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การช%มน%มของชาวนาเพEอเรยกรNองเง(นคOาจPานPาขNาว เมEอว!นศ%กร=ทE 7 ก%มภาพ!นธ= 2557 ทEกระทรวงพาณ(ชย=และ
สPาน!กงานคณะกรรมการปNองก!นและปราบปรามการท%จร(ตแหOงชาต( (ป.ป.ช.) เปCนเหต%การณ=สPาค!ญ และเนEองจากผมอาศ!ยอยYOใกลNสถาน
ทEท!งสองแหOงน จ[งไปส!งเกตการณ= ร!บฟ!งและรOวมใหNกPาล!งใจชาวนา (ทEบางสOวนเด(นทางมากOอนหนNาน!นแลNว 1 ว!น) เนอหาตOอไปนถอวOา
เปCนบ!นท[กเลCกๆ ของน!ก(ห!ดทPา)ขOาวพลเมองคนหน[EงกCแลNวก!นนะคร!บ
ผมไปถ[งหนNากระทรวงพาณ(ชย= ราว 9 น. เหCนกล%OมคนทยอยขนนPาและอาหารเขNาไปดNานใน ร(มถนนหนNากระทรวงม
ส(นคNาส!ญล!กษณ=สธงชาต(มาขาย แตOไมOค[กค!กน!ก ใกลNๆ ประตYทางเขNามกล%มO เสรนนท= หรอ กปปส. นนทบ%ร มาชOวยสน!บสน%นอาหาร นPา
ดEม และอPานวยความสะดวกท!Eวไป เรEองนขอบ!นท[กไวNวOาตNองแยกแยะใหNด เพราะชาวนามาทวงถามเง(นคOาขNาวจากร!ฐบาล สOวนกล%มO
กปปส. น!นคงมาทPาหนNาทEเจNาบNานในแงOทEวาO ท!งกระทรวงพาณ(ชย=และสPาน!กงาน ป.ป.ช. อยYOในพนทEนนทบ%รท!งคYO
ผมไดNค%ยก!บคณสมศกด/ น#อยประภา ชาวนาอาย% 58 ป จากนครปฐม ค%ณสมศ!กด(`บอกวOาชาวนานครปฐมตNองรวม
เง(นก!นเชOารถบรรท%กเพEอมาทEนE แตOทEมาก!นไมOมากน!ก สาเหต%หน[Eงเก(ดจากภาพขOาวความร%นแรงตOางๆ ทEเก(ดข[นในชOวงกOอนหนNาน!น ค%ณสม
ศ!กด(`บอกวOาจPานPาขNาวทEวOาต!นละ 15,000 บาทน!น ไดNไมOเตCมจPานวน เพราะจะถYกห!ก "คOาดPาเน(นการ" กOอนแลNว 200 บาท จากน!นกCถYกห!ก
คOาอEนๆ อก เชOน คOาความชน
ค%ณสมศ!กด(`พYดส!นๆ แตOช!ดเจนวOา "ตNองการเง(นคOาขNาว ไมOไดNตNองการคPาอธ(บายตOางๆ นานาจากร!ฐบาล" และเมEอถาม
ถ[งการเลอกต!งในว!นทE 2 ก.พ. 2557 ทEผาO นมา กCบอกวOาไมOไดNไปใชNส(ทธ(` (No Vote)
น!กขOาวจากสEอตOางๆ ทยอยเขNามาในพนทEเพ(Eมข[นเรEอยๆ น!กขOาวจากทวทEเหCนในชOวงเชNา ไดNแกO ชOอง 5, ชOอง 9, Thai
PBS และ BlueSky (อาจมชOองอEนๆ อก) สOวนน!กขOาวตOางชาต(กCมฝร!Eงคนหน[Eง และทมน!กขOาวจน (ไดNย(นพYดภาษาจนกลาง)
เวลาประมาณ 10:20 น. ชาวนากล%Oมหล!กไดNเด(นทางมาถ[ง ชาวนากล%Oมนมาจากจ!งหว!ดในภาคตะว!นตก เชOน ราชบ%ร
เพชรบ%ร กาญจนบ%ร รวมท!งจ!งหว!ดในภาคกลาง ไดNแกO อOางทอง เมEอสอบถามดYพบวOา แตOละพนทEเชOาเหมารถก!นมาเอง
หล!งจากทEสEอมวลชนเกCบภาพกล%OมชาวนาชYปNายขNอความตOางๆ ทEแสดงถ[งความอ!ดอ!นต!นใจก!นแลNว น!กขOาวสOวนใหญOกC
แยกก!นไปส!มภาษณ=ชาวนาทEมารOวมช%มน%ม มขNอส!งเกตทEอยากบ!นท[กไวN น!Eนคอ พวกเขามาย!งกระทรวงพาณ(ชย= เพราะวOาตNองการพบผYNทE
มอPานาจต!ดส(นใจและใหNความม!Eนใจก!บเขาไดN เชOน ร!ฐมนตร แตOคนทEมาพบเปCนขNาราชการประจPาระด!บรองปล!ดกระทรวงพาณ(ชย=เทOาน!น
นอกจากน ในว!นแรกทEมาถ[ง (พฤห!สบดทE 6 ก%มภาพ!นธ=) กล%มO ชาวนาจะขอเขNาในต[กเพEอใชNหNองนPา แตOกล!บไดNร!บคPา
ตอบจากเจNาหนNาทEระด!บสYงของกระทรวงวOา "คนมาต!ง 500 คน ต[กร!บนPาหน!กไมOไหว...." (คPาตอบนผมไดNย(นแลNวขPาไมOออก เพราะถNาเปCน
เชOนน!นจร(ง คงมประเดCนเรEองการออกแบบและกOอสรNางต[กกระทรวงพาณ(ชย=ใหNต(ดตามอกเรEองเปCนแนO )
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กล%มO ชาวนาจากจ!งหว!ดในภาคตะว!นตกและภาคกลาง
ผมไดNร!บฟ!งชาวนาบางทOาน เชOน คณวรรณา สงคร จาก อ.เขายNอย จ.เพชรบ%ร ค%ณวรรณาเลOาวOาเธอเชOาทEนา
โดยจOายคOาเชOาเปCนขNาว ไรOละ 20 ถ!ง (ตOอการทPานา 1 คร!ง) เธอทPานาปละ 2 คร!ง ไมOไดNทPาอาชพอEน แตOกCเลยงปลาเพEอใชNเปCน
อาหารอยYOบNาง ชOวงหน[Eง ค%ณวรรณาระบายความอ!ดอ!นออกมาเสยงด!งฟ!งช!ดวOา "นEไมOไดNคOาขNาวมาหลายเดอนแลNว ผ(ดน!ดกCหลาย
คร!ง ทคOานPา คOาไฟ แคO 3 ว!น กCโดนต!ด" เธอย!งบอกดNวยวOารYNส[กเจCบใจเมEอไดNย(นคPาพYดกลOาวหาวOาเธอเปCน “ชาวนาปลอม"

คณวรรณา สงคร ชาวนา จ.เพชรบ%ร (เสอสนPาเง(น ทางซNายของภาพ)
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อกทOานหน[EงทEผมมโอกาสไดNร!บฟ!งมากหนOอย คอ คณราตร เกษรสข ชาวนา อ.ว(เศษช!ยชาญ จ.อOางทอง เธอ
บอกวOามาก!บรถตYN 4 ค!น ลงข!นจNางก!นมาเอง ชOวงหน[Eงค%ณราตรชYบ!ตรประชาชนและใบประทวนข[นมา แลNวพYดวOา "เง(นท!งหมดของ
ฉ!นอยYOในใบน...ไปกดตYN ATM กEทๆ กCมเง(นเหลอแคO 85 บาท..." (เง(นคOาจPานPาขNาวใชNว(ธโอนเขNาบ!ญชธนาคาร) ขNอมYลในใบประทวน
ระบ%วOาร!ฐบาลคNางหนเธออยYO 109,001.43 บาท ต!งแตOว!นทE 30 ต%ลาคม 2556

คณราตร เกษรสข ชาวนาจากอOางทอง แสดงบ!ตรประชาชนและใบประทวน และบอกวOา
“เง(นท!งหมดของฉ!นอยYOในใบน”
ค%ณราตรบอกวOา ว!นนเธอจPาเปCนตNองกล!บไปกOอน เพราะมลYก 3 คน ตNองดYแล ลYกคนโต เรยนอยYOป 1 ทEกร%งเทพ คน
รอง ป.4 คนเลCก ป.2 ตอนทEเธอไมOอยYOบNานนE กCขอใหNลYกคนโตดYแลนNองๆ ลYกถามเธออยYOเรEอยวOา "แมO...เราจะไดNเง(นคOาขNาวเมEอไร"
เธอเร(EมมนPาเสยงส!Eนเครอ พรPEาพรYเรEองราวตOางๆ ออกมา "เราอยากไดNเง(นของเราอยOางเดยว ชาวนาทPานากCแทบไมO
พอก(นอยYOแลNว เล(กโกหกเราเสยท บอกความจร(งเรามา เราจะไดNไปบอกเจNาหนของเราวOา จะมเง(นใชNคนเขาเมEอไร..." วOาแลNวเธอกC
รNองไหNออกมา ทPาเอาคนทEฟ!งอยYOรอบๆ นPาตาซ[ม...ผมกCดNวย...เธอบอกวOา "เราไมOใชO กปปส." และรYNส[กโกรธมากทEถYกเรยกวOาเปCน
"ชาวนาปลอม"
ถ[งตอนน นPาตาของเธอกCไหลทOวมทNน ผมเลยขอใหNสภ% าพสตรทEรOวมฟ!งอยYOดNวยใกลNๆ ชOวยกอดปลอบค%ณราตร
น[กถ[งชOวงเวลาน!นทไร อดเศรNาใจไมOไดN และน[กข[นมาวOานEแคOรายเดยว ย!งมชาวนาและคนในครอบคร!วอกน!บแสนคนทEตกอยYOใน
สภาพเชOนน
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ใหNกPาล!งใจค%ณราตร
ในชOวงบOาย กล%มO ชาวนาไดNเด(นเทNาออกจากกระทรวงพาณ(ชย=ไปย!งสPาน!กงาน ป.ป.ช. ซ[EงอยYOบนถนนสนามบ(นนPา
เชOนเดยวก!น (เด(นเทNาส!ก 20 นาท) ระหวOางทEรอต!วแทนเขNาไปขอพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพEอขอทราบความคบหนNาในการสบหา
ขNอเทCจจร(งในโครงการร!บจPานPาขNาวอยYOน!น ผมไดNค%ยก!บชาวนาจาก อ.พนมทวน จ.กาญจนบ%ร 2 ทOาน คอ คณสาอางค รอดคา
และคณดวงเด%อน สดประเสรฐ ท!งคYOเลOาวOาเชOาทEนาในอ!ตราไรOละ 27 ถ!งตOอการทPานา 1 คร!ง และนอกจากทPานาแลNว ค%ณสPาอางค=
ย!งหารายไดNเสร(มโดยร!บจNางถอนหญNาถอนผ!กอกดNวย
ราคาขNาวทEวาO ต!นละ 15,000 บาทน!น จะโดนห!กคOาความชนเหลอแคO 12,000-13,000 บาท เทOาน!นย!งไมOพอ คPา
พYดทEวOา “จPานPาขNาวท%กเมCด” นEเอาเขNาจร(งแลNวกCทPาเพยงรอบแรกเทOาน!น แตOรอบตOอมาไมOท%กเมCดจร(ง เชOน ขNาว 100 ถ!ง จะนPาเขNา
โครงการเพยงแคO 66 ถ!ง สOวนทEเหลออก 34 ถ!ง โรงสจะใหNเพยง 6,000 บาท (แตOจOายสด)
สOวนเรEองบ!ตรเครด(ตเกษตรกรน!น ค%ณสPาอางค=เขNาใจไปวOาไมOค(ดดอกเบย แตOตOอมาไดNร!บทราบวOาไมOค(ดดอกเบย
เฉพาะถ[งเดอนธ!นวาคมเทOาน!น หล!งจากน!นกCเร(Eมค(ดดอกเบยแลNว ตอนนเธอกCกYNเง(นมาใชNในอ!ตราดอกเบยรNอยละ 20 ตOอเดอน ท!ง
ค%ณสPาอางค=และค%ณดวงเดอนพYดยPาตรงก!นวOา ไมOอยากนPาขNาวมาจPานPาอกแลNว ขายสดดกวOา จะไดNนPาเง(นมาใชN
ชOวงทEน!Eงค%ยอยYOน มคนนPาของวOางและนPามาแจก ค%ณสPาอางค=พYดข[นวOา “อยYOบNานไมOมเง(นซอก(นหรอกของแบบน
แตOอยYOทEนEมคนนPามาแจกใหN”
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กล%มO ชาวนาน!งE รอทEหนNาอาคาร ขณะทEต!วแทนเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช.
หล!งจากทEต!วแทนเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดNราว 1 ช!Eวโมง กCออกมาพYดก!บชาวนาทEรอฟ!งดNวยความ
อดทน ในชOวงหน[EงเขากลOาววOา "กระบวนการสอบสวนตNองใชNเวลาอก 2 เดอน..."
เมEอไดNย(นเชOนน!น เสยงโหOกCด!งข[นท!นท (ผมกCโหOดNวย)
แตOต!วแทนพYดวOาไงรYNไหมคร!บ เขาบอกวOา "คนอEนมองพวกเรา (ชาวนา) วOาเปCนคนตPEาตNอย ด!งน!น เราจ[งไมOควร
แสดงอาการโหOฮาเมEอไมOพอใจ แตOตNองรอใหNท%กอยOางดPาเน(นการไปตามข!นตอนของกฏหมาย...."
ไดNผล....ชาวนาสงบลง และฟ!งตOอ ในตอนทNาย ต!วแทนไดNกลOาวขอบค%ณ ป.ป.ช. ทEกPาล!งชOวยสอบสวนคด
ชาวนาจ[งปรบมอใหNกPาล!งใจ ผมประท!บใจเพราะเหCนวOาชาวนาของเราอดทน อดกล!น ต!กเตอนไดN เคารพกฎหมาย และใหNเกยรต(ผYNอEน

กล%OมชาวนากPาล!งฟ!งต!วแทนทEเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ระหวOางทEกล%มO ชาวนาเด(นเทNากล!บไปทEกระทรวงพาณ(ชย= ผมมโอกาสไดNค%ยก!บค%ณประส(ทธ= บ%ญเฉย นายก
สมาคมชาวนาขNาวไทย ทOานบอกวOากPาล!งดPาเน(นการหลายอยOางเพEอจ!ดการป!ญหาน สOวนเรEองการช%มน%มน!น อยากใหNชาวนามา
มากกวOานเพEอใหNร!ฐบาลเรOงต!ดส(นใจร!บผ(ดชอบแกNป!ญหา (ขณะทEค%ณผYNอOานกPาล!งอOานบทความอยYOน คงจะไดNร!บทราบความ
เคลEอนไหวลOาส%ดไปบNางแลNว)
ผมกล!บไปทEกระทรวงพาณ(ชย=อกคร!งในตอนเยCน โดยนPาของใชNจPานวนหน[EงไปมอบใหN และไดNเหCนวOามชOอง 7 มา
ส!มภาษณ=ต!วแทนชาวนา และชOอง Thai PBS มารายงานสถานการณ= สOวนของก(น-ของใชNกCมทยอยเขNามาไมOขาดสาย ทEนOาชEนชม
คอ รพ.พระน!EงเกลNา ไดNสOงรถพยาบาลจากศYนย=กYNชพมาจอดเตรยมทEหนNากระทรวง พรNอมทมพยาบาลและเครEองเวชภ!ณฑ=ในทE
ช%มน%ม กCทPาใหNอ%Oนใจข[นระด!บหน[Eง
หวงวาการตอส4#อนชอบธรรมของพน#องชาวนาไทยเพ%อเรยกร#องเงนคาข#าวของพวกเขาคร6งน6จะจบลง
ด#วยดในเร7ววน....
ขมทรพยทางปญญา
ชมภาพการช%มน%มของชาวนาทEกระทรวงพาณ(ชย=และสPาน!กงาน ป.ป.ช. เมEอว!นศ%กร=ทE 7 ก%มภาพ!นธ= 2557 เพ(Eมเต(มไดNทE หNอง
สม%ด Buncha's Library ทE www.facebook.com/groups/buncha2509.library แลNวเขNาไปในอ!ลบ!มภาพชEอ ท%กข=ของ
ชาวนา...คอ...ท%กข=ของแผOนด(น (ศ%กร= 7 ก%มภาพ!นธ= 2557)
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