
File : Article-เส�ยงสะอ��นของชาวนาไทย.pdf

“เง�นท��งหมดของฉ�นอย��ในใบน��”
เส�ยงสะอ��นของชาวนาไทย

บ�นท�กการช
มน
มกล
มชาวนาท��กระทรวงพาณ�ชย� และส�าน�กงาน ป.ป.ช.
ในกรณ�โครงการร�บจ�าน�าข#าว เม%�อว�นศ
กร�ท�� 7 ก
มภาพ�นธ� 2557

บ!ญชา ธนบ%ญสมบ!ต(
buncha2509@gmail.com  

   www.facebook.com/buncha2509 
081-4242-010

ต�พ(มพ=ใน นสพ.กร%งเทพธ%รก(จ เซCคช!Eน เสาร=สว!สด� คอล!มน= Event Horizon เสาร= 15 ก%มภาพ!นธ= 2557

1

mailto:buncha2509@gmail.com
http://www.facebook.com/buncha2509


File : Article-เส�ยงสะอ��นของชาวนาไทย.pdf

การช%มน%มของชาวนาเพ�Eอเร�ยกรNองเง(นคOาจPานPาขNาว เม�Eอว!นศ%กร=ท�E 7 ก%มภาพ!นธ= 2557 ท�Eกระทรวงพาณ(ชย=และ
สPาน!กงานคณะกรรมการปNองก!นและปราบปรามการท%จร(ตแหOงชาต( (ป.ป.ช.) เปCนเหต%การณ=สPาค!ญ และเน�Eองจากผมอาศ!ยอยYOใกลNสถาน
ท�Eท!�งสองแหOงน�� จ[งไปส!งเกตการณ= ร!บฟ!งและรOวมใหNกPาล!งใจชาวนา (ท�EบางสOวนเด(นทางมากOอนหนNาน!�นแลNว 1 ว!น) เน��อหาตOอไปน��ถ�อวOา
เปCนบ!นท[กเลCกๆ ของน!ก(ห!ดทPา)ขOาวพลเม�องคนหน[EงกCแลNวก!นนะคร!บ

ผมไปถ[งหนNากระทรวงพาณ(ชย= ราว 9 น. เหCนกล%OมคนทยอยขนนP�าและอาหารเขNาไปดNานใน ร(มถนนหนNากระทรวงม�
ส(นคNาส!ญล!กษณ=ส�ธงชาต(มาขาย แตOไมOค[กค!กน!ก ใกลNๆ  ประตYทางเขNาม�กล%Oมเสร�นนท= หร�อ กปปส. นนทบ%ร� มาชOวยสน!บสน%นอาหาร นP�า
ด�Eม และอPานวยความสะดวกท!Eวไป เร�Eองน��ขอบ!นท[กไวNวOาตNองแยกแยะใหNด� เพราะชาวนามาทวงถามเง(นคOาขNาวจากร!ฐบาล สOวนกล%Oม 
กปปส. น!�นคงมาทPาหนNาท�EเจNาบNานในแงOท�EวOาท!�งกระทรวงพาณ(ชย=และสPาน!กงาน ป.ป.ช. อยYOในพ��นท�Eนนทบ%ร�ท!�งคYO 

ผมไดNค%ยก!บค
ณสมศ�กด�/ น#อยประภา ชาวนาอาย% 58 ป� จากนครปฐม ค%ณสมศ!กด(`บอกวOาชาวนานครปฐมตNองรวม
เง(นก!นเชOารถบรรท%กเพ�Eอมาท�Eน�E แตOท�Eมาก!นไมOมากน!ก สาเหต%หน[Eงเก(ดจากภาพขOาวความร%นแรงตOางๆ ท�Eเก(ดข[�นในชOวงกOอนหนNาน!�น ค%ณสม
ศ!กด(`บอกวOาจPานPาขNาวท�EวOาต!นละ 15,000 บาทน!�น ไดNไมOเตCมจPานวน เพราะจะถYกห!ก "คOาดPาเน(นการ" กOอนแลNว 200 บาท จากน!�นกCถYกห!ก
คOาอ�Eนๆ อ�ก เชOน คOาความช��น 

ค%ณสมศ!กด(`พYดส!�นๆ แตOช!ดเจนวOา "ตNองการเง(นคOาขNาว ไมOไดNตNองการคPาอธ(บายตOางๆ นานาจากร!ฐบาล" และเม�Eอถาม
ถ[งการเล�อกต!�งในว!นท�E 2 ก.พ. 2557 ท�EผOานมา กCบอกวOาไมOไดNไปใชNส(ทธ(` (No Vote)

น!กขOาวจากส�EอตOางๆ ทยอยเขNามาในพ��นท�Eเพ(Eมข[�นเร�Eอยๆ น!กขOาวจากท�ว�ท�EเหCนในชOวงเชNา ไดNแกO ชOอง 5, ชOอง 9, Thai 
PBS และ BlueSky (อาจม�ชOองอ�Eนๆ อ�ก) สOวนน!กขOาวตOางชาต(กCม�ฝร!Eงคนหน[Eง และท�มน!กขOาวจ�น (ไดNย(นพYดภาษาจ�นกลาง) 

เวลาประมาณ 10:20 น. ชาวนากล%Oมหล!กไดNเด(นทางมาถ[ง ชาวนากล%Oมน��มาจากจ!งหว!ดในภาคตะว!นตก เชOน ราชบ%ร� 
เพชรบ%ร� กาญจนบ%ร� รวมท!�งจ!งหว!ดในภาคกลาง ไดNแกO อOางทอง เม�EอสอบถามดYพบวOา แตOละพ��นท�EเชOาเหมารถก!นมาเอง 

หล!งจากท�Eส�EอมวลชนเกCบภาพกล%OมชาวนาชYปNายขNอความตOางๆ ท�Eแสดงถ[งความอ!ดอ!�นต!นใจก!นแลNว น!กขOาวสOวนใหญOกC
แยกก!นไปส!มภาษณ=ชาวนาท�EมารOวมช%มน%ม ม�ขNอส!งเกตท�Eอยากบ!นท[กไวN น!Eนค�อ พวกเขามาย!งกระทรวงพาณ(ชย= เพราะวOาตNองการพบผYNท�E
ม�อPานาจต!ดส(นใจและใหNความม!Eนใจก!บเขาไดN เชOน ร!ฐมนตร� แตOคนท�EมาพบเปCนขNาราชการประจPาระด!บรองปล!ดกระทรวงพาณ(ชย=เทOาน!�น

 นอกจากน�� ในว!นแรกท�Eมาถ[ง (พฤห!สบด�ท�E 6 ก%มภาพ!นธ=) กล%OมชาวนาจะขอเขNาในต[กเพ�EอใชNหNองนP�า แตOกล!บไดNร!บคPา
ตอบจากเจNาหนNาท�Eระด!บสYงของกระทรวงวOา "คนมาต!�ง 500 คน ต[กร!บนP�าหน!กไมOไหว...." (คPาตอบน��ผมไดNย(นแลNวขPาไมOออก เพราะถNาเปCน
เชOนน!�นจร(ง คงม�ประเดCนเร�EองการออกแบบและกOอสรNางต[กกระทรวงพาณ(ชย=ใหNต(ดตามอ�กเร�EองเปCนแนO)
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IMG_0022

กล%Oมชาวนาจากจ!งหว!ดในภาคตะว!นตกและภาคกลาง

ผมไดNร!บฟ!งชาวนาบางทOาน เชOน ค
ณวรรณา ส�งค�ร� จาก อ.เขายNอย จ.เพชรบ%ร� ค%ณวรรณาเลOาวOาเธอเชOาท�Eนา 
โดยจOายคOาเชOาเปCนขNาว ไรOละ 20 ถ!ง (ตOอการทPานา 1 คร!�ง) เธอทPานาป�ละ 2 คร!�ง ไมOไดNทPาอาช�พอ�Eน แตOกCเล��ยงปลาเพ�EอใชNเปCน
อาหารอยYOบNาง ชOวงหน[Eง ค%ณวรรณาระบายความอ!ดอ!�นออกมาเส�ยงด!งฟ!งช!ดวOา "น�EไมOไดNคOาขNาวมาหลายเด�อนแลNว ผ(ดน!ดกCหลาย
คร!�ง ท�คOานP�า คOาไฟ แคO 3 ว!น กCโดนต!ด" เธอย!งบอกดNวยวOารYNส[กเจCบใจเม�EอไดNย(นคPาพYดกลOาวหาวOาเธอเปCน  “ชาวนาปลอม" 

ค
ณวรรณา ส�งค�ร� ชาวนา จ.เพชรบ%ร� (เส��อส�นP�าเง(น ทางซNายของภาพ) 
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อ�กทOานหน[Eงท�Eผมม�โอกาสไดNร!บฟ!งมากหนOอย ค�อ ค
ณราตร� เกษรส
ข ชาวนา อ.ว(เศษช!ยชาญ จ.อOางทอง  เธอ
บอกวOามาก!บรถตYN 4 ค!น ลงข!นจNางก!นมาเอง ชOวงหน[Eงค%ณราตร�ชYบ!ตรประชาชนและใบประทวนข[�นมา แลNวพYดวOา "เง(นท!�งหมดของ
ฉ!นอยYOในใบน��...ไปกดตYN ATM ก�Eท�ๆ กCม�เง(นเหล�อแคO 85 บาท..." (เง(นคOาจPานPาขNาวใชNว(ธ�โอนเขNาบ!ญช�ธนาคาร) ขNอมYลในใบประทวน
ระบ%วOาร!ฐบาลคNางหน��เธออยYO 109,001.43 บาท ต!�งแตOว!นท�E 30 ต%ลาคม 2556 

ค
ณราตร� เกษรส
ข ชาวนาจากอOางทอง แสดงบ!ตรประชาชนและใบประทวน และบอกวOา
 “เง(นท!�งหมดของฉ!นอยYOในใบน��”

 ค%ณราตร�บอกวOา ว!นน��เธอจPาเปCนตNองกล!บไปกOอน เพราะม�ลYก 3 คน ตNองดYแล ลYกคนโต เร�ยนอยYOป� 1 ท�Eกร%งเทพ คน
รอง ป.4 คนเลCก ป.2 ตอนท�EเธอไมOอยYOบNานน�E กCขอใหNลYกคนโตดYแลนNองๆ ลYกถามเธออยYOเร�EอยวOา "แมO...เราจะไดNเง(นคOาขNาวเม�Eอไร"

เธอเร(Eมม�นP�าเส�ยงส!Eนเคร�อ พรPEาพรYเร�EองราวตOางๆ ออกมา "เราอยากไดNเง(นของเราอยOางเด�ยว ชาวนาทPานากCแทบไมO
พอก(นอยYOแลNว เล(กโกหกเราเส�ยท� บอกความจร(งเรามา เราจะไดNไปบอกเจNาหน��ของเราวOา จะม�เง(นใชNค�นเขาเม�Eอไร..." วOาแลNวเธอกC
รNองไหNออกมา ทPาเอาคนท�Eฟ!งอยYOรอบๆ นP�าตาซ[ม...ผมกCดNวย...เธอบอกวOา "เราไมOใชO กปปส." และรYNส[กโกรธมากท�EถYกเร�ยกวOาเปCน 
"ชาวนาปลอม"

ถ[งตอนน�� นP�าตาของเธอกCไหลทOวมทNน ผมเลยขอใหNส%ภาพสตร�ท�EรOวมฟ!งอยYOดNวยใกลNๆ  ชOวยกอดปลอบค%ณราตร�  
น[กถ[งชOวงเวลาน!�นท�ไร อดเศรNาใจไมOไดN และน[กข[�นมาวOาน�EแคOรายเด�ยว ย!งม�ชาวนาและคนในครอบคร!วอ�กน!บแสนคนท�EตกอยYOใน
สภาพเชOนน��
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ใหNกPาล!งใจค%ณราตร�

ในชOวงบOาย กล%OมชาวนาไดNเด(นเทNาออกจากกระทรวงพาณ(ชย=ไปย!งสPาน!กงาน ป.ป.ช. ซ[EงอยYOบนถนนสนามบ(นนP�า
เชOนเด�ยวก!น (เด(นเทNาส!ก 20 นาท�) ระหวOางท�Eรอต!วแทนเขNาไปขอพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ�Eอขอทราบความค�บหนNาในการส�บหา
ขNอเทCจจร(งในโครงการร!บจPานPาขNาวอยYOน!�น ผมไดNค%ยก!บชาวนาจาก อ.พนมทวน จ.กาญจนบ%ร� 2 ทOาน ค�อ ค
ณส�าอางค� รอดค�า 
และค
ณดวงเด%อน ส
ดประเสร�ฐ ท!�งคYOเลOาวOาเชOาท�Eนาในอ!ตราไรOละ 27 ถ!งตOอการทPานา 1 คร!�ง และนอกจากทPานาแลNว ค%ณสPาอางค=
ย!งหารายไดNเสร(มโดยร!บจNางถอนหญNาถอนผ!กอ�กดNวย

ราคาขNาวท�EวOาต!นละ 15,000 บาทน!�น จะโดนห!กคOาความช��นเหล�อแคO 12,000-13,000 บาท เทOาน!�นย!งไมOพอ คPา
พYดท�EวOา “จPานPาขNาวท%กเมCด” น�EเอาเขNาจร(งแลNวกCทPาเพ�ยงรอบแรกเทOาน!�น แตOรอบตOอมาไมOท%กเมCดจร(ง เชOน ขNาว 100 ถ!ง จะนPาเขNา
โครงการเพ�ยงแคO 66 ถ!ง สOวนท�Eเหล�ออ�ก 34 ถ!ง โรงส�จะใหNเพ�ยง 6,000 บาท (แตOจOายสด)

สOวนเร�Eองบ!ตรเครด(ตเกษตรกรน!�น ค%ณสPาอางค=เขNาใจไปวOาไมOค(ดดอกเบ��ย แตOตOอมาไดNร!บทราบวOาไมOค(ดดอกเบ��ย
เฉพาะถ[งเด�อนธ!นวาคมเทOาน!�น หล!งจากน!�นกCเร(Eมค(ดดอกเบ��ยแลNว ตอนน��เธอกCกYNเง(นมาใชNในอ!ตราดอกเบ��ยรNอยละ 20 ตOอเด�อน ท!�ง
ค%ณสPาอางค=และค%ณดวงเด�อนพYดยP�าตรงก!นวOา ไมOอยากนPาขNาวมาจPานPาอ�กแลNว ขายสดด�กวOา จะไดNนPาเง(นมาใชN

ชOวงท�Eน!Eงค%ยอยYOน�� ม�คนนPาของวOางและนP�ามาแจก ค%ณสPาอางค=พYดข[�นวOา “อยYOบNานไมOม�เง(นซ��อก(นหรอกของแบบน��  
แตOอยYOท�Eน�Eม�คนนPามาแจกใหN”
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กล%Oมชาวนาน!Eงรอท�EหนNาอาคาร ขณะท�Eต!วแทนเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

หล!งจากท�Eต!วแทนเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดNราว 1 ช!Eวโมง กCออกมาพYดก!บชาวนาท�Eรอฟ!งดNวยความ
อดทน ในชOวงหน[EงเขากลOาววOา "กระบวนการสอบสวนตNองใชNเวลาอ�ก 2 เด�อน..."

เม�EอไดNย(นเชOนน!�น เส�ยงโหOกCด!งข[�นท!นท� (ผมกCโหOดNวย)

แตOต!วแทนพYดวOาไงรYNไหมคร!บ เขาบอกวOา "คนอ�Eนมองพวกเรา (ชาวนา) วOาเปCนคนตPEาตNอย ด!งน!�น เราจ[งไมOควร
แสดงอาการโหOฮาเม�EอไมOพอใจ แตOตNองรอใหNท%กอยOางดPาเน(นการไปตามข!�นตอนของกฏหมาย...."

ไดNผล....ชาวนาสงบลง และฟ!งตOอ ในตอนทNาย ต!วแทนไดNกลOาวขอบค%ณ ป.ป.ช. ท�EกPาล!งชOวยสอบสวนคด� 
ชาวนาจ[งปรบม�อใหNกPาล!งใจ ผมประท!บใจเพราะเหCนวOาชาวนาของเราอดทน อดกล!�น ต!กเต�อนไดN เคารพกฎหมาย และใหNเก�ยรต(ผYNอ�Eน

กล%OมชาวนากPาล!งฟ!งต!วแทนท�EเขNาไปพบคณะกรรมการ ป.ป.ช.
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ระหวOางท�Eกล%Oมชาวนาเด(นเทNากล!บไปท�Eกระทรวงพาณ(ชย= ผมม�โอกาสไดNค%ยก!บค%ณประส(ทธ= บ%ญเฉย นายก
สมาคมชาวนาขNาวไทย ทOานบอกวOากPาล!งดPาเน(นการหลายอยOางเพ�Eอจ!ดการป!ญหาน�� สOวนเร�Eองการช%มน%มน!�น อยากใหNชาวนามา
มากกวOาน��เพ�EอใหNร!ฐบาลเรOงต!ดส(นใจร!บผ(ดชอบแกNป!ญหา (ขณะท�Eค%ณผYNอOานกPาล!งอOานบทความอยYOน�� คงจะไดNร!บทราบความ
เคล�EอนไหวลOาส%ดไปบNางแลNว)

ผมกล!บไปท�Eกระทรวงพาณ(ชย=อ�กคร!�งในตอนเยCน โดยนPาของใชNจPานวนหน[EงไปมอบใหN และไดNเหCนวOาม�ชOอง 7 มา
ส!มภาษณ=ต!วแทนชาวนา และชOอง Thai PBS มารายงานสถานการณ= สOวนของก(น-ของใชNกCม�ทยอยเขNามาไมOขาดสาย ท�EนOาช�Eนชม
ค�อ รพ.พระน!EงเกลNา ไดNสOงรถพยาบาลจากศYนย=กYNช�พมาจอดเตร�ยมท�EหนNากระทรวง พรNอมท�มพยาบาลและเคร�Eองเวชภ!ณฑ=ในท�E
ช%มน%ม กCทPาใหNอ%Oนใจข[�นระด!บหน[Eง

หว�งวาการตอส4#อ�นชอบธรรมของพ��น#องชาวนาไทยเพ%�อเร�ยกร#องเง�นคาข#าวของพวกเขาคร�6งน�6จะจบลง
ด#วยด�ในเร7วว�น.... 

ข�มทร�พย	ทางป�ญญา
           ชมภาพการช%มน%มของชาวนาท�Eกระทรวงพาณ(ชย=และสPาน!กงาน ป.ป.ช. เม�Eอว!นศ%กร=ท�E 7 ก%มภาพ!นธ= 2557 เพ(Eมเต(มไดNท�E หNอง
สม%ด Buncha's Library ท�E www.facebook.com/groups/buncha2509.library แลNวเขNาไปในอ!ลบ!�มภาพช�Eอ ท%กข=ของ
ชาวนา...ค�อ...ท%กข=ของแผOนด(น (ศ%กร= 7 ก%มภาพ!นธ= 2557)
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http://www.facebook.com/groups/buncha2509.library

