ม ค่านํ้า ค่าไฟฟ้า การใช้หนี้สิน
ที่เกิดจากการลงท ุนในการเพาะปล ูก และที่สําคัญก็คือ ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายเหล่านี้ ก็จะ
เป็นเงินลงท ุนในการเพาะปล ูกรอบต่อไป
มน ุษย์เงินเดือนอย่างเรา วันที่เงินเดือนออกแต่ละเดือนจะเป็นช่วงที่ท ุกคนจะมีความส ุข
ที่จะได้ใช้เงินไปใช้จ่ายสําหรับในเดือนต่อไป เพียงระยะเวลา 1 เดือน หากเงินเดือนไม่ออก ท ุก
คนก็จะกังวล และมีจํานวนไม่นอ้ ยคงจะไม่ทราบว่าจะหาเงินมาใช้จ่ายได้อย่างไร
เพียงระยะเวลา 1 เดือน สําหรับการรอคอยเงิ นเดือนของมนษุ ย์เงิ นเดือน เรายังรส้ ู ึก
เดือดร้อนดังได้กล่าวมาแล้ว ลองเอาหัวใจของชาวนามาใส่ในหัวใจของเรา การปลกู ข้าวใช้
ระยะเวลาประมาณ 4 - 5 เดือน หวังจะมีรายได้จากการจําหน่ายข้าวทันที แต่หากต้องรอ
เป็นระยะเวลา 4 - 5 เดือน กว่าจะได้เงินดังที่ชาวนามากว่าหนึ่งล้านครอบครัวกําลังประสบ
อยูน่ ้ ี หรืออาจต้องรอคอยมากกว่านัน้ จะก่อให้เกิดความเดือดร้อนให้แก่ชาวนาเหล่านี้มากแค่
ไหน และความเดื อดร้อนดังกล่าวที่ คนในสังคมไทยอาจจะไม่เข้าใจอย่างลึกซึ้ ง แต่สําหรับ
ชาวนาผูป้ ระสบเคราะห์กรรมเหล่านี้ ถือว่าเป็นวิกฤติในครอบครัวที่แสนสาหัส ดังที่มีชาวนา
หลายคนได้ฆา่ ตัวตายดังที่ปรากฏเป็นข่าว และอาจจะเกิดขึ้นต่อไปเรือ่ ยๆ

เคราะห์กรรมของชาวนาไทยที่เกิดขึ้นในครัง้ นี้ เกิดจากการกระทําของ
รัฐบาล จากนโยบายรับจํานําข้าว แต่แทนที่ รฐั บาลภายใต้การบริหารของ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชิ นวัตร นายกรัฐมนตรี จะรส้ ู ึกสํานึ กและแสดงความ
รับผิดชอบ กลับพยายามทําให้สงั คมเข้าใจว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจาก
ความผิดพลาดในการบริหารงานของรัฐบาล ไม่เคยยอมรับว่ามีการท ุจริต
เกิดขึ้นในโครงการ และสิ่งที่น่าสังเวชใจที่ส ุด ที่มีรฐั มนตรีบางคนได้กล่าวว่า
ชาวนาได้รบั ผลประโยชน์จากโครงการนี้ มาแล้ว 2 ปี เพี ยงแต่เกิดปัญหา
ครัง้ นี้ ครัง้ เดี ย ว ทํ า ไมต้อ งออกมาประท้ว ง และยัง กล่ า วหาว่ า ชาวนาที่
ออกมาประท้ว งนั้น เป็ นชาวนาตัว ปลอม มี ก ารเมื อ งหน นุ หลัง ทั้ง ๆ ที่
ข้อเท็ จจริงก็คือว่า พรรคเพื่อไทยได้ใช้นโยบายภายใต้สโลแกนว่า “ทักษิ ณ
คิ ด เพื่ อ ไทยทํ า ” และกํ า หนดนโยบายโครงการรับ จํ า นํ า ขึ้ น มา จนทํ า ให้
ชาวนาและพี่นอ้ งเกษตรกรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคเหนือ เลือก
สส.จากพรรคเพื่อไทย ด้วยคะแนนเสียงท่วมท้นจนสามารถตัง้ รัฐบาลได้

ภายใต้ความเดื อดร้อนของชาวนาที่ ออกมาเคลื่อนไหวเพื่ อเรียกร้องเงิ น
จากรัฐบาล จากการขายข้าวของเขา เป็นที่น่าแปลกใจว่า กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ซึ่ ง เป็ นกระทรวงหลัก มี ห น้า ที่ ร บั ผิ ด ชอบต่ อ การพัฒ นาและการ
แก้ปัญหาให้แก่พี่นอ้ งเกษตรกร เพื่อให้มีชีวิต มีฐานะความเป็นอยู่ที่ดีข้ ึน เท่า
เที ยมกับประชาชนคนไทยที่ประกอบอาชีพอื่น แต่เสียงเรียกร้องของชาวนาใน
ครัง้ นี้ เราไม่ เ คยเห็ น ผูบ้ ริ ห ารของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นับ ตั้ง แต่
รัฐมนตรีว่าการ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ปลัดกระทรวง หรือหน่วยงานในสังกัด
ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แ สดงบทบาทในการร่ว มท กุ ข์ร่ว มส ขุ
แสดงออกถึงมุฑิตาจิตในการที่จะช่วยซับนํ้าตา ให้กาํ ลังใจ และช่วยหาทางออก
ให้แก่ชาวนาเหล่านี้ ซึ่งถึงแม้ว่าจะไม่สามารถหาเงินมาจ่ายค่าข้าวให้แก่ชาวนา
ได้ เพราะหน้าที่น้ ีเป็นเรื่องของกระทรวงพาณิชย์ แต่มีหลายสิ่งหลายประการ
ภายใต้กรอบนโยบาย ภารกิจหน้าที่ และความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ ที่อาจจะช่วยเยียวยาให้แก่พี่นอ้ งชาวนาเหล่านี้ได้บา้ งไม่มากก็นอ้ ย

ชาวนาคือกระด ูกสันหลังของชาติ วันนี้กระด ูกสันหลังของชาติ ซึ่งผ ุ
กร่อนมานานแล้ว กําลังจะแตกหัก กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะไม่
แสดงบทบาทอะไรบ้างหรือ
ท ุกข์ของชาวนาคือท ุกข์ของแผ่นดิน วันนี้แผ่นดินไทยซึ่งแบกรับท ุกข์
ของชาวนาไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะช่วยแบกท ุกข์ของชาวนา
แทนแผ่นดินได้อย่างไร
เสียงเรียกร้องของชาวนา สังคมและคนทัว่ ทัง้ ประเทศได้รบั ร ้ ู ได้ยนิ
ได้เห็น กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร ้ ู ได้เห็น ได้ยนิ บ้างหรือเปล่าครับ
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เมื่อปี พ.ศ. 2504
ผมเป็นนิสิตปี 1 คณะกสิกรรมและสัตวบาล
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้เรียนวิชาสังคมวิทยา 101 ได้อ่านตําราที่
เขียนโดย ดร. ไพบูลย์ เครือแก้ว ซึ่งผมจําได้ในสาระสําคัญที่ท่านกล่าว
ไว้ในหนังสือดังกล่าวว่า “สังคมไทย เป็นสังคมชนบท เพราะประชาชนคน
ไทยส่วนใหญ่ ประมาณร้อยละ 85 อาศัยอยูใ่ นชนบท และสังคมชนบท คือ
สังคมเกษตรกร เพราะประชาชนในชนบทประมาณร้อยละ 90 ประกอบ
อาชีพทางการเกษตร ถึงแม้เกษตรกรจะเป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ แต่
“เสียงเรียกร้องของเกษตรกร แผ่วเบาเหมือนกับเสียงลมที่พดั ต้องยอด
สนบนยอดดอยอินทนนท์”
จาก พ.ศ. 2504 – 2557 ถึงแม้เสียงเรียกร้องของเกษตรกรจะดัง
ขึ้น แต่ก็ยงั ไร้ความหมายเหมือนกับเสียงเรียกร้องใน 53 ปีที่ผา่ นมา
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