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การช"มน"มของชาวนาในวนองคารท2 25 ก"มภาพนธ4 2557 ท2กระทรวงพาณชย4และท2หนOากองทพอากาศดอนเม8องเป?น
เหต"การณ4สRาคญอ2กเหต"การณ4หนSง ผมจSงสวมวญญาณนกขUาวพลเม8อง(สมครเลUน) ไปสงเกตการณ4 และไดOบนทSกเร8องราวท2ไดOรบทราบ
เอาไวO
ผมไปถSงกระทรวงพาณชย4ประมาณ 8 น. ตอนนZนชาวนาสUวนใหญUกRาลงกนขOาวเชOากนอย[U สUวนจอภาพท2ฉายในท2
ช"มน"มก?เปดท2ว2ชUองหนSงซSงกRาลงรายงานขUาวประจRาวน ชาวนาในวนนZนมาจากกาญจนบ"ร2 ราชบ"ร2 เพชรบ"ร2 ลพบ"ร2และพจตร เป?นตOน แตU
คราวน2Z ผมไดOค"ยกบชาวนาจากกาญจนบ"ร2เป?นหลก
หลงจากเดนเก?บภาพทวไปของพ8Zนท2ช"มน"ม เชUน บรเวณหนOาเวท2 โต^ะรบบรจาค พ8Zนท2รบอาหารและเคร8องด8ม และโรง
ครว ไดOสกครSงชวโมง ผมก?ทRาใจกลOาๆ ถอดรองเทOาเดนเขOาไปหาชาวนากล"UมหนSงท2กRาลงนงค"ยกนอย[Uกลางท2ช"มน"ม โดยแนะนRาตวและ
บอกวUามาใหOกRาลงใจและขออน"ญาตพ[ดค"ยดOวย
คณป$าส+าล ร,งเร(อง อาย" 61 ป2 ชาวนา ต.หนองขาว อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2 ม2ล[ก 2 คน (อาย" 36 และ 30 ป2) สาม2
เส2ยไปแลOวเม8อ 16 ป2กUอน ค"ณปOามาอย[Uท2กระทรวงพาณชย4ไดO 19 วนแลOว (ค8อมาตZงแตUวนแรกของการช"มน"ม หร8อ 6 ก.พ. 2557) ค"ณ
ปOาบอกความร[OสSกลSกๆ วUา ด2ใจท2คนกร"งเทพตOอนรบด2 ตอนแรกกลวคดวUาคนกร"งจะรงเก2ยจท2ชาวนามาสรOางความเด8อดรOอน แตUพอเห?น
คนนRาอาหาร สงของมาบรจาคก?ด2ใจ พอถSงชUวงเย?นๆ ก?มค2 นท2เลกงานแลOวแวะมาค"ยดOวยท"กวน ค"ณปOาบอกวUาไมUร[OหรอกวUาท2คนอ8น (หมา
ยถSงกล"Uม กปปส.) เขาช"มน"มกนอย[Uตรงไหน เพราะไมUกลOาออกจากท2น2 ไปไหนไมUถ[ก กลวระเบดดOวย
พอถามวUา กRานนหร8อผ[OใหญUบOานท2บOานของค"ณปOาชUวยอะไรไดOไหม ค"ณปOา (รวมทZงคนท2มาจากท2เด2ยวกนท2นงอย[U
ใกลOๆ) ถSงกบสUายหนOาแลOวรOองออกมา....[ขอไมUบนทSกสUวนน2Z] แตUก?ยงด2ท2แกนนRามาชUวยทRาใหOชาวนารวมตวกนมาในครZงน2Z

ค"ณปOาสRาล2 ร"Uงเร8อง
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ใกลOๆ ค"ณปOาสRาล2 ม2สภ" าพสตร2อ2กทUานหนSง ค8อ คณมาล พ,มพวง อาย" 34 ป2 อย[U ต.หนองขาว เชUนเด2ยวกน เธอ
เลUาเลUาเร8องราวตUางๆ ใหOผมฟงมากมาย
ค"ณมาล2ทRานา 21 ไรU เป?นนาของตวเอง 18 ไรU และเชUาอ2ก 3 ไรU ในสUวนนาท2เชUา จะจUายคUายเชUาคดเป?น 1 ใน 3
ของรายไดOจากท2นานZน (ค8อแบUงรายไดOเป?น 3 สUวน ค"ณมาล2ไดO 2 สUวน เจOาของท2ไดO 1 สUวน) ใบประทวนของเธอระบ"วUารฐบาลเป?น
หน2Zเธออย[Uราว 160,000 บาท
ค"ณมาล2ม2ลก[ ชาย 2 คน คนโตอาย" 14 ป2 คนเล?กอาย" 12 ป2 ล[กคนโตชอบตกปลา และชอบอUานหนงส8อเก2ยวกบ
การตกปลา ร[Oเร8องรอก เร8องเบ?ด ฯลฯ ด2มาก สUวนล[กคนเล?กอยากเล2Zยงวว เธอก?แนะนRาล[กไปวUานUาเร2ยนดOานปศ"สตว4 และม2ความ
ใฝUฝนอยากใหOล[กไดOเร2ยนท2 ม.เกษตรศาสตร4 กRาแพงแสน

ค"ณมาล2 พ"มU พวง ชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2
เธอบอกวUาล[กวยร"Uนก?พยายายชUวยพUอแมUในเร8องปญหาเงนคUาขOาว โดยพวกเขาค"ยกบเพ8อนๆ (บางท2ก?ค"ยผUาน
facebook บOาง) และม2อย[UครZงหนSงท2กล"Uมเด?กวยร"UนเดนทางไปขอความชUวยเหล8อจากผ[OใหญUบางคนในช"มชน แตUกลบโดนชกป8น
ใสU จนกล"Uมเด?กวยร"UนตOองถอยออกมา
ค"ณมาล2คดวUารฐบาลนUาจะม2ทางแกOไขปญหาหลายทาง เชUน อาจทยอยจUายชาวนาก?ไดO เพราะท"กคนเด8อดรOอน
เหม8อนกนหมด เชUน ใหOงวดแรกใหOเงนมา 25% ซSงจะชUวยใหOแตUละคนม2เงนท2นRาไปใชOไดOกUอน
เก2ยวกบนโยบายการใหOก[Oเงนของ ธกส. เธอบอกวUา ตOองรวมกล"Uมกน 5 คนขSZนไป แลOวก[OไดO 70% ของเงนในใบ
ประทวน แตUจะคดดอกเบ2Zย 7% ตUอป2 ถSงตรงน2Z เธอหย"ดนดนSง แลOวพ[ดเปรยขSZนมาวUา....ทRาไมเราถSงตOองเส2ยดอกเบ2ZยใหOกบเงนของ
เราเองดOวย?
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ตอนท2ชาวนาไปขอพบนายกฯ รกษาการ ท2สRานกงานปลดกระทรวงกลาโหม เธอก?ไปดOวย ค"ณมาล2บอกวUาเขา
กZนชาวนาดOวยรZวลวดหนาม ไมUใหOเขOา และบอกวUาหOามเปUานกหว2ด หOามโหUรOอง ซSงเธอก?ยนด2ทRาตาม เธอบอกวUาชาวบOานนบพน
ตากแดดรอ แตUพวกเขาอย[UบนหOองแอร4 คงไมUเด8อดรOอนอะไร
ตอนท2นายกตตรตน4 ณ ระนอง รกษาการรองนายกฯ ลงมาหาชาวนา ค"ณมาล2ร[OสSกม2ความหวงอยUางมาก แตUใน
ท2ส"ด เธอก?ผดหวงอยUางแรงเม8อไดOยน รกษาการรองนายกฯ พ[ดในทRานองวUา ร[OสSกตกใจท2เพงร[OวUาม2ชาวนาท2ถ8อใบประทวนเด8อน
ต"ลาคม 2556 ยงไมUไดOรบเงน!
ค"ณมาล2บอกวUา พ[ดอยUางน2Zก?แสดงวUาเขาไมUร[Oเร8องอะไรเลย ไมUสนใจตดตามโครงการเลย รองนายกฯ ไมUร[Oเร8อง
นายกฯ ก?ไมUร[Oเร8อง เธอพ[ดซRZาหลายครZงวUา สงสยมากๆ เลยวUารฐบาลน2ZจรงใจกบชาวนาแคUไหน?
ระหวUางท2ผมค"ยกบค"ณปOาสRาล2และค"ณมาล2อย[UนZน พธ2กรในท2ช"มน"มก?แจOงเร8องตUางๆ ใหOชาวนาไดOรบทราบ แตU
ม2เร8องเล?กๆ เร8องหนSงท2ผมร[OสSกประทบใจ จSงขอบนทSกเอาไวO ณ ท2น2ZดOวย พธ2กรไดOค"ยกบค"ณยายทUานหนSง โดยบอกท"กคนวUา ในท2
แหUงน2Z คนสUวนใหญUอาย" 50 หร8อ 60 กน แตUม2ค"ณยายทUานหนSงอาย" 80 แลOว มาจากจงหวดพจตร เน8องจากอาย"มาก จSงทRานาไมU
ไหวแลOว แตUใหOล[กชายทRา ทวUาค"ณยายก?มารUวมช"มน"มชาวนาท2กระทรวงพาณชย4ดOวย (ภายหลงทราบวUา ค"ณยายช8อ สอน)
ค"ณพธ2กรเลUาวUาตอนท2นRาอาหาร นม หร8อขนม ไปใหOค"ณยาย ค"ณยายจะค8นมาครSงหนSง โดยบอกวUาใหOเก?บไวOใหO
คนท2มาท2หลง....ทRาเอาผมร[OสSกอมเอมใจท2ไดOยนเร8องราวอนงดงามน2Z สกพกค"ณยายก?ลก" ขSZนมาเดน ผมจSงเก?บภาพทUานไวO

ค"ณยายอาย" 80 ป2 จากจงหวดพจตร
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ความเด8อดรOอนครZงน2ZไมUไดOเกดกบชาวนาเทUานZน แตUยงม2ผลกระทบล[กโซUตUอเน8องอ2กดOวย ชาวนาเชUารถเก2ยวนวดขOาวใน
อตราไรUละ 650 บาท โดยจะจUายคUาเชUาใหOเจOาของรถหลงจากท2ไดOรบเงนจาก ธกส. แลOว แตUเม8อเกดปญหา ชาวนาก?ตOองตดคOาง
ชRาระคUาเชUารถ มองจากม"มของเจOาของรถคดรวมเป?นเงนราว 3 ลOานบาท และน2เองท2ทRาใหOเจOาของรถเก2ยวนวดขOาว ไดOตดตามมา
รUวมช"มน"มกบชาวนาดOวย เพราะถOาชาวนาไดOเงน เขาก?ไดOเงน แตUตUอมาเม8อเจOาของรถเองรบภาระหน2ZสนไมUไหว เพราะม2คUาใชOจUาย
ตUางๆ ดOวยเชUนกน จSงไดOประกาศขายรถเก2ยวนวดขOาว

ประกาศขายรถเก2ยวนวดขOาว (ปOายทางขวาม8อ)
หลงอาหารกลางวน แกนนRาประกาศวUาจะพาชาวนาไปเดนเลUน โดยยงไมUไดOบอกวUาไปท2ไหน ผมก?กระโดดขSZนรถบสตามไป
ดOวย จนในท2ส"ด รถก?มาหย"ดท2หนOาฐานทพอากาศดอนเม8อง อนเป?นสถานท2ประช"มของคณะรฐมนตร2รกษาการ
พอไปถSง ก?ม2ตRารวจมาตZงแถวปดทางเขOาออกถSง 2 กองรOอย ตRารวจเหลUาน2Zมาจากอ"บลราชธาน2ไดO 3 วนแลOว หลงจากนZนก?ม2
ทหาร 2 นายออกมาพ[ดค"ยดOวย ทZงสองทUานน2ZยZมแยOมแจUมใสด2 และม2อย[UชUวงหนSงท2คนหนSงบอกใหOชาวนาใจเย?นๆ และเรมรOองเพลง
ชาตใหOฟง (แตUรOองไดOแคUทUอนแรก ก?โดนเบรกไปเส2ยกUอน)

แถวตRารวจกZนทางเขOาฐานทพอากาศดอนเม8อง
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อยUางท2ทราบกนโดยทวไปวUา ชาวนาไมUไดOพบรกษาการนายกฯ อยUางท2หวง และตOองกลบท2มนในท2ส"ด แตUในระหวUางนZนก?ม2
เหต"การณ4บางอยUางท2ผมเก?บภาพมาฝาก นนค8อ ชาวนาส"ภาพสตร2ทUานหนSง เดนอยUางกลOาหาญเขOาไปหาแผงตRารวจ พ[ดกบตRารวจ
ไดOสกพก ก?บอกวUาฉนมาม8อเปลUา ไมUม2อาว"ธอะไร จะม2ก?แคUใบประทวนตดมาดOวย เพราะตOองการเงนคUาขOาวเทUานZน

ชาวนาแสดงใบประทวนตUอหนOาแถวตRารวจ
บนรถบส ขณะเดนทางกลบไปยงกระทรวงพาณชย4 ผมขSนZ ไปทางทOายรถบสคนหนSง แลOวนงกบพ8Zนท2อย[Uตดกบท2
นงแถวหลงส"ด ตรงน2ZทRาใหOม2โอกาสไดOค"ยกบคณลงโกย เอกจตร
ล"งโกยอาย" 60 ป2 (เกด พ.ศ.2497) เป?นชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2 ค"ณล"งม2ท2นา 20 ไรU และม2ไรUมน
สRาปะหลง ระหวUางท2ยงไมUไดOรบเงนคUาขOาว ก?ตOองนRาเงนท2ไดOจากการขายมนสRาปะหลงมาใชOไปกUอน การทRาไรUมนสRาปะหลง เรมใน
เด8อนเมษายน 2556 ใชOเวลาราว 8-10 เด8อน ก?ขายไดO ค8อราวเด8อนมกราคม 2557 ท2ผUานมา

ล"งโกย เอกจตร
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ล"งโกยเลUาวUาเคยเป?นสารวตรกRานน และประธานสภา อบต. เป?นผ[Oด[แลกองท"นหม[UบOาน และบอกวUา ขณะท2
ชาวนายงไมUไดOเงนคUาขOาวน2 ก?ทRาใหOกองท"นขาดเงนหม"นเว2ยนตามไปดOวย
เงนคUารถท2มาน2เป?นเงนบรจาค และตอนออกมาท2ไร ก?จะม2ดUานตRารวจหย"ดรถเพ8อซกถามและถUายภาพท"กครZง ล"ง
โกยเป?นคนอารมณ4ด2 และชอบพ[ดตดตลกวUา พอพวกเขา (ตRารวจ) พ[ดกลUอมวUาไปรUวมช"มน"มทRาไม ไมUไดOตงค4หรอก ล"งก?ตอบวUา
[ขออภยในความไมUสภ" าพ]
"ก?ก[ตOองกนขOาว แดกข2ไZ ดOซะเม8อไร"
วUาแลOวล"งก?หวเราะลน :-D
หลงกลบมาถSงท2ช"มน"ม ค"ณปOาชาวนาทUานหนSงไดOสบตาผมขณะเดนอย[Uในท2ช"มน"มแลOวพ[ดสZนๆ เพ2ยงวUา "อม"
ระหวUางเดนค"ยกนไปหาท2นง ค"ณปOาก?พ[ดตUอวUา "เห?นตRารวจตZงแถว ถ8อโลU ถ8อกระบอง...แลOว...อม...กนอะไรไมUลง"
พอนงลง ค"ณปOาก?หยบไขUตOม 2 ฟอง ออกมา ไขUตOมน2Zมาจาท2ไดOรบแจกตอนบUายตOนๆ ขณะท2อย[UหนOาฐานทพ
อากาศดอนเม8อง ผมก?ทกวUาค"ณปOายงไมUไดOกนเลยน2ครบ
ค"ณปOาก?เลยหยบขOาวถ"งน2Zออกมา (ด[ภาพ) แลOวบอกวUา "เอาขOาวมาจากบOานดOวย ออกมาตZงแตUต2 4 ยงไมUไดOกน
เหม8อนกน....มน...อม ตZงแตUเกดมาจนอาย"เทUาน2Z ไมUเคยเจออะไรอยUางน2Z"

ค"ณปOาบรรจง แกOวเกต"
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ผมถามไถUช8อของค"ณปOา ก?ไดOทราบวUาทUานช8อ บรรจง แก$วเกต อาย" 63 ป2 เป?นชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2 ม2
ท2นาของตวเองอย[U 30 ไรU ใบประทวนตZงแตUเด8อนพฤศจกายน 2556 ค"ณปOาบอกวUา อย[Uตรงน2Z (ท2ช"มน"ม) ไมUไดOตลอด ตOองกลบไป
ทRางานท2บOาน ไมUงZนก?ไมUม2อะไรกน แตUม2อย[UประโยคหนSงท2ผมจRาไดOอยUางแมUนยRา ค"ณปOาบอกวUา
"ชาวนาทRาแตUนา ไมUร[OวUาเขาทRาอะไรกนอย[U ทRาไมไมUขายขOาว...."
อ,านถงตรงน1แล$ว คณผ3$อ,านร3$สก “อม” เหม(อนผมไหมครบ.....
ขมทรพยทางปญญา
ชมภาพการช"มน"มของชาวนาท2กระทรวงพาณชย4และหนOาฐานทพอากาศดอนเม8อง เม8อองคารท2 25 ก"มภาพนธ4 2557 เพม
เตมไดOท2 หOองสม"ด Buncha's Library ท2 www.facebook.com/groups/buncha2509.library แลOวเขOาไปในอลบZมภาพช8อ ท"กข4ของ
ชาวนา 2 (องคาร 25 ก"มภาพนธ4 2557)
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