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การช"มน"มของชาวนาในว�นอ�งคารท2� 25 ก"มภาพ�นธ4 2557 ท2�กระทรวงพาณชย4และท2�หนOากองท�พอากาศดอนเม8องเป?น
เหต"การณ4สRาค�ญอ2กเหต"การณ4หนS�ง ผมจSงสวมวญญาณน�กขUาวพลเม8อง(สม�ครเลUน) ไปส�งเกตการณ4 และไดOบ�นทSกเร8�องราวท2�ไดOร�บทราบ
เอาไวO

ผมไปถSงกระทรวงพาณชย4ประมาณ 8 น. ตอนน�ZนชาวนาสUวนใหญUกRาล�งกนขOาวเชOาก�นอย[U สUวนจอภาพท2�ฉายในท2�
ช"มน"มก?เปดท2ว2ชUองหนS�งซS�งกRาล�งรายงานขUาวประจRาว�น ชาวนาในว�นน�Zนมาจากกาญจนบ"ร2 ราชบ"ร2 เพชรบ"ร2 ลพบ"ร2และพจตร เป?นตOน แตU
คราวน2Z ผมไดOค"ยก�บชาวนาจากกาญจนบ"ร2เป?นหล�ก

หล�งจากเดนเก?บภาพท��วไปของพ8Zนท2�ช"มน"ม เชUน บรเวณหนOาเวท2 โต̂ะร�บบรจาค พ8Zนท2�ร�บอาหารและเคร8�องด8�ม และโรง
คร�ว ไดOส�กครS�งช��วโมง ผมก?ทRาใจกลOาๆ ถอดรองเทOาเดนเขOาไปหาชาวนากล"UมหนS�งท2�กRาล�งน��งค"ยก�นอย[Uกลางท2�ช"มน"ม โดยแนะนRาต�วและ
บอกวUามาใหOกRาล�งใจและขออน"ญาตพ[ดค"ยดOวย

ค
ณป$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
เส2ยไปแลOวเม8�อ 16 ป2กUอน ค"ณปOามาอย[Uท2�กระทรวงพาณชย4ไดO 19 ว�นแลOว (ค8อมาต�ZงแตUว�นแรกของการช"มน"ม หร8อ 6 ก.พ. 2557) ค"ณ
ปOาบอกความร[OสSกลSกๆ วUา ด2ใจท2�คนกร"งเทพตOอนร�บด2 ตอนแรกกล�วคดวUาคนกร"งจะร�งเก2ยจท2�ชาวนามาสรOางความเด8อดรOอน แตUพอเห?น
คนนRาอาหาร ส�งของมาบรจาคก?ด2ใจ พอถSงชUวงเย?นๆ ก?ม2คนท2�เลกงานแลOวแวะมาค"ยดOวยท"กว�น ค"ณปOาบอกวUาไมUร[OหรอกวUาท2�คนอ8�น (หมา
ยถSงกล"Uม กปปส.) เขาช"มน"มก�นอย[Uตรงไหน เพราะไมUกลOาออกจากท2�น2� ไปไหนไมUถ[ก กล�วระเบดดOวย  

 พอถามวUา กRาน�นหร8อผ[OใหญUบOานท2�บOานของค"ณปOาชUวยอะไรไดOไหม ค"ณปOา (รวมท�Zงคนท2�มาจากท2�เด2ยวก�นท2�น��งอย[U
ใกลOๆ) ถSงก�บสUายหนOาแลOวรOองออกมา....[ขอไมUบ�นทSกสUวนน2Z] แตUก?ย�งด2ท2�แกนนRามาชUวยทRาใหOชาวนารวมต�วก�นมาในคร�Zงน2Z

ค"ณปOาสRาล2 ร"Uงเร8อง
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ใกลOๆ ค"ณปOาสRาล2 ม2ส"ภาพสตร2อ2กทUานหนS�ง ค8อ ค
ณมาล� พ
,มพวง อาย" 34 ป2 อย[U ต.หนองขาว เชUนเด2ยวก�น เธอ
เลUาเลUาเร8�องราวตUางๆ ใหOผมฟ�งมากมาย

ค"ณมาล2ทRานา 21 ไรU เป?นนาของต�วเอง 18 ไรU และเชUาอ2ก 3 ไรU ในสUวนนาท2�เชUา จะจUายคUายเชUาคดเป?น 1 ใน 3 
ของรายไดOจากท2�นาน�Zน (ค8อแบUงรายไดOเป?น 3 สUวน ค"ณมาล2ไดO 2 สUวน เจOาของท2�ไดO 1 สUวน) ใบประทวนของเธอระบ"วUาร�ฐบาลเป?น
หน2Zเธออย[Uราว 160,000 บาท

ค"ณมาล2ม2ล[กชาย 2 คน คนโตอาย" 14 ป2 คนเล?กอาย" 12 ป2 ล[กคนโตชอบตกปลา และชอบอUานหน�งส8อเก2�ยวก�บ
การตกปลา ร[Oเร8�องรอก เร8�องเบ?ด ฯลฯ ด2มาก สUวนล[กคนเล?กอยากเล2Zยงว�ว เธอก?แนะนRาล[กไปวUานUาเร2ยนดOานปศ"ส�ตว4 และม2ความ
ใฝUฝ�นอยากใหOล[กไดOเร2ยนท2� ม.เกษตรศาสตร4 กRาแพงแสน 

ค"ณมาล2 พ"Uมพวง ชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2

เธอบอกวUาล[กว�ยร"Uนก?พยายายชUวยพUอแมUในเร8�องป�ญหาเงนคUาขOาว โดยพวกเขาค"ยก�บเพ8�อนๆ (บางท2ก?ค"ยผUาน 
facebook บOาง) และม2อย[Uคร�ZงหนS�งท2�กล"Uมเด?กว�ยร"UนเดนทางไปขอความชUวยเหล8อจากผ[OใหญUบางคนในช"มชน แตUกล�บโดนช�กป8น
ใสU จนกล"Uมเด?กว�ยร"UนตOองถอยออกมา

ค"ณมาล2คดวUาร�ฐบาลนUาจะม2ทางแกOไขป�ญหาหลายทาง เชUน อาจทยอยจUายชาวนาก?ไดO เพราะท"กคนเด8อดรOอน
เหม8อนก�นหมด เชUน ใหOงวดแรกใหOเงนมา 25% ซS�งจะชUวยใหOแตUละคนม2เงนท2�นRาไปใชOไดOกUอน

เก2�ยวก�บนโยบายการใหOก[Oเงนของ ธกส. เธอบอกวUา ตOองรวมกล"Uมก�น 5 คนขSZนไป แลOวก[OไดO 70% ของเงนในใบ
ประทวน แตUจะคดดอกเบ2Zย 7% ตUอป2 ถSงตรงน2Z เธอหย"ดนดนSง แลOวพ[ดเปรยขSZนมาวUา....ทRาไมเราถSงตOองเส2ยดอกเบ2ZยใหOก�บเงนของ
เราเองดOวย?

3



File : Article-อ�ม-2014Mar8a.doc

ตอนท2�ชาวนาไปขอพบนายกฯ ร�กษาการ ท2�สRาน�กงานปล�ดกระทรวงกลาโหม เธอก?ไปดOวย ค"ณมาล2บอกวUาเขา
ก�ZนชาวนาดOวยร�Zวลวดหนาม ไมUใหOเขOา และบอกวUาหOามเปUานกหว2ด หOามโหUรOอง ซS�งเธอก?ยนด2ทRาตาม เธอบอกวUาชาวบOานน�บพ�น
ตากแดดรอ แตUพวกเขาอย[UบนหOองแอร4 คงไมUเด8อดรOอนอะไร

ตอนท2�นายกตตร�ตน4 ณ ระนอง ร�กษาการรองนายกฯ ลงมาหาชาวนา ค"ณมาล2ร[OสSกม2ความหว�งอยUางมาก แตUใน
ท2�ส"ด เธอก?ผดหว�งอยUางแรงเม8�อไดOยน ร�กษาการรองนายกฯ พ[ดในทRานองวUา ร[OสSกตกใจท2�เพ�งร[OวUาม2ชาวนาท2�ถ8อใบประทวนเด8อน
ต"ลาคม 2556 ย�งไมUไดOร�บเงน!

ค"ณมาล2บอกวUา พ[ดอยUางน2Zก?แสดงวUาเขาไมUร[Oเร8�องอะไรเลย ไมUสนใจตดตามโครงการเลย รองนายกฯ ไมUร[Oเร8�อง 
นายกฯ ก?ไมUร[Oเร8�อง เธอพ[ดซRZาหลายคร�ZงวUา สงส�ยมากๆ เลยวUาร�ฐบาลน2Zจรงใจก�บชาวนาแคUไหน?

ระหวUางท2�ผมค"ยก�บค"ณปOาสRาล2และค"ณมาล2อย[Uน�Zน พธ2กรในท2�ช"มน"มก?แจOงเร8�องตUางๆ ใหOชาวนาไดOร�บทราบ แตU
ม2เร8�องเล?กๆ เร8�องหนS�งท2�ผมร[OสSกประท�บใจ จSงขอบ�นทSกเอาไวO ณ ท2�น2ZดOวย พธ2กรไดOค"ยก�บค"ณยายทUานหนS�ง โดยบอกท"กคนวUา ในท2�
แหUงน2Z คนสUวนใหญUอาย" 50 หร8อ 60 ก�น แตUม2ค"ณยายทUานหนS�งอาย" 80 แลOว มาจากจ�งหว�ดพจตร เน8�องจากอาย"มาก จSงทRานาไมU
ไหวแลOว แตUใหOล[กชายทRา ทวUาค"ณยายก?มารUวมช"มน"มชาวนาท2�กระทรวงพาณชย4ดOวย (ภายหล�งทราบวUา ค"ณยายช8�อ สอน)

ค"ณพธ2กรเลUาวUาตอนท2�นRาอาหาร นม หร8อขนม ไปใหOค"ณยาย ค"ณยายจะค8นมาครS�งหนS�ง โดยบอกวUาใหOเก?บไวOใหO
คนท2�มาท2หล�ง....ทRาเอาผมร[OสSกอ�มเอมใจท2�ไดOยนเร8�องราวอ�นงดงามน2Z ส�กพ�กค"ณยายก?ล"กขSZนมาเดน ผมจSงเก?บภาพทUานไวO

ค"ณยายอาย" 80 ป2 จากจ�งหว�ดพจตร
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ความเด8อดรOอนคร�Zงน2ZไมUไดOเกดก�บชาวนาเทUาน�Zน แตUย�งม2ผลกระทบล[กโซUตUอเน8�องอ2กดOวย ชาวนาเชUารถเก2�ยวนวดขOาวใน
อ�ตราไรUละ 650 บาท โดยจะจUายคUาเชUาใหOเจOาของรถหล�งจากท2�ไดOร�บเงนจาก ธกส. แลOว แตUเม8�อเกดป�ญหา ชาวนาก?ตOองตดคOาง
ชRาระคUาเชUารถ มองจากม"มของเจOาของรถคดรวมเป?นเงนราว 3 ลOานบาท และน2�เองท2�ทRาใหOเจOาของรถเก2�ยวนวดขOาว ไดOตดตามมา
รUวมช"มน"มก�บชาวนาดOวย เพราะถOาชาวนาไดOเงน เขาก?ไดOเงน แตUตUอมาเม8�อเจOาของรถเองร�บภาระหน2ZสนไมUไหว เพราะม2คUาใชOจUาย
ตUางๆ ดOวยเชUนก�น จSงไดOประกาศขายรถเก2�ยวนวดขOาว  

ประกาศขายรถเก2�ยวนวดขOาว (ปOายทางขวาม8อ)

หล�งอาหารกลางว�น แกนนRาประกาศวUาจะพาชาวนาไปเดนเลUน โดยย�งไมUไดOบอกวUาไปท2�ไหน ผมก?กระโดดขSZนรถบ�สตามไป
ดOวย จนในท2�ส"ด รถก?มาหย"ดท2�หนOาฐานท�พอากาศดอนเม8อง อ�นเป?นสถานท2�ประช"มของคณะร�ฐมนตร2ร�กษาการ 

พอไปถSง ก?ม2ตRารวจมาต�ZงแถวปดทางเขOาออกถSง 2 กองรOอย ตRารวจเหลUาน2Zมาจากอ"บลราชธาน2ไดO 3 ว�นแลOว หล�งจากน�Zนก?ม2
ทหาร 2 นายออกมาพ[ดค"ยดOวย ท�ZงสองทUานน2ZยZมแยOมแจUมใสด2 และม2อย[UชUวงหนS�งท2�คนหนS�งบอกใหOชาวนาใจเย?นๆ และเร�มรOองเพลง
ชาตใหOฟ�ง (แตUรOองไดOแคUทUอนแรก ก?โดนเบรกไปเส2ยกUอน)

แถวตRารวจก�ZนทางเขOาฐานท�พอากาศดอนเม8อง
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อยUางท2�ทราบก�นโดยท��วไปวUา ชาวนาไมUไดOพบร�กษาการนายกฯ อยUางท2�หว�ง และตOองกล�บท2�ม��นในท2�ส"ด แตUในระหวUางน�Zนก?ม2
เหต"การณ4บางอยUางท2�ผมเก?บภาพมาฝาก น��นค8อ ชาวนาส"ภาพสตร2ทUานหนS�ง เดนอยUางกลOาหาญเขOาไปหาแผงตRารวจ พ[ดก�บตRารวจ
ไดOส�กพ�ก ก?บอกวUาฉ�นมาม8อเปลUา ไมUม2อาว"ธอะไร จะม2ก?แคUใบประทวนตดมาดOวย เพราะตOองการเงนคUาขOาวเทUาน�Zน

ชาวนาแสดงใบประทวนตUอหนOาแถวตRารวจ

บนรถบ�ส ขณะเดนทางกล�บไปย�งกระทรวงพาณชย4 ผมขSZนไปทางทOายรถบ�สค�นหนS�ง แลOวน��งก�บพ8Zนท2�อย[Uตดก�บท2�
น��งแถวหล�งส"ด ตรงน2ZทRาใหOม2โอกาสไดOค"ยก�บค
ณล
งโกย เอกจ�ตร 

ล"งโกยอาย" 60 ป2 (เกด พ.ศ.2497) เป?นชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2  ค"ณล"งม2ท2�นา 20 ไรU และม2ไรUม�น
สRาปะหล�ง ระหวUางท2�ย�งไมUไดOร�บเงนคUาขOาว ก?ตOองนRาเงนท2�ไดOจากการขายม�นสRาปะหล�งมาใชOไปกUอน การทRาไรUม�นสRาปะหล�ง เร�มใน
เด8อนเมษายน 2556 ใชOเวลาราว 8-10 เด8อน ก?ขายไดO ค8อราวเด8อนมกราคม 2557 ท2�ผUานมา

ล"งโกย เอกจตร
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ล"งโกยเลUาวUาเคยเป?นสารว�ตรกRาน�น และประธานสภา อบต. เป?นผ[Oด[แลกองท"นหม[UบOาน และบอกวUา ขณะท2�
ชาวนาย�งไมUไดOเงนคUาขOาวน2� ก?ทRาใหOกองท"นขาดเงนหม"นเว2ยนตามไปดOวย

เงนคUารถท2�มาน2�เป?นเงนบรจาค และตอนออกมาท2ไร ก?จะม2ดUานตRารวจหย"ดรถเพ8�อซ�กถามและถUายภาพท"กคร�Zง ล"ง
โกยเป?นคนอารมณ4ด2 และชอบพ[ดตดตลกวUา พอพวกเขา (ตRารวจ) พ[ดกลUอมวUาไปรUวมช"มน"มทRาไม ไมUไดOต�งค4หรอก ล"งก?ตอบวUา 
[ขออภ�ยในความไมUส"ภาพ]

"ก?ก[ตOองกนขOาว แดกข2ZไดOซะเม8�อไร"

วUาแลOวล"งก?ห�วเราะล��น :-D

หล�งกล�บมาถSงท2�ช"มน"ม ค"ณปOาชาวนาทUานหนS�งไดOสบตาผมขณะเดนอย[Uในท2�ช"มน"มแลOวพ[ดส�Zนๆ เพ2ยงวUา "อ�ม" 
ระหวUางเดนค"ยก�นไปหาท2�น��ง ค"ณปOาก?พ[ดตUอวUา "เห?นตRารวจต�Zงแถว ถ8อโลU ถ8อกระบอง...แลOว...อ�ม...กนอะไรไมUลง"
 

พอน��งลง ค"ณปOาก?หยบไขUตOม 2 ฟอง ออกมา ไขUตOมน2Zมาจาท2�ไดOร�บแจกตอนบUายตOนๆ ขณะท2� �อย[UหนOาฐานท�พ
อากาศดอนเม8อง ผมก?ท�กวUาค"ณปOาย�งไมUไดOกนเลยน2�คร�บ

ค"ณปOาก?เลยหยบขOาวถ"งน2Zออกมา (ด[ภาพ) แลOวบอกวUา "เอาขOาวมาจากบOานดOวย ออกมาต�ZงแตUต2 4 ย�งไมUไดOกน
เหม8อนก�น....ม�น...อ�ม ต�ZงแตUเกดมาจนอาย"เทUาน2Z ไมUเคยเจออะไรอยUางน2Z"

ค"ณปOาบรรจง แกOวเกต"
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ผมถามไถUช8�อของค"ณปOา ก?ไดOทราบวUาทUานช8�อ บรรจง แก$วเกต
 อาย" 63 ป2 เป?นชาวนา อ.ทUามUวง จ.กาญจนบ"ร2 ม2
ท2�นาของต�วเองอย[U 30 ไรU ใบประทวนต�ZงแตUเด8อนพฤศจกายน 2556 ค"ณปOาบอกวUา อย[Uตรงน2Z (ท2�ช"มน"ม) ไมUไดOตลอด ตOองกล�บไป
ทRางานท2�บOาน ไมUง�Zนก?ไมUม2อะไรกน แตUม2อย[UประโยคหนS�งท2�ผมจRาไดOอยUางแมUนยRา ค"ณปOาบอกวUา

"ชาวนาทRาแตUนา ไมUร[OวUาเขาทRาอะไรก�นอย[U ทRาไมไมUขายขOาว...." 

อ,านถ�งตรงน�1แล$ว ค
ณผ3$อ,านร3$ส�ก “อ��ม” เหม(อนผมไหมคร�บ.....

ข�มทร�พย	ทางป�ญญา
           ชมภาพการช"มน"มของชาวนาท2�กระทรวงพาณชย4และหนOาฐานท�พอากาศดอนเม8อง เม8�ออ�งคารท2� 25 ก"มภาพ�นธ4 2557 เพ�ม
เตมไดOท2� หOองสม"ด Buncha's Library ท2� www.facebook.com/groups/buncha2509.library แลOวเขOาไปในอ�ลบ�Zมภาพช8�อ ท"กข4ของ
ชาวนา 2 (อ�งคาร 25 ก"มภาพ�นธ4 2557) 
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